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Päätös myönnetyn maa-ainesluvan siirtämisestä ja vakuuden muuttamisesta kiin-
teistöllä Myllymäki 169-405-5-73  
 
 
 
Lupaj § 4  
27.2.2020 ASIA  
  
 Jokioisten ympäristönsuojeluviranomainen on kokouksessaan 

18.5.2017 § 27 myöntänyt Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-aines-
luvan hiekan ja soran ottamiseen kiinteistöllä Myllymäki 169-405-
5-73. Sittemmin yrityksen nimi on muuttunut YIT Teollisuus 
Oy:ksi. Lupa on voimassa 28.6.2023 saakka. 

 
 Peltolan Kone Oy on 18.2.2020 toimittamallaan hakemuksella 

pyytänyt myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä kokonaisuudes-
saan, oikeuksineen ja velvollisuuksineen itselleen.  
 

 Maa-aineslain 13 a §:n mukaan, jos lupaan perustuva oikeus 
maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä 
ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa 
kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen ti-
lalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen 
voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten otta-
mista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden. 
 

 YIT Teollisuus Oy:n maa-ainesluvan määräyksessä nro 14 tode-
taan, että lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden suoritta-
misen vakuudeksi hakija antaa Jokioisten kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle 10 000 euron pankkitalletuksen tai pankkita-
kauksen ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista. Peltolan 
Kone Oy esittää vakuudeksi 7 000 euroa. Perusteluna on se, että 
osa reunoista on jo maisemoitu. 

 
 Vakuuden määrää voidaan alentaa samassa suhteessa kuin alu-

een jälkihoito on hyväksyttävästi toteutettu. Osa alueesta on to-
dettu maisemoiduksi 11.9.2019 olleessa tarkastuksessa. 
 

 Voimassa oleva maa-aineslupa on liitteenä. 
 
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  
 p. 03-4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
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Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää hyväksyä Lemmin-

käinen Infra Oy:lle, tilalle 169-405-5-73, myönnetyn maa-aines-
luvan siirron oikeuksineen ja velvollisuuksineen Peltolan Kone 
Oy:lle.  

  
 Samalla YIT Teollisuus Oy vapautetaan lupaan liittyvistä velvoit-

teista. Luvanhaltijan on noudatettava edellä liitteenä mainitussa 
luvassa annettuja lupamääräyksiä. 

 
 Vakuussumma muutetaan lupa-alueen muutoksen mukaisesti. 

Peltolan Kone Oy:n on toimitettava Jokioisten kunnan ympäristön-
suojeluviranoamiselle osoitettu 7 000 euron pankki- tai vakuutus-
laitoksen antama omavelkainen takaus tai pankkitalletus kuukau-
den sisällä tämän päätöksen lain voimaiseksi tulosta. Aiempi koko 
aluetta koskeva vakuus palautetaan kun uusi vakuus on toimi-
tettu. 

 
 Lisäksi Jokioisten kunnan 1.4.2006 voimaan tulleen, maa-aines-

ten ottamiseen liittyvän taksan maksutaulukon kohdan 7 mukaan, 
jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty 
toiselle ja hakemuksesta luvanhaltija vapautetaan lupaan liitty-
vistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peri-
tään velvoitteista vapautetulta (YIT Teollisuus Oy:ltä) 85 euroa. 

 
 Vakuuden muuttamisesta peritään Peltolan Kone Oy:ltä 85 euroa. 
 
 
 Muutoksenhaku  
 Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
  
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
 




