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Ympäristöluvan rauettaminen

Toiminnanharjoittaja
Pieneläinkrematorio Pohjantähti Oy, Metsäpellonkuja 30, 90470 Varjakka

Toiminta ja sen sijainti
Lemmikkieläinten polttolaitos, Vääräojantie 14, 90440 Kempele
Kiinteistötunnus 244-430-4-48 

Toimintaa koskeva lupa
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 § 224

Asian vireilletulo
25.5.2020

Asian käsittely
Toiminta on päättynyt ja kohteella on tehty tarkastus 25.5.2020. 

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan raukeamista koskeva ilmoitus käsi-
tellään ympäristönsuojelulain 88 ja 96 §:n mukaisesti. Raukeamisasian vi-
reilletulosta ei ole katsottu tarpeelliseksi kuuluttaa tai tiedottaa. Hallinto-
lain 34 §:n 2 mom. kohdan 5 mukaan asian saa ratkaista asianosaisia kuu-
lematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Viranomaisen toimivalta
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on delegoinut 
10.6.2020 § 70 ympäristöluvan rauettamisen ympäristönsuojelupäällikölle.

Päätös ja perustelut
Pieneläinkrematorio Pohjantähti Oy:n lemmikkieläinten polttolaitosta kos-
keva ympäristölupa rauetetaan tällä päätöksellä.

Lupaviranomainen  päättää  luvan  raukeamisesta,  koska  ympäristöluvan-
varainen toiminta on päättynyt pysyvästi. 

Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88, 96 ja 190 §.

Päätöksestä tiedottaminen
Tieto päätöksestä julkaistaan Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan verk-
kosivuilla.

Lisätiedot
Hanna-Mari Koivukoski, ympäristötarkastaja, p. 044 703 6793

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tie-
doksi saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen 
julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Valitusaikaa laskettaessa tie-
doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus liitteenä. Valitusaika 
päättyy 17.8.2020.
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Maarit Kaakinen
Ympäristönsuojelupäällikkö vs.

Päätös Toiminnanharjoittaja

Tiedoksi Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö-
ja luonnonvarat vastuualue, PL 86, 90101 Oulu
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsitte-
lystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemänte-
nä päivänä päätöksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti-
päivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäi-
vä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valitusaika päättyy 
17.8.2020.

Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-
jelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ym-
päristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitus
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; sekä
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitta-
jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoit-
taa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle;
- mahdollisen asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyn-
tiavustaja, valtakirja.

Valituksen toimittaminen
Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
aukioloaika klo 8 – 16.15
sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä 
ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomiois-
tuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään 
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen.

Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi

                    Asianosainen                     Luovuttajan  allekirjoitus  ja
tiedoksiantopäivämäärä

□ □ Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
                  □ Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä

□ □ Lähetetty postiennakolla
       □ Lähetetty sähköisesti

                  □ Luovutettu annettavaksi haastetiedonantona
                    □ Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta

vastaan
                    □ Muulla tavoin, miten

                    Asianosaisen allekirjoitus, kun päätös 
                    luovutettu henkilökohtaisesti
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