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Maa-aineslupahakemus / Pielisen Pojat Oy, Hörtsänlammit II, 422-415-34-79
Kaupunginhallituksen lupajaosto 04.06.2020 § 59
396/11.01.00.07/2020
Valmistelija

Ympäristönsuojelusihteeri
Pielisen Pojat Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Hörtsänlampien maa-ainesalueelle tilalle 422-415-34-79. Hakemus käsittää
osalla alueesta pohjavedenpinnan alapuolista maa-ainesten ottoa. Lupaa
haetaan toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Ottamisalue on noin 20 km päässä Lieksan keskustasta kaakkoon Hattuvaarantien länsipuolella. Kyse on olemassa olevasta maa-ainesten ottamisalueesta. Aiempi maa-aineslupa päättyi 8.4.2020.
Lupaa haetaan 40 000 m3ktr kokonaisottomäärälle, josta pohjavedenpinnan alapuolelta otettavien ainesten osuus on 20 000 m3ktr. Lupaa haetaan
10 vuodeksi.
Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Lieksan kaupungin verkkosivuilla
ja ilmoitustaululla 21.4.-27.5.2020. Hakemus oli nähtävillä kuulutusajan
kaupungin verkkosivuilla.
Hakemukseen ei tullut muistutuksia eikä mielipiteitä esitetty. Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi hakemuksesta lausunnon.

Esittelijä

Ympäristönsuojelusihteeri

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen lupajaosto myöntää Pielisen Pojat Oy:lle maa-ainesluvan liitteenä 1 olevan (liitetään pöytäkirjaan) lupapäätöksen mukaisesti.
Maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa maa-aineslain 21 §:n perusteella
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ennen ottamisen aloittamista
on annettava lupapäätöksessä määrätty vakuus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri Riitta Laatikainen, p. 040 1044 795, riitta.laatikainen(at)lieksa.fi

Jakelu

Maa-ainesluvan hakija
Maanomistaja
Pohjois-Karjalan Ely-keskus

Liitteet
1 Maa-aineslupa / Pielisen Pojat Oy, Hörtsänlammit II, 422-415-34-79
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen
oikeaksi todistaa Lieksan kaupungissa
04.06.2020

Ira Hiltunen
Pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 59

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa
erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin
kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Virka-aika:

Minna Canthin katu 64
PL 1744, 70101 Kuopio
029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
8:00-16:15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodota.
Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
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- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset)
- muutosvaatimuksen perustelut
- 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 osite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja

Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinvaihde:
Aukioloaika:

Pielisentie 3, krs. 1
PL 41, 81701 Lieksa
kirjaamo@lieksa.fi
04010 44000
ma-pe klo 9.00-15.00

