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Maa-ainesluvan muutos, Haukimäki-tila, Iisalmen Autotilaus Oy, Vieremä
Ympltk 13.12.2021 § 129
599/11.01.00.04/2021

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen, puh. 0400 173
345
1. ASIA
Maa-ainesluvan muutos tilalla Haukimäki (kiinteistötunnus 925-417-5-31),
Vieremä
Hakemus on tullut vireille 18.8.2021.
2. HAKIJA
Iisalmen Autotilaus Oy
Valimokatu 2
74120 IISALMI
Y-tunnus: 0170243-4
Hakijan yhteyshenkilö: Markku Pöllönen, puh. 040 665 5266,
markku.pollonen@iat.fi
3. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Iisalmen Autotilaus Oy hakee muutosta voimassa olevaan Vieremän
kunnanhallituksen 20.6.2011 § 154 myöntämään maa-aineslupaan siten,
että kokonaisottomäärä kasvaa 70 000 k-m3:sta 110 126 k-m3:iin.
Lupamääräyksen 16 mukaan: ”Ottamislupa on voimassa 31.12.2021
saakka, sekä 70 000 m3:n maa-ainesmäärälle.”
4. ASIAN KÄSITTELY
Hakemuksesta on kuulutettu Vieremän kunnan sähköisellä ilmoitustaululla
29.9. – 5.11.2021. Hakemusasiakirjat olivat edellä mainittuna aikana
nähtävillä Vieremän kunnan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
internetsivuilla. Naapurikiinteistöille lähetettiin hakemuksesta erikseen
tieto tavallisena kirjeenä 27.9.2021.
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Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.
Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoa Pohjois-Savon ELY-keskukselta.
Valmistelijan päätösehdotus:
5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Iisalmen Autotilaus Oy:lle Vieremän kunnanhallituksen 20.6.2011 § 154
myöntämää maa-aineslupaa muutetaan lupamääräyksen 16 osalta:
Ottamislupa on voimassa 31.12.2021 saakka, sekä 110 126 m3:n maaainesmäärälle.
6. HAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ottamissuunnitelman muutoksesta peritään yhteensä 1111,10 €:n maksu
ja valvontamaksun muutos 1404, 40 €; yhteensä 2515,50 €.
Perustelut: Luvan saajalta peritään maksu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
asiakasmaksun 2021 mukaisesti.
Laskuperuste käsittelymaksulle on perusmaksu 250 € sekä lisäksi
hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän
tilavuuden mukaan (40 126 m3 x 0,009 €/m3 = 361,10 €), eli 250 € +
361,10 € = 611,10 €.
Lisäksi naapurin tai asianosaisen kuuleminen 25 €/kuultava (20 x 25 € =
500 €), eli 500 €
Laskuperuste valvontamaksulle on 0,035 €/m3 x 40 126 m3 = 1404, 40 €
7. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet,
koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole
metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei
voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä
geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon
kauneusarvoja.
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Lupa alueella on voimassa 31.12.2021. Luvan mukainen
kokonaisottomäärä (70 000 m3) alueella on jo ylitetty 40 126 m3:lla. Otto
on tapahtunut luvan mukaisella alueella, ottoalueen rajojen sisäpuolella ja
alinta sallittua ottotasoa (+103 m (N60) eli + 103,26 (N2000)) ei ole
alitettu. Maastomittauksen perusteella alueen pohjan pinnantaso
vaihtelee +134.0 … +103.26 m (N2000). Alimman ottotason ja pohjaveden
pinnantason välissä on yli 5 metrin suojakerros.
8. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maa-aineslaki(555/1981)1,3–7,10-16,19–21, 23, 23a §
Vna maa-ainesten ottamisesta (926/2005)1-4, 6-9 §
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksut 2021
9. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tiedottaa päätöksen antamisesta
julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen kuntayhtymän verkkosivuilla:
www.ylasavonsote.fi
Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Vieremän kunnan verkkosivuilla.
9.1 Päätös
MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätös on toimitettava hakijalle. Päätös
toimitetaan seuraaville:
- Iisalmen Autotilaus Oy
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Y-vastuualue
- Vieremän kunnanhallitus
9.2 Tieto päätöksestä
MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätöksen antamisesta on lisäksi
ilmoitettava niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä PohjoisSavon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:
– niille, jotka ovat tiedon erikseen pyytäneet
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10. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN
TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ
Päätöksen antopäivä on 21.12.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä on 21.12.2021
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.)
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 27.12.2021.
11. MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30)
päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta.
Valitusaika päättyy 26.1.2022.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
osoitteeseen PL 1744, 70101 Kuopio. Valitusosoitus on liitteenä.
Esittelijä

Ympäristöjohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy Iisalmen Autotilaus Oy:n maa-ainesluvan
muutoksen tilalla Haukimäki (kiinteistötunnus 925-417-5-31) valmistelijan
ehdotuksen mukaisesti. Ottamislupa on voimassa 31.12.2021 saakka, sekä
110 126 m3:n maa-ainesmäärälle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Iisalmessa 14.12.2021

Helli Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 129
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.
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.
Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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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.

