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PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN 10 §:N MUKAISESTA MAA-AINESTEN OTTAMISLUVAN JATKAMISHAKEMUKSESTA, PESKIHARJU SAVUKOSKI

HAKEMUS
Luvan hakija
Hakija:
Yhteyshenkilö:
Osoite:
Puhelinnumero:

Esko Savukoski
Esko Savukoski
Neiliköntie 18, 98800 Savukoski
0400 397 767

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Maa-aineslain (555/1981) mukaiseen maa-ainesten ottamiseen on saatava maa-aineslupa (MAL 4 §).
HAKEMUS
Kunta:
Kiinteistö:

Savukoski
Peskiharju 742-403-2-148
Peskiharju

Esko Savukoski hakee maa-aineslain mukaisen maa-ainesten ottoluvan jatkamista Savukoskella tilalle Peskiharju (RN:o 742-403-2-148). Alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslupa (Y/29/2016) soran ottoon
vuonna 2016, joka on ollut voimassa 31.10.2021 asti. Luvassa myönnettyä 5000 m3 ottomäärää ei ole kokonaisuudessaan hyödynnetty ja hakija hakee luvan voimassa olon jatkamista viidellä (5) vuodella. Alueelle
aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan ottomäärästä on hyödynnetty 1310 m3 ja jäljellä on 3690 m3.
Kohde sijaitsee Peskihaudan pohjavesialueella, joka kuuluu luokkaan III (muu pohjavesialue). Alueella ei ole
voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alue on Itä-Lapin maakuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).
ASIAN KÄSITTELY
Asian vireilletulo:
Lupahakemus on tullut vireille 27.10.2021.
Asianosaisten kuuleminen ja lausuntopyynnöt
Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) verkkosivuilla 4.11. -13.12.2021. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla kuulutusaikana.

Naapurikiinteistöjen omistajille (kuusi kappaletta) annettiin mahdollisuus muistutuksen antamiseen kirjeitse. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET
Ratkaisu
Esko Savukoskelle myönnetään maa-aineslain 10 §:n mukainen lupa jatkaa maa-ainesten ottoa tilalla Peskiharju (RN:o 742-403-2-148). Lupa myönnetään 3690 k-m3 ottomäärälle soraa. Lupa myönnetään hakijan
2016 esittämän ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin lupamääräyksin.
Lupamääräykset
1. Lupa myönnetään 3690 m3 ottomäärälle soraa. Lupa on voimassa viisi vuotta tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 4.6.2027.
2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan on asetettava lupamääräysten suorittamiseksi
1947 €:n suuruinen vakuus (MAL 12 §). Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 1,5 vuotta yli luvan voimassaoloajan eli 4.12.2028 asti.
3. Ottamisalueen tulee olla merkitty maastoon riittävän selvästi vahinkojen estämiseksi. Ottamisalueen reunojen tulee olla merkitty reunapaaluin ja alueella tulee olla korkomerkki. Merkintöjen tulee
olla selvästi näkyviä, kestäviä ja oikein sijoitettuja, jotta ne säilyvät koko ottamistoiminnan ajan.
Alueen merkinnässä ei saa käyttää lippusiimoja.
4. Alueella tulee huolehtia turvallisuusnäkökohdista. Ottamisalueen reunat tulee luiskata ottamisen
edetessä 1:1 kaltevuuteen siten, ettei niistä aiheudu vaaraa eläimille tai ihmisille. Vaihtoehtoisesti
rinteiden suojaamiseen voidaan käyttää maavalleja tai aitaa.
5. 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 toiminta-aikojen ulkopuolella on kielletty. Autojen ja koneiden huolto
ja pesu alueella on kielletty. Koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei aiheudu öljytai polttoainepäästöjen vaaraa.
6. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on maa-ainesten ottoalueelle varattava riittävästi imeytysmateriaalia sekä tarvittavaa kalustoa vuotojen leviämisen estämiseksi.
7. Jos öljyä tai muuta pohjaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi
ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja pelastuslaitokselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi.
8. Jätteiden, ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua.
9. Mikäli alueella murskataan soraa, on murskaustoiminnasta tehtävä meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin (viimeistään 30 vuorokautta) ennen toiminnan aloittamista. Mikäli
siirrettävän murskaamon toiminta-aika alueella on yhteensä vähintään 50 vuorokautta, on murskaamolle haettava ympäristölupaa.
10. Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Muodostuneet törmäpääskyyhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä
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maisemoinnissa. Pesien hävittäminen ja lintujen häiritseminen on kielletty pesintäkauden aikana.
Pohjaveden pinnan tasoa tulee tarkkailla ottamistoiminnan ajan. Pohjaveden päälle on jätettävä
kauttaaltaan vähintään 2 m suojaava puhdas maakerros. Ottotasoa tulee tarvittaessa nostaa, mikäli
pohjavesihavainnot antavat siihen aihetta.
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. Mikäli alue
ei metsity luonnollisesti, tulee sinne istuttaa riittävä puusto alueelle tyypillisiä puulajeja käyttäen.
Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaista lopputarkastusta.
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.
Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun aineksen määrää ja
laatua koskeva ilmoitus vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä.
Ottamisluvan jatkamishakemuksen käsittelystä peritään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukainen tarkastusmaksu. Maksu on 170 euroa. Valvontamaksu peritään vuosittain
voimassa olevan taksan mukaisesti.

PERUSTELUT:
Luvan myöntämisen edellytykset
Yleiset perustelut
Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivat sanotut
seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.
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.
Lupamääräys 2:
Vakuudesta on annettu määräys maa-aineslain 12 §:n perusteella. Vakuuden suuruuden laskemiseen käytetään voimassa olevaa taksaa. Vakuuden suuruus lasketaan seuraavalla kaavalla: Otettava maa-ainesmäärä
x 0,035 euroa/m3 + ottoalueen pinta-ala x 0,22 euroa/m2 Vakuuden käsittelyn periaatteet ovat päätöksen
liitteenä.
Lupamääräykset 3-4:
Määräykset on annettu ulkopuolisten turvallisuuden varmistamiseksi ja vahinkojen ja onnettomuuksien
ennalta ehkäisemiseksi.

Lupamääräykset 5-8:
Määräykset öljyjen ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden käsittelystä, häiriötilanteisiin varautumisesta sekä toiminnasta mahdollisten päästöjen yhteydessä on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi
ja viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Toimintaa koskee ympäristönsuojelulain 16 §:n mukainen
maaperän pilaamiskielto ja 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto.
Lupamääräys 9:
Meluilmoituksen tekemisestä on annettu määräys, sillä toiminnasta voi aiheutua erityisen häiritsevää melua. Toiminta ei edellytä ympäristölupaa, mikäli murskaus alueella kestää yhteensä enintään 50 vrk.
Lupamääräys 10:
Määräys on annettu törmäpääskyjen suojelemiseksi. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella
rauhoitettu laji, joka on lisäksi luonnonsuojelulain 46 §:n mukainen luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4
mainittu uhanalainen laji. Luonnonsuojelulain 39.1 §:n 2 kohdan mukaan kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun,
siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen.
Lupamääräys 11:
Määräys suojaetäisyydestä pohjaveteen on annettu pohjaveden pilaantumisen tai sen riskin välttämiseksi.
Lupamääräys 12:
Lupamääräys on annettu alueen maisemoinnin toteuttamiseksi niin, että lopputuloksena muodostuu ympäröivään luontoon ja maisemaan sulautuva kokonaisuus, eikä alueesta aiheudu haittaa tai vaaraa siellä liikkuville.
Lupamääräys 13:
Määräys on osa valvontaviranomaisen suorittamaa tarkastusmenettelyä, joka perustuu maaainesasetuksen 7 §:ään.
Lupamääräys 14:
Lupamääräys on annettu maa-aineslain 13 a §:n perusteella.
Lupamääräys 15:
Lupamääräys on annettu maa-aineslain 23 a §:n ja maa-ainesasetuksen 9 §:n perusteella.
Lupamääräys 16:
Lupamääräys perustuu maa-aineslain 23 §:ään. Maksua määrättäessä sovelletaan voimassa olevaa taksaa.
TAKSA:
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut
Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnissa (ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 26)
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 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16-17, 118 §
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 38-39, 46 §
Luonnonsuojeluasetus (160/1997) 21 §

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätöksen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.6.2022.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Tämä päätös lähetetään (MAL 19 § 2 mom.)
- Hakijalle
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan (MAL 19 § 1 ja 3 mom)
- Julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivuilla
- Lapin ELY-keskukselle
- Asian käsittelyn yhteydessä kuulluille asianosaisille
PÄÄTÖKSEN TEKIJÄ:
Vs. ympäristötarkastaja Kaisa Soppela
DELEGOINTIPÄÄTÖS:
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 4.11.2021 §
97.

Kaisa Soppela
vs. ympäristötarkastaja
28.4.2022

LIITTEET:

Vakuuksien käsittelyn periaatteet
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 §).

VALITUSOSOITUS

LIITE 2

Valitusoikeus
Maa-aineslupaa koskevan hallintovalituksen saa tehdä
1) asianosainen;
2) kunnan jäsen;
3) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen;
6) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
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://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika 30 päivää. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.6.2022.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, joksi katsotaan seitsemäs päivä siitä, kun päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 270 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä

