YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen 17.12. 2004
Dnro KAI-2003-Y-172-121
ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kajaanin
kaupungin teknisen palvelukeskuksen ympäristölupahakemusta ylijäämämaiden ja
kivien läjitysalueiden (maankaatopaikkojen) pitämiseksi Karangassa, Maastossa ja
Nakertajassa
LUVAN HAKIJA
Kajaanin kaupunki, tekninen palvelukeskus
PL 132
87101 Kajaani
MAANKAATOPAIKKOJEN SIJAINTI
Kajaanin kaupungilla on eri puolilla keskustaajamaa kolme ylijäämämaiden
läjitysaluetta, joille lupaa haetaan. Karangan läjitysalue sijaitsee noin 5 km:n
etäisyydellä Kajaanin keskustasta kaakkoon, Sotkamontien ja Ruuhijärventien
risteyksessä. Lähimpään asumukseen on matkaa lähes kilometri. Maa-alue jolla
läjitysalue sijaitsee on kaupungin omistamaa metsämaata ja kaavoittamaton.
Maaston läjitysalue sijaitsee Vuoreslahdentien varressa oikealla, noin 700 m
Iisalmentiestä luoteeseen. Kaupungin keskustaan on matkaa tietä pitkin noin 4 km.
Läjityskohdasta lähimpään asutukseen on matkaa noin 300 m. Alue on kaupungin
omistuksessa.
Nakertajan läjitysalue sijaitsee Paltaniementien vasemmalla puolella, noin 4 km:n
etäisyydellä Kajaanin keskustasta. Lähimpään asumukseen on matkaa alle 200 m.
Alue on vuokrattu Paltamon seurakunnalta ensimmäisen kerran vuonna 1989 ja
viimeksi 1.1.2004 alkaen.

MAANKAATOPAIKKOJEN TOIMINTA
Karangan läjitysalueelle on läjitetty ylijäämämassoja vuodesta 1993 saakka. Vuonna
2002 alueelle vastaanotettiin maa-massoja noin 6000 m3itd. Suunnitelman mukainen
läjitysalue on kooltaan noin 8 hehtaaria ja jäljellä oleva kokonaistäyttömäärä noin
300 000 m3rtr. Suunnitelman mukaisen täytön jälkeen alue viimeistellään, maisemoidaan ja metsitetään.
Maaston läjitysalue on toiminut maanläjitysalueena vuodesta 1984. Vuonna 2002
alueelle sijoitettiin maamassoja noin 11 500 m3itd. Uuden läjitysalueen suuruus on
noin 6 hehtaaria ja täyttömäärä noin 450 000 m3rtr. Suunnitelman mukaisella täytöllä
alue saadaan rakennettua valmiiksi. Täytön jälkeen alue viimeistellään myöhemmin

laadittavan istutus- ja kalustussuunnitelman mukaisesti palvelemaan kaavan mukaista
käyttöä.
Nakertajan läjitysalueelle on läjitetty ylijäämämaita täyttösuunnitelman mukaisesti
noin 170 000 m3rtr. Keskustaajaman osayleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Vuonna 2002 alueelle sijoitettiin maata noin 7 500 m3itd. Alue on
vuokrattu kaupungille vuonna 1989. Uusi vuokra-alue on 3,3 ha: n suuruinen.
Läjitykseen käytetään oikean muotoilun vuoksi myös vanhan vuokra-alueen luiskia,
joten toiminta-alue on yhteensä noin 4 ha. Täyttösuunnitelman mukainen täyttömäärä
on noin 260 000 m3rtr. Täytön loputtua alue viimeistellään ja metsitetään.
Kaupungin läjitysalueille vastaanotetaan vuosittain maamassoja yhteensä enintään
30 000 m3itd. Läjitysalueiden rajaukset noudattelevat maaston muotoja ja liittyvät
entisiin täyttöihin. Puusto poistetaan läjitysalueilta ja pintamaakerrokset varastoidaan
kasoihin ennen täyttöä. Maa-ainekset levitetään maanrakennuskoneilla täyttösuunnitelman mukaisesti päätypenkereenä siten, että valmiin täytön luiskat ovat vähintään
1:3.
Vesien käsittely sekä melu- ja hajuhaitat
Valumavesien johtamiseksi läjitysalueiden ympärille rakennetaan sivu- ja laskuojat,
joiden kautta vedet johdetaan ympäröivään maastoon.
Läjitysalueilla liikkuvat kuljetus- ja rakennuskoneet aiheuttavat jonkin verran melua ja
kuivalla ilmalla pölyämistä. Näitä ympäristöhaittoja vähennetään suojavyöhykkeillä ja
pölyntorjunnalla.
Toiminnassa syntyvät jätteet ja haitalliset aineet
Alueilta hakattava metsä käytetään hyödyksi joko puuna tai hakkeena. Pintamaat
kasataan ja käytetään myöhemmin läjitysalueen pintakerrokseen. Maanläjitysalueille
otetaan vastaan vain puhtaita maa- ja kiviaineksia, joten niistä ei liukene haitallisia
aineita ympäristöön. Pölynsidontaan voidaan käyttää veden lisäksi suolaa (CaCl)
rakeisena tai liuoksena.
Toiminnan seurauksena ei synny jätettä. Roskat ja muut alueille kulkeutuneet esineet
poistetaan välittömästi.

MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTILANNE
Maaston ja Nakertajan läjitysalueet sijaitsevan Kajaanin keskustan osayleiskaavaalueella. Maaston läjitysalue on ulkoilualueeksi (VR) kaavoitettua maata ja Nakertajan
läjitysalue maa- ja metsätalousaluetta (MT). Karangan läjitysalue on kaavoitetun
alueen ulkopuolella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Maankaatopaikkojen toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28
§:n 2 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 3 momentin
perusteella.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohdan 12 d perusteella lupahakemus
käsitellään ympäristökeskuksessa.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 15.12.2003.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla
hakemuksesta Kajaanin kaupungin ja Kainuun ympäristökeskuksen virallisilla
ilmoitustauluilla 7.1.2004 - 6.2.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet
saatavilla Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa ja Kainuun ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu
sanomalehti Koti-Kajaanissa 7.1.2004 ja
erikseen tiedotettu kirjeillä
maankaatopaikkojen rajanaapureille ja lähistöllä kiinteistöjä omistaville.

Tarkastukset ja neuvottelut
Lupahakemuksesta on pidetty neuvottelu 14.12.2004.
Lausunnot
Kajaanin kaupungin ympäristölautakunta katsoo 3.2.2004 antamassaan lausunnossa,
että ympäristön- ja terveydensuojelullisia esteitä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole,
mikäli hankkeet toteutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla, ja lisäksi otetaan
huomioon seuraavaa:
- Hakemuksessa ei ole esitetty mitään toimia läjitysalueilta purkautuvien vesien
käsittelemiseksi. Valuma- ja suotovesien käsittelemiseksi tulee rakentaa
laskeutusaltaat.
- Mahdollisten haitallisten huuhtoutumien selvittämiseksi toiminnanharjoittajalle tulee
asettaa velvoite läjitysalueiden pohjavesien tai alueilta tulevien pintavesien
tarkkailusta.
- Hakemuksessa ei ole selvitetty maankaatopaikkojen aukioloaikoja. Aukioloajat tulee
asettaa sellaisiksi, että alueiden säännöllinen valvonta on mahdollista. Aukioloaikojen
ulkopuolella tulee läjitysalueille kulkevien teiden olla puomilla suljettuja.

- Maanläjitysalueille tuotavien kuormien laadun tarkkailun helpottamiseksi tuotavat
kuormat tulee sijoittaa erillisiin kasoihin ennen penkkaan sijoittamista.
- Läjittämisen ja alueella työskentelyn tulee tapahtua kerrallaan rajoitetulla alueella,
esimerkiksi noin vuoden täyttömäärää vastaavalla alalla.
- Maisema- ja valumahaittojen vähentämiseksi täyttöjen luiskia tulee maisemoida ja
viimeistellä vaiheittain sitä mukaa, kun täyttövaiheet etenevät
Muistutukset ja mielipiteet
Karangan läjitysalueen rajanaapuri NN on muistutuksessaan todennut, että kaatopaikka-alueen ja hänen omistamansa maan rajalle on kaivettava oja, ettei kaatopaikan
rinteeltä valuva vesi haittaa metsän kasvua. Kaatopaikan rinne on luiskattava
kaltevuuteen 1:3. Sama kaltevuus vaaditaan soran- ja hiekanottopaikoilta.
Hakijan kuuleminen ja vastineet
Ympäristökeskus on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen.
Vastineessaan kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoon hakija esittää seuraavaa:
Hakemuksen liitteenä olevissa täyttösuunnitelmissa vain Karangan läjitysalueelle on
piirretty selkeytysaltaat. Nakertajan läjitysalueelle selkeytysaltaat rakennetaan
täyttösuunnitelmaan merkittyjen ympärysojien kunnostuksen yhteydessä.
Maaston kaatopaikka-alueen pohjois- ja itäpuolella on suotovesiä varten rakennettu
salaoja, jossa on tarkistuskaivot sekä ympärysoja valumavesiä varten. Länsipuolella,
Parkinmäen ja Olliskanmäen välissä olevan voimalinjan alla olevaan ojaan voidaan
selkeytysallas rakentaa. Täyttöalueen Vuoreslahdentien puoleiselle reunalle kaivettu
ympärysoja selkeytysaltaineen häiritsisi ulkoilualueen käyttöä esteettisesti ja
toiminnallisesti.
Maaston kaatopaikka-alueen pohjois- ja itäpuolella suotovesiä tarkkaillaan
ohjelman mukaisesti, koska se on aiemmin toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana.
Maankaatopaikat eivät sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, joten Kajaanin kaupungin
tekninen palvelukeskus ei pidä pohjavesien tarkkailua tarpeellisena.
Nykykäytäntö on, ettei maankaatopaikalla ole ilmoitettuja aukioloaikoja. Kiivaimpana
rakennusaikana läjitysalueilla on käyttöä ympäri vuorokauden. Talvella osa läjitysalueista voi olla kokonaan suljettuja. Urakoitsijoiden ja kuljetusliikkeiden on,
mikäli mahdollista, sovittava ennakkoon milloin, minne alueelle ja kuinka paljon he
maata ajavat. Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan rakennuskohteiden
ylijäämämaiden läjityskohteet sisällytetään hankesuunnitelmaan ja –aikatauluun.
Kun laki muuttui niin, ettei puuainesta tai risuja saanut tuoda maankaatopaikoille,
jouduttiin valvontaa tehostamaan ja puomit pitämään kiinni työajan ulkopuolella.
Nykyisin läjitysalueille tulee erittäin harvoin sinne kuulumatonta tavaraa. Puomien
kiinnipitäminen on huonoa palvelua ja siitä saa palautetta lähinnä pienrakentajien
yksittäisten kuorma-auto- tai peräkärrykuormien tuojilta mutta myös muilta tilapäisiltä
maan tuojilta.

Läjitysalueen penkkaa hoidetaan noin kahden metrin korkuisena päätypenkkana,
jonka reunalle kuormat kipataan. Penkan hoito tehdään kaupungin teknisen
palvelukeskuksen työnä, ja lähes kaikki kuormat käsitellään kauhakuormaajalla.
Vilkkaana aikana penkalla on kone jatkuvasti työssä, muina aikoina levitystyö ja
työnjohdon suorittama valvonta on satunnaisempaa, yleensä kuitenkin päivittäistä.
Läjitysalueelta poistetaan puusto ja pintamaat sitä mukaa kun täyttötyö etenee,
enintään vuoden täyttömäärää vastaavalta alueelta. Täytön sivustoilta luiskat
muotoillaan vaiheittain kerros kerrokselta ja penkan pinnanmuoto pidetään
kuivatuksen ja kulkemisen helpottamisen vuoksi kaltevana tasona.
Vastineenaan NN:n muistutukseen hakija esittää seuraavaa:
NN:n omistama tila rajoittuu Karangan läjitysalueen vanhaan osaan.
Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevaan läjityssuunnitelmaan on piirretty oja
NN:n osoittamaan paikkaan. Vanhan osan luiskat loivennetaan viimeistelytyön
yhteydessä kaltevuuteen 1:3, kuten muistutuksessa esitetään.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT
Kainuun ympäristökeskus myöntää Kajaanin kaupungin tekniselle palvelukeskukselle
ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan ylijäämämaiden ja kivien
läjitykselle Karangan, Maaston ja Nakertajan maankaatopaikoille.
Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
1.

Läjitysalueille saa sijoittaa vain rakentamisen yhteydessä kertyviä puhtaita,
vaarattomia ylijäämämassoja ja kiviä hakijan esittämän suunnitelman mukaisesti.
Alueille saadaan sijoittaa kyseisiä jätteeksi luokiteltavia ylijäämämaita ja kiviä
seuraavasti:
Karangan maankaatopaikka
Maaston maankaatopaikka
Nakertajan maankaatopaikka

300 000 m3 rtr
450 000 m3 rtr
260 000 m3 rtr

Läjitysalueet on maisemoitava ja viimeisteltävä lopullisesti 31.12.2025 mennessä.
(YSL 45 §)
2.

Alueelle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa
jätettä, ongelmajätettä tai pilaantunutta maata, kantoja, risuja eikä kiviaines- tai
puupohjaista eikä muutakaan rakennus- tai purkujätettä. Alueelle ei myöskään saa
ottaa vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty huoltoasema-, korjaamo- tai
pesulatoimintaan, ampumaratana, romun tai jätteiden käsittelyyn tai sellaiseen
teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, joka on saattanut aiheuttaa maaperän
pilaantumista, ellei maa-aineksen puhtautta ole mittauksin varmistettu. Mikäli

ylijäämämassojen puhtaudesta ei ole varmuutta, ne on toimitettava muuhun
hyväksyttyyn käsittelypaikkaan. (YSL 45 § ja JL 6 §)
3.

Jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikoille on estettävä. Kulku alueille on
estettävä muina kuin valvottuina käyttöaikana. Alueen liittymään on laitettava
informaatiotaulu alueen käytöstä ja aukioloajoista. (JL 9 §)

4.

Ylijäämämassojen läjitys on toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja
vaaratilanteet, kuten sortumat ja veden lammikoituminen täyttöalueelle tai sen
ympärille. Läjitysalueiden ympärille on kaivettava ympärysojat niin, ettei alueelta
valuva vesi pääse leviämään naapurikiinteistöille. Valumavedet on johdettava
ympäristöön laskeutusaltaiden kautta kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi.

5.

Läjitysalueiden ulkoluiskien kaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 1:3.
Läjitystoiminnan päätyttyä alueet on viimeisteltävä ja maisemoitava
hakijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Alueiden eroosiosuojausta ja
maisemointitöitä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan rinnan läjitystyön etenemisen
kanssa. (YSL 42 §)

6.

Loppusijoitettavat ylijäämämassat on kuljetettava ja läjitettävä siten, ettei maa-ainesta
tai pölyä leviä ympäristöön kuljetuksen ja läjityksen aikana. Tarvittaessa
aluetta on kasteltava pölyämisen estämiseksi. Kuljetus- ja läjityskalustojen
puhtaudesta on huolehdittava niin, ettei niiden mukana leviä asutusta haittaavaa
pölyä tai muita epäpuhtauksia läjitysalueen ulkopuolelle. (YSL 43 §)

7.

Maankaatopaikoilla tapahtuvasta läjitystoiminnasta on pidettävä kirjaa. Kainuun
ympäristökeskukselle ja Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on
vuosittain toimitettava edellisen vuoden kirjanpitoon perustuva raportti maaliskuun
loppuun mennessä. Raportista tulee ilmetä läjitysalueille sijoitettujen maaainesten määrä, laatu ja alkuperä sekä nykyinen ja jäljellä oleva täyttöala ja
täyttömäärä kunkin maankaatopaikan osalta erikseen. (JL 51 ja 52 §)

8.

Maankaatopaikoilla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja,
jonka vastuulla on mm. kuormien vastaanotto maankaatopaikoille, alueen käyttö,
valvonta, sulkeminen ja jälkihoito. (YSL 42 §)

9.

Ympäristölupapäätöksen määräyksistä tulee tiedottaa riittävästi läjitysalueella
työskenteleville, maankaatopaikkojen asiakkaille sekä lähistön asukkaille ja
kiinteistönomistajille. (YSL 42 §)

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Jos maankaatopaikkatoimintaa jollain luvan kohteena olevalla alueella jatketaan tämän jälkeen,
siihen on haettava uusi lupa.
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan
estämättä noudatettava.

VAKUUDEN ASETTAMINEN
Hakijan tulee asettaa hyväksyttävät vakuudet maankaatopaikkojen ympäristöluvan
mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Vakuuksien tulee kattaa mahdollisen ympäristövahingon sattuessa tai toiminnan mahdollisesti loppuessa jätteiden käsittelystä ja
maankaatopaikan maisemoinnista aiheutuvat kustannukset. Vakuudet tulee asettaa
läjitysaluekohtaisesti seuraavan suuruisina:
Karanka
Maasto
Nakertaja

5000 euroa
3000 euroa
2000 euroa

Vakuudet tulee toimittaa ympäristökeskukselle viimeistään kuukauden kuluttua
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja niiden on oltava voimassa 30.6.2026 saakka.
Ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa vakuuksien määrää tai palauttaa yksittäisen
vakuuden, jos jonkin luvan kohteena olevan maankaatopaikan käyttö lopetetaan
aiemmin ja läjitysalue maisemoidaan lupamääräysten mukaisesti.
Päätöksen perustelut
Vastaus muistutuksiin ja lausuntoihin
Kajaanin kaupungin ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt vaatimukset on
otettu huomioon lupamääräyksissä siltä osin kun ne koskevat läjitysalueilta valuvien
vesien johtamista ja käsittelyä, maankaatopaikkojen aukioloaikoja ja kohteiden
maisemointia. Pinta- ja pohjavesitarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi asettaa
velvoitteeksi, koska maankaatopaikat eivät sijaitse vesistöjen välittömässä
läheisyydessä eivätkä tärkeillä tai muilla luokitelluilla pohjavesialueilla, ja
maankaatopaikoille on lupa läjittää vain puhtaita ylijäämämaita.
NN:n muistutuksessa esitetyt vaatimukset (tilan rajalle kaivettava oja,
läjitysalueen luiskaaminen kaltevuuteen 1:3) on otettu hakemukseen liitetyssä
suunnitelmassa ja lupamääräyksissä huomioon.

Yksityiskohtaiset perustelut
Maankaatopaikat sijaitsevat paikoilla, joilla ylijäämämaiden läjityksestä ei voida
katsoa aiheutuvan haittaa yksityiselle tai yleiselle edulle. Läjitystoiminta
täyttää jätelain ja ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. Asetetuilla
lupamääräyksillä varmistetaan se, ettei toiminta tule aiheuttamaan ympäristölle
haittaa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu pysyvää kohtuutonta rasitusta naapureille.

Kaikille kolmelle maankaatopaikalle on myönnetty ympäristölupa samalla
lupapäätöksellä, koska toiminta on yhden toiminnanharjoittajan, kaupungin teknisen
palvelukeskuksen vastuulla ja läjitysalueiden voidaan katsoa muodostavan sellaisen
ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä tarkoitetun toiminnallisen kokonaisuuden, jonka
ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä.
Koska alueelle sijoitetaan vain vaaratonta pysyvää maa-ainesta ja kiviä, ei toimintaan
sovelleta valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista. Läjitysalueelta ei vaadita
erityisen korkeaa ympäristönsuojelutasoa, ja sen vuoksi alueelle saa sijoittaa vain
päätöksessä mainittuja jätteiksi luokiteltavia ylijäämämaita ja kiviä. Koska
yksittäiselle maankaatopaikalle sijoitetaan kyseisiä jätteitä alle 50 000 tonnia
vuodessa,
ei
hanke
vaadi
ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.
(määräykset 1 ja 2)
Maankaatopaikalle tulevan maa-aineksen ja kivien laatua ja sijoittamista valvoo
läjitystoiminnasta vastaava henkilökunta. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka
vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, on luvan saaja velvollinen, jos lastia
ei välittömästi palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen
käsittelypaikkaan. (määräykset 2, 3 ja 8)
Suunnitelmallisella toiminnalla läjitysalueella ja hallitulla vesien johtamisella estetään
vaaratilanteet ja vesien lammikoituminen. (määräykset 4 ja 5)
Maankaatopaikat on hoidettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympäristölle. Tästä syystä on annettu määräykset mm. valumavesien tarkkailusta,
tiedottamisesta, alueen
pitämisestä suljettuna käyttöajan ulkopuolella ja
pölyämisen estämisestä. (määräykset 3, 4, 5 ja 9)
Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä
läjitystoiminnan laajuudesta ja sen aiheuttamasta kuormituksesta. Myös
lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä toiminnan ympäristövaikutusten
arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. (määräys 7)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ja 18 §
Ympäristönsuojelulaki 2, 4-8, 14, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 96, 97 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 6, 16-19 ja 23 §
Jätelaki 4, 6, 9, 51 ja 52 §
Jäteasetus 2, 3, 7, 8 ja 10 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu on 3400 euroa (ei arvonlisäverollista myyntiä)
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan
maksu maankaatopaikan ympäristöluvasta on 3400 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet :
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta (961/1998)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1415/2001)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JAKELU
Kuulutus
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä
on säädetty kuuluttamalla ympäristökeskuksen ja Kajaanin kaupungin
ilmoitustauluilla sekä sanomalehti Koti- Kajaanissa. Lupapäätös pidetään kuulutusajan
nähtävänä Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa ja Kainuun ympäristökeskuksen
kirjaamossa.
Jakelu
Päätös lähetetään hakijalle.
Jäljennös päätöksestä :
Kajaanin ympäristölautakunnalle
Kajaanin perusturvalautakunnalle
Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle
Oulun lääninhallitukselle
Suomen ympäristökeskukselle
Päätöstä koskeva kuulutus lähetetään:
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava
Kainuun ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 17.1. 2005.
Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupayksikön päällikkö
Ympäristölakimies
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Ylitarkastaja
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Kainuun ympäristökeskuksen osoitetiedot:
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PL 115
87101 KAJAANI
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87100 KAJAANI
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(08) 616 3629
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