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3487/11.01.00/2018

Hakija/asianosainen

Karjalan rakennuspalvelu Oy ja Jari Pykäläinen

Asia

Karjalan rakennuspalvelu Oy:n nimissä olevan maa-ainesluvan siirto uuden toimijan
nimiin
Karjalan rakennuspalvelu Oy on hakenut maa-ainesluvan siirtoa Jari Pykäläisen
nimiin.

Asian käsittely

Kyseessä on Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 18.4.2012 § 38
Karjalan rakennuspalvelu Oy:lle myöntämä soran ja hiekan ottamislupa Joensuun
kaupungin Hammaslahden kylässä sijaitseville kiinteistöille Selkonen RN:o 16:38 ja
Vaara-aita RN:o 131:7 . Lupa on voimassa 10 vuotta. Kokonaisottomäärä luvassa on
305 000 k-m3 ja maa-aineksia on otettu noin 30 500 k-m3. Ottamisalue sijaitsee
Hammaslahdessa Poikamäen alueella (noin kaksi kilometriä Hammaslahdesta
Rääkkylään päin).
Uusi luvanhaltija on toimittanut maa-ainesluvassa edellytetyn vakuuden 15 000
euroa. Vakuus on voimassa toistaiseksi.
Päätös

Karjalan rakennuspalvelu Oy:lle 18.4.2012 § 38 myönnetty maa-aineslupa tiloille
Selkonen RN:o 16:38 ja Vaara-aita RN:o 131:7 siirretään hakemuksen mukaiseksi Jari
Pykäläisen nimiin.
Uuden luvanhaltijan toimittama vakuus on edellä mainitun maa-ainesluvan
mukainen suuruudeltaan ja voimassaoloajaltaan. Toimitettu vakuus hyväksytään.
Karjalan rakennuspalvelu Oy:n toimittama vakuus voidaan vapauttaa.

Päätöksen perustelut Maa-aineslain 13 a §:n mukaan luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan
liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten
ottamista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.
Sovelletut
oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 12, 13 a §
Joensuun kaupungin maa-ainestaksa (20.12.2017) 5 ja 7 §
Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.9.2016 § 68 (Päätösvallan delegointi)

Käsittelymaksu

Siirtopäätöksestä peritään velvoitteista vapautetulta maa-ainestaksan 7 §:n
mukainen maksu 86 €.
Luvan uudelta haltijalta peritään maa-ainestaksan 5 ja 7 §:n mukainen maksu
vakuuden hyväksymisestä 62 €.

Julkipano

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla
21.12.2018.

Antopäivä

Päätöksen antopäivä on 27.12.2018
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Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 21.12.2018.

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö

Tiedoksianto

Päätöksen olen tänään antanut tiedoksi Karjalan rakennuspalvelu Oy:lle, Jari
Pykäläiselle, Pohjois-Karjalan Ely-keskukselle ja rakennus- ja
ympäristölautakunnalle.

Jari Leinonen

21.12.2018
ympäristönsuojelutarkastaja

Maria Kunnari

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Maria Kunnari, puh. 050 310 9435
Muuntamontie 6, 80100 Joensuu, maria.kunnari@joensuu.fi
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella
hallintokäyttölain mukaisesti (hallintovalitus).

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

asianosaisella;

kunnan jäsenellä;

rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;

muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Päätös on annettu 27.12.2018.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Tämän päätöksen valitusaika päättyy 28.1.2019

Valituksen
toimittaminen

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Telefaksi: 029 564 2500
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän tulee olla toimitettu niin, että se on valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

valittajan nimi ja kotikunta

postiosoite ja se puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa

päätös, johon haetaan muutosta

muutokset, jotka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä

muutosvaatimuksen perustelut
Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä:

Päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 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.

