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Päätös maa-aineslain (555/1981) mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta 

 

Delegointipäätökset 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta, 22.9.2016 § 

50 

Päätöksentekijä 

ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 

 

Asia, jota päätös koskee: 

Maa-aineslain mukainen maa-aineslupahakemus, Peskiharju, Savukoski / Esko Savukoski.  

Luvan hakija 

Hakija:    Esko Savukoski    

Yhteyshenkilö:  Esko Savukoski 

Osoite:   Neiliköntie 18, 98800 Savukoski 

Puhelinnumero:  0400 397 767 

 

Kiinteistötiedot ja ottamisalueen sijainti 

Kunta:   Savukoski 

Maanomistaja:   Esko Savukoski (hakija) 

Kiinteistö, ja alue jota päätös koskee:  Peskiharju RN:o 742-403-2-148 

 

Asian vireilletulo: 

Lupahakemus on tullut vireille 5.9.2016 

Asian käsittely: 

Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu Savukosken kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla 12.9.2016-

12.10.2016. välisenä aikana. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Savukosken kunnanvirastolla kuulutusaikana. 

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksen käsittelyyn yhteydessä ei ole tehty tarkastuksia.  

 



Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä PÄÄTÖS  
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto  19.10.2016 
Ympäristöterveyslautakunta   Dnro Y/29/2016 
Kauppakuja 2 A 1   
98800 Savukoski  Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2016 
 
Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat: 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alue on Itä-Lapin maakuntakaavassa osoitettu maa- 

ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).  

Nykytilanne alueella: 

Alue on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Ottamista on tarkoitus jatkaa alueella. Viimeisin voimassa ollut 

maa-aineslupa alueelle on päättynyt 31.12.2010. 

Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat noin 250 m päässä suunnitellusta ottoalueesta. 

Etäisyys lähimpään vesistöön, Ala-Arajokeen on noin 120 m.  

Hakemus ja ottamissuunnitelma: 

Yleistä 

Alueelle haetaan maa-aineslupaa soran ottoon 5000 m3 ottomäärälle viideksi (5) vuodeksi.  Ottamisalueen 

koko on 6000 m2. Hakija hakee lupaa aloittaa ottamistoiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut 

lainvoiman. Hakemuksessa ei ole tehty ehdotusta vakuudeksi.  

Kohde sijaitsee Savukoskella, noin 10 km kirkonkylän pohjoispuolella, tilalla Peskiharju (RN:o 742-403-2-

148). Kohde sijaitsee Peskihaudan pohjavesialueella, joka kuuluu luokkaan III (muu pohjavesialue). 

Asian ratkaisu: 

Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviranomaisena toimii Pelkosenniemen-Savukosken 

kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveyslautakunta on 

päätöksellään (ympäristöterveyslautakunta 22.9.2016 § 50) delegoinut maa-aineslain 7 §:n mukaisten, 

enintään 10 000 m3 ottomäärää koskevien maa-aineslupien ratkaisemisen alaiselleen viranhaltijalle 

ympäristönsuojelusihteerille.  

Ympäristönsuojelusihteeri on tutkinut asian ja päättää myöntää Esko Savukoskelle maa-aineslain 7 §:n 

mukaisen maa-ainesluvan, 5000 m3:n soran ottoon viideksi (5) vuodeksi kiinteistöltä Peskiharju (RN:o  742-

403-2-148) hakemuksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin: 

1. Ottamislupa koskee 5000 m3 määrää soraa ja se on voimassa viisi (5) vuotta.  Luvan viimeinen 

voimassaolopäivä on 31.10.2021. Lupa aloittaa ottaminen myönnetään hakemuksen mukaisesti 

ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan on asetettava lupamääräysten suorittamiseksi  

1495 €:n suuruinen vakuus (MAL 12 §).  Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta yli 

luvan voimassaoloajan eli 30.4.2022 asti. 

3. Ottamisalue on merkittävä maastoon riittävän selvästi vahinkojen estämiseksi. Ottamisalueen 

merkinnät maastoon tulee olla selvästi näkyviä, kestäviä ja oikein sijoitettuja, jotta ne säilyvät koko 

ottamistoiminnan ajan. 



Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä PÄÄTÖS  
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto  19.10.2016 
Ympäristöterveyslautakunta   Dnro Y/29/2016 
Kauppakuja 2 A 1   
98800 Savukoski  Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2016 
 

4. Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä 

huolellisuutta, jotta maaperä tai pohjavesi ei likaantuisi. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle 

haitallisten kemikaalien varastointi ja autojen ja koneiden huolto ja pesu alueella on kielletty, ellei 

ympäristön pilaantumisvaaraa ole poistettu asianomaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Koneiden ja 

autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. 

5. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on maa-ainesten ottoalueelle varattava riittävästi 

imeytysmateriaalia sekä tarvittavaa kalustoa vuotojen leviämisen estämiseksi.  

6. Jos öljyä tai muuta pohjaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi 

ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja pelastuslaitokselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin 

vahingon leviämisen ehkäisemiseksi. 

7. Jätteiden, ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. 

8. Mikäli alueella murskataan soraa, on murskaustoiminnasta tehtävä meluilmoitus 

ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin (viimeistään 30 vuorokautta) ennen toiminnan 

aloittamista.  

9. Alueella tulee huolehtia turvallisuusnäkökohdista. Ottamisalueella ei saa olla tarpeettomasti jyrkkiä 

luiskaamattomia rintuuksia. Alue on tasoitettava ja siistittävä ottamistyön edistymisen mukaan. 

10. Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuojelu-

lain perusteella rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu vaarantuneeksi lajien uhanalaisuus-

tarkastelussa. Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten 

oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen ja lintujen 

häiritseminen on kielletty pesintäkauden aikana.  

11. Pohjaveden pinnan tasoa tulee tarkkailla ottamistoiminnan ajan. Pohjaveden päälle on jätettävä 

kauttaaltaan vähintään 2 m suojaava puhdas maakerros. 

12. Maa-ainesten ottamisen loputtua alue on siistittävä ja sinne pystytetyt rakennelmat purettava. 

Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasoja estämässä alueen 

jälkihoidon toteuttamista. Siistimisen jälkeen ottamisalue tulee muotoilla ympäröivään luontoon ja 

maisemakuvaan sopeutuvaksi. Luiskat tulee muotoilla kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. 

Ottamisalueelle tulee istuttaa puusto, mikäli katsotaan, ettei luonnollinen metsittyminen ole 

todennäköistä. 

13. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvonta-

viranomaiselta maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaista lopputarkastusta. 

14. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava 

lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen 

on hakemuksesta hyväksytty toinen. 

15. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun aineksen määrää ja 

laatua koskeva ilmoitus vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. 

16. Maa-ainesluvan käsittelystä peritään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukainen 

tarkastusmaksu. Maksu on 365 euroa. Ottamisen valvontamaksu peritään vuosittain 

valvontaviranomaisen määräämänä ajankohtana maksun perimishetkellä voimassa olevan taksan 

mukaisesti. 
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Perustelut: 
 
Luvan myöntämisen edellytykset 
Ottamistoiminta tai sen järjestely ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja 
hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, joten lupa ottamiseen on myönnettävä. 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Lupamääräys 1:  
Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään määräajaksi, enintään kymmeneksi 
vuodeksi. Lupa on myönnetty sille määräajalle ja kokonaisottomäärälle, joita hakija on esittänyt.  
 
Maa-aineslain 21 §: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. Tällöin 
hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, 
jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden käsittelyn periaatteet ovat 
päätöksen liitteenä. 
 
Lupamääräys 2: 
Määräys on annettu maa-aineslain 12 §:n ja 21 §:n perusteella. Vakuuden suuruuden laskemiseen 
käytetään voimassa olevaa taksaa.  
 
Lupamääräykset 3-12: 
Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä 
hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut 
seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.  
 
Lupamääräys 13: 
Määräys on osa valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusmenettelyä joka perustuu maa-ainesasetuksen 
7 §:ään. 
 
Lupamääräys 14: 
Lupamääräys on annettu maa-aineslain 13 a §:n perusteella. 
 
Lupamääräys 15: 
Lupamääräys on annettu maa-aineslain 23 §:n ja maa-ainesasetuksen 9 §:n perusteella. 
 
Lupamääräys 16: 
Lupamääräys perustuu maa-aineslain 23 §:ään. Maksua määrättäessä sovelletaan voimassa olevaa taksaa. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
 
Maa-aineslaki ( 555/1981) 3, 5 - 6, 10 - 11, 13 a, 23 ja 23 a § 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (962/2005) 6 -9 §,  
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 4 § 
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Taksa: 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut 
Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa (ympäristöterveyslautakunta 22.9.2016 § 51) 
 
 
Muutoksenhaku: 
 
Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä 
 
Päätöksen julkipano: 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen (MAL 19 § 1 mom.). Antopäivä on 3.3.2016. 
 
Tämä päätös lähetetään (MAL 19 § 2 ja 3 mom.) 
- Hakijalle  
- Lapin ELY-keskukselle 
 
 
LIITTEET: Valitusosoitus 

 Vakuuksien käsittelyn periaatteet 


