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YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA § 104 20.10.2016

Maa-aineslupa Raahen kaupunki Piehingin kylä tila Riihiaho RN:o 678-411-22-39 / Pentti
Hämeenaho Oy/JP

1137/10.1003.100300/2016

YMLA § 104 
 Luvan hakija
 
 Pentti Hämeenaho Oy
 Laivurinkatu 11
 92100 Raahe

 Toiminnan sijoituspaikka

 Raahe, Piehingin kylä, tila Riihiaho RN:o 678-411-22-39
 Alue: Hourukangas

 Toiminta, jolle lupaa haetaan

 Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen. Haettu ottomäärä on yhteensä
60 000 m3. Lupaa haetaan 5 vuodeksi. Alueella ei ole ennestään lu van va rais-
ta maa-ai nes ten ottotoimintaa. 

 
 Luvan hakemisperuste

 Maa-aineslaki 4 §. 
 
 Lupaviranomainen

 Maa-aineslain 7 §:n mukaan luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan
mää rää mä vi ran omai nen (lupaviranomainen). Raahen kaupungissa lu pa vi ran-
omai se na toimii ym pä ris tö lau ta kun ta (Raahen kaupunginvaltuusto 10.12.2012
§ 21).

 Asian vireilletulo
 
 Hakemus on jätetty 16.5.2016. Hakemusta on täydennetty 30.5.2016,

2.6.2016 ja 20.9.2016.

 Maa-aineslupahakemus on tullut vireille ennen 1.7.2016 voimaan astunutta
maa-ai nes lain muutosta. Ennen 1.7.2016 vireille tulleet lupa-asiat käsitellään
ja ratkaistaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.
(MAL 4 a §, Laki maa-ai nes lain muuttamisesta 424/2015)

 Toimintaa koskevat luvat, alueen kaavoitustilanne ja ympäristö 
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 Suunniteltu maa-aineksenottoalue sijaitsee Raahen kaupungissa Piehingin
ky läs sä ti lal la Riihiaho RN:o 678-411-22-39. Kiinteistön omistaa yk si tyis hen ki-
lö. Pentti Hä meenaho Oy:llä on määräalan vuokrasopimus kiinteistön omis ta-
jan kanssa. Vuok ra so pi muk seen ei ole kirjattu päättymisaikaa.

 Suunniteltu ottoalue sijaitsee Sarvankankaan tuulipuiston osa yleis kaa va-alu-
eel la. Kaa vas sa haettu ottoalue on merkitty M-1 (maa- ja met sä ta lous val tai-
nen alue) mer kin näl lä. Haetun ottoalueen pohjoispuolella viereisellä kiin teis-
töl lä on tv-1 (tuu li voi ma loi den alue) alue. Haetun ottoalueen rajalta tv-1 alueen
ra jal le on noin 10 metriä. Osa yleis kaa vaan on merkitty kaksi luo-kohdetta noin
170 metrin päähän haetusta ot to alu ees ta. Luo-kohteet ovat metsälain 10 §:n
mu kai sia erityisen tärkeitä elin ym pä ris tö jä. Toinen kohde on puron varren ym-
pä ris tö ja toinen kohde luhtainen ja ruohoinen hei nä kor pi, josta osittain maan
al la kulkeva noro/puro saa alkunsa. Poh jois-Poh jan maan maakuntakaavassa
ei ole erityistä kaavamerkintää haetun ottoalueen lä hei syy des sä. Vireillä ole-
vas sa maakuntakaavassa 1. vaihemaakuntakaavassa alue on mer kit ty tv-1
(tuu li voi ma loi den alue) merkinnällä. 

 Suunnitellun ottoalueen lähellä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, mui nais muis-
to koh tei ta eikä pohjavesialueita. 

 Ottoalueen länsilaidalta kulkee uusi Sarvankankaan tuulipuistoalueelle me ne-
vä met sä au to tie. Etäisyyttä haetusta ottoalueesta on pohjois- ja eteläpuolen
naa pu ri kiin teis töi hin 10 metriä ja itä- ja länsipuolen naapurikiinteistöihin etäi-
syyt tä on satoja met re jä. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 2 km päässä
ot to alu ees ta luoteeseen ja lä hin vapaa-ajan asutus noin 2 km päässä koil li-
seen.

 Hakemuksen sisältö

 Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 4 ha. Alue sijaitsee Raahen kaupungin
Pie hin gin ky läs sä tilalla Riihiaho RN:o 678-411-22-39. Maa-ainesten ottolupaa

hae taan hiekan ja soran ottamiseen. Haettu ottomäärä on 60 000 m3:n ja
haet tu ottoaika 5 vuotta. Ha ke muk sen mukaan ottamissyvyys on 1–4 m. Ot to-
toi min ta on suunniteltu ulottuvan sy vyy teen +11,00 m (N2000). Alue ei sijaitse

poh ja ve si alu eel la. Hakemuksen mu kaan ottoalueella pohjaveden kes ki mää-
räi nen pinnantaso on +10 m, otto ei ulotu poh ja ve den pin nan tason ala puo lel-
le. 

 Haettu ottoalue on talousmetsää. Maisemaltaan alue on alavaa ran nik ko aluet-
ta, mis sä vaihtelevat suo ja matalat hiekkaiset rantamuodostumat. Maa-ai nes-
ten ottaminen aloi te taan kasaamalla kannot, hakkuutähteet ja pin ta maa ker-
rok set omiin va ras to ka soi hin ottoalueen laidoille. Pintakerrosten poiston jäl kei-
nen hiekanotto toteutetaan kuor maa mal la hiekka välittömästi kaivukone- ja/tai
pyö rä ko ne työ nä suoraan kul je tus ajo neu voon. Otto aloitetaan ottoalueen län si-
lai dal ta ja edetään kaakonsuuntaan. Toi min ta-alue suojataan toiminta-aikaan
va roi tus kyl tein, lippusiimoin ja kivilohkarein. Toi min ta-alue pidetään siistinä.
Toi min nas sa ei suoriteta hiekan välivarastointia. Otet tu maa-aines käytetään
Han hi ki ven alueen ja sen erilaisten tukitoimintojen ra ken ta mis koh tei siin. 
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 Työkoneiden säilytys, huolto ja polttoaineen varastointi 
 
 Työkoneet ovat toiminta-alueella vain toimintajaksojen aikana, eikä niitä säi ly-

te tä alu eel la muina aikoina. Koneet tuodaan työkohteeseen tankattuna ja
huol let tu na. Alu eel la tapahtuvat tankkaukset tehdään koneenkuljettajan huol-
to au ton mukana kul je tet ta vas ta kaksivaippaisesta polttoainesäiliöstä. Huol to-
au tos sa on myös imey tys ma te ri aa lia mahdollisen ylitäytön tai letkurikon va ral-
le.

 Pohja- ja pintavedet sekä talouskaivot

 Esitetty maa-aineksen ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottamisalueen ja
sen lä hi ym pä ris tön pohjavesipinnan korkeusasema on arvion mukaan +10 m
(N2000). Ha ke muk sen mukaan ottamisalueen läheisyydessä ei ole ve den ot ta-
moi ta, joten poh ja ve si pin nan vaihtelujen seuranta ja pohjaveden laadun tark-
kai lu ei ole tässä hank kees sa tarpeellinen.

 Hakijan selvityksen mukaan suunniteltu hiekanotto ei vaaranna läheisen
luo-alu een pu ron luonnontilaa, eikä ottotoiminta heikennä puron vesimäärää
tai muuta veden vir taa maa. Alueella veden luontainen virtaussuunta on idästä
län teen, ei kaakosta luo tee seen.

 

 Luonnonsuojelu ja maisema

 Esitetyn maa-aineksen ottoalueen läheisyydessä ei sijaitse luon non suo je lu-
aluei ta ei kä maisemallisesti arvokkaita alueita. Sarvankankaan tuulipuiston
osa yleis kaa vaan ot to alu ees ta pohjoiseen noin 170 metrin päähän on merkitty
kak si luo-kohdetta. Luo-koh teet ovat metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tär-
kei tä elinympäristöjä. Toinen koh de on puron varren ympäristö ja toinen koh-
de luhtainen ja ruohoinen heinäkorpi, jos ta osittain maan alla kulkeva no ro/pu-
ro saa alkunsa.

 Muinaisjäännökset 

 Esitetyn maa-aineksen ottoalueen lähellä ei sijaitse muinaisjäännöksiä.

 Liikenne
 
 Hankealueelle kuljetaan valtatie 8:lta lähtevää Sarvankankaan tuulipuistoon

me ne vää tie tä pitkin. Yhteystie on sorapäällysteinen.

 Jätehuolto

 Hakemuksen mukaan alueella ei varastoida toiminnassa syntyviä jätteitä,
vaan kaikki jät teet (yhdyskunta- ja vaaralliset jätteet) kuljetetaan vuo ron vaih-
dois sa huoltoautojen mu ka na toiminnanharjoittajan kiinteisiin ekopisteisiin ja
siel tä edelleen asian mu kai seen jatkokäsittelyyn.
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 Ympäristövaikutukset

 Toiminta-alueen syrjäisen sijainnin vuoksi toiminnasta ei nähdä olevan haittaa
asu tuk sel le tai muulle yleiselle viihtyvyydelle. Lähin vakituinen asutus sijaitsee
noin 2 km pääs sä ottoalueesta luoteeseen ja lähin vapaa-ajan asutus noin 2
km päässä koil li seen. Hakemuksen mukaan toiminnasta syntyy pölyjäämiä lä-
hi alu een puustoon. Pö ly jää mät häviävät ajan kuluessa ja sateiden vai ku tuk-
ses ta. Alueen maisemaan jää vä hi tel len metsittyvä 4 ha suuruinen kaivualue. 

 Kaivannaisjätteiden käsittely

 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan ottamisalueelta pois tet ta-
vat pin ta maat, hakkuutähteet ja kannot käytetään alueella kasvualustaksi ot to-
toi min nan lo put tua. Pintamaat, hakkuutähteet ja kannot läjitetään ottoalueen
reu noil le toiminta-ajaksi ja toiminnan päätyttyä materiaalit käytetään luiskien
ja pohjantason pintaverhoiluun.

 Maisemointi ja jälkikäyttö

 Ottamistoiminnan päätyttyä alue maisemoidaan. Luiskat loivennetaan 1:3 tai
loi vem mik si. Alueen pohja tasataan ja siistitään. Alueen reunoille kasatut pin-
ta maat ja kom pos toi tu neet kannot levitetään ottoalueelle kasvualustaksi. Alue
jä te tään met sit ty mään luontaisesti.

 Asian käsittely

 Maa-aineslupahakemus on kuulutettu Raahen kaupungin teknisen pal ve lu-
kes kuk sen il moi tus tau lul la ja kaupungin Internet-sivuilla 3.6.–4.7.2016 välisen
ajan. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä vastaavana aikana teknisen pal ve lu kes-
kuk sen asia kas pal ve lu pis tees sä ja kaupungin Internet-sivuilla. Ra ja naa pu reil-
le (5 kpl) on ilmoitettu erikseen kir jal li ses ti hankkeesta. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-kes kuk sel ta on pyydetty lausunto ha ke muk sen johdosta.

 Muistutukset ja mielipiteet
 
 Maa-aineslupahakemukseen ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
 
 Lausunnot
 
 Hakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

ELY-kes kus ei lausunut hakemuksen johdosta. 
 
 Tarkastus
 
 Alueelle tehtiin tarkastus 5.9.2016. 

 Asian valmistelijan päätösesitys
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 Raahen kaupungin ympäristölautakunta myöntää Pentti Hämeenaho Oy:lle

hae tun 60 000 m3:n maa-ainesluvan Raahen kaupungin Piehingin kylän tilalle
Rii hi aho RN:o 678-411-22-39. 

 Maa-aineksenottamislupa myönnetään hakemusasiakirjojen ja ot ta mis suun ni-
tel man mu kai ses ti seuraavin lupamääräyksin:

 1. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selkeästi ennen ottamistoiminnan
aloit ta mis ta esim. värinauhoin tai paaluin. Luvan haltijan on huolehdittava
mer kin tö jen säi ly mi ses tä alueella ottamistoiminnan aikana. (MAL 11 §)

 2. Maa-aineksenotto saadaan ulottaa enintään tasoon +11,0 m (N2000).  Kui-

ten kin niin, että havaitun ylimmän pohjavedenpinnan tason yläpuolelle jää vä-
hin tään 1 m suo ja maa ker ros. (MAL 11 §)

 Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä luotettavalla tavalla pohjavedenpinnan
ta son ke vät- ja syysmaksimeista. (MAL 11 §)

 Alueelle tulee sijoittaa riittävä määrä korkeusmerkkejä ottotason seuraamista
var ten. Lu van haltijan on huolehdittava merkintöjen säilymisestä alueella ot ta-
mis toi min nan ai ka na. (MAL 11 §)

 3. Luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta alkukatselmuksen
suo rit ta mis ta ennen ottotoiminnan aloittamista. (VNA maa-ai nes ten ot ta mi ses-
ta 7 §)

 4. Ottamistoiminta tulee kokonaisuudessaan toteuttaa niin, ettei missään toi-
min ta vai hees sa pääse syntymään pohja- tai pintaveden tai maaperän pi laan-
tu mis vaa raa. Työ ko nei den varastointi- ja tankkausalueet tulee päällystää nes-
tei tä lä päi se mät tö mik si ja korottaa reunoilta. Ottoalueella varastoitavat polt to-
nes teet tulee olla kak sois vaip pa säi liös sä. Säiliöt tulee olla varustettu yli-
täytönes ti mel lä sekä laponestolla. Tank kaus lait teis tos sa tulee olla lukittava
sul ku vent tii li. (MAL 11 §)

 
 Toiminta-alueella on oltava saatavilla riittävästi soveltuvaa imeytysainetta

esim. imey tys tur vet ta tai imeytysmattoja. (MAL 11 §)

 5. Mikäli alueella tilapäisesti säilytetään voitelunesteitä tai muita kemikaaleja
tu lee nii den olla lukittavissa tiivispohjaisissa astioissa. (MAL 11 §)

 6. Muualta tuotuja ylijäämä- tai jätemaita ei saa tuoda ottoalueelle. Mikäli ot to-
alu een mai se moin nis sa on tarpeen käyttää ulkopuolelta tuotavia, puhtaita
maa-ai nek sia, lu van haltijan on sovittava asiasta erikseen valvovan vi ran omai-
sen kanssa. Ot ta mis alu eel la ei saa säilyttää jätteitä eikä käytöstä poistettuja
esi nei tä tai materiaalia. Luvan hal ti jan on muutoinkin pidettävä ottamisalue
siis ti nä ja estettävä sen roskaantuminen. (MAL 11 §)
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 Alueelta tuleva energiapuu tulee toimittaa ensisijaisesti hyötykäyttöön, mikäli
tä mä ei ole mahdollista voi alueelta tulevat kannot ja hakkuutähteet käyttää
ha ke tet tu na kas vu alus ta na ottoalueella. (MAL 1 a §, MAL 11 §)

 7. Mikäli alueella suoritetaan murskaustyötä, tulee kunnan ym pä ris tön suo je lu-
vi ran omai sel le tehdä meluilmoitus viimeistään 30 päivää ennen murskauksen
aloit ta mis ta. Murs kauk ses ta on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on esitettävä val-
vo val le viranomaiselle pyy det täes sä. (YSL 118 §)

 8. Maisemointi tulee toteuttaa ottoalueella ottotoiminnan etenemisen myötä
vai heit tain. Luiskat tulee loiventaa 1:3 ja alue muotoilla maisemaa elä vöit tä-
väs ti. Vii meis te lys sä saa käyttää hyödyksi ottoalueelta saatuja pintamaita.
(MAL 11 §)

 Mikäli metsittyminen ei lähde ottoalueen reunoilla itsestään käyntiin, tulee
alue met sit tää ottotoiminnan päätyttyä. (MAL 11 §)

 Kaikki ottamisaluetta koskevat jälkihoitotyöt tulee suorittaa luvan voi mas sa olo-
ai ka na. (MAL 11 §)

 9. Ottotoiminnan päätyttyä, on tehtävä lupaviranomaisen kanssa lop pu tar kas-
tus, jon ka kutsuu koolle luvan haltija. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ym pä ris tö kes kuk sel le tulee varata tilaisuus olla mukana katselmuksessa.
(VNA maa-ai nes ten ot ta mi ses ta 7 §)

 10. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain, tammikuun 31. päivään mennessä
teh tä vä il moi tus otetun maa-aineksen laadusta ja määrästä maa-ainestenotto
NOT TO-re kis te riin. Ilmoitus tehdään sähköisesti Maa-ainestenotto il moi tus lo-
mak keel la YM012. Il moi tus kaa vak keet ja ohjeet löytyvät osoitteesta
www.suomi.fi. (MAL 23 a §)

 11. Mikäli maa-ainesten ottotoiminnan yhteydessä ilmenee jotain sellaista, mi-
kä es tää maa-ainesten oton hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, luvan
hal ti jan on vii py mät tä ilmoitettava asiasta valvovalle viranomaiselle. (MAL 14
§)

 Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä
il moi tet ta va lupaviranomaiselle. (MAL 13 a §)

 Päätöksen perustelut

 Maa-ainestenotto toteutettuna lupahakemuksen ja edellä esitettyjen lu pa mää-
räys ten mu kaan täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa
on myön net tä vä. Pentti Hämeenaho Oy on esittänyt asianmukaisen ha ke muk-
sen eikä ot ta mis toi min ta tai sen järjestelyt ole ristiriidassa maa-aineslain 3
§:ssä säädettyjen rajoitusten kans sa. 

 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on ottamissuunnitelman liitteenä. Sii-
nä on esi tet ty tarpeelliset tiedot toiminnassa syntyvistä kaivannaisjätteistä, nii-
den va ras toin nis ta ja hyödyntämisestä.
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 Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeellisia maa-aineksen oton
hai tal lis ten vaikutusten minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi.

 Lupamääräykset 1–3 ovat annettu ottamistoiminnan pysymiseksi esitetyn ot-
ta mis suun ni tel man mukaisella alueella.

 Lupamääräykset 1–3, 6–7, 9–11 ovat annettu valvonnan toteuttamiseksi.

 Lupamääräykset 2, 4–6 ja 8 ovat annettu ottoalueen ympäristöntilan suo je le-
mi sek si se kä ottoalueen siisteyden takaamiseksi.

 Lupamääräys 8 on annettu alueen jälkihoitotöiden tason varmistamiseksi.

 Luvan voimassaolo

 Tämä maa-aineslupa on voimassa 20.10.2021 saakka, johon mennessä kaik-
ki ot ta mis aluet ta koskevat jälkihoitotyöt on suoritettava.

 Päätöksen täytäntöönpano

 Maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen saatua lainvoiman
(MAL 21 §).

 Sovelletut oikeusohjeet

 Maa-aineslaki (555/1981) 1 §, 1 a §, 3–7 §, 10–13 §, 13 a §, 14 §, 19  –21 §,
23 § ja 23 a §

 Laki maa-aineslain muuttamisesta (424/2015)
 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1–2 §, 4 §, 6–9

§
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 §
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §
 Raahen kaupungin hallintosääntö 10.12.2012 § 21

 Muut sovelletut ohjeet

 Raahen kaupungin ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 64 hyväksymä Raahen
kau pun gin Maa-aineslupa- ja valvontataksa 

 Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö, Helsinki
2009

 Päätöksestä tiedottaminen

 Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n mu kai-
ses ti.

 Vakuus
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 Luvan hakijan tulee jättää Raahen kaupungin ympäristölautakunnalle ennen
toi min nan aloittamista vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toi-
men pi tei den suo rit ta mi sek si Raahen kaupungin ympäristölautakunnan voi-
mas sa olevan mak su tau lu kon mukaisesti. Vakuus on kaivutyöalueilla 3000 €
ot ta mis alu een hehtaaria kohti. 

 Vakuuden määrä on 4 ha x 3000 € = 12 000 €.
 
 Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta luvan päättymisen jäl-

keen tai sii hen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien
toi men pi tei den to teu tus on lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuuden tulee
ol la voimassa vähintään 20.10.2022 saakka.

 Maksut
 
 Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 700 € sisältäen naa pu ri kuu le mis-

ku lut ((60 000 m3 x 0,01 €) +(20 € x 5 kpl) = 700 €). Tällä hetkellä maa-ai nes-
lu van kä sit te ly mak su on 0,01 € hakemuksessa otettavaksi esitetyn ko ko nais-
mää rän kuutiota kohti. Li säk si peritään naapurikuulemiskulut 20 € per kuul ta-
va, naapurikuultavia oli 5 kpl. 

 Lisäksi hakijan on maksettava vuosittain jälkihoitotöiden hyväksymiseen saak-
ka kul loin kin voimassa olevan taksan mukainen valvontamaksu. Luvan myön-
tä mis het kel lä voi mas sa olevan taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu
lu van mukaisella alu eel la on 270 €. 

 Muutoksenhaku
 
 Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea

muu tos ta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen
(30) päivän ku lues sa päätöksen antamisesta antopäivää lukuun ottamatta.
Va li tus osoi tus liit tee nä.

 
 Valmistelija

 Ympäristösihteeri Jonna Partanen puh. 040 130 3810.

 Jakelu

 Pentti Hämeenaho Oy
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, sähköisesti
 
 Päätös tiedoksi               

 Kuullut naapurikiinteistöt

 Ympäristölautakunnalle toimitettava tausta-aineisto  
Lupahakemus

 Ottosuunnitelma
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 Täydennys 20.9.2016
 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
 Suunnitelmakartta nykytilanne 1:3 000
 Suunnitelmakartta jälkitilanne 1:3 000
 Leikkaukset A-A ja B-B
 Sijaintikartta 1:200 000
 Sijaintikartta 1:10 000
 Sarvankankaan osayleiskaava

 Päätösesitys (vt. johtava rakennustarkastaja):

 Ympäristölautakunta

· myöntää Pentti Hämeenaho Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan
maa-ai nes ten ottamiselle Raahen kaupungin Piehingin kylän tilalle Rii-
hi aho 678-411-22-39 hakemusasiakirjojen mukaisesti ja esitetyin lu pa-
mää räyk sin. 

Lupa on voimassa 20.10.2021 saakka. Maa-ainesten ottaminen voi-
daan aloittaa lupapäätöksen saatua lainvoiman. Päätös annetaan jul ki-
pa non jälkeen. 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta perittävän maksun suuruus on
700 € ja vakuus 12 000 €. Hakijan on maksettava vuosittain luvan voi-
mas sa olo ajan tai jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka voimassa ole-
van taksan mukaista valvontamaksua.

 Ympäristölautakunta:

 Hyväksyi esityksen.

 

 Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa 

 25.10.2016
   

jpartane
Placed Image

jpartane
Typewriter
Jonna PartanenYmpäristösihteeri
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VALITUSOSOITUS

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus Valittaa saa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusoikeus
on myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä
hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai 
säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 

Valitusaika Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi-
vä nä ennen va li tus vi ran omai sen aukioloajan päättymistä.

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se-
män päivän kuluttua kirjeen lä het tä mi ses tä. Käytettäessä tavallista sähköistä tie dok-
si an toa katsotaan asian osai sen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
vies tin lähettämisestä.

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
ylei ses ti nähtäväksi.

 Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on py hä-
päi vä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa va-
li tuk sen tehdä en sim mäi se nä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen.

 Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päät ty mis tä.

Valitusviranomainen Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 

 Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Faksinumero: 029 56 42841

Puhelinnumero: 029 56 42800
 Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

 Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kir jal li-
ses ta muodosta.

 Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa di-

taan teh tä väk si
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
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käyt tää hänen laillinen edus ta jan sa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
jo ku muu henkilö, va li tuk ses sa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yh teys tie dot. Jos va li tus vi ran omai sen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
vies ti nä, yhteystietona pyy de tään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asia kir jaa ei kuitenkaan tarvitse täy den tää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tie-
dot lähettäjästä eikä asiakirjan al ku pe räi syyt tä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys va li-

tus ajan al ka mi sen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai-

sem min toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Mak sun suuruus on 250 eu roa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).

Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raahen kaupungin kir jaa-
mos ta. 

 Postiosoite: PL 62, 92101 RAAHE
Käyntiosoite: Rantakatu 50, 92100 RAAHE
Sähköpostiosoite: kirjaamo@raahe.fi
Faksinumero: 08 439 3198

 Puhelinnumero: 08 439 3111
Raahen kaupungin kirjaamon aukioloaika: 8.30 – 15.00




