
Ymptervltk 25.3.2021 
§ 32 Liite 15 

  

 

PÄÄTÖS 

ASIA 

 Päätös maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee soran ottoa. 

Maa-aineslain 21 §:n mukainen päätös toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huo-

limatta. Kyseessä on toiminnan jatkuminen aiemmin käytössä olleella alueella. 

 

LUVAN HAKIJA 

Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy 

Osoite: Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi 

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

Liike- ja yhteisötunnus: 0195373-5 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa Kemijär-

vellä Junnikantien varrella kiinteistöillä 320-408-20-8 KUPARI ja 320-408-83-0 PE-

KULA. Ottamislupaa haetaan kymmenen (10) vuoden ajalle 150 000 m3 ottomäärälle. 

Hakijalla on alueella voimassa oleva maa-aineslupa ja ottotoimintaa on tarkoitus jatkaa 

uuden hakemuksen mukaisesti. Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 21 §:n 

mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut 

lainvoiman. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Maa-aineslain (555/1981) mukaiseen maa-ainesten ottamiseen on saatava maa-aines-

lupa (MAL 4 §).  

Maa-aineslain 21 § sääntelee toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Maa-aineslain ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin 6 b kohdan 

mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Kemijär-

vellä on 1.1.2016 alkaen toiminut Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 

kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta.  

 

ASIAN VIREILLETULO 

Hakemus on tullut vireille 17.12.2020 (Y/76/2020).  

 

 

 



   
   
 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET 

Hakijalla on maanomistajien suostumus toiminnan sijoittamiselle ottoalueelle. Uudet 

suostumukset ovat voimassa 01.05.2021 - 31.12.2031 asti.  

Alueen nykyinen maa-aineslupa on voimassa 1.6.2021 asti. 

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ SEKÄ TOIMINTA (HAKIJAN ILMOITUK-

SEN MUKAAN) 

  
1. Hanketiedot 
Seljänlammen soranottoalue sijaitsee Kemijärven kaupungissa, Kostamon kylässä 

Junnikantien varrella.  Kaupungin keskusta sijoittuu noin15 km lounaaseen ottoalueelta 

katsottuna.  

 

Suunniteltu ottoalue on nykyisen, voimassa olevan, maa-ainesluvan mukainen ja se 

sijoittuu tilojen Kupari RN:o 320-408-20-8, ja Pekula RN:o 320-408-83-0 alueille. Haki-

jalla on voimassa olevat vuokrasopimukset kyseisten tilojen alueille. Kyseessä on voi-

massa olevan maa-ainestenottoluvanuusiminen.  

 

Hakijalla on alueelle kaksi voimassa olevaa maa-aineslupaa, luvat on myöntänyt Pel-

kosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslauta-

kuntaseuraavasti: 

• Lupa 1, Seljänlammen sora-alue, on myönnetty 23.6.2016  90000m³ kokonaisotto-

määrälle ja se on voimassa 1.6.2021 asti. Tämä lupahakemus koskee tätä (luvan1 mu-

kaista) ottoaluetta. Kokonaisottomäärästä on ottamatta vielä 54 000m³, maa-aineksia 

on otettu 36 000m³. Alin ottotaso on +162.00 (N60). 

• Lupa 2, Seljänlammen lisäalue, on myönnetty 26.9.2017 95 000m³ kokonaisotto mää-

rälle ja se on voimassa 30.9.2027 saakka. 

 

Alueelta saatavat maa-ainekset ovat sora ja hiekka, jotka käytettäisiin lähialueiden tar-

peisiin. Tarvittaessa maa-ainesta käsitellään murskaamalla ja seulomalla. 

 

2. Alueen nykytila ja maankäyttö 

 

Alueella on toiminnassa oleva maa-ainesten ottoalue ja tällä hetkellä voimassa oleva 

maa-ainesten ottolupa on päättymässä 1.6.2021.  

Maastomuodoiltaan alue on tyypillinen soranottoalue. Alueen etelä- ja länsipuolella 

kasvaa harvaa mäntyvaltaista metsää / taimikkoa ja Junnikantien pohjoispuolella kas-

vaa sekametsää. Ottoalueen pohjoispuolelle sijoittuu Ylimmäinenlampi, lähimmillään 

noin 88m etäisyydelle ja itäpuolelle Hoikanlampi lähimmillään noin 150m etäisyydelle.  

Ottoalue ei ole pohjavesialueelle ja lähin pohjavesi alue sijaitsee noin 188m etäisyy-

dellä pohjoisessa. Aikaisempien ottotoimien yhteydessä alueelle on asennettu pohja-

vesiputki ja pohjaveden pintatason viimeisimmän mittaushavainnonperusteella pohja-

veden pintataso on ollut noin tasolla +159.50.  

 



   
   
 

 

 
Kuva 1: Seljänlammen sora-alueen nykytilanne, kartoitettu 16.9.2020  

 

Ottoalueen maastomuodot on kartoitettu GPS-mittauksella 16.9.2020 ja ottoalueen ul-

kopuolen maastotietoja on täydennetty Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen la-

serkeilausainestosta. Suunnitelmakarttojen taustakartat on ladattu Maanmittauslaitok-

sen avoimien aineistojen taustakartta-aineistosta. 

 

Ottoalueen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta ja lähin loma-asutukseen tarkoi-

tettu rakennus on noin 83m etäisyydellä ottoalueen pohjoispuolen rajasta.  

 

Ottoalueen koordinaatit ovat seuraavat: 

ETRS TM35 FIN N =  7406639 ja E =  522628 

 

Maa-ainesten ottoalueella ei ole voimassa olevia kuntatason kaavoja ja Itä-Lapin maa-

kuntakaavassa ottoalue on merkitty kaavamerkinnällä M, maa-ja metsätalousvaltainen 

alue.  

 

Alueella ei ole muita tiedossa olevia rajoituksia eikä toimenpidekieltoja, jotka voisivat 

olla maa-ainesten ottamisen esteenä. 

 

3. Suunnitellut ottamistoimenpiteet 

 

Maa-ainesten ottoa suoritetaan suunnitelmakartassa osoitetulla alueella, ottosuunta-

nuolien mukaisesti ja poikkileikkauksissa esitettyyn ottotasoon.  Ottoalueen rajaus on 

tehty aikaisemman ottoaluerajauksen mukaiseksi. Pääasiallisesti maa-ainesten otta-

minen kohdistuu alueen keski- ja eteläosaan ja alueen pohjoisosassa on tarvetta aino-

astaan maisemointiin liittyvissä tehtävissä. Maa-ainesten irroittaminen tapahtuu nk. 

maisemointiottona pääasiassa luiskaamalla kaltevuuteen 1:3, jonka jälkeen irroitettu 



   
   
 

 

maa-aines siirretään varastoikasoihin, joko jalostettavaksi tai suoraan hyödynnettä-

väksi.   

 

Maa-aineksia jalostetaan tarvittaessa sekä murskaamalla että seulomalla. Alueella 

murskattaisiin ainoastaan Seljänlammen maa-ainesalueelta peräisin olevia maa-ainek-

sia. Murskaustarpeen arvioidaan olevan vähäinen, alle 50vrk luvan voimassaolon ai-

kana.  

 

 
Kuva 2: Seljänlammen sora-alue, ottotoiminnan suunnitelma 

 

Murskauslaitos on tyypiltään siirrettävä ja sen on sijoitettuna alueelle ainoastaan murs-

kaustöiden ajaksi. Murskauslaitos on sijoitettava alhaisimmalle mahdolliselle tasolle ja 

sen ympärille on sijoitettava riittävän korkeita maa-ainesten varastokasoja loma-asu-

tuksen puolelle estämään melun leviämistä loma-asutusten suuntaan. Melua on myös 

torjuttava murskauslaitoksen koteloinnein ja kumituksin. 

 

Tilojen Kupari RN:o  320-408-20-8  ja  Pekula  RN:o 320-408-83-0 välisellä kiinteistö-

rajalla on kaikkien osapuolien yhteisellä sopimuksella sovittu, että alin ottotaso säilyy 

yhdenmukaisena kiinteistörajan molemmilla puolilla ulottuen maa-ainesalueiden väli-

sen kiinteistörajan ylitse. 

Alin ottotaso on +162.00, jolloin pohjaveden pinnan yläpuolelle jäisi vähintään 2.5m 

vahvuinen suojamaakerros.  

 

Pintamaanpoistolle on tarvetta vain vähäisesti, sillä aikaisempien ottotoimien aikana 

ottoalueen pintamaat on pääosin poistettu ja ne ovat varastoitu käytettäväksi myöhem-

min ottoalueen maisemoinnissa.  

 

Ottamistoiminnan kaivannaisjätteistä on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-

telma.  

 

 

 

 



   
   
 

 

4. Turvallisuus ja liikennejärjestelyt 

 

Maa-ainesten siirtoihin käytetään sekä yleisiä tieyhteyksiä että Junnikantietä. Tiloilla 

Kupari RN:o320-408-20-8 ja Pekula RN:o  320-408-83-0 on kiinteistörekisteriin mer-

kitty oikeus käyttää Junnikantienyksityistietä. 

 

Ottotoiminnan aikana kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen. Jyrkät rintuukset mer-

kitään maastoon esimerkiksi lippusiimalla tai aitaamalla alue tarkoitukseen sopivalla 

aidalla.  

Toiminnasta tiedotetaan ottoalueen toiminnasta kertovalla kyltillä ja varoituskyltein. 

Murskaustoiminnasta tehdään ympäristönsuojelulain 118§ mukainen meluilmoitus val-

vontaviranomaiselle.  

   

 5. Toimet ympäristövaikutusten vähentämiseksi 

 

Alueella noudatetaan lupaviranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä. Ottaminen suo-

ritetaan siten, että vaikutukset ympäröivään luontoon ja maisemakuvaan olisivat mah-

dollisimman vähäisiä, eikä toiminnasta aiheudu ympäristölle vaaraa eikä kohtuullisin 

kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Alueella voidaan harjoittaa murskaustoimin-

taa, murskauksen tarve riippuu maa-ainestuotteiden kysynnästä. Murskaustoiminnan 

arvioidaan olevan vähäistä, alle 50 vrk luvan voimassaolo aikana. Kaikkina toiminta-

vuosina ei välttämättä ole tarvetta maa-ainesten murskaamiselle. 

 

Alueella ei suorita työkoneiden huoltoja tai pesuja, ainoastaan pienet ja kaikkein vält-

tämättömimmät huoltotoimenpiteet ovat mahdollisia. Välttämättömillä huoltotoimenpi-

teillä tarkoitetaan sellaisia pieniä huoltotoimenpiteitä, jotka ovat ennalta-arvaamattomia 

ja odottamattomia mutta luonteeltaan lievähköjä vikatilanteita, jonka vuoksi on toteu-

tettava huoltotoimenpide niiden syntypaikalla ja -hetkellä välittömästi. Tällöinkin käyte-

tään työkoneen alla maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi maaperästä eristävää 

alustaa kuten öljynimeytysmattoa tai muuta vastaavaa alustaa. 

 

Alueella tapahtuvaa pölyämistä seurataan ja tarvittaessa pölyämistä hillitään maa-ai-

nesten osalta kastelulla, murskauslaitoksen koteloinneilla sekä pudotuskorkeuden 

säädöillä ja kulkuteiden osalta kastelulla ja/tai laskemalla ajonopeuksia. Pölyämistä on 

mahdollista estää myös suolaamalla, koska ottoalue ei sijaitsetutkitulla tai tärkeällä 

pohjavesialueella. 

 

Murskaustoiminnan aikaista melua voidaan vähentää murskauslaitoksen huolellisella 

sijoittamisella alhaisimmalle mahdolliselle tasolle ja suojaavien maastonmuotojen 

taakse, käyttämällä tarvittaessa maa-ainestenvarastokasoja meluesteinä ja lisäämällä 

murskauslaitoksen kotelointeja ja kumituksia. 

  

Tärinää aiheutuu murskauslaitoksen toiminnasta ja kuljetusliikenteestä sekä ylisuurten 

kivien rikottamisesta. Tärinä alueella on hyvin paikallista eikä se leviä laajalti ympäris-

töön. 

 

 



   
   
 

 

6. Maisemointi ja alueen jälkikäyttö 

 

Maisemoinnin ja alueen jälkikäytön tavoitteena on, että ottoalueen lopputilanne maise-

moinnin jälkeen olisi mahdollisimman monimuotoinen ja ympäröivään maisemaan 

mahdollisimman hyvin sopiva kokonaisuus.  

 

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön.  Ottamistoiminnan 

aikana muodostuneet luiskat muotoillaan kaltevuuteen  1:3  ja taitekohdat pyöristetään 

luontoon sopiviksi. Ottoalueen tiivistyneet kulkutiet möyhennetään kuohkeiksi ja alueen 

pohjatasoa muotoillaan siten, että se ei ole tasainen kenttä. Maaston muotoiluun käy-

tetään alueelta saatavia maa-aineksia ja varastoituja pintamaita. Pintamaita käytetään 

myös alueen verhoiluun sekä alueen pohjalla kasvualustana. Kasvualustaa rakennet-

taessa tulee huomioida, että se on tulevalle kasvustolle riittävän paksu ja kasvulle suo-

tuisa. Paras lopputulos saavutetaan, jos alueelta kuoritut pintamaat voidaan levittää 

alueelle takaisin alkuperäisessä järjestyksessään. Hyvin toteutettuna maisemoinnin 

toimenpiteet turvaavat myös pohjaveden muodostumisolosuhteet ja suojaavat sitä li-

kaantumiselta. 

 

Mikäli alueen ulkopuolinen puusto on niin vähäistä, että alueen metsittyminen luonnol-

lisesti ei ole todennäköistä, käytetään alueen metsittämiseen alueelle tyypillisten puu-

lajien taimia, hyvä istutustiheys on noin 2500 tainta hehtaarille. 

 

7. Jätehuolto 

 

Ylijäämä maat/kaivannaisjäte tai maisemointiin kelpaamattomat maat hävitetään asian 

mukaisesti kaatopaikalle.  Alueella syntyvät jätteet lajitellaan ja hyödynnettäväksi kel-

paavat jätteet toimitetaan kierrätykseen ja kierrätykseen kelpaamattomat jätteet toimi-

tetaan Kemijärvelle Lapecon ECOasemalle. 

 

 

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMINEN ENNEN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUTTA: 

Maa-ainesten ottamiseen haetaan lupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 

 

Lupa maa-ainesten ottoon ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta voidaan 

myöntää, koska: 

• ottamistoiminta kohdistetaan jo aikaisemmin ottotoiminnassa olleelle alueelle  

käyttäen samaa ottoalueen rajausta, joka on hyväksytty voimassa olevassa 

maa-ainesluvassa ja kaikki ottotoimet tehdään tämän lupahakemuksen 

mukaisesti. 

• toiminnan aloittaminen ja ottotoimien kohdistaminen jo ennestään 

ottotoiminnassa olleelle alueelle ei tee lupa-asian muutoksenhakua 

hyödyttömäksi. 

• maa-ainesten ottotoiminta ei ole ristiriidassa alueen 

maankäyttösuunnitelmien kanssa 

 

Maa-ainesten ottotoiminnan vakuudeksi Napapiirin Kuljetus Oy asettaa lupaviranomai-

sen määräämän omavelkaisen takauksen. Vakuuden määräksi ehdotetaan 20 700€ 



   
   
 

 

suuruista summaa, summa on laskettu Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveys-

työn kuntayhtymän päättämän maa-ainestaksan (Ymptervltk 26.2.2019 § 13) mukai-

sesti ja pyöristetty ylöspäin lähimpään satalukuun. 

 

 

HAKEMUKSEN TÄYDENNYS 

  

 Selvitys alueen hallintaoikeudesta tai maanomistajan suostumuksesta: 

Hakemuksen yhteydessä ei ole toimitettu uusia sopimusta alueen hallintaoikeudesta, 

koska nykyiset sopimukset ovat ollet vielä voimassa ja uudet sopimukset on olleet ns. 

tehtävänä. Uusitut sopimukset ovat täydennyksen liitteenä. 

 

Alueen jälkihoitotoimenpiteiden suorittamiselle haetaan maa-ainesluvan päättymispäi-

västä poikkeavaa määräaikaa. Lisäaikaa jälkihoitotoimenpiteille tarvitaan, jotta alueella 

mahdollisesti jäljellä olevien maa-ainesten varastot saadaan hyödynnettyä ja alueen 

metsittämiseen tähtäävien toimenpiteet voidaan suorittaa maa-ainesten varastojen 

tyhjennyttyä. Lisäaikaa jälkihoitotoimenpiteille tarvitaan 2 vuoden ajalle. 

 

Haetun maa-ainesluvan voimaantulo: 

Maa-ainestenottotoimintaa on tarkoitus jatkaa alueella keskeytyksettä ja uusi maa-ai-

neslupa on tarpeen olla voimassa heti ensimmäisenä mahdollisena päivänä. 

 

Selvitys ottotoiminnan vaikutuksista Junnikantien käyttöön: 

Hakijalla on ollut toimintaa Seljänlammen sora-alueella jo yli 10v. ajan ja hakija on 

osalllistunut tien kunnossapitoon sekä omatoimisesti, että tiekunnan pyynnöstä. Sora-

alueelle on Junnikantieltä kaksi käytössä olevaa liittymää. Junnikantie on noin 4.5-5m 

leveä ja tien varrella on lisäksi merkittyjä kohtaamispaikkoja. Hakijalla ei ole tiedossa, 

että ottotoiminnasta tai maa-ainesten siirtokuljetuksista olisi aiheutunut Junnikantien 

käyttöön tarpeetonta haittaa tai häiriöitä, jotka voisivat olla ottotoiminnan esteenä. 

 

Selvitys ottoalueen eteläosan rajauksesta: 

Ottoalueen rajaus on toteutettu voimassaolevan maa-ainesluvan mukaisesti. Voimas-

saolevan maa-ainesluvan mukaisesti ottotoimintaa on ulotettu myös ottoalueen etelä-

osaan ottoalueen rajauksen mukaisesti. Hakijan käsityksen mukaan ottotoiminnan ra-

jauksen osalta voidaan tällä alueella poiketa ympäristöministeriön suosittamasta 10m 

etäisyydestä kiinteistörajoihin, koska maa-ainesten ottotoiminta ei ole keskeytynyt, ny-

kyinen maa-aineslupa on edelleen voimassa ja on tarkoituksenmukaisinta säilyttää voi-

massaolevan maa-ainesluvan mukaiset ottoalueen rajat myös uudessa maa-aineslu-

vassa. Mikäli ottoalueen rajausta muutetaan siten, että etäisyys eteläpuoliseen kiin-

teistörajaan on 10m, täytyy kyseiseen osaan aluetta kohdistaa nopealla aikataululla 

maisemointitoimenpiteet, koska niitä ei voida toteuttaa ilman voimassa olevaa maa-

aineslupaa. Tämä olisi hakijan mielestä kohtuutonta.  

 

  

 



   
   
 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset 

Hakija on täydentänyt hakemusta 19.01.2021.  

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla 21.1.- 28.2.2021 Kemijärven kau-

pungin palvelupiste Sortteerissa ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 

kuntayhtymän internetsivuilla. Kuulutus on julkaistu Koti-Lappi lehdessä 28.1.2021.  

Hakemuksesta on tiedotettu maa-aineslain 13 §:n mukaisesti asianosaisille. Asianosai-

siki katsottiin 15 maanomistajaa tai toimijaa.  

Katselmukset 

Alueella ei ole tehty katselmuksia. Alueella on kuitenkin tehty tarkastus 23.11.2020 liit-

tyen alueella voimassa olevaan maa-aineslupaan.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksen johdosta yksi maanomistaja jätti muistutuksen 17.2.2021. Muistuttajan 

kiinteistö on 320-408-18-4. 

XX 

Kannanotto: 

Aikaisempikin maa-ainesten ottolupa (v. 2011) ko. alueelle on myönnetty viiden (5) 

metrin suojaetäisyydelle kiinteistöömme nähden, joten emme näe tarvetta muuttaa 

suojaetäisyyttä pidemmäksi tässäkään tapauksessa. 

Tällä hetkellä em. suojakaistaleella on luvanhakijan eli Napapiirin Kuljetus Oy:n toi-

mesta läjitettynä pinta- / ylijäämämaita, kiviä, kantoja yms., mutta asiasta on meillä 

selvittely Napapiirin Kuljetus Oy:n kanssa kesken ja asian selvittelyä jatketaan lumien 

sulettua kesällä 2021. 

Muistustus: 

Muistuttaisimme, että tilalle 18:4 (Harjulaurila) tulee säilyttää kulkukelpoinen tieyhteys 

koko maa-ainestenottoajan ja myös mahdollisten soranottoalueen maisemointien jäl-

keen. 

Vanhojen karttojen mukaan tilalle 18:4 (ja sen takana oleville tiloille) menee rasitetie-

linja nykyisen soranottoalueen kohdalta. 

Nykyisin tieyhteys tilalle 18:4 kulkee soranottoalueen itäreunaa mutkitellen paikoin ot-

torajojen sisäpuolella ja ottoalueen laajentuessa vuosittain, tieyhteys on ollut useam-

paan kertaan kulkukelvoton. 

Esitämme, että tieyhteys Junnikantieltä tilalle 18:4 rakennettaisiin kesällä 2021 soran-

ottoalueen ottorajojen ulkopuolelle/itäpuolelle siten, että tieyhteys olisi jatkossa pysyvä 

ja riittävän kaukana nykyisistä/tulevista ottorajoista, jolloin tieyhteys ei vaurioitusi ja olisi 

kulkukelvoton ottoalueen laajentuessa ottorajoille saakka. 

Muistuttaisimme myös, että soranottoalueen etelä- ja itärajalla oleva rintaus tulee tehdä 

loppu-/maisemointivaiheessa niin loivaksi, ettei maan vyörymistä pääse syntymään. 



   
   
 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija on 26.01.2021 toimittanut vastineen muistutukseen. 

Hakijan toimittamassa vastineessa on kirjoitettu seuraavaa: 

Vastine muistutukseen, Kiinteistöyhtymä Kai ja Krista Kilpi 

Viite: Asianosaisen kuuleminen maa-aineslupahakemuksesta (tilat Kupari 20:8 ja Pe-

kula 83:0) 21.1.21 

Olemme keskustelleet rasitetien sijainnista Kai Kilven kanssa, tila 320-408-18-4. 

Kilven toivomus tien suhteen on että tieyhteys rakennettaisiin kokonaan ottoalueen ul-

kopuolelle, täten varmistettaisiin tieyhteyden säilyvyys. 

Olen keskustellut asiasta myös ottoalueen maanomistajien kanssa. 

Esitämme että tieyhteys rakennetaan lähinnä Tilan Pekula 83:0 kohdalla ottoalueen 

rajaa myöten, alueen itälaidalle, siten että tielle varataan riittävän leveä alue. Tien suo-

jaksi voidaan rakentaa tarvittaessa suojavalli. joka turvaa tien säilyvyyden. Suojavallin 

tilan terve olisi tilan, Pekula 83:0 kohdalla. Tilan Kupari 20:8 luikaus on suurelta osin 

tehty ja luiska on metsittynyt. Luvan saaja muotoilee tien kulkukelpoiseksi, pintaan aje-

taan hieno kerros soraa tai mursketta. Pintamaat kasataan tien ulkopuolelle, monttu-

alueen puolelle.   

MAA-AINESLUPARATKAISU 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslau-

takunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aines maa-ainesten ottamiseen Kemi-

järvellä Junnikantien varrella kiinteistöillä 320-408-20-8 KUPARI ja 320-408-83-0 PE-

KULA 69 200 m2 kokoiselle alueelle 17.12.2020 jätetyn ja myöhemmin täydennetyn ha-

kemuksen mukaisesti ja seuraavia lupaehtoja noudattaen.  

TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU 

Luvan saajalle myönnetään lupaa aloittaa ottotoiminta ennen lupapäätöksen lainvoi-

maisuutta. Luvan haltijan tulee asettaa 20 700 euron vakuuden maa-ainesten ottami-

sesta ennen päätöksen lainvoimaisuutta niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten 

korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. 

Lupamääräykset  

1. Ottamislupa myönnetään 150 000 m3 määrälle maa-aineksia. Lupa maa-aines-

ten ottamiseen on voimassa 2.6.2021- 1.6.2031. Otettuja maa-aineksia saa va-

rastoida alueella 2.6.2021 – 1.6.2033.    

2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan on asetettava lupamääräysten 

suorittamiseksi 20 474 €:n suuruinen vakuus (MAL 12 §). Vakuuden tulee olla 

voimassa vähintään 12 kk luvan voimassaoloajan yli, eli 1.6.2034 asti. 

3. Ottotoimintaa ei saa suorittaa alle 12 metrin etäisyydellä Junnikantien keskilin-

jasta. Mikäli otto ulotetaan 12 metrin päähän maantien keskilinjasta, niin luiskan 

kaltevuutena saa olla tien puoleisella sivulla enintään 1:3 tai ottoalue tulee suo-

jata maavallilla tai muulla vastaavalla esteellä. 

4. Maa-ainesten otto toiminta ja pintamaiden läjitys tulee suorittaa siten että tie-

oikeuksien K 15237 (leveys 7 metriä) ja K 12089 (ei määritettyä leveyttä) käyttö 



   
   
 

 

ei vaarannu. Tarvittaessa tulee hakea yksityistietoimitusta tieoikeuden siirtä-

mistä varten. 

5. Maa-ainesten otossa tulee noudattaa viiden (5) metrin suojaetäisyyttä naapuri-

kiinteistöihin. Suoja-alueelta ei saa ottaa maa-aineksia, eikä sille saa läjittää 

pintamaita. Suoja-alueelle voidaan asentaa lippusiimoja, aitoja tai muita vastaa-

via vähäisiä rakenteita. 

6. Ennen toiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista 

suorittamaan aloitustarkastus, jossa tarkistetaan, että lupaehtojen edellyttämät 

valmistelevat toimenpiteet on tehty. 

7. Ottamisalue on merkittävä maastoon riittävän selvästi vahinkojen estämiseksi. 

Ottamisalueen reunat tulee luiskata ottamisen edetessä 1:1 kaltevuuteen niin, 

ettei niistä aiheudu vaaraa eläimille tai ihmisille. Mikäli välitön luiskaaminen ei 

ole mahdollista, tulee jyrkät rintuukset suojata maavalleilla, verkkoaidalla tai sel-

keästi näkyvillä lippusiimoilla. Ottamisalueen reunat tulee merkitä reunapaaluin 

ja alueelle tulee asentaa korkomerkki. Alueelle tulee asentaa tieto maa-aines-

luvan haltijasta sekä varoistuskylttejä rasiteteiden varteen.  

8. Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava 

erityistä huolellisuutta, jotta maaperä tai pohjavesi ei likaantuisi. Poltto- ja voite-

luaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien pitkäaikainen varastointi ja 

autojen ja koneiden pesu alueella on kielletty. Myös koneiden ja autojen tank-

kaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. 

9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on maa-ainesten ottoalueelle varat-

tava riittävästi imeytysmateriaalia sekä tarvittavaa kalustoa vuotojen leviämisen 

estämiseksi.  

10. Jos öljyä tai muuta pohjaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, 

on siitä välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja pelastuslaitokselle 

sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi. 

11. Pohjaveden päälle on jätettävä kauttaaltaan vähintään yhden (1) metrin suo-

jaava puhdas maakerros. Ottotasoa tulee tarvittaessa nostaa, mikäli pohjave-

sihavainnot antavat siihen aihetta. 

12. Maa-ainesten ottamisen loputtua alue on siistittävä ja sinne mahdollisesti pys-

tytetyt rakennelmat purettava. Luiskat tulee muotoilla kaltevuuteen 1:3. Alueen 

loppumuotoilu tulee suorittaa siten, että alue sopeutuu ympäröivään maise-

maan.  

13. Ottoalueelle tai sen välittömään läheisyyteen tulee asentaa pohjaveden havain-

toputki. Pohjaveden pinnantasoa tulee tarkkailla vähintään kerran vuodessa. 

Tarkkailutulokset tulee lähettää maa-ainestietojärjestelmä Nottoon.  

14. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasoja lain-

kaan, sillä ne estävät jälkihoidon toteuttamisen. Tiivistyneet tienpohjat ja varas-

tokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua. Maisemoinnin 

pintamateriaalina tulee ensisijaisesti käyttää alueen alkuperäistä pintakerrosta.  

15. Mikäli pintamateriaalia tuodaan alueelle ulkopuolelta, on siihen aina oltava lu-

paviranomaisen lupa. Pintamateriaalina tulee käyttää ainoastaan puhtaita maa-

aineksia, joista ei kulkeudu haitallisia aineita pohjaveteen.  

16. Mikäli alueen ympärillä ei ole sellaista puustoa, että luontainen taimettuminen 

olisi todennäköistä, tulee alueelle istuttaa tai kylvää mäntyvaltaista sekapuus-



   
   
 

 

toa. Alueen jälkihoidon lopputuloksena tulee olla mahdollisimman hyvin ympä-

ristöön sopeutuva alue, jonka puusto täyttää metsälain uudistamisvelvoitteen 

täyttymisen. 

17. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydet-

tävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaista loppu-

tarkastusta. 

18. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipy-

mättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä 

velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. 

19. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun 

aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus vuosittain viimeistään tammikuun 

31. päivänä. 

20. Luvan käsittelystä peritään lupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen 

mukainen tarkastusmaksu. Tarkastusmaksu on 3110,35 euroa. Valvonta-

maksu peritään vuosittain voimassa olevan taksan mukaisesti. 

 

MAA-AINESLUPARATKAISUN, TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN 

PERUSTELUT 

 Maa-ainesluparatkaisun perustelut 

Kun toiminta on järjestetty hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, täyttää se maa-

aineslain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja luvan myöntämisen edel-

lytykset ovat olemassa.  

Lupapäätöksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n mu-

kaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettävä (MAL 6 §). 

 Yleiset perustelut 

Toiminta sijoittuu alueelle, jossa ei ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa eikä 

toiminnan katsota olevan lupapäätöksen mukaisesti toimittaessa maakuntakaavan ta-

voitteiden vastaista. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä häiriin-

tyviä kohteita. 

Päätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen varmista-

miseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lu-

papäätöksessä on määrätty vakuuden asettamisesta. 

Lupahakemuksen johdosta annettu muistutus on huomioitu päätöksessä annetuissa 

määräyksissä.  

Täytäntöönpanoratkaisun perustelut 

Maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, 

ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lu-

papäätöksessä määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta 

aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden 

haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai 

luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Määräys voi tarvittaessa koskea vain osaa haettua 



   
   
 

 

aluetta ja ajankohtaa, jolloin ottamistoiminta tai siihen liittyvät muut toimenpiteet voi-

daan käynnistää. 

Luvan saaja on perustellut toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta seuraa-

villa asioilla: 

• ottamistoiminta kohdistetaan jo aikaisemmin ottotoiminnassa olleelle alueelle  

käyttäen samaa ottoalueen rajausta, joka on hyväksytty voimassa olevassa maa-

ainesluvassa ja kaikki ottotoimet tehdään tämän lupahakemuksen mukaisesti. 

• toiminnan aloittaminen ja ottotoimien kohdistaminen jo ennestään ottotoimin-

nassa olleelle alueelle ei tee lupa-asian muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

• maa-ainesten ottotoiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäyttösuunnitelmien 

kanssa 

Koska haettava alue on sisältynyt jo aiempaan maa-aineslupaan ja alueella on tehty 

pintamaiden poistoa ja muuta maa-ainesten ottoon liittyvää toimintaa, niin oton aloitta-

minen ei vaaranna luonto- tai muita arvoja aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Lupa 

toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan antaa, mikäli hakija 

asettaa riittävän vakuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaa-

miseksi. Toiminnanharjoittajan esittämä 20 700 € vakuus katsotaan riittäväksi vakuu-

deksi.    

 

Vastaus muistutukseen 

Muistutus on huomioitu lupamääräyksillä 4 ja 5. 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

 Yleiset perustelut: 

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä mää-

räykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttä-

miseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lu-

pamääräyksiä on annettu myös selventämään luvan mukaisen toiminnan reunaehtoja. 

Lupamääräys 1:  

Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään määräajaksi, enin-

tään kymmeneksi vuodeksi. Lupa on myönnetty sille kokonaisottomäärälle, joita hakija 

on esittänyt. Hakija oli esittänyt kymmenen vuoden voimassaoloaikaa. Luvan hakija on 

hakenut kahden vuoden varastointiaikaa maa-ainesten oton jälkeen. Lupa varastoin-

nille ja jälkihoitotoimenpiteille myönnetään maa-aineslain 11.3 §:n ja maa-ainesasetuk-

sen 8 §:n nojalla.   

Lupamääräys 2: 

Määräys on annettu maa-aineslain 12 §:n perusteella. Vakuuden suuruuden laskemi-

seen käytetään voimassa olevaa taksaa. Vakuuden käsittelyn periaatteet ovat päätök-

sen liitteenä. Vakuus perustuu 150 000 m3 ottomäärään ja 69 200 m2 pinta-alaan. 

Lupamääräys 3: 

Määräys on annettu ulkopuolisten turvallisuuden varmistamiseksi ja vahinkojen ja on-

nettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. 



   
   
 

 

Lupamääräys 4:  

Lupamääräys on annettu tieoikeuksien turvaamiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen ei ole toimivaltainen viranomainen käsittelemään tieoikeuksien siirtoja. 

Lupamääräys 5: 

Lupamääräys on annettu naapurikiinteistöille aiheutuvien vahinkojen estämiseksi. 

Lupamääräys 6: 

Määräys on annettu hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi.  

Lupamääräys 7: 

Määräys on annettu ulkopuolisten turvallisuuden varmistamiseksi ja vahinkojen ja on-

nettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. 

Lupamääräykset 8-11: 

Määräykset on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Määräys perustuu 

ympäristönsuojelulain 16 §:n maaperän pilaamiskieltoon, 17 §:n pohjaveden pilaamis-

kieltoon sekä 6 ja 7 §:ien selvilläolovelvollisuuteen sekä velvollisuuteen ehkäistä ja ra-

joittaa ympäristön pilaantumista. Alueen pohjaveden suojaamiseksi alueelle tulee jät-

tää vähintään yhden metrin suojakerros ylimpään luonnolliseen pohjaveteen. 

Lupamääräys 12: 

Lupamääräys on annettu alueen maisemoinnin toteuttamiseksi niin, että lopputulok-

sena muodostuu ympäröivään luontoon ja maisemaan sulautuva kokonaisuus.  

Lupamääräys 13: 

Lupamääräys on annettu pohjaveden laadun suojelemiseksi ja selvilläolovelvollisuu-

den täyttämiseksi (ympäristönsuojelulaki 17 ja 6 §). 

Lupamääräys 14-16: 

Toiminnan lopettamista koskevat määräykset on annettu sen varmistamiseksi, että toi-

minnan loputtua toiminta-alue saatetaan asianmukaiseen kuntoon. Jälkihoitoon mah-

dollisesti muualta tuotavien maa-ainesten käyttökelpoisuus tulee aina selvittää.  

Koska alue aiotaan palauttaa metsätalouskäyttöön, katsotaan alue puuston osalta asi-

anmukaiseksi, kun metsälain (1093/1996) 8 §:n kriteerit täyttyvät.    

Lupamääräys 17: 

Määräys on osa valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusmenettelyä, joka perustuu 

maa-ainesasetuksen 7 §:ään. 

Lupamääräys 18: 

Lupamääräys on annettu maa-aineslain 13 a §:n perusteella. 

Lupamääräys 19: 

Lupamääräys on annettu maa-aineslain 23 a §:n ja maa-ainesasetuksen 9 §:n perus-

teella. 

 

 



   
   
 

 

Lupamääräys 20: 

Lupamääräys perustuu maa-aineslain 23 §:ään. Maksua määrättäessä sovelletaan 

voimassa olevaa taksaa. Perusteina olivat taksan kohta 2.1 hakemuksen tarkastus-

maksu, yksi kunnallinen ilmoitus ja yksi lehti-ilmoitus. 

   

LUVAN VOIMASSAOLO  

Luvan voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa 2.6.2021- 1.6.2031. Lupa maa-ainesten varastoinnille on 

2.6.2021- 1.6.2033.  

Asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan maa-aineslain, ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 

myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännök-

siä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatet-

tava.  

Vahingon korvaaminen 

Mikäli toiminnasta aiheutuu vähäistä suurempaa vahinkoa tai haittaa lähialueen kiin-

teistön omistajille, on toimija korvausvelvollinen (MAL 9 §). Mikäli korvauksesta ei so-

vita, niin korvausta on haettava viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutu-

misesta Maanmittauslaitokselta. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Maa-aineslaki (555/1981) 3, 5 - 6, 10 - 13 a, 23 ja 23 a § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7 ja 16-17 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (962/2005) 1-4, 6 -9 §,  

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 4 § 

Lisäksi on sovellettu opasta Maa-ainesten ottaminen -Opas ainesten kestävään käyt-
töön, Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Maksu 3110,35 € (ei arvonlisäveroa)  

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään hakemuksen vireilletulo- 

ja kuulutusajankohtana voimassa olevan taksan mukainen maksu.  

Maksu perustuu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ym-

päristöterveyslautakunnan 26.2.2019 § 13 Liite 8 päättämään maa-ainestaksaan (Maa-

ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suori-

tettavat maksut Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnissa.    

Taksan kohdat:  

- Maa-ainestaksa: kohdat 2.1 ja 2.5 



   
   
 

 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Päätös toimitetaan hakijalle. 

Jäljennös päätöksestä 

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kemijär-

ven kaupungille ja Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluviranomai-

selle.  

Ilmoitus päätöksestä 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan muistutuksen jättäneille ja hakemuksen tiedottami-

sen yhteydessä kuulluille asianosaisille. 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa ja 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon internetsivuilla sekä Koti-Lappi lehdessä. 

 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tuleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, 

kun päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu päätöksen tehneen viranomaisen verkkosi-

vuilla.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 

Vakuuksien käsittelyn periaatteet 

 

 



Ymptervltk 25.3.2021 
§ 32 Liite 15 

  

 

 

 LIITE 1 

VALITUSOSOITUS                                                                                     

Valitusoikeus 

Valitusoikeus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen on: 

1) asianosaisella; 

2) kunnan jäsenellä; 

3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-

jelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ym-

päristövaikutukset ilmenevät; 

4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaisella; 

6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 

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 on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kirjeitse tiedoksi annetun 

päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä kirjeen lähettämisestä.  

Kunnan verkkosivuilla julkaistun päätöstä koskevan ilmoituksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä 

päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhan-

nusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 6.5.2021. 

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 sähköisesti. 

Oikeudenkäyntimaksu 

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

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



Ymptervltk 25.3.2021 
§ 32 Liite 15 

  

 

 

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 §). 

 

 


