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LUPAPÄÄTÖS
Nro 10/2014/1
Dnro PSAVI/8/04.08/2011
Annettu julkipanon jälkeen
20.2.2014

ASIA

Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen, Kajaani

LUVAN HAKIJA
Huurinainen Oy
Elementtitie 7
87500 Kajaani
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HAKEMUS J A ASIAN VIR EILLETULO
Hakemus koskee Huurinainen Oy:n Betonitien rakennusjätteen varastointiin, lajitteluun ja käsittelyyn liittyvän toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Dnro KAI-2003-Y-95-111 lupamääräysten tarkistamista.
Hakemus on saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 10.1.2011.

TOIMINTA J A SEN SIJ AINTI
Toiminta sijaitsee Kajaanin kaupungissa Laajankankaan kaupunginosassa
Betonitien verralla Lahjoitusmaa nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 205–
401–1-67) erotetulla määräalalla.

LUV AN HAKEMISEN PERU STE
Jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn
on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan
4) perusteella.
Kainuun ympäristökeskuksen 7.10.2003 antaman ympäristölupapäätöksen
Dnro KAI-2003-Y-95-111 mukaan lupa on voimassa toistaiseksi ja toiminnanharjoittajan tuli vuoden 2010 loppuun mennessä toimittaa hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.

LUP AVIRANOMAI SEN TOI MIV ALTA
Ympäristöluvan ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin
13 g) kohdan perusteella aluehallintovirasto, kun kyseessä on jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 t vuodessa.

LUP AH AKEMUKSEN K ÄSITTELY
Lupahakemuksen si sältö, täydennykset ja käsittel y
Hakemuksen mukaan Huurinainen Oy jatkaa lupapäätöksen mukaista toimintaa ja on laatinut hakemuksen voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus sisältää hakijan ja laitoksen yhteystiedot, voimassa olevan päätöksen diaarinumeron ja nimen maininnan, että
yhtiö täydentää lupahakemusta myöhemmin muun muassa kuvauksella,
miten ympäristövaikutukset ovat muuttuneet ympäristöluvan myöntämisen
jälkeen.
Aluehallintovirasto on pyytänyt täydennystä hakemukseen 17.8.2012 ja
18.12.2013 päivätyillä kirjeillä. Hakemusta pyydettiin täydentämään muun
muassa seuraavilla tiedoilla tai selvityksillä: yleiskuvaus toiminnasta ja siitä, miten toiminta on muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen,
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vastaanotettavien, käsiteltävien ja välivarastoitavien jätejakeiden vuosittaiset määrät ja laatu sekä jätteiden hyötykäyttö, kuvaus toiminta-alueen rakenteista, toiminnan ympäristökuormitus- ja vaikutukset sekä niiden muutokset luvan myöntämisen jälkeen, toiminnan sijaintipaikan rajanaapurien
yhteystiedot sekä hakijan esitys lupamääräyksiksi ja vakuudeksi.

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U
Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen.

RATKAISUN PERUSTELUT
Aluehallintovirastoon toimitettu hakemus on puutteellinen. Hakijaa on
10.8.2012 kehotettu 10.9.2012 mennessä ja uudelleen 18.12.2013 ja
31.1.2014 mennessä täydentämään hakemustaan tarpeellisilla selvityksillä. Hakijalle lähetetyssä hakemuksen täydennyskehotuskirjelmässä on lisäksi ilmoitettu, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä ratkaisemasta asiaa.
Hakija ei aluehallintoviraston asettamassa määräajassa täydentänyt hakemustaan edellä mainituilla asioilla ja selvityksillä, jonka vuoksi ei voida
tietää, millaisia muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen toiminnassa on tapahtunut, eikä sen vuoksi voida harkita lupamääräysten muuttamisen tarvetta. Puutteellista hakemusta ei ole myöskään voitu antaa tiedoksi
asianosaisille tai pyytää siitä lausuntoja. Tämän vuoksi hakemus hylätään.
Tämä päätös ei estä laittamasta tarkistamishakemusta uudelleen vireille.

SOVELLETTAV AT S ÄÄNNÖ KSET
Ympäristönsuojelulaki 55 § 2 momentti
Hallintolaki 31 §, 33 § ja 44 § 1 momentti 3) kohta

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 243,50 euroa.
Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
Joensuusta.
Perust elut
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtionmaksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston
asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään.
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Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1092/2013) 8 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on
tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)
mukaan hakemuksen mukaisen kompostointilaitoksen tai muun jätteiden
käsittelylaitoksen lupakäsittelymaksu on 4 870 euroa. Lupamääräysten tarkistamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka
suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta.
Täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään kuitenkin vain tehtyä työmäärää vastaava osuus maksutaulukon mukaisesta maksusta. Aluehallintovirasto arvioi, että tehtyä työmäärää vastaava osuus on 10 % käsittelymaksun suuruudesta, joten käsittelymaksu on 243,50 euroa.
Oikeusohje
Valtioneuvoston
(1145/2009)

asetus

aluehallintoviraston

maksullisista

suoritteista

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Juha Anttila

Seija Schroderus-Härkönen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Anttila. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Seija Schroderus-Härkönen.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 668 tai 0295 017 500.

SSH/am

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Kainuun ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Kajaanin kaupunki
Kajaanin kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 24.3.2014, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Linnankatu 1–3
PL 293, 90101 Oulu
vaihde 0295 017 500
08 - 3140 110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

