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Hakemus
Kemijärven yhteismetsän osakaskunta hakee ympäristönsuojelulain 119 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaista
lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus koskee Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan päätöstä 29.6.2021 § 80. Päätöksenä
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta (myönsi) Kemijärven yhteismetsän osakaskunnalle ympäristö- ja maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille Erkkusenselkään, Kemijärven yhteismetsä nimiselle kiinteistölle (RN:o 320-874-1-0) 200
000 m3 hakemuksen mukaisesti ja päätöksen lupaehtoja noudattaen. Päätöksessä ei myönnetty lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Kemijärven yhteismetsän osakaskunta hakee lupaa toiminnan aloittamiseen erillisellä hakemuksella.
HAKEMUS (HAKIJAN ILMOITUKSEN MUKAAN)
Viittaamme Erkkusenselän alueelle suunnitellun maa-ainesten ottotoiminnalle haettuun, ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisen luvan päätökseen (Ymptervltk 29.6.2021§ 80 Liite 8).
Pyydämme Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista myöntämään maa-ainesten ottoalueelle
täytäntöönpanoratkaisua mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Täytäntöönpanoratkaisun taustalla on mm. erittäin merkittävä tarve saada Erkkusenselän ottoalueen kiviainekset mahdollisimman pian Nuolivaaran tuulivoimapuiston käynnissä olevan rakennustyömaan käyttöön.
Nuolivaaran lähelle suunnitellun Erkkusenselän ottoalueen myötä tarve kuljettaa kiviainesta jo luvitetuilta
alueilta kaukaa työmaalle vähentyisi merkittävästi, mikä vähentäisi osaltaan yleisten teiden rikkoontumisen
riskiä sekä mahdollistaisi kustannustehokkuutta. Lisäksi se vähentäisi lähiympäristön raskaista ajoneuvoista
aiheutuvaa häiriöitä ja parantaisi liikenneturvallisuutta.

Nuolivaaran tuulivoimapuistoa rakennetaan suunnitelmien mukaan vuoden 2022 loppuun asti ja hankkeen
rakennus- ja huoltoteiden ja nostokenttien rakentaminen tapahtuu kokonaan vuoden 2021 puolella. Suurin
osa Erkkusenselän kiviaineksesta tarvitaan Nuolivaaran hankkeeseen vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 rakentaminen edellyttää enää hyvin pieniä määriä kiviainesta ja sitä voidaan tuottaa valmiiksi vuoden 2021
aikana, jolloin vuoden 2022 puolella rakentamista varten on saatavana valmista kiviainesmateriaalia. Tuulivoimapuiston valmistuttua Erkkusenselän kiviainesta tarvitaan Kemijärven yhteismetsän kiinteistöllä metsäteiden kunnossapitoa varten.
Hakija haluaa huomauttaa, että kotkan pesinnän turvaaminen olisi maa-ainesten ottotoiminnassa etusijalla.
Hakija on tietoinen, että alue on kotkan kannalta aktiivisessa käytössä ja että kotkien käyttämät reviirit voivat
olla yli 10 km2, mikä on omiaan muistuttamaan siitä, että mahdollista pesintäaktiviteettia Erkkusenselän
maa-ainestenotto-alueen (< 2km, tai Lapin ELY-keskuksen uusimpien käytössä olevien ohjeiden mukaisesti)
lähiympäristössä tiedoissa olevien pesien ja myös reviirin mahdollisten uusien pesien osalta tulee tarvittaessa
seurata.
Hakija haluaa tuoda esiin, että toiminta on mahdollista sopeuttaa kotkan kanssa väistämällä pesintäaikaa
kokonaan. Vuoden 2021 osalta voidaan todeta, että sellaista pesintäaktiviteettia tiedossa olevissa pesissä 2
kilometrin säteellä ei ole meneillään (Olli-Pekka Karlin 30.5.2021), johon maa-ainesten ottotoiminta enää
voisi vaikuttaa.
Vuoden 2021 jälkeisille vuosille luvan hakijalle riittää, että toimintaa saa harjoittaa kotkan pesinnän kannalta
kriittisen ajan, eli 1.1.-31.7. ulkopuolella, eli 1.8 ja 31.12. välillä. Jos jostain syystä toimintaa on tarpeen harjoittaa pesinnän kannalta kriittisen aikaikkunan sisäpuolella, tulee luvan haltijan ensin varmistaa ELY-keskuksen hyväksynnällä ja hyväksymällä tavalla, että aktiivista kotkan pesintää ei ole meneillään vähintään kahden
kilometrin säteellä maa-ainestenottoalueesta.
2.7.2021 Lapin ELY-keskuksen kanssa käydyn puhelinkeskustelun (Mattias Järvinen, wpd - Pekka Herva/ELYkeskus) perusteella toiminnan aloittaminen kotkan pesintäkauden ulkopuolella nähtiin olevan Erkkusenselän
alueella mahdollista kotkan näkökulmasta. Keskustelussa tuotiin mm. esiin se, että kotka on paikkalintu ja on
altis erilaisille häiriöille, kuten moottorikelkkailulle, autoliikenteelle ja tietysti myös luonnonvarojen ottotoiminalle. Vaikka keskustelussa todettiin, että alueelta ei ole mm. satelliittidataa kotkan liikkumisesta, alueelta
saatavilla olevan tiedon perusteella ottotoiminnan alkaminen elokuun alusta on kuitenkin mahdollista. Jos
jokin erityinen asia huomataan ottotoiminnan aikana, esimerkiksi uusi pesä löytyy tai saadaan uutta tietoa
kotkan elinkierron osalta, niin se otetaan toiminnassa huomioon välittömästi pysäyttämällä toiminta siihen
saakka, kunnes asia on selvitetty Lapin ELY-keskuksen ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön
kuntayhtymän kanssa.
Pyydämme siis Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista myöntämään maa-ainestenottoalueelle täytäntöönpanoratkaisua siitä huolimatta, että luvasta valitetaan tai sille vaaditaan muutosta.

ASIAN KÄSITTELY
Asian vireilletulo
Lupahakemus on tullut vireille 2.7.2021 (Y/31/2021).

Asianosaisten kuuleminen ja lausuntopyynnöt
Hakemuksesta on pyydetty Lapin ELY-keskuksen lausunto.
Päätöksestä ei oltu valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen 15.7.2021 klo 12:00 mennessä, joten hakemuksesta
ei kuultu muita tahoja.
Lausunto
Lapin ELY-keskus on antanut hakemuksesta seuraavan lausunnon (14.7.2021):
Hakemus
Kemijärven yhteismetsän osakaskunta hakee maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain
199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Maa-aines- ja ympäristölupa on Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan päätös 29.6.2021 § 80. Luvan mukainen toiminta sijoittuu Kemijärven Erkkusenselän kiinteistölle 320-874- 1-0 Kemijärven yhteismetsä.
Lapin ELY-keskus on lausunut aluetta koskevasta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta
(21.5.2021, LAPELY/1678/2021) ja hakemuksen täydennyksestä (21.6.2021, LAPELY/1678/2021). Päätös maa-aines- ja ympäristöluvasta on annettu 29.6.2021. Luvassa on
annettu lupamääräykset muun muassa toiminnasta ja toiminnan aikarajoituksista (ei toimintaa aikavälillä 1.1.-31.7.) sekä turvallisuudesta, päästöistä ilmaan, melusta ja tärinästä, polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnista, jätteistä, vesienjohtamisesta ja alueen jälkihoidosta.
Lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta haetaan, koska alueen kiviaineksia olisi tarpeen saada lähelle rakennettavan Nuolivaaran tuulivoimapuiston rakennustyömaan käyttöön. Nuolivaaran tuulivoimapuistoa rakennetaan suunnitelmien mukaan vuoden
2022 loppuun asti ja hankkeen rakennus- ja huoltoteiden sekä nostokenttien rakentaminen
tapahtuu kokonaan vuoden 2021 puolella. Suurin osa Erkkusenselän kiviaineksesta tarvitaan
Nuolivaaran hankkeeseen vuoden 2021 aikana.
Hakemuksen mukaan kotkan pesinnän turvaaminen on toiminnassa etusijalla. Hakija on myös
tietoinen siitä, että alue on kotkan kannalta aktiivisessa käytössä ja että kotkien käyttämät
reviirit voivat olla yli 10 km2:n laajuisia, minkä vuoksi mahdollista pesintäaktiviteettia Erkkusenselän maa-ainestenottoalueen lähiympäristössä tiedossa olevien pesien ja myös reviirin
mahdollisten uusien pesien osalta tulee tarvittaessa seurata.
Hakemuksessa tuodaan esiin, että toiminta on mahdollista sopeuttaa kotkan kanssa väistämällä pesintäaikaa kokonaan. Hakemuksen mukaan vuonna 2021 ei kahden kilometrin säteellä
ole tiedossa olevissa pesissä meneillään sellaista pesintäaktiviteettia, johon maa-ainesten ottotoiminta enää voisi vaikuttaa (Olli-Pekka Karlin 30.5.2021). Vuoden 2021 jälkeisille vuosille
luvan hakijalle riittää, että toimintaa saa harjoittaa kotkan pesinnän kannalta kriittisen ajan,
(1.1.-31.7.) ulkopuolella, eli 1.8. ja 31.12. välillä.

Hakemuksen mukaan ottotoiminta keskeytetään välittömästi, mikäli toiminnan aikana huomataan jotakin erityistä, esimerkiksi uusi pesä löytyy tai saadaan uutta tietoa kotkan elinkierron osalta.
Sovellettava lainsäädäntö
Maa-aineslain 21 §:n mukaisesti ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua
lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä määrätä lupapäätöksessä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä
noudattaen. Edellytyksenä on, että 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 voidaan käynnistää.
Määräys voidaan samoin edellytyksin antaa myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa
valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta hakeneita.
Lapin ELY-keskuksen lausunto
Lapin ELY-keskus katsoo, että suuren petolinnun reviirin pesien ei-aktiivisen tilan (ei pesäpoikasia, tarkastettu 30.5.2021) perusteella maa-ainesten ottaminen (kalliokiven louhiminen) ja
murskaustoiminta on mahdollista vuoden 2021 heinä-elokuusta lähtien. Toimintaa voidaan
harjoittaa vuoden 2021 loppuun saakka. Maa-ainesten ottamisen ja murskaustoiminnan vaikutusalueella ei myöskään ole tiedossa merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja eikä toiminnasta aiheudu laaja-alaisia ja palautumattomia ympäristö- ja maisemavaikutuksia, jotka estäisivät luvan myöntämisen muutoksenhausta huolimatta.
Maa-ainesten ottamista koskevassa lupapäätöksessä on annettu alueen jälkihoitoa ja maisemointia koskevat lupamääräykset, joiden avulla paikallisia maisemavaikutuksia voidaan lieventää ja ottoalueen metsittymistä nopeuttaa. Myös murskaustoiminnan meluvaikutusten osalta
on annettu omat lupamääräyksensä. Lähialueella ei myöskään ole vakituista asutusta, lomaasutusta tai retkeilyreittejä ja virkistysalueita.
Edellä esitetyn perusteella Lapin ELY-keskus katsoo, että päätös voidaan siten antaa muodossa
”päätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta.”
Vuoden 2022 ja seuraavien vuosien osalta reviirin aktiivisuus tulee tarkastaa vuosittain kesäkuussa reviirin pesimisen onnistumisen osalta. Pesinnän onnistuessa toiminta voidaan aloittaa
aikaisintaan 1.8.
Hakijan kuuleminen ja vastine
ELY-keskuksen vastineessa ei ollut asioita, jotka olisivat luvan hakijan hakemusta vastaan. Ratkaistavana on
vain lupa toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Siten vastineen pyytämistä ei katsottu tarpeelliseksi.

RATKAISU
Ratkaisu
Kemijärven yhteismetsän osakaskunnalle myönnetään lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta liittyen Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan lupaan 29.6.2021 § 80. Toiminnassa on noudatettava varsinaisen luvan lupamääräyksiä ja tämän päätöksen lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
1. Lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta koskee lupaa Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 29.6.2021 § 80 kokonaisuudessaan.
2. Ennen maa-aines- ja ympäristölupaan liittyvän toiminnan aloittamista luvan haltijan on asetettava
vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen
tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa sekä ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuuden suuruutena on 12 221 euroa. Vakuus
tulee asettaa Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Pelkosenniemen –
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan hyväksi. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 1,5 vuotta maa-aines- ja ympäristöluvan voimassaoloajan yli, eli
15.1.2033 asti.
3. Päätöksen käsittelystä peritään 150 euron maksu.
PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Hakija on hakenut lupaa aloittaa ottamistoiminta muutoksenhausta huolimatta. Maa-aineslain 21.2 §:n mukaan lupaviranomainen voi 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 päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Ympäristönsuojelulain 199.1 §:n mukaisesti (l)upaviranomainen voi perustellusta syystä ja
edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos
hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai
lupamääräyksen muuttamisen varalle.
Perusteltu syynä toiminnan aloittamiselle luvan hakija on esittänyt seuraavaa: Täytäntöönpanoratkaisun
taustalla on mm. erittäin merkittävä tarve saada Erkkusenselän ottoalueen kiviainekset mahdollisimman pian
Nuolivaaran tuulivoimapuiston käynnissä olevan rakennustyömaan käyttöön. Nuolivaaran lähelle suunnitellun Erkkusenselän ottoalueen myötä tarve kuljettaa kiviainesta jo luvitetuilta alueilta kaukaa työmaalle vähentyisi merkittävästi, mikä vähentäisi osaltaan yleisten teiden rikkoontumisen riskiä sekä mahdollistaisi kustannustehokkuutta. Lisäksi se vähentäisi lähiympäristön raskaista ajoneuvoista aiheutuvaa häiriöitä ja parantaisi liikenneturvallisuutta. Lupaviranomainen katsoo tiealueille kohdistuvan kuormituksen vähentymisen
sekä raskaasta liikenteestä aiheutuvan häiriön vähentymisen maa-aines- ja ympäristönsuojelulain tarkoittamaksi perustelluksi syyksi.

Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksessä ei myönnetty lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta
huolimatta, koska hakemuksen perusteella ei pystynyt tekemään tarkkaa arviota aiheutuisiko toiminnan
aloittamisesta luonnonsuojelulain 39.1 §:n 3. kohdan mukaista kiellettyä rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallista häiritsemistä niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Lapin ELY-keskus on
luonnonsuojelulain 6.2 §:n mukaisena valvontaviranomaisena antanut 14.7.2021 lausunnon Dnro LAPELY/1678/2021, jossa se katsoi, että suuren petolinnun reviirin pesien ei-aktiivisen tilan (ei pesäpoikasia,
tarkastettu 30.5.2021) perusteella maa-ainesten ottaminen (kalliokiven louhiminen) ja murskaustoiminta on
mahdollista vuoden 2021 heinä-elokuusta lähtien. Mikäli luvan mukainen toiminta ei häiritse maakotkia siten
että muutoksenhaku tulisi hyödyttömäksi, niin lupa toiminnan aloittamiselle voidaan myöntää.
Lupamääräyksessä 2 on asetettu vakuus vahinkojen ja haittojen sekä ympäristön ennalleen saattamisen varalle.
Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n kriteerit toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta
huolimatta täyttyvät, joten lupa toiminnan aloittamiseen myönnetään.
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräys 1
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. Ympäristönsuojelulain
199.1 §:n mukaisesti (l)upaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta. Mahdollisena toiminnan aloittamisen esteenä
oli toiminnan aiheuttama häiriö suurelle petolinnulle. Toiminnan rajaamisella ei ole erityistä merkitystä muodostuvan häiriön määrään, joten toiminnanaloittamislupaa ei ole tarpeen rajata.
Lupamääräys 2
Maa-aineslain 21. 2 §:n ja ympäristönsuojelulain 199.1 §:n mukaisesti ennen maa-aines- ja ympäristölupaan
liittyvän toiminnan aloittamista luvan haltijan on asetettava vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa sekä ympäristön
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on
laskettu toiminnanaloittamisluvan hetkellä voimassa olevan taksan mukaiseksi vakuudeksi vähennettynä
pääasiaratkaisun luvan vakuudella. Voimassa olevan taksan (Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 26 Liite 11) mukaisesti kalliokiviaineksen ottoon
tarkoitetulla alueella vakuuden määrä lasketaan kaavalla:
Otettava maa-ainesmäärä x 0,035 euroa/m3
+ ottamissuunnitelman jälkitilannekartan mukainen louhoksen pohja-alueen pinta-ala x 0,44 euroa/m2
+ ottamissuunnitelman jälkitilannekartan mukainen louhoksen luiskattavan/täytettävän reuna-alueen pintaala (louhinta/täyttötarve) x 0,88 euroa /m2.
Vakuuden käsittelyn periaatteet ovat päätöksen liitteenä.

Lupamääräys 3
Maksu perustuu hakemuksen jättöhetkellä voimassa olevaan maa-aines- (Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 26 Liite 11) ja ympäristönsuojeluviranomaisen (Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta
25.3.2021 § 26 Liite 10) taksaan.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maa-aineslaki (555/1981) 19, 21 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 199 §
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 6, 39 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on
päätöksen liitteenä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.8.2021.
Se, joka on valittanut toiminnanaloittamisluvan kohteena olevasta maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä,
voi hallinto-oikeudessa vaatia ympäristönsuojelulain 199 §:n 2 momentissa ja maa-aineslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Tämä päätös lähetetään (MAL 19 § 2 mom., YSL 85 §, MAL 21.3 § ja YSL 199.2 §)
- Hakijalle
- Vaasan hallinto-oikeudelle
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan (MAL 19 § 1 ja 3 mom ja YSL 85 §)
- Julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivuilla sekä Koti-Lappi -lehdessä
- Lapin ELY-keskukselle
PÄÄTÖKSEN TEKIJÄ:
Ympäristötarkastaja Eero Leppänen
DELEGOINTIPÄÄTÖS:
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 §
25.

Eero Leppänen
Ympäristötarkastaja
15.7.2021 Kemijärvi
LIITTEET

Liite 1 Vakuuksien käsittelyn periaatteet
Liite 2 Valitusosoitus

LIITE 1
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ
Ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 14
VAKUUKSIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISISSA LUPAASIOISSA
Vakuuksien käsittelyn periaatteet
Luvan myöntänyt viranomainen tai sen alaiset viranhaltijat huolehtivat vakuuden vaatimisesta, sen suuruudesta ja erääntyvistä vakuuksista. Pääsääntöisesti vakuus vaaditaan kaikilta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (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 maaainesten oton aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta (MAL 21 §). Maa-aineslain 21 §:n mukaisena töiden aloitusvakuutena ja 12 §:n mukaisena maisemointivakuutena voi olla sama vakuus. Maa-aineslain mukaisten 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 ympäristöluvanvaraisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §).
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Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen
katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kirjeen lähettämisestä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.8.2021.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja
luontaiselinkeinoja.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:
PL 204, 65101 Vaasa
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähettää myös
sähköisesti osoitteeseen:
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

