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ASIA

Pysylän pienvoimalaitoksen rakentaminen Kalajanjokeen, Haapajärvi

LUVAN HAKIJA

Pasi Tytärniemi
Reisjärventie 296
85800 Haapajärvi
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HAKEMUS
Pasi Tytärniemi on aluehallintovirastoon 21.5.2012 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Pysylän pienvoimalaitoksen rakentamiseen Kalajanjokeen Haapajärven kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman
mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY ALUEHALLINTOVIRASTOSSA
Hakemuksen täydennykset
Hakija on 27.8.2012, 24.9.2012 ja 7.11.2012 täydentänyt hakemustaan.
Hakemuksen tiedoksianto
Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla 14.12.2012–14.1.2013.
Hakemuksen johdosta aluehallintovirastoon on toimitettu neljä lausuntoa ja
kaksi muistutusta.
Hakijan selitys
Hakija on 31.1.2013 toimittanut aluehallintovirastoon selityksensä lausunnoista ja muistutuksista.
Hakemuksen peruutus
Hakija on 17.5.2013 peruuttanut hakemuksensa.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Koska hakija on peruuttanut hakemuksensa, asian käsittely jätetään
sillensä.

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Asian käsittelystä perittävä käsittelymaksu on 104 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
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Perustelut
Päätöksestä peritään käsittelymaksu, jonka määrä vastaa asiassa tehdyn
työmäärän osuutta alla mainitun asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon
mukaisesta maksusta.
Aluehallintovirasto katsoo, että asiassa on kysymys pelkästään yksityistä
tarvetta varten vireille pannusta hakemusasiasta, jonka käsittelystä peritään 260 euroa. Koska hakemus on peruutettu ennen kuin asiassa on ryhdytty tekemään päätösesitystä, peritään käsittelymaksuna 40 % 260 eurosta eli 104 euroa.
Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Jukka Sihvomaa

Hannu Puranen

Heino Hirvikoski

Päätöksen ovat tehneet ympäristöneuvokset Jukka Sihvomaa ja Hannu
Puranen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Heino Hirvikoski.
Tiedustelut: puh. 0295 017 645 tai 0295 017 500.
HUH/es

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Kainuun ELY-keskus / Kalatalous
Haapajärven kaupunki
Haapajärven kaupungin kaavoitusviranomainen
Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Haapajärven toimipiste
Suomen ympäristökeskus

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 18.7.2013, 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 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

