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LUPAPÄÄTÖS
Nro 43/2014/1
Dnro PSAVI/9/04.08/2013
Annettu julkipanon jälkeen
8.5.2014

ASIA

Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin
teollisuusalueella, Kemi

LUVAN HAKIJA
Tmi Kauko Pakonen
Vähäruonantie 49
94700 KEMI
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HAKEMUS J A ASIAN VIR EILLETULO
Lupahakemus koskee metalliromun ja puun kierrätystoimintaa Kemin kaupungissa. Kyseessä on uusi toiminta. Hakemus on tullut vireille PohjoisSuomen aluehallintovirastoon 12.2.2013.

TOIMINTA J A SEN SIJ AINTI
Toiminnan on suunniteltu sijaitsevan Kemin kaupungissa Kemintullin kaupunginosassa osoitteessa Mottilenkki 7–9, 94700 Kemi.

LUV AN HAKEMISEN PERU STE
Jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn
on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan
4) perusteella.

LUP AVIRANOMAI SEN TOI MIV ALTA
Ympäristöluvan ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin
13 f) kohdan perusteella aluehallintovirasto, kun laitoksella hyödynnetään
muualla kuin siinä syntynyttä vaarallista jätettä.

LUP AH AKEMUKSEN K ÄSITTELY
Lupahakemuksen si sältö, täydennykset ja käsittel y
Suunnitelmien mukaan kierrätysjakeiden määrät vaihtelevat ja ovat vuositasolla seuraavat: romuajoneuvot 300 kpl, metalliromua 350 tonnia, harvennus- ja purkujätettä noin 3 000 tonnia, akkuja 300 kpl ja noin 2-3 m3 öljyä.
Laitosalueelle ei sijoiteta kiinteitä rakennuksia, vaan rakennukset ovat liikuteltavia parakkeja, joista kaksi toimii romuajoneuvojen kuivatus- ja purkuhallina. Purkuhalliin asennetaan lattiatason alapuolelle nestetiivis valumaallas, johon mahdollisesti lattialle valuvat nesteet kulkeutuvat. Hakemuksen
mukaan kun ajoneuvot on purettu, ne painetaan kasaan pyöräkuormaajalla. Käsitellyt ajoneuvot varastoidaan asfaltoidulla varastoalueella. Asfaltille
kertyneet valumavedet kerätään ja johdetaan öljynerottimen kautta viemäriin. Harvennuspuu ja purkupuu haketetaan laitoksella ulkopuolisen toimijan toimesta.
Aluehallintovirasto on pyytänyt täydennystä hakemukseen 24.1.2014 ja
uudelleen 18.3.2014 päivätyillä kirjeillä, koska siihen ei ollut liitetty ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaisia lupaharkinnan kannalta tarpeellisia selvityksiä asiasta. Hakemusta pyydettiin täydentämään muun muassa seuraavilla tiedoilla tai selvityksillä: jätejakeittain erotultuna jätteiden
enimmäisvarastointimäärät sekä vastaanotettavat ja käsiteltävät jätemää-
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rät vuodessa, selvitys käsiteltyjen jätejakeiden toimituspaikoista, laitoksen
vaikutusalueella (200 m säteellä laitosalueesta) olevien kiinteistöjen haltijaja yhteystiedot, kartta toimipaikan sijainnista mittakaavalla 1:10 000 tai
1:20 000, jätelain (646/2011) 120 § mukainen jätteen käsittelyn seurantaja tarkkailusuunnitelma, esitys ympäristönsuojelulain 43a §:n mukaisesta
vakuudesta ja sen laskentaperusteista ja selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta sekä kopio sopimuksesta, joka koskee laitoksen jätevesien johtamista kaupungin viemäriverkostoon.

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
24.1.2014 kehotettu 25.2.2014 mennessä ja uudelleen 18.3.2014 ja
21.4.2014 mennessä täydentämään hakemustaan lupaharkinnan kannalta
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, oleellisilla asioilla ja selvityksillä, jonka vuoksi
hakemusta ei ole voitu kuuluttaa, eikä voitu antaa tiedoksi asianosaisille tai
pyytää siitä lausuntoja, eikä asiassa ole voitu tehdä lupaharkintaa ympäristönsuojelulaissa säädetyllä tavalla. Tämän vuoksi hakemus hylätään.
Tämä päätös ei estä laittamasta hakemusta uudelleen vireille.

SOVELLETTAV AT S ÄÄNNÖ KSET
Ympäristönsuojelulaki 35 § 2 momentti
Hallintolaki 31 §, 32 §, 33 § ja 44 § 1 momentti 3) kohta

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 328,80 euroa.
Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
Joensuusta.
Perust elut
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtionmak-
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superustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston
asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään.
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.
Valtionneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011) mukaan hakemuksen mukaisen laitoksen, jossa hyödynnetään tai loppukäsitellään muualla kuin siinä syntyneitä vaarallisia jätteitä, lupakäsittelymaksu on 8 220 euroa.
Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1572/2011) 4 §:n 2 momentin mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksutaulukon mukaisesta maksusta. Maksuna peritään 4 % taulukon mukaisesta maksusta.
Oikeusohje
Valtionneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)
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

Lapin ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Kemin kaupunki
Kemin 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 9.6.2014, 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.

