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D/654/11.01.00/2020

YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN, KOMPOSTOINTILAITOS, 
BOVALLIUS-BIO, PIEKSÄMÄKI

Pieksämäen Seudun terveydenhuollon Ky:n hallitus on myöntänyt 9.3.2006 
§ 16 A Bovallius-Bio Oy:lle kompostointilaitoksen ympäristöluvan. Luvan 
mukainen toiminta käsitti biojätteiden kompostoinnin, joita pääasiassa ke-
rättiin lähialueen kaupoista.

Kompostointilaitos sijaitsee Pieksämäen kaupungin Pyhityn kylässä tilalla 
Nikkarilan virkatalo, kiinteistötunnus 593-403-4-34, osoitteessa Pyhityntie 
45, 76100 Pieksämäki.

Ympäristöluvan mukainen toiminta on loppunut jo vuonna 2013. Laitosra-
kennus on siivottu ja desinfioitu vuonna 2014, ja se on ollut siitä lähtien 
vuokrauskäytössä. Kesän 2020 aikana viimeiset laitoksen toiminnasta jää-
neet kompostointiaumat (= multakasat) on toimitettu pois asianmukaisesti 
Pieksämäen kaupungilta vuokraamalle pellolle lähelle Naarajärven lento-
kenttää.

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 17.12.2020 – 25.1.2021. Hakemuk-
sesta tiedotettiin myös lähikiinteistöjen omistajia. Hakemuksesta ei jätetty 
muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot pyydettiin 16.12.2020 päivätyillä 
lausuntopyynnöillä terveydensuojeluviranomaiselta ja Etelä-Savon ELY-
keskukselta.

Etelä-Savon ELY-keskus on ilmoittanut 22.12.2020 ettei sillä ole lausutta-
vaa hakemuksesta.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa 25.1.2021 antamassaan lausunnos-
saan, että toiminnan loputtua laitos on siivottu ja desinfioitu. Toiminnassa 
käytetyt koneet ja laitteet on toimitettu pois. Vuodesta 2018 alkaen laitos-
halli on ollut vuokrauskäytössä. Mikäli alue on puhdistettu ja siistitty niin, 
ettei siitä aiheudu terveydellistä haittaa, ei toiminnan ympäristöluvan rauet-
tamiseen ole estettä.

Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäynnin toiminnan päätyttyä 
13.2.2014. Käynnistä on laadittu muistio. Lisäksi laitoksen yhteyshenkilön 
kanssa on oltu säännöllisin väliajoin yhteydessä puhelimitse viimeisten 
kompostointiaumojen hävittämisestä.
Koska laitoksen toiminta on jo päättynyt, alue siivottu ja multakasat alueel-
ta toimitettu asianmukaisesti pois, kompostointikasojen viljavuus- ja laitos-
alueen pihan vesinäytetulosten sekä yleisesti alueesta tehtyjen havaintojen 
perusteella ympäristösihteeri on todennut, ettei laitosalueen jatkotarkkai-
luun- tai selvityksiin ole enää tarvetta.

Toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan Etelä-Savon ELY –keskukselle.
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Hakemus toiminnan lopettamisesta, tarkastuspöytäkirja ja muut yrityksen 
toimintaa koskevat paperit ovat nähtävillä kokouksessa. 

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristösihteeri Maija Nykänen, p. 044 386 
6729, maija.nykanen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää, että Pieksämäen Seudun tervey-
denhuollon Ky:n hallituksen Bovallius-Bio Oy:lle 9.3.2006 myöntämä tois-
taiseksi voimassa oleva kompostointilaitoksen ympäristölupa raukeaa.

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristö-
lautakunnan taksapäätöksen 16.5.2019 § 42 maksutaulukon 5 B liitteen 
kohdan 25.3. mukaisesti yhteensä 360 euroa. Maksusta on tehty erillinen 
laskelma tuntihinnan mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(6)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä
PL 4 25.2.2021 §18
79101 Leppävirta                                                       

ASIA YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN

Päätös Bovallius-Bio Oy:n ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta hakemuksesta, 
joka koskee Pieksämäen Seudun terveydenhuollon Ky:n hallituksen 9.3.2006 § 16 A 
myöntämän kompostointilaitoksen ympäristöluvan rauettamista. Laitoksen toiminta on 
jo loppunut.

LUVAN HAKIJA

Bovallius-Bio Oy
Pyhityntie 45
76100 PIEKSÄMÄKI
Yhteyshenkilö: Timo Keisala
puh. 040 7092374

 LAITOS JA SEN SIJAINTI 

Kompostointilaitoksen toiminta käsitti biojätteiden kompostoinnin, joita pääasiassa 
kerättiin alueen lähikaupoista. Kompostointilaitos sijaitsee Pieksämäen kaupungin 
Pyhityn kylässä tilalla Nikkarilan virkatalo, kiinteistötunnus 593-403-4-34, osoitteessa 
Pyhityntie 45, 76100 Pieksämäki.

YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 88 § 1 momentin 1) kohta. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Keski-Savon ympäristölautakunta) ratkaisee 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n mukaisen lupa-asian ja tämän johdosta myös 
ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisen.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.9.2020, Dnro 
D/654/11.01.00/2020, jolloin asia on tullut vireille.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla on Pieksämäen Seudun terveydenhuollon Ky:n hallituksen 9.3.2006 § 16 
A myöntämä kompostointilaitoksen ympäristölupa. Lupa myönnetty toistaiseksi 
voimassaolevana.

Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, muutaman kilometrin etäisyydellä Pieksämäen 
keskustasta.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ 
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Kompostointilaitos sijaitsee haja-asutusalueella, lähin asuttu talous sijaitsee noin 250 
metrin etäisyydellä. 

Lähin vesistö on noin 800 metrin etäisyydellä sijaitseva Säälampi. Alueella ei ole 
suojeltavia kohteita tai muita erityisiä luonnonarvoja eikä alue sijaitse 
pohjavesialueella.

TOIMINNAN TÄMÄNHETKINEN TILANNE

Ympäristöluvan mukainen toiminta on loppunut jo vuonna 2013. Laitosrakennus on 
siivottu ja desinfioitu vuonna 2014, ja se on ollut siitä lähtien vuokrauskäytössä. Kesän 
2020 aikana viimeiset laitoksen toiminnasta jääneet kompostointiaumat (= multakasat) 
on toimitettu pois asianmukaisesti Pieksämäen kaupungilta vuokraamalle pellolle 
lähelle Naarajärven lentokenttää.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja lausunnot
Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 17.12.2020 – 25.1.2021. Hakemuksesta 
tiedotettiin myös lähikiinteistöjen omistajia. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai 
mielipiteitä. Lausunnot pyydettiin 16.12.2020 päivätyillä lausuntopyynnöillä 
terveydensuojeluviranomaiselta ja Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Etelä-Savon ELY-keskus on ilmoittanut 22.12.2020 ettei sillä ole lausuttavaa 
hakemuksesta.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa 25.1.2021 antamassaan lausunnossaan 
seuraavaa:

Toiminnan loputtua laitos on siivottu ja desinfioitu. Toiminnassa käytetyt koneet ja 
laitteet on toimitettu pois. Vuodesta 2018 alkaen laitoshalli on ollut vuokrauskäytössä. 
Mikäli alue on puhdistettu ja siistitty niin, ettei siitä aiheudu terveydellistä haittaa, ei 
toiminnan ympäristöluvan rauettamiseen ole estettä.

Hakijan vastine
Hakijan yhteyshenkilö ilmoitti puhelimitse 26.1.2021 Pieksämäen ympäristösihteerille, 
ettei hänellä ole kommentoitavaa lausuntoihin liittyen.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäynnin toiminnan päätyttyä 13.2.2014. 
Käynnistä on laadittu muistio. Lisäksi laitoksen yhteyshenkilön kanssa on oltu 
säännöllisin väliajoin yhteyksissä puhelimitse viimeisten kompostointiaumojen 
hävittämisestä. 

Kiinteistölle 13.2.2014 tehdyllä tarkastuksella todettiin seuraavaa:

”Tarkastuksella käytiin Bovallius Bion pihamaalla 13.2.2014 katsomassa Bovalliuksen 
pihamaalla olevia biojätekasoja ja niiden tilannetta.     

Tarkastushetkellä kompostikasojen vieressä oli vettä, joka näytti hyvin mustalta ja 
koko pihamaa lumen alla vetinen. Toiminta laitoksella on loppunut, mutta pihalla on 
useita satoja kuutioita puolivalmista kompostitavaraa, joka tulisi hyödyntää tai hävittää 
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ennen kuin laitoksen ympäristölupa voidaan rauettaa. Lisäksi lähialueen maaperä, 
jonne ravinteikkaita piha-alueen vesiä on johtunut, tulee tutkia ja mahdollisesti 
”pilaantunut” maa-aines poistaa. Kompostikasoja ei ollut riittävän hyvin eristetty 
ympäristöstä, joten suoto-, sade- ja sulamisvedet valuivat kokoojakaivosta maastoon.

Kompostikasojen hyödyntäminen ja saaminen pois alueelta viimeistään keväällä 2014 
on ensiarvoisen tärkeää. ”

Laitosalueen piha-alueen hulevesistä on otettu vesinäytteet 28.09.2016. Näytteet on 
analysoitu Nablabs – laboratoriossa. Jäljelle jääneistä kompostointikasoista on otettu 
viljavuusnäytteet 23.8.2018. Näytteet on analysoitu Eurofinsin laboratoriossa.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää, että Pieksämäen Seudun terveydenhuollon 
Ky:n hallituksen Bovallius-Bio Oy:lle 9.3.2006 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva 
kompostointilaitoksen ympäristölupa raukeaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa 
harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn 
yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi 
sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa on annettu määräyksenä, että 
”Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen 
toiminnan lopettamista, esittää yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, 
maaperän suojelua, ilmansuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen 
liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta Pieksämäen 
seudun ympäristöterveyden hyväksyttäväksi (siirtynyt Keski-Savon ympäristötoimen 
valvontaan). 
 
Koska laitoksen toiminta on jo päättynyt, alue siivottu ja multakasat alueelta toimitettu 
asianmukaisesti pois, aiemmin otettujen kompostointikasojen viljavuustulosten ja 
laitosalueen vesinäytetulosten sekä laitosalueesta tehtyjen havaintojen perusteella 
ympäristösihteeri on todennut, ettei laitosalueen jatkotarkkailuun- tai selvityksiin ole 
enää tarvetta.

Kiinteistön omistus säilyy toiminnanharjoittajalla.

Toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan Etelä-Savon ELY –keskukselle. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 34, 88, 96 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 §, 11 – 15 §:t
Jätelaki (646/2011) 

Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
16.5.2019 § 42

3

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.02.2021 / 18 §



KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 
taksapäätöksen 16.5.2019 § 42 maksutaulukon 5 B liitteen kohdan 25.3. mukaisesti 
yhteensä 360 euroa. Maksusta on tehty erillinen laskelma tuntihinnan mukaan. 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 
§:n mukaisesti.

Päätös
Hakija

Jäljennös päätöksestä
Etelä-Savon ELY –keskus
Terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto – oikeuteen. Päätös 
annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika 
valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille 
asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin 
lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
 
Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 
Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 
valitusosoituksen mukaisesti.
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Liite: valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen)
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-
keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla
asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.
Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
päätöksen
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa
tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
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Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös 
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen
päätöksen valittajan eduksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 13, 14, 20, 21, 22, 24 - 26 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 15 - 19  
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 23 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi
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