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MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖSUOJELULAIN MUKAISEN YHTEISLUVAN HALTIJAN MUUTOS
Hakija/asianosainen

Mikko ja Terttu Hentinen, Insinöörityö Hentinen Oy

Asia

Mikko ja Terttu Hentisen nimissä olevan maa-aineslain ja
ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan siirto uuden toimijan nimiin

Asian käsittely

Mikko ja Terttu Hentinen ilmoittavat 9.7.2020 saapuneessa sähköpostissa,
että heille myönnetty Vehmaan maa-aines ja ympäristöluvan mukainen
ottotoiminta siirtyy Insinöörityö Hentinen Oy:n vastuulle.
Kyseessä on Joutsan kunnan teknisen lautakunnan 2.11.2017 § 44 Mikko
ja Terttu Hentiselle myöntämä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen
ympäristölupa kivenlouhintaan ja -murskaamiseen sekä maa-aineslain 4
§:n mukainen lupa kalliokiviaineksen ottamiseen Joutsan kunnan Jousan
kylässä sijaitseville kiinteistöille Vehmas (172-402-4-537) ja Koivusalo
(172-402-4-185). Lupa on voimassa 15 vuotta. Uusi luvanhaltija on
toimittanut maa-ainesluvassa edellytetyn vakuuden 19 380 euroa. Vakuus
on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Mikko ja Terrttu Hentiselle 2.11.2017 § 44 myönnetty maa-aines- ja
ympäristölupa tiloille Vehmas (172-402-4-537) ja Koivusalo
(172-402-4-185) siirretään hakemuksen mukaisesti Insinöörityö Hentinen
Oy:n nimiin. Uuden luvanhaltijan toimittama vakuus on edellä mainitun
maa-ainesluvan mukainen suuruudeltaan ja voimassaoloajaltaan.

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.
Ympäristönsuojelulain 170 §:n 4 mom. mukaan luvanvaraisen,
ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävn toiminnan harjoittajan vaihtuessa
uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vaihtumisesta
valvontaviranomaiselle.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 12, 13 a §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Joutsan kunnan maa-ainestaksa (04.12.2013 § 68) 7 §
Joutsan kunnan hallintosääntö (kvalt. 9.9.2019), toimivaltataulukko
Käsittelymaksu

Siirtopäätöksestä peritään velvoitteista vapautetulta maa-ainestaksan 7
§:n mukainen maksu 150 €.

Julkipano

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan kunnan internet-sivuilla
19.08.2020.

Antopäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
asiakirjan julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.
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Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 19.08.2020.

Päiväys ja allekirjoitus

Joutsassa 19.8.2020

Marika Masalin-Weijo, puh. 040 347 9209
Ympäristötarkastaja
Tiedoksi

Annettu tiedoksi sähköpostitse19.08.2020 Mikko ja Terttu Hentiselle,
Insinöörityö Hentinen Oy:lle, Keski-Suomen ELY-keskukselle

JOUTSAN KUNTA

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Yleinen päätös
19.8.2020
28 §

Ympäristötarkastaja

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen
PL 204
65101 VAASA

Valitusaika

Päätöksestä, joka erityisenlain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Sen
jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on asetettu 19.8.2020 yleisesti nähtäväksi
verkkosivuilla. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen
toimittaa seuraavana arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on
tapahduttava ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjeet ja sen Valituskirjeessä on ilmoitettava:
liiitteet
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinpaikka ja postiosoite.
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Tiedoksianto
asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi kirjeellä
Annettu postin kuljetettavaksi pvm

Asianosainen

Ympäristötoimi

______________________________

Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Joutsa pvm/
Muulla tavoin, miten?

Asianosainen

_______________________________
Vastaanottajan allekirjoitus

