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Maa-ainesluvan rauettaminen ja vakuuden vapauttaminen, Kiinteistöyhtymä Tuula Partanen, Ari
Partanen, Pekka Partanen ja Tiina Syyrilä, Pielavesi
Ympltk 23.06.2021 § 67
79/11.01.00.04/2021

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen, puh. 0400 173
345.
1. ASIA
Kiinteistöyhtymälle Tuula Partanen, Ari Partanen, Pekka Partanen ja Tiina
Syyrilä on myönnetty (20.3.2012 § 31 Pielaveden kunnan Tekninen ltk)
maa-aineslupa Pielaveden kunnan Venetmäen kylään omistamalleen tilalle
Hyttikangas (595-432-2-12) 30 000 m3 maa-ainesmäärälle n. 4 ha:n
ottamisalueelle. Maa-ainesluvan mukaiselle ottotoiminnalle on asetettu 11
900 € suuruinen vakuus.
Maa-aineslain 13 a §:n mukaan, jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten
ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava
lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista
lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta
hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija
asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.
Tällaiseen päätökseen ei sovelleta, mitä 13 §:ssä säädetään kuulemisesta
ja 7 §:ssä sekä maa-ainesasetuksessa säädetään lausuntojen
hankkimisesta.
Tarkastuksella 18.6.2020 todettiin, että ottamistoiminta alueella on
päättynyt ja alueen maisemointi on aloitettu. Tarkastuksella sovittiin maaainesluvan rauettamisesta ja vakuuden vapauttamisesta, kun alueen
maisemointi on saatu päätökseen.
Tuula Kauppinen ilmoitti 30.11.2020 sähköpostitse, että alueen
maisemointi on saatettu loppuun. Kiinteistö on myyty uudelle omistajalla
24.6.2020.
2. ASIAN KÄSITTELY
Tarkastuksella 3.6.2021 todettiin, että alueen maisemointi on saatettu
loppuun ja alueelle myönnetty maa-aineslupa voidaan rauettaa ja vakuus
vapauttaa.
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Maa-ainesluvan päätyttyä alueelta on mahdollista ottaa hiekkaa ja soraa
omaan käyttöön ns. kotitarveottona.
Asiasta ei ole ollut tarpeen pyytää lausuntoja, kuuluttaa eikä tiedottaa.
Asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, koska toiminnan
lopettaminen vähentää naapureille aiheutuvaa haittaa sekä muuta
ympäristökuormitusta alueella. Toiminnanharjoittajaa ei ole ollut tarpeen
erikseen kuulla luvan raukeamisasian käsittelyssä, koska
toiminnanharjoittaja on itse ilmoittanut, ettei toimintaa jatketa. Asialla ei
katsota olevan vaikutuksia muiden asianosaisten kuin hakijan etuun tai
oikeuteen.
Valmistelijan päätösehdotus:
3. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS
Kiinteistöyhtymälle Tuula Partanen, Ari Partanen, Pekka Partanen ja Tiina
Syyrilä myönnetty maa-aineslupa (20.3.2012 § 31 Pielaveden kunnan
Tekninen ltk) raukeaa tällä päätöksellä ja toiminnanharjoittaja
vapautetaan maa-ainesluvan velvoitteista.
4. PERUSTELUT
Toiminnanharjoittaja on esittänyt pyynnön luvan raeuttamisesta.
Ottamistoiminta alueella on päättynyt ja alue on maisemoitu maaainesluvan määräysten mukaisesti. Toiminnanharjoittajan antama maaaineslain mukainen vakuus voidaan palauttaa.
5. KÄSITTELYMAKSUT
Päätöksestä ei peritä käsittelymaksua. Toiminnanharjoittajalta peritään
maa-ainestaksan mukaisesti valvontamaksu vuodelta 2021.
6. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tiedottaa päätöksen antamisesta
julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen kuntayhtymän verkkosivuilla:
www.ylasavonsote.fi
Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Pielaveden kunnan verkkosivuilla.
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6.1 Päätös
Päätös toimitetaan seuraaville:
Kiinteistöyhtymä Tuula Partanen, Ari Partanen, Pekka Partanen ja Tiina
Syyrilä
Kärkkäinen Samuli
Pohjois-Savon ELY-keskus Y-vastuualue
Pielaveden kunnanhallitus
Ympäristöasioiden tulosalue / Pielaveden toimipiste
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Pielaveden kunnan sähköisellä
ilmoitustaululla.
7. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN
TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ
Päätöksen antopäivä on 2.7.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä on 2.7.2021
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.)
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2021
8. MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30)
päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta.
Valitusaika päättyy 8.8.2021.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
osoitteeseen PL 1744, 70101 Kuopio tai sähköpostitse itasuomi.hao@oikeus.fi Valitusosoitus on liitteenä.
Esittelijä

Ympäristöjohtaja

Päätösehdotus

Kiinteistöyhtymälle Tuula Partanen, Ari Partanen, Pekka Partanen ja Tiina
Syyrilä myönnetty maa-aineslupa (20.3.2012 § 31 Pielaveden kunnan
Tekninen ltk) raukeaa tällä päätöksellä ja toiminnanharjoittaja
vapautetaan maa-ainesluvan velvoitteista valmistelijan ehdotuksen
mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Otteen oikeaksi todistaa
Iisalmessa 28.06.2021

Helli Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä

23.06.2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 67

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus
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 ja valituskirjelmän toimittaminen
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 8.8.2021.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusviranomaisen alla olevaan
osoitteeseen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
s-posti: ita-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2501
puh. 029 56 42502
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina,
sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, jolloin valituskirjelmän on
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oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö, allekirjoittaminen ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen
sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
(mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Itä-Suomen hallintooikeudelle)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti. Jos ainostaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin laissa
oikeudenkäynnistä hallintoasioisssa 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa (260 €). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi oikeudenkäyntimaksua ei
peritä.
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Mikäli päätöksestä ei valiteta, tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 10.8.2021.

