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Mikko Ahola hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen
Kyy jär ven kunnan Kyyjärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Koivulehto
312-403-7-36. 

HAKIJA
Mikko Ahola

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnassa
21.2.2020. Täydennys hakemukseen 2.4.2020.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Hakemuksen mukaiseen ottamistoimintaan tulee hakea lupa (maa-aineslaki
4§).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
(maa-ai nes la ki 7§).

Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pohjoisen Kes-
ki-Suo men ympäristölautakunta.

OTTAMISALUE
Ottamisalue on 3,55 ha, joka sijoittuu kokonaisuudessaan kiinteistölle Koi-
vu leh to 312-403-7-36, jonka luvanhakija omistaa.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Kiinteistöllä ei ole aiemmin ollut maa-aineksen ottotoimintaa ja suunniteltu
alue onkin ollut metsätalouskäytössä. Nyt lupaa haetaan 10 vuodeksi yh teen-
sä 135 000 m3, maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin suorittamiseen. Suun-
ni tel ma-alu een pinta-ala on 5,3 ha (sisältäen varastoalueet) ja ottamisalueen
pin ta-ala 3,55 ha. 

Täydennyksellään 2.4.2020 hakija hakee myös lupaa aloittaa ottamistoiminta
en nen luvan lainvoimaiseksi tuloa. 

Suunnitelman mukainen toiminta sijoittuu aivan Koivulehto 7:36 -tilan poh-
jois pää hän, johon on olemassa valmis tieyhteys Ahopellontieltä. Ot to suun ni-
tel mas sa on esitetty myös mahdollinen uuden tieyhteyden rakentaminen ot to-
alu eel ta suoraan Saunakyläntielle.
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Lähimmät asutut kiinteistöt sijaitsevat ottoalueen reunasta n. 600 m etelään.
Lä his töl lä ei ole vapaa-ajan asuntoja eikä vesistöjä. Ottoalue on muutoinkin
hy vin syrjäisellä seudulla, jolla ei ole maisemallista merkitystä.

Mitään suojelualueita ei ole alueen tuntumassa. Alimmaksi ottotasoksi
esitetään tasoa +221.00 m N2000.

Hakemuksen kartta-aineiston koordinaatisto on järjestelmässä ETRS-TM35
FIN ja korkeustaso N2000. Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jä te-
huol to suun ni tel ma.

Maa-aineksen ottamistoiminta, alueen maisemointi ja ottotoiminnan
ympäristövaikutukset on kuvattu maa-ainesten ottamissuunnitelmassa (Ma-
ve plan Oy 5.2.2020).

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Suunniteltu alue sijaitsee Kyyjärven kunnan Kyyjärven rekisterikylässä Kum-
pu lan kylällä n. 11 km Kyyjärven keskustasta itään. 

Suunnitellulta toiminta-alueelta on puusto osittain hakattu pois ja alue on
kan nok ko na. Osalla aluetta kasvaa kuitu- ja tukkipuun kokoista män ty met-
sää. Ympäröivä alue on metsätalousvaltaista.

Suunniteltu toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Pohjaveden pinnaksi on ot-
to suun ni tel mas sa määritetty taso +219.95 (15.1.2020). Pinta on mitattu
suun nit te lu alu een pohjoispuolella sijaitsevasta suo-ojasta tilan  Rikkinen
312-403-7-60 puolelta, n. 60 m:n päässä suunnitellun ottoalueen reunasta.
Suun ni tel man alimmaksi ottosyvyydeksi on määritetty +221.00, jolloin poh-
ja ve den pinnan päälle jää n. 1 m:n paksuinen suojaava maakerros.

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Keski-Suomen maakuntakaavassa
ei suunnitellulle alueelle ole merkintöjä.

KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 5.3.–14.4.2020 Vii ta saa-
ren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.
Kuu lu tus on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla. Naapurikiinteistöjen
omis ta jia on erikseen kuultu kirjeitse. Hakemuksesta on pyydetty lausunto
Kyy jär ven kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta on jätetty viisi muistutusta. Hakemuksen täydennystä
(aloi tus lu pa ennen luvan lainvoimaisuutta) koskevia muistutuksia jätettiin
kol me.

Kiinteistöltä Ahopelto 312-403-7-9 jätetyissä kahdessa saman sisältöisessä
muis tu tuk ses sa allekirjoittajat vastustavat “maa-aineksen ottamista Aho pel-
lon yksityistien kautta pöly ja meluhaittojen takia. Tie ei kestä raskaita rek-
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ka kuor mia. Rekkaliikenne on myös vaaraksi kevyelle liikenteelle.”

Kiinteistöltä Ahola 312-403-7-73 jätetyssä muistutuksessa esitetään mm.
seu raa vaa: vastustetaan maa-ainesten kuljettamista Ahopellontien kautta ja
vaa di taan suunnitelmassa ehdotuksena olevan vaihtoehtoisen kuljetusreitin
ra ken ta mis ta. Perusteluna asialle on esitetty melu ja pölyhaittoja sekä tien
kun non ja liikenneturvallisuuden vaarantumista. Muistuttajan näkemyksen
mu kaan  luonnonrauha häiriintyy haetusta toiminnasta. Vaaditaan kaiken toi-
min nan rajoittamista päiväsaikaan tapahtuvaksi ja korvaavan tieyhteyden ra-
ken ta mis ta ottoalueelta suoraan Saunakyläntielle.

Kiinteistöltä Naavametsä 312-403-7-71 jätetyssä muistutuksessa vaaditaan
lu pa vi ran omais ta huolehtimaan, että toiminnanharjoittajalla on tiedot ja tai-
dot omavalvontaan ja viranomaisille tiedotusvastuu. Muistutuksessa to de-
taan lisäksi mm. seuraavaa: millaiset ovat toiminnan aiheuttamat de si be li lu-
ke mat ja ohjearvot? Mahdollinen pölyn kulkeutuminen ja sen vaikutukset on
myös nostettu huolen aiheena esiin. Muistuttaja pitää Ahopellontietä liian
ka pea na hakemuksen mukaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin ja kysyy
on ko tiestön päivittäinen kastelu tarpeellista pölyn hillitsemiseksi. Muis tut ta-
ja korostaa viranomaisen roolia pohjaveden tarkkailussa ja jätteiden kä sit te-
lys sä hakemuksen mukaisessa toiminnassa. Muistuttaja pitää ottoalueen ym-
pä ris tön luontoarvoja suurina ja kysyy voiko jatkossakin alueen ympärillä
mar jas taa ja sienestää? Muistutuksen keskeinen viesti on, “ettei maa-ainesten
ot to toi min ta haittaisi ihmisten fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista terveyttä ei-
kä ympäristön luontoarvoja väheksyttäisi.”

Kiinteistöltä Rahkamäki 312-403-7-72 jätetyssä muistutuksessa vaaditaan
ha ke muk sen hylkäämistä siltä osin, “kun suunnitelma koskee A) maa-ai nek-
sen kuljetusta Rahkamäki kiinteistössä kiinni olevan metsäautotien ja Aho-
pel lon tien kautta ja B) lupahakemuksessa suunniteltua mursketoimintaa.”
Muistutuksessa vaatimuksille esitetyissä perusteluissa on mainittu mm. toi-
min nas ta aiheutuva melu ja pöly, kuljetukseen suunnitellun metsäautotien lä-
hei syys, Ahopellontien kunnon ja liikenneturvallisuuden vaarantuminen sekä
tien ylläpidon kustannusten jakautumisen selvittämättömyys. Lisäksi on esi-
tet ty Kiinteistön Rahkamäki rajan läheisyyteen suunnitellun kunt ta maa-ai-
nek sen sijoittamisen vaativan yksityiskohtaisemman selvityksen. Muis tu tuk-
ses sa on mainittu myös toiminnan valvonnan tarpeellisuus, ettei ym pä ris tö-
va hin ko ja tule.

Hakemuksen täydennystä koskevat muistutukset:
Kiinteistöltä Naavametsä 312-403-7-71  jätetyssä muistutuksessa esitetään,
et tä “maa-ainesten ottaminen alkaisi vasta mahdollisen myönteisen pää tök-
sen lainvoiman saannin jälkeen, jotta kaikki toimintaan vaikuttavat asiat on
saa tu kuntoon mm. kuljetukseen aiotun tiestön mahdollisuus, turvallisuus
ym.”

Kiinteistöltä Ahola 312-403-7-73  jätetyssä muistutuksessa viitataan ai em-
min jätettyyn muistutukseen. Lisäksi vaaditaan “että maa-aineksen kul je tuk-
sen aloitus Ahopellontien kautta kielletään ennen kuin lupaa koskeva päätös
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on saanut lainvoiman”.

Kiinteistöltä Rahkamäki 312-403-7-72 jätetyssä muistutuksessa viitataan ai-
em min jätettyyn muistutukseen. Lisäksi vaaditaan “että maa-aineksen kul je-
tuk sen aloitus Ahopellontien kautta kielletään ennen kuin lupaa koskeva
pää tös on saanut lainvoiman”.

Lausunnot
Kyyjärven kunnan terveydensuojeluviranomainen on antanut hakemuksesta
seu raa van lausunnon:

Maa-ainesten ottoluvan myöntämiselle ei ole estettä. Suunnitellun toiminnan
laa juus ja sijainti huomioiden ei ole syytä olettaa siitä koituvan erityisiä ter-
veys hait to ja.

Toiminta ottamisalueella ja ottamisalueen liittymätiet sekä kuljetukset on
hoi det ta va siten, että toiminnasta aiheutuvat pöly-, melu- ja tärinähaitat ovat
mah dol li sim man vähäisiä. Jätehuolto alueella on järjestettävä kunnan jä te-
huol to mää räys ten mukaisesti siten, ettei jätteistä aiheudu terveyshaittaa.

Luvanhakijan vastine jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoon
Vastineessaan luvanhakija esittää mm. laskelman maa-aineskuormien mää-
räs tä päivässä, jos koko ottomäärä jaettaisiin tasaisesti läpi vuoden ta pah tu-
vak si, näin esitettynä määrä olisi hieman yli 1 kuorma päivässä. Lisäksi lu-
van ha ki ja esittää, että kelirikon aikaan kuljetusta ei tehtäisi ja muulloin hiek-
kaa ajettaisiin vain arkipäivinä klo 7-20 välisenä aikana. Erikseen sopimalla
voi tai siin ajoa välttää myös muina päivinä.

Tien kuntoon ja ylläpitoon liittyviin muistutuksiin luvanhakija ilmoittaa, että
tie kun nan perustamisesta on jo sovittu ja tien ylläpidosta ja maksuista tullaan
si ten sopimaan tiekunnan kokouksissa. Vastineessaan hän myös ilmoittaa
kor jaa van sa tielle toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvat vauriot ja huo maut-
taa, että syksyllä 2019 saman tien kautta suoritettiin tukkikuljetuksia pai na-
vam mal la kalustolla, aiheuttamatta vaurioita tielle tai sen alla oleville ve si-
put kil le. Tällä perusteella hän arvelee tien kestävän. 

Hakija viittaa terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon mahdollisten melu-,
pö ly- ja tärinähaittojen ehkäisystä.

Lopuksi hakija ilmoittaa, että muistutuksissa mainittua lupaa murskaukseen
ei ole haettu. Luvanhakija ilmoittaa sitoutuvansa meluilmoituksen te ke mi-
seen mahdollisesti tehtävästä murskaustoiminnasta.

TARKASTUS
Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin 27.3.2020. 

Oheismateriaali:
- Sijaintikartta
- Suunnitelmakartat: nykytilanne ja suunniteltu tilanne
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Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta myöntää Mikko Aholalle
maa-ai nes lu van maa-aineksen ottamiseen kiinteistöllä Koivulehto
312-403-7-36, Kyyjärvi. Hakemuksessa ja 5.2.2020 päivätyssä ot ta mis suun-
ni tel mas sa esitetyn lisäksi tulee ottamisessa noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset
1. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ot to ta-
soa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kol mio-
puk kia). Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Jyr-
kät vaaralliset luiskat tulee suojata lippusiimalla tai vastaavalla. Suo jaa mi-
seen ja merkitsemiseen ei saa käyttää piikkilankaa. Ottamisalueelle tulee
asen taa selkeä taulu, josta ilmenee mm. luvanhaltijan / urakoitsijan yh teys tie-
dot ja luvan voimassaoloaika. Merkinnät tulee tehdä ennen ottotoiminnan
aloit ta mis ta.

2. Alin sallittu ottotaso on N2000 + 221.00m, kuitenkin vähintään 1 metri
ylim män pohjavesipinnan yläpuolella. 

3. Kaivannon pohjaa tulee tarkkailla mahdollisen epätavallisen kastumisen
osal ta, jotta voidaan varmistua riittävästä suojakerroksesta pohjaveden pin-
nan ja alimman ottotason välillä. Mahdollisesta pohjaveden noususta ot to-
alu eel le tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle ja keskeyttää ot-
to.

4. Ottotason alapuoliset massanvaihdot tai pohjaveden asemaa muuttava kai-
vu on kielletty.

5. Toiminnan ajalliset rajoitukset
Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin klo 7-20 ja lauantaisin klo
klo 8-18. 

6. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää me lu-
ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992)
sää det ty jä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käytettävillä alueilla
päi vä oh je ar voa (klo 7-22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22-7) LAeq 50 dB
se kä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB
ja yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB.

7. Pölyhaittojen ehkäisy
Toiminnan aiheuttama pölyhaitta ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käy tet-
tä väl lä alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-arvoa 50
µg/m3, 24 h keskiarvona mitattuna. Tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä ra-
ja-ar von ylittyvän, toiminnanharjoittajan on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sen määräyksestä tehtävä pölypäästöön liittyvä mittaus. Pölyhaittoja tu-
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lee tarpeen mukaan ehkäistä kastelemalla tai koteloimalla laitteistot tai muul-
la vastaavalla menetelmällä

8. Mikäli ottoalueella aiotaan murskata kiviainesta, tulee murs kaus toi min-
nasta tehdä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus kunnan ym pä ris tön suo-
je lu vi ran omai sel le.

9. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va ras-
toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai
ajo neu vo ja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ell ei
ym pä ris tön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suo ja ra-
ken teil la. Koneiden ja autojen tankkauspaikan pohja tulee suojata si ten, ettei
tank kauk ses ta aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi poh ja ve-
del le tai maaperälle vahingollisten aineiden käsittelyssä on nou da tet ta va eri-
tyis tä huolellisuutta ja varovaisuutta.

10. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou-
tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus lai-
tok sel le ja Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryh-
dyt tä vä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

11. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esi-
nei tä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kerätä omiin keräysastioihinsa ja
toi mit taa asianmukaiselle vastaanottajalle ensisijaisesti hyötykäyttöön.

12. Alueen loppumuotoilu suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Luiskat
muo toil laan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jäl ki ver hoi-
lus sa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia ma te ri aa-
le ja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voi-
daan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suo si-
tel tu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai
koi vua (2500 kpl/ha) niille osille, joil le ei luontaista taimettumista tapahdu.

Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit-
tain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus
tu lee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäinen kerran 30.10.2021
men nes sä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ai nes-
oton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

13. Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Tör mä-
pääs ky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on li säk si luo-
ki tel tu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: erittäin uhanalainen / EN).
Muo dos tu neet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ai nes-
ten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pe sien hä vit tä-
mi nen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jäl ki hoi toa teh täes-
sä pesimäalue jätetään luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näis sä ta pauk-
sis sa alueelle jäävät jyrkät rintaukset tulee suojata aitaamalla.



VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA
Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 36 16.06.2020

14. Urakoitsijat ja toimintapaikalla toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tä-
män maa-aineslain mukaisen luvan ehtojen sekä vahinkotilanteiden varalle. 

15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa tuotantomääristä, toiminnassa
syn ty vis tä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toimituspaikoista sekä poik-
keuk sel li sis ta tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tulee pyydettäessä esittää
val von ta vi ran omai sel le. Otetun maa-aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava
ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Toiminnan aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaisuutta:
Ottaminen voidaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen ennen päätöksen
lain voi mai suut ta.

Vakuuden määrääminen:
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 10 647,50 euron va-
kuus lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi. Vakuusaika tulee ulottua
yh den vuoden yli luvan voimassaoloajan. Samaa vakuutta voidaan käyttää
nii den haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen
ku moa mi nen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. 

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän maa-ainesten ottamisen ei
kat so ta ai heut ta van maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia. 

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa
esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei ennalta
ar vioi den aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, mer kit-
tä vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai pohjaveden
pi laan tu mis ta, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi-
min nan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tar-
koi tet tua kohtuutonta rasitusta.

Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. 

Laitos ei sijoitu tärkeälle tai muuten vedenhankintaan soveltuvalle poh ja ve si-
alu eel le tai sellaisen välittömään läheisyyteen. Välittömässä läheisyydessä ei
ole myöskään yksittäisiä talousvesikaivoja eikä vesistöjä. Tuotantoalueella ei
ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella erityisesti
suo jel ta via lajeja ja luontotyyppejä. 

Toiminnasta aiheutuva maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaara voidaan
es tää annetuilla määräyksillä. Rajoituksilla on haluttu varmistaa, että toi min-
nas ta ei aiheutuisi alueen asukkaille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa tai
viih tyi syys hait taa. Haittojen rajoittamiseksi on asetettu toiminta- ja ai ka ra joi-
tuk sia sekä annettu määräyksiä toiminnan toteuttamisesta ja tarkkailusta. 
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Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta toiminnasta aiheutuva ym pä-
ris tön pilaantumisen vaara sekä ottamisen vahingollinen vaikutus jää mah dol-
li sim man vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa.

Ottamisen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan sallia,
kos ka tarvittaessa olot kohteella voidaan palauttaa oleellisilta osin ennalleen,
ei kä täytäntöönpanon tästä syystä katsota tekevän muutoksenhakua hyö dyt-
tö mäk si.

Lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä on otettu huomioon saapuneet muis tu-
tuk set ja lausunto. Muistutuksissa esitettyjä Ahopellon yksityistiellä ta pah tu-
vaan liikennöintiin, tien turvallisuuteen ja ylläpitoon liittyviä asioita ei rat-
kais ta maa-ainesluvassa.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Lupamääräys 1
Lupamääräys on annettu valvonnan helpottamiseksi sekä alueella liik ku vil le
koh dis tu van vaaran ja haitan vähentämiseksi.

Lupamääräykset 2-4 
Lupamääräykset on annettu ympäristöön kohdistuvan roskaantumishaitan
se kä ve sien- ja maaperän pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi.
Lu pa mää räykset 5-7 
Lupamääräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen
ra joit ta mi sek si.

Lupamääräys 8
Lupamääräys on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh-
käi se mi sek si.

Lupamääräykset 9-11
Lupamääräykset on annettu ympäristöön kohdistuvan roskaantumishaitan
se kä vesien- ja maaperän pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi

Lupamääräys 12
Lupamääräys on annettu maaperän pilaantumis- ja maisemahaitan vält tä mi-
sek si ja rajoittamiseksi.

Lu pa mää räys 13 
Lupamääräys on annettu luonnonsuojelulain mukaisen uhanalaisen suo je le-
mi sek si.

Lupamääräykset 14-15
Määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh-
käi se mi sek si.
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MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA MI-
SES TA
Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos ta
tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

LUVAN VOIMASSAOLO
Lupa on voimassa 10 vuotta.

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uu-
si lupa. Tämä päätös on määräaikana voimassa, kunnes uusi lupapäätös on
tul lut lainvoimaiseksi.

Tarkastusmaksu:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaisesti tar kas-
tus mak suk si määrätään 1906 euroa. Maksuun lisätään taksan mukaisesti ha-
ke muk sen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten
kuu le mis ku lut.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 19-21, 23, 23a §.
VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 4, 6, 7 §.
VNp melutason ohjearvoista (993/1992).
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011).
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 46§.
Luonnonsuojeluasetus (160/1997) 21§, liite 4.
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa (Ym pä ris tö lau ta-
kun ta 26.9.2017 §68).

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimelta
nou dat taen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään. Tarkastusmaksuun saa hakea muutosta tekemällä oi-
kai su vaa ti muk sen ympäristölautakuntaan.  Valitusaika on 30 päivää pää tök-
sen tiedoksisaannista. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus: Maa-aineslupapäätös
 Oikaisuvaatimus: Tarkastusmaksu

Toimenpiteet  22.6.2020 Ote + valitusosoitus hakija, muistutuksen tekijät, Keski-Suomen
ely-keskus, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  22.6.2020

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS (maa-aineslupapäätös)

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 22.6.2020.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 29.7.2020.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2200 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut;
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta. 

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.


