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Asia Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:lle on myönnetty   

ympäristölupa (ymp.ltk. 20.11.2012 § 72 ) jätteenlajittelu- ja 

siirtokuormausasemalle kiinteistölle Varastokangas 81-401-1-

2037. Asema sijaitsee osoitteessa Valittulantie 84, 19600 Hartola. 

 

 Muutoshakemus 

 

 Luvan haltija hakee ympäristölupaan muutosta toiminnan osittain 

siirtyessä viereiselle kiinteistölle Varastola. Lisäksi tarkennetaan 

jätemääriä ja haetaan lupaa betoni- ja tiilijätteen käyttöön 

maanrakentamisessa.  

 

 Hakemuksella haetaan seuraavia muutoksia: 

 - Haetaan lupaa vastaanottaa 600 tn/a kierrätyspuuta.  

 - Kierrätyspuulle rakennetaan varastointialue kiinteistön Varastola 

itäreunaan. 

 - Haetaan lupaa käyttää n. 3000 tn tiili- ja betonijätettä 

varastokentän pohjarakenteissa 

 

 Lupaan tehdyt muutokset on merkattu punaisella korostusvärillä. 

 

 Hakemuksesta tiedottaminen 

 

 Ympäristöluvan muutoshakemuksen vireillä tulosta on tiedotettu 

kuuluttamalla Hartolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 29.5.–

29.6.2020 välisenä aikana. Hakemuksesta on annettu erikseen 

tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet 

kuulutuksen ajan nähtävillä Hartolan kunnanvirastolla. 

 Hakemuksen kuulemisaika päättyy 29.6. Määräajassa saapuneet 

muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon lupakäsittelyssä. 

 

Ympäristönsuojelutarkastajan ehdotus 

 

 Ympäristölautakunta hyväksyy Kuljetus- ja jätehuolto Seppo 

Hynninen Ky:n ympäristöluvan muutoshakemuksen kiinteistöille 
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81-401-1-2037 (Varastokangas) ja 81-401-1-3404 (Varastola) 

liitteenä olevan päätösesityksen mukaisesti. 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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    VALITUSOSOITUS 

    Hallintoasiat 

  

Valitusoikeus • se, jonka oikeuta tai etua asia saattaa koskea 

• rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 

edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 

ympäristövaikutukset ilmenevät  

• toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympä-

ristövaikutukset ilmenevät  

• alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 

 

Valitusviran-

omainen  

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Käyntiosoite:                                       Postiosoite: 

Korsholman puistikko 43                    PL 204 

65100 Vaasa                                        65101 Vaasa 

Sähköposti:      vaasa.hao@oikeus.fi 

Puhelinvaihde: 029 564 2611 

Faksi:                029 564 2760 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Valitusaika ja 

sen alkaminen 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen 

antopäivästä sitä määräaikaan laskematta. 

 

Valituksen 

muoto, sisältö 

ja liitteet 

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

1) valittajan nimi ja kotikunta 

2) päätös, johon haetaan muutosta 

3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 

tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja 

puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

• tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

 

Valituksen toi-

mittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 

päättymistä. 

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tar-

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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vitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakir-

jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 

tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaisel-

le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise-

nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Muutoksen-

haun maksu 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


