Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristölautakunta

Ote pöytäkirjasta
§ 105

15.12.2020

Maa-aineslupien siirto Soraliike Ikola Oy:lta Torssosen Murskaus Oy:n nimiin
566/11.01.00/2020
Ymplk 15.12.2020 § 105
Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta,
puh. 0400 144 453
Vieremän kunnanhallitus on päätöksellään 13.8.2012 § 159 myöntänyt maa-ainesluvan Soraliike Ikola Oy:lle kiinteistölle Sorala
(925-418-12-40). Lupa oikeuttaa 40 000 m3ktr soran ja hiekan ottotoimintaan 10 vuoden aikana 4 ha:n alueelta. Lupa on voimassa
31.12.2022 saakka. Kiinteistön omistaa Soraliike Ikola Oy
(0651641-1, nykyinen nimi PSW-Invest Oy).
Vieremän kunnanhallitus on päätöksellään 8.11.2010 § 243 myöntänyt maa-ainesluvan Soraliike Ikola Oy:lle kiinteistöille Tuomela
(925-418-25-0) ja Rinteelä (925-418-20-2). Lupa oikeuttaa 50 000
m3ktr soran ja hiekan ottotoimintaan 10 vuoden aikana 5 ha:n alueelta. Lupa on voimassa 31.12.2020 saakka. Kiinteistön Tuomela
(925-418-25-0) omistaa Raimo Juhani Huttunen ja kiinteistön Rinteelä (925-418-20-2) omistavat Merja Anneli Rönkä ja Jukka Pekka
Tolonen.
Torssosen Murskaus Oy (y-tunnus 2767557-7) hakee 2.11.2020 päivätyllä hakemuksella maa-ainesluvan otto-oikeuden ja velvoitteiden
siirtämistä Soraliike Ikola Oy:ltä (0651641-1, nykyinen nimi PSW-Invest Oy) Torssosen Murskaus Oy:n (y-tunnus 2767557-7) nimiin ja
vastattavaksi.
Valmistelijan päätösehdotus:
Siirretään 13.8.2012 § 159 myönnetty maa-aineslupa Soraliike Ikola
Oy:ltä (y-tunnus (0651641-1) Torssosen Murskaus Oy:n (y-tunnus
2767557-7) nimiin. Sorala-kiinteistön lupa on voimassa 31.12.2022
saakka. Uuden luvanhaltijan on toimitettava Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle 8 800 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 30.6.2023 saakka.
Siirretään 8.11.2010 § 243 myönnetty maa-aineslupa Soraliike Ikola
Oy:ltä (y-tunnus (0651641-1) Torssosen Murskaus Oy:n (y-tunnus
2767557-7) nimiin. Tuomela sekä Rinteelä-kiinteistöjen lupa on voimassa 31.12.2020 saakka. Uuden luvanhaltijan on toimitettava
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle 11 000 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään
31.12.2021 saakka.
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Lupien mukaisen toiminnan saa aloittaa vasta kun vakuudet on hyväksytty.
Lupien siirtämisestä peritään vanhalta luvan haltijalta (Soraliike Ikola
Oy:ltä) maa-ainestaksan mukainen maksu 100 €/lupa eli yhteensä
200 euroa.
Käytetyt oikeusohjeet:
Maa-aineslaki 555/81, §13 a, §20
Ympäristöjohtajan päätösehdotus:
Ympäristölautakunta hyväksyy maa-aineslupien siirron ja siirrosta
perittävän maksun valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Iisalmessa 17.12.2020

Helli Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Saaja:
Torssosen Murskaus Oy
Soraliike Ikola Oy / Pasi Ikola
Tiedoksi:
Juhani Huttunen
Merja Rönkä ja Jukka Tolonen
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue
Ympäristönsuojelun tehtäväalue/Iisalmen toimipiste
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Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä
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 27.1.2021.
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 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.
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Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 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 hallinto-oikeudelle)
- 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.
Mikäli päätöksestä ei valiteta, tämä päätös tulee lainvoimaiseksi
28.1.2021.

