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D/161/11.09.03.00.12/2020

Maa-ainesluvan siirto Peab Industri Oy:lle

Asian aiempi käsittely

Rakvalv 14.2.2019 § 3 Aikaisempi otsikko oli ’Maa-ainesluvan siirto YIT Suomi Oy:lle’.

Rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt kokouksessaan 31.10.2013, 29 
§ kalliokiviainesten ottoluvan Lemminkäinen Infra Oy:lle.  Lupaa on muutettu 
3.4.2014, 5 §.  Lupa on myönnetty 15 vuodeksi.  Kalliokiviainesten ottoalue 
sijaitsee Heijalan kylässä Kalliolan tilalla (077-405-2-26).

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018.  Yhtiöjärjestelyiden johdosta YIT 
Infra Oy on sulautunut 1.1.2019 YIT Rakennus Oy:hyn, ja YIT Rakennus 
Oy:n nimi on muuttunut YIT Suomi Oy:ksi.  YIT Infra Oy pyytää, että 
Hankasalmen kunta siirtää kiviainesten ottoluvan YIT Suomi Oy:n nimiin.  
Lupaan liittyvät vakuudet pysyvät voimassa sellaisenaan.

Ympäristönsuojelusihteeri on valmistellut asian.

Teknisen päällikön ehdotus:

Rakennus- ja valvontalautakunta siirtää Lemminkäinen Infra Oy:lle 
myönnetyn kalliokiviainesten ottoluvan YIT Suomi Oy:lle kaikkine lupaan 
liittyvine oikeuksineen, määräyksineen ja velvoitteineen.  

Päätös:
Hyväksyttiin.

__________

RakValv 12.9.2019 § 21 Otsikko oli ’Maa-ainesluvan siirto YIT Teollisuus Oy:lle’

YIT -konsernissa tehtävien sisäisten yhtiörakennejärjestelyiden johdosta YIT 
Suomi Oy:stä eriytetään osittaisjakautumisella uusi tytäryhtiö YIT Teollisuus 
Oy. Jakautumisen myötä kaikki YIT Suomi Oy:lle myönnetyt päällystys- ja 
kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat oikeuksineen ja velvollisuuksineen 
mukaan lukien mahdolliset takuuajan vastuut ja muut vakuudet siirtyivät 
sellaisenaan YIT Teollisuus Oy:lle. YIT Teollisuus Oy pyytää, että 
Hankasalmen kunta siirtää kaikki kunnan YIT Suomi Oy:lle myöntämät 
päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat YIT Teollisuus Oy:lle.

Ympäristönsuojelusihteeri on valmistellut asian.

Teknisen päällikön ehdotus:

Rakennus- ja valvontalautakunta siirtää Lemminkäinen Infra Oy:lle 
myönnetyn ja YIT Suomi Oy:lle sittemmin siirretyn kalliokiviainesten 
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ottoluvan YIT Teollisuus Oy:lle kaikkine lupaan liittyvine oikeuksineen, 
määräyksineen ja velvoitteineen.

Päätös:
Hyväksyttiin.
___________

RakValv 11.6.2020 § 11

YIT Teollisuus Oy:n Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminta on 
myyty Peab-konsernille.  YIT Teollisuus Oy:n toiminimi on muuttunut Peab 
Industri Oy:ksi.  Osake- ja liiketoimintakaupan seurauksena toteutunut 
toiminimenmuutos ei vaikuta käynnissä olevaan liiketoimintaan, yrityksen 
nykyisiin velvoitteisiin tai sitoumuksiin, vaan kaikki YIT Teollisuus Oy:n 
voimassa olevat päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan sopimuksiin, lupiin ym. 
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, mukaan lukien mahdolliset takuuajan 
vastuut ja muut vakuudet, säilyvät toiminimenmuutoksen jälkeenkin 
ennallaan. Peab Industri Oy pyytää päivittämään uuden toiminimen kaikkiin 
YIT Teollisuus Oy:n nimissä oleviin päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan 
liittyviin lupiin.

Ympäristönsuojelusihteeri on valmistellut asian.

Teknisen päällikön ehdotus:

Rakennus- ja valvontalautakunta siirtää Lemminkäinen Infra Oy:lle 
myönnetyn ja YIT Teollisuus Oy:lle sittemmin siirretyn kalliokiviainesten 
ottoluvan Peab Industri Oy:lle kaikkine lupaan liittyvine oikeuksineen, 
määräyksineen ja velvoitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Valitusosoitus, hallintovalitus, maa-aineslupa

Asiat 11

Valitusoikeus
Valitusoikeus on
- asianosaisella
- kunnan jäsenellä
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämi-
nen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilme-
nevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät
- ELY- keskuksella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puh. 029 56 42210
telekopio 029 56 42269
sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistyöistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Päätöksen tiedoksiantopäivä on 16.6.2020
Valitusaika päättyy 24.7.2020

Tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Han-
kasalmen kunnan internet-sivustolla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 
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Valituksen muoto, sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa

Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennökse-

nä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali-

tusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii-

tettävä tarvittaessa valtakirja.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tä-
män nimi ja kotikunta.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on valittajan tai hänen val-
tuuttamansa asiamiehen toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle virka-
aikana ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeise-
nä arkipäivänä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle 
silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojär-
jestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. 
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuo-
mioistuinmaksulaissa (1455/2015). Maksu on 260,00 euroa tapauksissa, joissa 
maksu peritään.
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