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MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 25/2017
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981)
PL 33, 50101 MIKKELI 4 §:n mukaisessa

lupa-asiassa.

Antopäivä 15.12.2017

Päätöksessä on liitteineen 11
sivua.

MAA-AINESLUPA / TEERIKANGAS OY / KUMPU RN:o 213-428-2-5, KANGASNIEMI

ASIA Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös maa-ainesten ottamiseen
Kangasniemen kunnan Salmenkylässä sijaitsevalta Kummun (RN:o 213-428-
2-5) tilalta.

Kiinteistön ja ottamispaikan sijainnin osoittava kartta ja ilmakuva ovat
päätöksen liitteenä.

Ottamisalueen keskipisteen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN):
N 6877477, E 481341

HAKIJA Teerikangas Oy
Sepäntie 9
51200 Kangasniemi
Y-tunnus: 2447838-3

Yhteyshenkilö Jukka Klemola
puh. 0400 485 360
klemolajukka@luukku.com

Laskutusosoite:
sama

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön Kumpu RN:o 213-428-2-5 omistaa Jukka Klemola.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiselle. Maa-ainesten ottaminen on
luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian
ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986)
mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan
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ympäristönsuojeluviranomaisena Kangasniemellä toimii Mikkelin seudun
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 11.6.2017. Hakemusta on muutettu
14.11.2017 toimitetuilla uusilla piirustuksilla siten, että ottoalue rajautuu
aikaisempaa pienemmäksi.

SELVITYS OTTAMISALUETTA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Kyseessä on jatkohakemus aikaisemmin myönnetylle maa-ainesluvalle.
Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt 23.5.2007 maa-
aineslain mukaisen ottamisluvan 10 vuodeksi 130 000 m3

(kiintokuutiometriä) kiviainesmäärälle. Louhinnalle ja murskaukselle on
myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (Mikkelin kaupungin
ympäristölautakunta 20.2.2014 § 25, päätös 5/2014, annettu 5.4.2014)

Alueen kaavoitustilanne

Etelä-Savon 4.10.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa kiinteistön
kohdalla on merkintä EO1 6.312 (kalliokiviaineksen ottoon soveltuva alue).
Lähialueelta löytyviä erityiskohteita tai aluevarauksia ovat PV 271
(Syvälahden pohjavesialue), ea 10 (erityisalue, Paukkusuon ampumarata) ja
me 7 (melualue, ampumarata). Alueella on voimassa Kangasniemen
kirkonkylän osayleiskaava, jonka mukaisesti ottamisalue on
kaavamerkinnältään TY (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia). Alueella ei ole asemakaavaa.

OTTAMISALUEEN YMPÄRISTÖ, MAISEMA JA KOHTEET, JOIHIN MAA-AINESTEN OTTAMISELLA ON
VAIKUTUSTA

Ottoalue sijaitsee 4 - 5 km etäisyydellä Kangasniemen kirkonkylästä
Pieksämäentien varressa. Kiinteistön pinta-ala on 17,85 ha ja sieltä on
otettu kallioaineksia vuodesta 2007 lähtien. Avatulta ottamisalueelta
puusto on poistettu ja pintamaat kuorittu ja siellä varastoidaan
ottotoiminnassa syntyneitä lajikekasoja.

Ottamisalueen eteläpuolella on toinen kallioaineksen ottopaikka, josta on
louhittu kalliota jo useita vuosikymmeniä. Muutoin alue on metsän
ympäröimä. Lähin vesistö on Kortelampi, jonne on etäisyyttä 415 m.

Alueesta on Luontoselvitys Kotkansiipi tehnyt luontoselvityksen vuonna
2013. Sen mukaan hankealue on voimakkaasti ihmisen muokkaamaa, eikä
sillä tai sen läheisyydessä ole luonnontilaisia tai luonnontilaiseen
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verrattavia osia. Luonnonsuojelullisesti merkittävien luontokohteiden
esiintyminen alueen enimmäkseen nuorissa kasvatusmetsissä on
epätodennäköistä.

Alueen vedet virtaavat ensin pohjoiseen ja sitten länteen ja laskevat
Kortelampeen, jonne matkaa ojia myöten tulee noin 1 km. Kortelampi
laskee Kotajärveen ja siitä edelleen Puulan Emäpajuun. Ottamisalue ei ole
pohjavesialuetta. Ottamisalueen etäisyys Syvälahden pohjavesialueesta on
700 m.

Lähin asuinrakennus sijaitsee 481 m etäisyydellä ottoalueen reunasta
luoteeseen Kortelammen rannalla ja seuraavaksi lähin 484 m etäisyydellä
kaakkoon Pieksämäentien toisella puolella. Alle 1 km etäisyydellä
ottoalueesta sijaitsee kaikkiaan seitsemän asuin- tai lomarakennusta.

Ottamisalue jää Kumpu-kiinteistön sisälle siten, että se ei näy muille
naapureille paitsi eteläpuoliselle toiselle maa-ainestenottopaikalle.
Myöskään Pieksämäentieltä ei ole näkyvyyttä ottamisalueelle. Maa-
ainesten ottamisella ei voi katsoa olevan paikallisen maiseman
muuttumista laajempaa maisemallista vaikutusta.

OTTAMISTIEDOT

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseksi kymmeneksi
vuodeksi.

Ottamisalueen pinta-ala on 3,3 ha ja varsinaisen ottoalueen pinta-ala 3,0
ha. Otettavan aineksen määrä on yhteensä 100 000 m3 (kiintokuutiometriä)
ja arvioitu vuotuinen otto 10 000 m3.

Ottamissuunnitelma

Hakemuksen liitteenä on Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:n laatima
ottamissuunnitelma. Suunniteltu alin ottotaso on N2000 +113,90 alueen
länsilaidalla. Pohjavedenpintaa ei ole havainnoitu, mutta
ottamissuunnitelmaan on kirjattu, että jos pohjavettä havaitaan
ottotoiminnan aikana, siihen jätetään 2 m suojakerros. Ottaminen tapahtuu
jatkamalla nykyistä louhintarintausta länteen ja pohjoiseen. Pintavesien
suojelemiseksi kiintoaineelta alueelta vedet pois johtavaan ojaan tehdään
laskeutusallas.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueella arvioidaan
syntyvän 8000 m3 pintamaita, 400 m3 kantoja ja hakkuutähteitä sekä 100
m3 vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainesta. Pintamaat
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hyödynnetään ensin meluesteinä ja lopulta maisemoinnissa. Kannot ja
hakkuutähteet viedään muualle hyödynnettäväksi.

Varastointi

Lopputuotetta varastoidaan kasoissa ottamisalueella. Pintamaista tehdään
valleja ottamissuunnitelmassa esitettyihin kohtiin. Öljyjen varastointi on
käsitelty ympäristöluvassa. Alueelle ei tuoda muualta maa-aineksia
varastoitavaksi.

Liikenne

Liikenne ottamisalueelta tapahtuu ottoalueen kaakkoiskulmasta olemassa
olevaa tietä pitkin Pieksämäentielle (447) ja edelleen toimituskohteisiin.
Yksityistien varrella ei ole asutusta.

Jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö

Ottamistoiminnan edetessä alue siistitään ja sitä käytetään eri lajikkeiden
varastokenttänä. Varasto- ja teollisuusalue tulee olemaan myös
loppukäyttö tai vaihtoehtoisesti levitetään ko. alueelle metsän kasvuun
soveltuvaa maa-ainesta ja alue metsitetään.

ASIAN KÄSITTELY
Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kangasniemen kunnan ilmoitustaululla 14.6. -
18.7.2017 välisenä aikana. Naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille (8
kpl) on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä tai
sähköpostina. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana
Kangasniemen kunnantalolla ja internetissä Lupapisteen ylläpitämällä
Julkipano-sivustolla.

Muistutukset

Hakemuksesta ei saatu muistutuksia.

Lausunnot

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

Tarkastus

Alueelle on ympäristötarkastaja tehnyt tarkastuksen 21.4.2017.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
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Ympäristölautakunta myöntää Teerikangas Oy:lle maa-aineslain 4 §:n
mukaisen maa-ainesten ottamisluvan Kangasniemen kunnan Salmenkylässä
sijaitsevalle tilalle Kumpu RN:o 213-428-2-5 kokonaismäärältään 100 000
m3 (kiintokuutiometriä) edellyttäen, että toimet  toteutetaan ja
ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti  ja toiminnassa
noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

1. Seuraavat toimenpiteet on tehtävä ennen tämän luvan mukaisen
ottamisen aloittamista:
- ottamisalue tulee merkitä maastoon (alue enintään
ottamissuunnitelman mukainen);
- alin ottamistaso tulee merkitä selvästi näkyvällä tavalla, ellei se ole
ilmeisen tarpeetonta tai teknisesti vaikea toteuttaa;
- luvassa määrätty vakuus on asetettava valvontaviranomaisen
hyväksymän vakuusohjeen mukaisesti ja
- hakijan tulee pyytää aloitustarkastusta vähintään kaksi viikkoa ennen
uuden luvan mukaisen ottamisen aloittamista.

2. Ottamisalueen jyrkänteiden reunat tulee suojata aidalla
putoamisvaaran ehkäisemiseksi.

3. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle
vuosittain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu
tammikuun 31. päivään mennessä. Ilmoitus tulee tehdä Notto-
rekisteriin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

4. Ottamisen päätyttyä leikkausluiskat tulee loiventaa keskimäärin
kaltevuuteen 1:2 kasaamalla louhetta ja irtomaata rinteen juureen,
varastokasat tulee poistaa, alueen pinta tulee tasoittaa ja alue tulee
muutoinkin jättää siistiksi ja ilmoitetun loppukäytön (teollisuus- ja
varastoalue) mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti alue voidaan metsittää.

5. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä
valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen suorittaa
lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan
voimassaoloajan kuluttua umpeen.

6. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta
viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan
liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta
hyväksytty toinen. Luvan haltijan tulee ilmoittaa myös konkurssista ja
konkurssipesän tulee ilmoittaa mahdollisesta toiminnan jatkamisesta.
Ellei ilmoitusta toiminnan jatkamisesta tai luvan siirtoa toiselle haltijalle
ole tehty 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta, lupa raukeaa ja
viranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt
käyttämällä vakuutta.

Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta

Hakijan on asetettava 10 000 euron vakuus jälkihoitovelvoitteiden
suorittamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa 31.12.2029 asti.
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Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden
asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä
lupamääräyksessä 4 tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi.

Valvontaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on
lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidetuksi. Mikäli
jälkihoitoa ei hyväksytä ja luvanhaltija ei määräyksestä huolimatta hoida
jälkihoitovelvoitetta, ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää
tarpeelliseksi katsomansa työt käyttämällä hakijan asettamaa vakuutta.

Vakuus lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattamisesta

Luvan hakija ei ole hakenut toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta
huolimatta, joten vakuutta ei aseteta. Toiminta voidaan aloittaa, kun
lupapäätös on lainvoimainen. Päätös saa lainvoiman valitusajan
päättymisen jälkeen, ellei päätöksestä ole valitettu.

Luvan voimassaolo

Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi. Luvan viimeinen
voimassaolopäivä on 31.12.2027.

Ottotoiminta tulee lopettaa 31.12.2027 ja ellei ottamiselle haeta jatkoa,
myös maisemointi tulee olla tehty samaan päivämäärään mennessä.

 Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa.

MAKSUT

Lupahakemuksen käsittelystä peritään 1590 euroa.

Luvanhaltijalta peritään vuosittain valvontamaksua kulloinkin voimassa
olevan taksan mukaisesti. Lisäksi lupa- ja valvontaviranomainen voi periä
maksua luvan voimassaoloaikana tehdystä ottamissuunnitelman
muutoksesta, vakuuden muuttamisesta, pakkokeinopäätöksestä ja
haltijanvaihdoksesta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen 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.
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Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan
laatimista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, jollei ottaminen
tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele
kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä
säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3)
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön
soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen,
jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Hakemuksen mukaisen toiminnan ei katsota olevan ristiriidassa edellä
mainittujen luvan myöntämisen edellytysten kanssa, joten lupa maa-
ainesten ottamiselle voidaan myöntää.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Hakemuksen mukainen ottaminen kohdistuu alueelle, jolta on otettu maa-
aineksia jo aikaisemmin. Ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon ei ole
tullut, että toteutuneesta otosta olisi aiheutunut haittoja ympäristölle tai
naapureille. Hakemuksen liitteenä oli ottamissuunnitelma, joka sisälsi myös
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Ottamissuunnitelma täytti
pääosin ne vaatimukset, joita sille on asetettu maa-ainesasetuksen 2 §:ssä.
Luontoselvitys alueesta on toimitettu viranomaiselle jo aikaisemmin.
Arviota alueen jälkihoidon kustannuksista ei ollut esitetty
ottamissuunnitelmassa, joten vakuus on laskettu maksutaksan perusteella.
Ottamissuunnitelmassa ei ollut vaiheistettu ottamista tai jälkihoitotöitä
muutoin, kuin toteamalla, että mikäli jotakin alueen osaa ei käytetä
varastointiin, levitetään kyseiselle alueelle metsän kasvuun soveltuvaa
maa-ainesta ja alue metsitetään. Luvanhakija ilmoitti kuitenkin, että
suunnitelmasta poiketen alueen loppukäyttö olisi ensisijaisti teollisuus- tai
varastoalue.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta kuten melusta,
pölyämisestä sekä pinta- ja pohjavesien suojelusta on määrätty
ympäristöluvassa, joten niitä asioita ei ole käsitelty maa-ainesluvassa.

Vastaus lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin

Lausuntoja, muistutuksia tai mielipiteitä ei saatu.

Lupamääräysten perustelut
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Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on
liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut
seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset
ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan
kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi
ottamissuunnitelmasta. (VNA maa-ainesten ottamisesta 6 §)

Lupamääräys 1. Ottamisalueen ja alimman ottamiskorkeuden
merkitsemisellä maastoon varmistetaan, että ottaminen tapahtuu
ottamissuunnitelman mukaisesti. Aloitustarkastus pyydetään tekemään,
jotta viranomainen saa tiedon hankkeen aloittamisesta ja jotta voidaan
yhdessä käydä läpi, mitä luvassa on hakijalta edellytetty. Aloitustarkastus
on myös sopiva tilaisuus esittää luvassa määrätyt vakuudet. Vakuuden
tulee olla asetettuna kuitenkin viimeistään ennen maa-ainesten ottamista.

Lupamääräys 2. Aitaamisella turvataan ihmisten ja eläinten liikkumista
alueella.

Lupamääräys 3. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa
varten, mutta se palvelee myös mm. tilastointia. Mikäli jonakin vuonna ei
ole ottoa lainkaan ja luvanhaltija tietää sen etukäteen, asiasta kannattaa
ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valvontaviranomaiselle.

Lupamääräys 4. Alue on oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan
valmis loppukäyttöä varten. Määräyksessä on määritelty vähimmäistaso,
jota sovelletaan arvioitaessa jälkihoitotoimenpiteiden riittävyyttä.
Teollisuus- tai varastoalue on alueelle mahdollinen loppukäyttömuoto,
koska kirkonkylän osayleiskaavassa alue on varattu teollisuusalueeksi.

Lupamääräys 5. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä,
alueelle voidaan tehdä lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen
jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla. Viranomainen poistaa kohteen
valvontaohjelmastaan, päättää vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa
edelleen ottamisen päättymisestä Notto-rekisteriin.

Lupamääräys 6. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi
viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä se. Myös konkurssista
tulee ilmoittaa välittömästi, koska viranomaisen tulee arvioida
ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt, mikäli
haltijanvaihdosta ei tehdä ja konkurssipesä ei jatka ottamista.

Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten
viranomaistehtävien maksutaksaan 2016. Taksassa siistimis- ja
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tasauskustannusten laskentaperuste kallioalueelle on 5000 euroa / ha.
Hakemuksen mukainen ottamisalue on 3,3 ha. Maisemoitavana alueena on
tässä päätöksessä laskettu 2,0 ha, koska pohjatasoa tasoitetaan sitä mukaa,
kuin otto etenee ja alue tulee jäämään varasto- tai teollisuusalueeksi.

Lupahakemuksen käsittelymaksu perustuu myös maa-aineslain mukaisten
viranomaistehtävien maksutaksaan 2016. Taksan mukainen
ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 480 € + 0,009 €/m3 x 100 000 m3 =
1380 €. Lisäksi naapurin tai asianosaisten kuuleminen maksaa 50 € + 20
€/kuultava. Kuulemiskirjeitä lähetettiin 8 kpl, joten luvan hinnaksi tulee
1380 + 50 + 8 x 20 = 1590 euroa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981): 1 § (lain soveltamisala), 3 § (ainesten ottamisen
rajoitukset), 4 § (luvanvaraisuus), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a §
(kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisen
edellytykset), 7 § (lupaviranomainen ja lausunnot), 10 § (luvan
voimassaolo), 11§ (lupamääräykset), 12 § (vakuuden antaminen), 13 §
(kuuleminen), 13 a § (luvan velvoitteista vapauttaminen), 14 §
(valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia), 19 § (päätöksen julkipano), 20
§ (muutoksenhaku), 20 a § (valitusoikeus), 21 § (lainvoimaa vailla olevan
päätöksen noudattaminen), 23 § (valvontamaksu ja valtion avustus), 23 a §
(Ilmoittamisvelvollisuus), 23 b § (tietojärjestelmä).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-
ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 §
(lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 §
(toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain
mukaiset ilmoitukset)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Maa-aineslain mukaisten viranomaistentehtävien maksutaksat 2016,
hyväksytty 7.4.2016 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää
lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on
luvan hakijalla, kunnan jäsenellä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa
asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Antopäivä on 15.12.2017.

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Kangasniemen kunnanhallitus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo/
Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli,
kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi

Valmistelijalle: jouni.lintunen(at)mikkeli.fi

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto
hakemuksesta (8 kpl).

Tieto päätöksestä julkaistaan Kangasniemen kunnan sekä Mikkelin
kaupungin ilmoitustauluilla sekä Lupapisteen Julkipano-sivustolla

Laskutus: anneli.tirkkonen(at)mikkeli.fi
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LIITE 1, KARTTA JA ILMAKUVA


