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§ 35
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 36
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 37
Päätös poikkeamiseen
KAJDno-2019-673
Valmistelija / lisätiedot:
Osmo Nuutinen
Liitteet

1 Liite Ympäristökartta
2 Liite Yleissijaintikartta
3 Liite Ote ajantasayleiskaavasta
4 Liite Kaavamääräykset OYK 2015
5 Liite Asemapiirros
6 Liite Ote Kontiosaari–Kuninkaanniemi OYK EHDOTUS
KUVAUS
Hakija hakee lupaa rakentaa uuden asuinrakennuksen (68 k-m²) ja talousrakennuksen
(10 k-m²) rakennuspaikalle, jolla sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1959 rakennettu 1½-
kerroksinen 55 k-m²:n suuruinen asuinrakennus ja samana vuonna valmistunut 37 k-
m²:n suuruinen talousrakennus. Vanhat rakennukset puretaan ja uudet
rakentaa niiden paikalle.
Kyseessä on Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva pinta-alaltaan
0,1870 ha:n suuruinen rakennuspaikka, joka sijaitsee alueella, jota koskee
kaavamerkintä AT-2/12, maaseutumainen asuntoalue.
Kyseinen alue kuuluu myös vireillä olevaan Kontiosaari–Kuninkaanniemi
osayleiskaavaan, joka lainvoiman saatuaan kumoaa näiltä osin voimassa olevan
kaavan.
Rakennuspaikka rajautuu Kuninkaanniementiehen, jolta on liittymä rakennuspaikalle.
Maasto viettää lievästi kohden Kajaaninjokea korkeuden laskiessa noin kaksi metriä
rakennuspaikan alueella. Tien puoleisella sivustalla on suojapuustoa, joka estää
suoran näkyvyyden pihapiiriin. Rakennukset sijoittuvat rakennuspaikan takaosaan.
Hanke sijoittuu Kajaanin Veden ja Kuninkaanniementie viemäriosuuskunnan toiminta-
alueille.
Oheisliite, poikkeamishakemus (7.6.2019, saapunut 11.6.2019)
POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §
Hakija hakee lupaa saada poiketa voimassa olevasta Kajaani keskustaajama 2015
oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta ja rakentaa asuinrakennuksen ja
talousrakennuksen rakennuspaikalle, jonka pinta-ala ei täytä kaavamääräyksen
mukaista vähimmäispinta-alaa 0,5 ha.

Kajaanin kaupunki
Ympäristöteknisen lautakunnan
lupajaosto

Pöytäkirja

6/2019

7 (26)

21.08.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017.
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 1.
Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen
lautakunnan lupajaostolla.
KAAVATILANNE
Maakuntakaava:
Valtioneuvoston 29.4.2009 vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa aluetta koskee
aluevaraus- ja kohdemerkintä A, taajatoimintojen alue, jolla osoitetaan asumisen,
hallinnon, palveluiden teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajatoimintojen
sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen ja sitä
koskee suunnittelumääräys:
Taajatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee
edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa
tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen
sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja
liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on
varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Asemakaava:
Alueella ei ole asemakaavaa, eikä sellaista ole vireillä.
Osayleiskaava:
Lääninhallituksen 31.5.1993 vahvistamassa Kajaani keskustaajama 2015
osayleiskaavassa aluetta koskee merkintä AT-2/12, maaseutumainen
asuntoalue. Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu myös asumiseen.
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 ha. Kauttaviivan jäljessä oleva luku
ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. RakJ sallimien
asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten lisäksi saa alueelle rakentaa
maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona harjoitettua palvelua tai ympäristöhäiriöitä
tuottamatonta teollisuutta palvelevia rakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on
enintään 200 m². Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei
uudestaan rakentaa jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja RakJ
etäisyysmääräyksiä.
Rakennusjärjestys:
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta
tulee olla vähintään 5 m. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla
maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 10 m. Palovaarallista rakennusta ei
saa sijoittaa 15 m lähemmäs rajaa, eikä 20 m lähemmäs rakennusta, joka sijaitsee
toisen maalla. Saman rakennuspaikan rakennuksista etäisyyttä tulisi olla vähintään 12
m.
Kontiosaari–Kuninkaanniemi osasyleiskaava:
Hanke kuuluu vireillä olevaan Kontiosaari–Kuninkaanniemi osayleiskaavaan, joka
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lainvoiman saadessaan kumoaa osan Kajaani keskustaajama 2015
osayleiskaavasta. Muutoskaavassa rakennuspaikka on osoitettu kaavamerkinnällä
pientalovaltainen asuntoalue, olemassa oleva asuntoalue, AP-1/1, jota koskee
kaavamääräys: Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen
rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä
määräyksissä.
Yleiset määräykset: Rakennusoikeus:
Vanhat rakennuspaikat AP-1:
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa yli 3000 m² sen rakentamisen määrä ei saa ylittää
tehokkuuslukua e=0,15. Maksimissaan rakentamisen määrä saa olla 600 krs-m², josta
talousrakennuksille on varattava vähintään 250 krs-m².
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa alle 3000 m² sen rakentamisen määrä ei saa ylittää
tehokkuuslukua e=0,20.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10.–10.11.2017. Saaduissa lausunnoissa
ja muistutuksissa kyseiseen rakennuspaikkaan, sen kaavamerkintään- ja määräykseen
ei kohdistunut huomautettavaa.
LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistolain
mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta.
Oheisliite, ote poikkeamislupakartasta
KUULEMINEN
Hakija on kuullut viittä rajanaapuria. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, p. 044 7100 297 tai sposti
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisluvan seuraavin
perusteluin ja ehdoin.
Perustelut
Kyseessä on vanha rakennuspaikka, joka on nähtävillä olleessa Kontiosaari–
Kuninkaanniemi osayleiskaavan ehdotuksessa merkinnällä AP-1/1, pientalovaltainen
asuntoalue, olemassa oleva asuntoalue. Rakennuspaikka ja rakennushanke täyttävät
kaavaehdotuksen ja voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset.
Rakentaminen on liitettävissä alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon.
Rakennuspaikalla on sähkö- ja kulkuliittymä.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa vireillä olevalle kaavoitukselle ja kaavan
toteuttamiselle, ei vaikeuta rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden
saavuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen.
Ehdot

Kajaanin kaupunki
Ympäristöteknisen lautakunnan
lupajaosto

Pöytäkirja

6/2019

9 (26)

21.08.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hakijan on liityttävä alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon.
Rakennuslupavaiheessa rakennuspaikalla on tehtävä pohjatutkimus perustamistavan
selvittämiseksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171–174 §.
Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi (2) vuotta.
Maksut
Kielteinen päätös 220 euroa, myönteinen päätös 440 euroa.

Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Hakija, Kainuun Ely-keskus
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§ 38
Päätös eläinsuojan ilmoituslupahakemuksesta
KAJDno-2019-719
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Malinen
paula.malinen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Liitteet

1 Liite Eläinsuojien ilmoituslomake ptk
2 Liite Kuivalantala
3 Liite Säiliöt
4 Liite Vähimmäisetäisyydet
5 Liite Asemapiirros uusi navetta ptk
6 Liite Kartta paikasta tilannekuvaus
7 Liite Poikkeavuus asemapiirroksissa
8 Liite Julkisivut uusi navetta ptk
9 Liite Pääpiirustus uusi navetta ptk
10 Liite Leikkaus uusi navetta ptk
11 Liite Julkisivut rehukeittiö ptk
12 Liite Pääpiirustus rehukeittiö ptk
13 Liite Pohja + leikkaus vasikkala
14 Liite Laakasiilot ptk
15 Liite Lietesäiliöt leikkaus + pohja ptk
16 Liite Etäisyys kartta
17 Liite Etäisyydet oma liite ptk
18 Liite Sijaintikartta
19 Liite Asemapiirros ptk
20 Liite Pääpiirustukset ptk
21 Liite Ilmoituspäätös hakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi ptk
********* ovat tehneet ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen
eläinsuojan toiminnan laajentamisesta. Lypsylehmille rakennetaan uusi
pihattonavetta, ja nykyinen eläinsuoja jää hiehojen ja vasikoiden käyttöön.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai
sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyy ********* eläinsuojan
laajentamista koskevan ilmoituksen liitteenä olevan päätösluonnoksen ja sen liitteiden
mukaisesti.
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Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Hakijat, Kainuun ELY-keskus, Kainuun Sote ympäristöterveydenhuolto
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§ 39
Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta
KAJDno-2019-770
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Malinen
paula.malinen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen
hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Kainuun Voima Oy hakee Kajaanin voimalaitoksen toimintaa koskevien, toistaiseksi
voimassa olevien ympäristölupien nro 56/05/02 ja nro 161/2015/1 tarkistamista
ympäristönsuojelulain 110 a §:n mukaisen kansallisen siirtymäsuunnitelman
päättymisen ja uusien BAT-päätelmien vuoksi.
BAT-päätelmät
Euroopan komissio on tehnyt toimeenpanopäätöksen (2017/1442/EU) suurten
polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevista päätelmistä.
Päätelmät julkaistiin 17.8.2017. Laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos lupa ei
vastaa voimassa olevia BAT-päätelmiä. BAT-päästörajoista poikkeaminen on
mahdollista ympäristönsuojelulain 78 §:ssä määritellyin edellytyksin. Poikkeamisen
edellytyksissä tulee aina arvioida ja verrata päästötason saavuttamisen kustannukset
saavutettaviin laskennallisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon
paikalliset olosuhteet sekä ympäristön laatuvaatimukset.
Kuvaus toiminnasta
Kajaanin voimalaitos tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä kahdella
energiantuotantoyksiköllä. Voimalaitoksen polttoaineteho on 393 MW. Vuonna 2017
voimalaitoksella tuotettiin sähköä noin 66 000 MWh, prosessihöyryä 71 000 MWh ja
kaukolämpöä 294 000 MWh.
Pääkattila on otettu käyttöön vuonna 1989 ja sen polttoaineteho on 260 MW.
Pääkattilassa poltetaan puuperäisiä polttoaineita ja turvetta. Kattilan käyttöaika on
noin 8 000 tuntia vuodessa. Pääkattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella.
Varakattila on otettu käyttöön vuonna 1999 ja sen polttoaineteho on 133 MW.
Varakattilan polttoaineena käytetään vähärikkistä polttoöljyä. Kattilan käyttöaika on
alle 1 500 tuntia vuodessa. Varakattilan savukaasut puhdistetaan multisyklonilla.
Molempien kattiloiden savukaasut johdetaan puhdistimien jälkeen omiin piippuihinsa,
jotka sijaitsevat samassa liukuvaletussa 100 metriä korkeassa betonipiipussa.
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Kajaanin voimalaitoksen molemmat kattilat ovat mukana kansallisessa
siirtymäsuunnitelmassa. Kansallisen siirtymäkauden (1.1.2016–30.6.2020) jälkeen
päästörajat tiukkenevat voimassa olevan lainsäädännön nojalla.
Voimalaitoksella syntyvissä jätevesijakeissa tai syntyvissä jätteissä ei ole tapahtunut
oleellisia muutoksia, mutta määrät ovat pienentyneet. Voimalaitokselta johdetaan

nykyään Kajaaninjokeen vuodessa yhteensä 4,5–5,0 miljoonaa m3 vettä, joka on
pääosin jäähdytysvettä. Jäähdytysveden mukana vesistöön kulkeutuu lämpöenergiaa.
Merkittävin jätejae voimalaitoksella on tuhka. Voimalaitoksella muodostuneita tuhkia
hyötykäytettiin vuonna 2017 maanrakentamisessa.
Hakijan esitykset muutoksiksi ympäristölupaan
Hakija esittää muutoksia voimalaitoksen päästöraja-arvoihin ja päästötarkkailuun.
Hakija esittää savukaasupäästöjen luparajoiksi valtioneuvoston suurten
polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (SUPO, 936/2014) annetun asetuksen
mukaisia päästöraja-arvoja 1.7.2020–16.8.2021. Tämän jälkeen, 17.8.2021 alkaen,
esitetään sovellettavaksi voimassa olevien BAT-päätelmien mukaisia BAT-
päästötasojen ylärajoja savukaasuille. Hiilimonoksidille (CO) ei esitetä päästöraja-
arvoa, sillä hakijan näkemyksen mukaan BAT-päätelmissä esitetyt hiilimonoksidin
päästöraja-arvot ovat ohjeellisia. Voimalaitoksen päästöjen hallintaan ollaan
tekemässä muutoksia, joten päästörajojen kiristyminen SUPO-asetusta tiukemmiksi jo
vuonna 2020 nähdään hankaloittavan toimintaa ja investointien toteuttamista. BAT-
päätelmien mukaisten rajojen käyttöönottoa ei myöskään nähdä ilmanlaadun
kannalta välttämättömänä.
Pääkattilan SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot (6 % O2)
Päästö
Hiukkaset
Rikkidioksidi
Typen oksidit, NOx (NO2)

Yksikkö
mg/m³n
mg/m³n
mg/m³n

Raja-arvo
20
200
200

Varakattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset
päästörajat sekä nykyiset luparajat, kun polttoaineena kevyt/raskas polttoöljy
Päästö
Hiukkaset
Rikkidioksidi
Typen oksidit, NOx (NO2)

Yksikkö
mg/m³n
mg/m³n
mg/m³n

Raja-arvo
20
400
450

Pääkattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset
päästörajat sekä nykyiset luparajat
Yksikkö
asetus
Nykyinen lupa
6 % O2
NOx (NO2:na)
mg

BAT-maksimi turve/puu
Vuosikeskiarvo vrk-keskiarvo

SUPO-
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/m³n
SO2
/m³n
HCl
HF
Hiukkaset
/m³n
Elohopea

160
mg
100
mg/m³n
mg/m³n
mg
10
µg/ m³n

200

200

215
25
-

200
430
ei sovelleta
<1

15

5

20

350

5

50

Varakattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset
päästörajat sekä nykyiset luparajat, kun polttoaineena kevyt/raskas polttoöljy
Yksikkö
3 % O2
NOx (NO2:na) mg/m³n
SO2
mg/m³n
Hiukkaset
mg/m³n

BAT-maksimi

SUPO-asetus

365
175
15

450
400
20

Nykyinen lupa
450
1100
30

SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot eivät koske kattilan käynnistys- ja
pysäytysjaksoja eivätkä savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutumista tai sen
toiminnan häiriötä. Hakija ei esitä muutoksia kattilan pysäytys- ja käynnistysjaksojen
määrityksiin. Hakija esittää, että muihin kuin normaalitoimintaan kuuluviin tilanteisiin
lukeutuisivat SUPO-asetuksen mukaisten poikkeuksellisten tilanteiden lisäksi
huonolaatuisten polttoaineiden ennakoimaton käyttö.
Hakija esittää, että pääkattilassa poltettavien ST1:n nestemäisten sivutuotteiden osalta
päästöraja-arvot asetetaan biomassaa ja turvetta koskevien päästörajojen mukaisesti
nestemäisten sivutuotteiden pienen osuuden takia.
Hakija esittää, että typen oksidien päästöjen muuntamisessa vertailuolosuhteiden
mukaiseen happipitoisuuteen ei käytetä jatkossa savupiipussa mitattua
happipitoisuutta. Sen sijaan happipitoisuus mitataan jatkossa savukaasukanavassa
ennen ilman esilämmitintä ottamalla kaksi mittausta ja käyttämällä niiden keskiarvoa.
Näin vältettäisiin pyörivästä lämmönvaihtimesta aiheutuva ilmavirtaus eli ilmavuoto
savukaasukanavistossa. Hakija ei näe mittauspaikan vaihdolle juridisia esteitä.
Hakija esittää, että nykyään jakoaltaan pohjalle vedenkäsittelyssä laskeutuva massa
voitaisiin polttaa voimalaitoksen pääkattilassa.
Hakija esittää, että tarkkailu tehdään SUPO-asetuksen mukaisesti 1.7.2020 alkaen ja
17.8.2021 alkaen tarkkailua esitetään tehtäväksi pääosin suurten polttolaitosten BAT-
päätelmien mukaisesti. Pääkattilan suolahapon (HCl) päästömittaukset tehtäisiin
jatkuvatoimisten mittausten sijaan jaksottaisesti kerran vuodessa, mikäli
voimalaitoksella ei polteta risutukkia. Tällä hetkellä laitoksella ei ole HCl-mittausta
uusitun päästömittaus-laitteiston vuoksi. Typpioksiduulin (N2O) osalta hakija esittää,
että sen päästöraja-arvo mitataan kertaluonteisesti ja mikäli päästö on alhainen, ei
tarkkailua tarvitse tehdä jatkossa. Varakattilan rikkidioksidipäästö (SO2) laskettaisiin
polttoaineen perusteella myös jatkossa.
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Hakija esittää, että uuden rakentamattoman polttoainekentän läheisyydessä
sijaitsevan mittakaivon tarkkailupisteellä ei olisi tarvetta tehdä tarkkailua jatkossa.
Tarkkailua ei ole pystytty viime vuosina tekemään, koska mittapatoreunan yli ei ole
riittävää virtausta.
Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto puoltaa Kainuun Voima Oy:n
ympäristöluvan tarkistamista niin, että pääkattila ja varakattila voivat toimia nykyisen
ympäristöluvan ehdoilla 30.6.2020 saakka. Sen jälkeen noudatetaan SUPO-asetuksen
mukaisia päästöraja-arvoja 16.8.2021 saakka, minkä jälkeen BAT-tasoisia päästörajat
tulevat voimaan. Muilta osin lupajaostolla ei ole lupahakemuksen johdosta
huomauttamista.
Kajaanin teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen yhteenlasketut päästöt ovat
pudonneet noin viidennekseen siitä, mitä ne olivat vuonna 1991, kun
Kajaanissa aloitettiin jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset. Päästöjen väheneminen
on näkynyt myös ilman epäpuhtauspitoisuuksien pienenemisenä, ja Kajaanin
ilmanlaadun jatkuvatoimiset mittaukset voitiin lopettaa tarpeettomina vuoden 2019
alusta alkaen. Mikäli Kajaanin päästöt lisääntyvät nykytilanteesta oleellisesti,
mittaukset voidaan aloittaa uudestaan.
Kainuun Voima Oy:n savukaasupäästöt eivät tällä hetkellä saavuta kaikkia uusia
päästöraja-arvoja. Kainuun Voima Oy selvittää parhaillaan erilaisten savukaasun
puhdistustekniikoiden käyttöönottoa sekä tekee laitteisto-optimointia tiukentuvien
päästörajojen vuoksi. Tiukempien päästörajojen aikaisemmalla voimaantulolla
saavutettavat ympäristöhyödyt ja vaikutukset ilmanlaatuun ovat paikallisesti arvioiden
vähäisiä.

Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
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§ 40
YIT Suomi Oy:n lupien siirto YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019
KAJDno-2019-808
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Laatikainen
YIT Teollisuus Oy on ilmoittanut 1.7.2019 saapuneella kirjeellä, että YIT-konsernissa
tehtävien sisäisten yhtiörakennejärjestelyiden johdosta YIT Oyj:n tytäryhtiöstä YIT
Suomi Oy:stä (Y-tunnus 1565583-5) eriytetään osittaisjakautumisella uusi YIT Oyj:n
tytäryhtiö YIT Teollisuus Oy (Y-tunnus 2977551-2). Osittaisjakautumisessa YIT Suomi
Oy:n asfaltti- ja muuhun päällystämiseen ja pintaukseen sekä päällystys- ja
kiviainestuotteiden valmistukseen, asennukseen, myyntiin ja levitykseen keskittyvien
kotimaan päällystys- ja kiviainesliiketoimintoihin (yhdessä ”Päällystys- ja
kiviainesliiketoiminta”) kuuluvat varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät
osakeyhtiölain mukaisen yleisseuraannon perusteella YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019.
Osittaisjakautumisen myötä kaikki YIT Suomi Oy:lle myönnetyt Päällystys- ja
kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan
lukien mahdolliset takuuajan vastuut ja muut vakuudet siirtyivät sellaisenaan YIT
Teollisuus Oy:lle.
YIT Teollisuus Oy on pyytänyt Kajaanin kaupunkia siirtämään kaikki kaupungin YIT
Suomi Oy:lle myöntämät Päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat YIT
Teollisuus Oy:lle 1.7.2019 jälkeen. Siirrettäviin lupiin mahdollisesti liittyvät vakuudet
pysyvät voimassa sellaisenaan siihen asti, kunnes luvan uusiminen tai uusi vakuus
tulee ajankohtaiseksi.
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella on valvottavanaan seuraavat
YIT Suomi Oy:lle (aiemmin Lemminkäinen Infra Oy, Y-tunnus 2138243-1) myönnetyt
maa-ainesluvat ja ympäristöluvat sekä rekisteröidyt kohteet:
Särkipuro RN:o 205-404-30-12, maa-aineslupa, lupajaosto 10.12.2014 § 79
Särkipuro RN:o 205-404-30-12, ympäristölupa kallion louhinta, murskaus ja
asfaltin valmistus, lupajaosto 26.5.2010 § 31
Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75 (määräala),
maa-aineslupa, lupajaosto 20.2.2008 § 4
Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75 (määräala),
ympäristölupa kiviaineksen louhinta, murskaus ja varastointi, lupajaosto
20.2.2008 § 5
Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa mullan valmistus, lupajaosto
4.4.2012 § 32
Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa pilaantumattomien
kaivumaiden vastaanotto, välivarastointi, käsittely ja läjitys, lupajaosto
14.12.2016 § 85
Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, asfalttiaseman rekisteröinti, lupajaosto
10.6.2015 § 46
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Kalliokumpu RN:o 205-410-5-78 ja Kalliokumpu II RN:o 205-410-5-91, maa-
aineslupa haussa
Pahavaara, Metsä-Sipola RN:o 205-404-22-0, asfalttiaseman rekisteröinti,
lupajaosto 31.8.2016 § 48
Malmisepeli RN:o 205-417-18-72, ympäristölupa siirrettävä asfalttiasema ja
jäteasfaltin hyödyntäminen, lupajaosto 15.6.2011 § 43.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397,
sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että YIT Suomi Oy:n nimissä
olevat maa-ainesluvat, ympäristöluvat ja rekisteröinnit siirretään oikeuksineen ja
velvollisuuksineen mukaan lukien vakuudet YIT Teollisuus Oy:n nimiin tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 13 a §
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
MAKSUT
Hakemuksen käsittelymaksuna maa-aineslupien osalta peritään yhteensä 600 euroa
Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen
taksan maksutaulukon mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Hakija, Kainuun Ely-keskus
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§ 41
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2019
KAJDno-2018-1399
Terrafamen kaivoksen tarkkailu vuonna 2018, pintavesien tarkkailu: Vuonna 2018
Terrafame Oy:n purkuvesiä vastaanottavien ja kaivoksen lähialueella sijaitsevien
vesistöjen veden laadun tarkkailua on jatkettu Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän
tarkkailusuunnitelman (28.11.2016, päivitetty 6.2.2017) mukaisesti. Kaivoksen
pintavesien tarkkailu perustuu pitkään käytössä olleisiin seurantapaikkoihin.
Merkittävä osa havaintopaikoista on ollut mukana tiiviissä seurannassa vuodesta 2008
alkaen. Vuodesta 2015 tarkkailuun on lisätty Nuasjärven purkuputkeen liittyvä
tarkkailu. Vuonna 2018 kaivoksen ympäristötarkkailuun sisältyivät pintavesien
biologisen tarkkailun osalta kasviplankton-, piilevä- ja pohjaeläintutkimus sekä
vesisammalten metallipitoisuustutkimus.
Nykyisin kaivoksen purkuvesien juoksutus painottuu Oulujoen vesistöön. Vuoksen
vesistöön kaivoksen vesiä ei ole purettu kevään 2016 jälkeen. Vuonna 2018

purkuputken kautta johdettiin Nuasjärveen noin 2,35 milj. m3 vettä. Lisäksi maalis–

huhtikuussa on purettu 0,12 milj. m3 vettä Latosuon kautta pohjoisen purkureiteille.
Kaivostoiminnan vaikutukset aiheutuvat veden otosta (Kolmisopen säännöstely) sekä
toiminnan aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Vesistöön johdettavat puhdistetut
vedet sisältävät jäämiä haitta-aineista, jotka koostuvat pääosin metalleista sekä
toiminnassa käytettävistä natriumista ja sulfaatista. Orgaanisia yhdisteitä
johdettavissa vesistä ei ole ja niiden ravinnepitoisuudet ovat pieniä.
Oulujoen purkusuunnassa kaivostoiminnan vaikutukset näkyvät voimakkaimmin
Salmisessa ja Kalliojärvessä, joihin on aiemman kuormituksen seurauksena 2010–
2011 muodostunut pysyvä kerrostuneisuus. Vuonna 2018 järviin ei kohdentunut
kuormitusta kaivokselta. Päällysveden sähkönjohtavuus ja haitta-aineiden pitoisuudet
ovat pienentyneet viime vuosina huomattavasti.
Kolmisopen vesimassa pääsi vuonna 2018 sekoittumaan syystäyskierrossa, mikä
paransi sen pohjanläheisen veden happitilannetta. Jormasjärvellä sulfaatti-, mangaani-
ja natriumpitoisuudet olivat 2018 yleisesti ottaen aiempien vuosien keskimääräistä
pitoisuutta pienempiä. Keskimääräisessä sähkönjohtavuudessa ei ollut havaittavissa
eroja eri mittauspisteiden välillä.
Liukoisen nikkelin pitoisuudelle sekoittumisvyöhykkeellä asetetun
ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia havaittiin Salmisen kaikissa
vesikerroksista, Salmisenpurosta, Härkäpurosta ja Talvijoelta. Biosaatavan nikkelin
vuosikeskiarvolle asetettu ympäristölaatunormi ylittyi näissä kaikissa muissa paitsi
Salmisenpurossa. Liukoisen kadmiumin pitoisuus ylittyi Härkäpurossa.
Rehja–Nuasjärvellä havaittiin purkuputken käyttöönoton jälkeen vuonna 2016 selviä
muutoksia sähkönjohtavuudessa, sulfaattipitoisuudessa ja esim. mangaani- ja

Kajaanin kaupunki
Ympäristöteknisen lautakunnan
lupajaosto

Pöytäkirja

6/2019

19 (26)

21.08.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

natriumpitoisuuksissa. Vuonna 2018 vedenlaatumuutokset olivat lievempiä.
Kajaaninjoessa ja Oulujärven havaintopisteillä voitiin 2016 havaita Rehja–Nuasjärven
kaltainen pitoisuusnousu. Vuonna 2018 tätä vaikutusta ei ollut enää havaittavissa.
Vuoksen purkusuunnassa vesistöt ovat toipumassa vuoden 2012 kipsisakka-altaan
vuodon jälkeisestä tilanteesta. Vesien tila on yleisesti ottaen huomattavasti
parantunut. Vedet ovat tyypillisesti happamia ja runsashumuksisia. Kivijärven
syvännepisteissä happitilanteessa on viime vuosina ollut havaittavissa lievää
kohenemista. Sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet ovat alusvedessä edelleen
suuria eteenkin pysyvästi kerrostuneissa syvänteissä. Kivijärvestä alaspäin
purkusuunnassa havaittiin yleisesti vesien sähkönjohtavuuden sekä sulfaatti-,
mangaani- ja natriumpitoisuuksien pienentyneen. Metallipitoisuuksien
ympäristölaatunormien ylityksiä ei havaittu. Kaivoksen aiemman kuormituksen
vaikutus voidaan edelleen havaita ainakin Laakajärveen saakka.
Osassa kaivosalueen purojen, lampien ja pienten järvien veden laadussa voidaan
havaita mustaliuskealueen vaikutukset veden alhaisina pH-arvoina sekä korkeina
sulfaatti- ja metallipitoisuuksina. Joidenkin lampien osalta muutoksen arvellaan
johtuvan kaivoksen pölyvaikutuksesta.
Seuraava lupajaoston kokous 25.9.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Lupajaosto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Lupajaosto merkitsi tiedoksi.
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Hallintovalitus
§37
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat)

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi
päätöksestä) ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmässä ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen
lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Hallintovalitus
§38
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (ympäristöluvat)
Valitusviranomainen
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli
yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL
204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at) oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).
Valituskirjelmään on liitettävä
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- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän
on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Hallintovalitus
§40
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat)
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi
päätöksestä) ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmässä ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
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Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen
lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§35, §36, §39, §41
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

