
Viranhaltijapäätös  10.10.2020 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Ympäristönsuojelu 
Vapaudenkatu 8 B (III-kerros) 
98100 Kemijärvi  Y/52/2020 
 
 

Päätös maa-aineslain 21 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamisesta ennen päätök-

sen lainvoimaisuutta 

Asia 

Päätös koskee maa-aineslain 21 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta 

Ketolan hiekka-alueella. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Pelkosenniemen-

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on myöntänyt Ketolan hiekka-

alueelle 100 000 k-m3 suuruisen luvan hiekan ottamiseen (Ymptervltk 14.9.2020 § 56). Lupapäätöksen yhtey-

dessä ei myönnetty toiminnalle aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 

Luvan hakija 

Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy 

Osoite: Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi 

Yhteyshenkilö: Aimo Rytilahti, 0400613785, aimo.rytilahti@napapiirinkuljetus.fi 

Liike- ja yhteisötunnus: 0195373-5 

 

Kiinteistötiedot ja ottamisalueen sijainti 

Kunta:   Kemijärvi 

Maanomistaja:   Kemijärven yhteismetsä 

Kiinteistö, jota päätös koskee:  320-874-1-0 Kemijärven yhteismetsä 

     

Asian vireilletulo: 

Lupahakemus on tullut vireille 6.10.2020. 

Hakemus: 

Napapiirin Kuljetus Oy on jättänyt alla olevan hakemuksen: 

Suksilammen maa-ainesten oton aloittaminen ennen lainvoimaisuutta: 

Napapiirin Kuljetus Oy esittää, että voisi aloittaa maa-ainesten oton alueella ennen lainvoimai-

suutta. Vastaavaa materiaalia (hiekoitushiekka) ei ole alueella seulottavissa muualta kuin Suksilam-

men maa-ainesalueelta. Alueella ei ole toista luvitettua hiekka-aluetta. Kustannukset nostavat koh-

tuuttomasti hiekan hintaa asiakkaille. 

Tarvittava määrä ennakkoon otettavaksi olisi 8 000tn. 

 



Asian käsittely: 

Maa-aineslain 21.3 §:n mukaisesti (h)akemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen 

muutosta hakeneita. Lupaviranomainen on myös valvontaviranomainen ja lupapäätökseen ei oltu haettu 

muutosta 8.10.2020 klo 14:00 mennessä. Siten hakemuksen johdosta ei suoritettu kuulemisia. 

ASIAN RATKAISU: 

Napapiirin Kuljetus Oy:lle myönnetään lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta kos-

kien Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Pelkosenniemen-Savukosken kansan-

terveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan myöntämää 100 000 k-m3 suuruisen luvan hiekan 

ottamiseen Ketolan hiekka-alueella (Ymptervltk 14.9.2020 § 56). 

Toiminnanaloittamisluvalla saa ottaa hiekkaa kolmen vuoden (2020, 2021 ja 2022) aikana vuosittain 8 000 k-

m3.  

Ennen toiminnan aloittamista Napapiirin Kuljetus Oy:n tulee asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansan-

terveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle 1300 € suuruinen vakuus niiden haittojen, vahin-

kojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. 

Päätöksestä peritään 150 € suuruinen maksu. 

Perustelut: 
Luvan myöntämisen edellytykset 
Maa-aineslain 21.2 §:n mukaisesti (l)upaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, 
että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija 
asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätök-
sen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. 
 
Hakemuksessa perusteluksi on esitetty hiekoitushiekan otto ja tieto, että vastaavaa materiaalia ei ole alueella 
seulottavissa muualta kuin Suksilammen maa-ainesalueelta. Teiden hiekoitus on osa yhteiskunnan toimintaa 
eikä sen tavoitteena ole ainoastaan yksityinen etu. 40 kilometrin säteellä Kemijärven keskustasta ei ole muita 
hiekka-alueita, joten korvaavan materiaalien hankkiminen voisi olla selkeästi kalliimpaa yhteiskunnalle. Siten 
kyseessä on perusteltu syy. Alue on vanhaa maa-ainesaluetta, joten rajattu ottotoiminta ei tee muutoksen-
hakua hyödyttämäksi. 
 
Maa-aineslain 21.2 §:n mukaisesti (m)ääräys voi tarvittaessa koskea vain osaa haettua aluetta ja ajankohtaa, 
jolloin ottamistoiminta tai siihen liittyvät muut toimenpiteet voidaan käynnistää. Lupa on myönnetty siten 
että ottomäärä täyttää hakijan ilmoituksen perusteella hiekoitushiekan tarpeen. Muuhun kuin hiekoitushie-
kan ottoon ei ole esitetty perusteltua syytä. Ottomäärän rajaus pienentää ottotoiminnasta mahdollisesti ai-
heutuvia vaikutuksia.  
 
Maa-aineslain 21.1 §:n mukaisesti päätöksestä tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinko-
jen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Pelk-
kään ottomäärään perustuva vakuus olisi pienempi kuin maa-ainestaksan mukainen vakuuden vähimmäis-
summa 1300 euroa. Siten vakuuden suuruudeksi määrätään pienin mahdollinen vakuus. 
 
Päätöksestä peritty maksu perustuu maa-aineslain 23 §:ään ja viranomaisen maa-ainestaksaan.   
 
Sovelletut oikeusohjeet: 



Maa-aineslaki (555/1981) 19, 21 ja 23 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntan maa-aines-
taksa (Ymptervltk 26.2.2019 § 13 Liite 8) 
 
Muutoksenhaku: 
Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. 
 
Päätöspäivämäärä: 
Päätöspäivämäärä on 10.10.2020. 
 
Päätöksen tekijä: 
Ympäristötarkastaja Eero Leppänen 
 
Delegointipäätös: 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 
12. 
 
Päätöksestä tiedottaminen: 
Tämä päätös lähetetään (MAL 19 § 2 ja 3 mom.) 
- Hakijalle  
- Lapin ELY-keskukselle 
 
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään hakemuksen käsittelyn yhteydessä kuulluille naapureille. 
 
 
 
Eero Leppänen 
Ympäristötarkastaja 
10.10.2020 Kemijärvi 
 
 
LIITTEET  Liite 1 Valitusosoitus  

Liite 2 Vakuuksien käsittelyn periaatteet 
   
  
 

  



       
      LIITE 1 

VALITUSOSOITUS 

Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella ympäristökeskuksella. 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu 

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU  

Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-

ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä pää-

töksen tekopäivästä lähtien eli 17.10.2020.  

 

Valituskirja 

• Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

• Valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

• Päätös, johon haetaan muutosta (alkuperäinen tai jäljennös) 

• Miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

• Muutosvaatimuksen perusteet 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimei-

nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitus-

asiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 

postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille vali-

tusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköi-

sesti. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuinmak-

sulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

LIITE 2 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  

Ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 14  

VAKUUKSIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 

MUKAISISSA LUPA-ASIOISSA 

Vakuuksien käsittelyn periaatteet 

Luvan myöntänyt viranomainen tai sen alaiset viranhaltijat huolehtivat vakuuden vaatimisesta, sen suuruu-

desta ja erääntyvistä vakuuksista. Pääsääntöisesti vakuus vaaditaan kaikilta maa-aineslain (555/1981) ja ym-

päristönsuojelulain (527/2014) mukaisesti ja vain erityisestä syystä vakuus voidaan jättää määräämättä. 

Vakuuden muodot 

1. Yksilöity pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus 

- Pääasiallisin ja suositeltavin vakuuden muoto 

- Vakuuden voimassaolo: vakuuden tulee olla voimassa kunnes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämät 

toimenpiteet on tehty ja lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kaksitoista 

(12) kuukautta asetetun luvan voimassaoloajan yli, jona aikana tulee tehdä tarvittavat vaatimukset vakuuden 

voimassaolon jatkamiseksi tai maksamiseksi kuntayhtymälle. 

2. Pankkitalletus 

- Käytetään lähinnä pienissä yksityisille henkilöille asetetuissa vakuussummissa 

- Lisävaatimukset: Allekirjoitettu ilmoitus talletusten panttaamisesta ja kuittaamattomuustodistus pankilta 

ennen vakuuden hyväksymistä tai vastaavat ehdot tilisopimukseen. 

Maa-aineslain mukaiset vakuudet 

Vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta (MAL 12 §). Vakuus maa-

ainesten oton aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta (MAL 21 §). Maa-aineslain 21 §:n mukaisena töi-

den aloitusvakuutena ja 12 §:n mukaisena maisemointivakuutena voi olla sama vakuus. Maa-aineslain mu-

kaisten vakuuksien suuruuden määräytymisen perusteista päätetään maa-ainestaksassa. 

Ympäristönsuojelulain mukaiset vakuudet 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan 

lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 59 §). Vakuus ympäristöluvanva-

raisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §). 

 

 


