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PÄÄTÖS
Nro 51/2014/1
Dnro PSAVI/92/04.08/2013
Annettu julkipanon jälkeen
26.5.2014

ASIA

Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

HAKIJA

Stora Enso Oyj
PL 196
90101 Oulu

2

HAKEMUS
Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat on 11.9.2013 jättänyt aluehallintovirastoon
hakemuksen, joka koskee tehtaalla olevaa kuivajätteen välivarastointia.

LUV AN HAKEMISEN PERU STE J A LUP AVIRANOMAISEN TOIMIV ALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 13 f) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on muu kuin c–e alakohdassa tarkoitettu jätelain
(646/2011) soveltamisalaan kuuluva jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.
Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 13 g)
kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen.

H AKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen peruut taminen
Stora-Enso Oyj on ilmoittanut 29.4.2014 peruuttavansa hakemuksen. Hakemus, joka koskee Oulun tehtaan ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen nro 17 muuttamista (Dnro PSAVI/34/04.08/2014) on korvannut
kuivajätteen välivarastointia koskevan hakemuksen.

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
Kuivajätteen välivarastointia koskevan ympäristölupahakemuksen käsittely
jätetään sikseen, koska hakemus on peruutettu.

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Käsittelymaksuna peritään 300 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Perust elut
Alla mainitun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) 4 §:n 2 momentin
mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava
osuus sanotun asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta
maksusta. Tässä tapauksessa työmäärää vastaava käsittelymaksu on 300
euroa.
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Oikeusohjeet
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011) 7 §
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013) 8 §
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Tarja Savela

Juha Koskela

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Tarja Savela ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Juha Koskela.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 672 tai 0295 017 500.
JK/am

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Oulun 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 25.6.2014, 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 aluehallintoviraston kirjaamoon. 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
virka-ajan 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.

