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Valmistelija

Rakennustarkastaja Kallinen Jarmo 040 104 2620

Asian tausta

Tornator Oyj (01622807-8) hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista
maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista
ympäristölupaa Juuan kunnassa Petrovaarassa sijaitsevalle Tölpanvaara
nimiselle tilalle, jonka kiinteistötunnus on 176-410-1-21.
Toiminta-alue sijoittuu Juuan taajaman lounaispuolelle, noin 15,5 kilometrin
päähän taajamasta. Aisusjärven ja Tölpanlammin väliin
Lupaa haetaan alueella tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen
murskausta varten. Kyseessä on uusi toiminta, sillä alueella ei ole ollut
aikaisempaa maa-ainestenottotoimintaa.
Lupahakemusta koskevan alueen (suunnitelma-alue) kokonaispinta-ala on
3,9 ha. Varsinaisen ottamisalueen pinta-alue on 1,4 ha. Alueelta otettava
aines on kalliokiviainesta, jonka suunniteltu ottomäärä on 80 000 m³ktr.
Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
Lupahakemuksesta on kuulutettu Juuan kunnan internetsivuilla 2.6.2022
alkaen. Lisäksi kuulutus on ollut paikallislehti Vaarojen Sanomissa
2.6.2022. Ottoalueen lähialueille on laitettu erillinen kuulemiskirje. PohjoisKarjalan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto lupahakemuksen käsittelyä
varten.
POK-ELYllä ei ole huomautettavaa lupahakemuksen johdosta. Asiasta on
jätetty 4 kirjallista muistutusta lähialueen asukkailta. Luvan hakija on
antanut vastineen muistutusten johdosta.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Kallinen Jarmo

Päätösehdotus

Kuntarakennelautakunta myöntää Tornator Oyj:lle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen mukaisesti.

Perustelut

Maa-aineslain 4 § mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.
Ympäristölupahakemus perustuu ympäristönsuojelulain 27 § taulukon 2
kohtaan 7 c ja e: kivenmurskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä
vähintään 50 päivää.
Maa-aineslain 4 a § ja ympäristönsuojelulain 47 a § mukaan maa-ainesten
ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva
ympäristölupahkemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla
päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.
Maainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen
toimivallan siirtämisestä säädetään kuntien ympäristönsuojelun
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hallinnosta annetun lain 7 §:ssä. Edellä 4 a §:ssä tarkoitetun lupa-asian
ratkaisee ympäristönsuojelulain 34–37 §:ssä säädetty toimivaltainen
lupaviranomainen. (10.4.2015/424)
Juuan kunnan hallintosäännön 5. luvun 5 § mukainen
ympäristönsuojeluviranomainen on kuntarakennelautakunta.
Noudatettaessa hakemuksen liitteenä olevaa ottamissuunnitelmaa ja
päätöksessä annettuja määräyksiä maa-ainesten ottaminen ei ole
ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.
Ottamissuunnitelma on esitetty lupahakemuksen yhteydessä.
Kun toimintaa harjoitetaan päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan
annettuja määräyksiä, niin toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain
sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa on säädetty (YSL 48 §).
Maa-aineslain 6 § mukaan lupa ainesten ottamiseeen on myönnettävä, jos
asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen
järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa
harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.
Päätös

Hyväksyttiin

Liitteet
Juuka Tölpanvaaran kallioalueen hakemus aineisto_26042022
Lausuntopyyntö, maa-aines- ja ympäristölupa, Tornator Oyj,
Tölpänvaara 176-410-1-21
Kuulutus, maa-aines ja ympäristölupahakemus Tornator Oyj,
Tölpänvaara 176-410-1-21
ELYn Lausunto, Juuka, Petrovaara, Tölpänvaara, Tornator Oyj
Naapurin kuulemiset, Tornator, Tölpänvaara, Ei huomautettavaa,
julkinen
Naapurin kuulemiset, Tornator, Tölpänvaara, huomautukset, julkinen
Vastine muistutuksiin
Tolpanvaara 20220831. Jatkoa valitukseen, julkinen
Vastine Tornator Oyj
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Tornator Oyj (0162807-8)
Tölpänvaara, 176-410-1-21
Asianmukaisesti pvm tarkastetusta ja allekirjoitetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Juuassa 22.09.2022

Marko Ärväs
pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 20

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän kuntarakennelautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Valitusaika
Julkipanon jälkeen annettavan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sinä päivänä,
jona se on annettu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Lupahakemuksia koskevat päätösasiakirjat tallennetaan sähköiseen Lupapiste-asiointipalveluun
(www.lupapiste.fi), jos asianosainen on antanut suostumuksensa päätösten vastaanottamiseen
palvelussa. Muussa tapauksessa lupahakemuksia koskevat päätösasiakirjat lähetetään postitse
asianosaiselle.
Päätöksen antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-

päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava
Vaasan hallinto-oikeudelle: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs/PL 204, 65101 Vaasa,
p. 029 56 42780 tai s.posti vaasa.hao(@)oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
-

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen
toimivallasta
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava
perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen
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voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että
se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin kirjaamo: 029 56 42780
sähköposti: vaasa.hao(@)oikeus.fi
faksi: 029 56 42760
aukioloaika: arkisin klo 8 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260
euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

