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ASIA      
Penttilän Yhteismetsä hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ot-
ta mi seen Kivijärven kunnan Kivijärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle
Kor te kor pi 265-403-1-203. 

HAKIJA
Penttilän Yhteismetsä
Kukkotie 3
43800 Kivijärvi

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö lau ta kun nas-
sa 3.2.2021.  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Hakemuksen mukaiseen maa-ainesten ottamistoimintaan tulee hakea lupa
(maa-ai nes la ki 4§).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-
nen (maa-aineslaki 7§).

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

OTTAMISALUE
Hakemuksessa esitetty ottamisalue on 2 ha, joka sijoittuu ko ko nai suu des-
saan hakijan omistamalle kiinteistölle Kortekorpi 265-403-1-203.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Kyseessä on vanha maa-aineksenottoalue, josta on otettu soraa jo kym me-
nien vuosien aikana. Viime vuosina alueella ei ole ollut luvanvaraista toi-
min taa. Nyt lupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 53 000 m3, maa-ainesten
ot toon ja maisemoinnin suorittamiseen. Suunnitelma- ja ottamisalueen pin-
ta-ala on 2 ha. Hakija hakee myös lupaa aloittaa ottamistoiminta ennen lu-
van lainvoimaiseksi tuloa. 

Suunnitelman mukainen toiminta sijoittuisi pääosin kiinteistön itäkulmaan
naa pu ri ti lo jen Penttilä ja Kauramaa rajojen läheisyyteen. Tilojen Kor te kor pi
1:203 ja Penttilä 1:69 rajaan jätetään 3 m:n levyinen suojakaista ja tilojen
Kor te kor pi 1:203 ja Kauramaa 1:196 rajaan jätetään 1 m:n levyinen suo ja-
kais ta. Rajojen suojaetäisyyksistä on sovittu tilojen omistajien kesken, josta
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on kirjalliset suostumukset hakemuksen liitteenä.

Kulku ottoalueelle tapahtuu Penttiläntieltä, olemassa olevaa liittymää käyt-
täen.

Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee n. 85 m:n päässä ottoalueen reunasta koil li-
seen. Seuraavaksi lähimmät talot sijaitsevat n. 170-180 m:n etäisyydellä.
Lä him mät vapaa-ajan asunnot sijoittuvat n. 150-160 m:n päähän.

Mitään suojelualueita ei ole alueen tuntumassa. Alimmaksi ottotasoksi
esitetään tasoa +135.50 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 26.1.2021).

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Suunniteltu alue sijaitsee Kivijärven kunnan Kivijärven rekisterikylässä
Pent ti län kylällä n. 2,5 km Kivijärven keskustasta kaakkoon Penttiläntien
tun tu mas sa. 

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 sijoittuu Penttilänkylä (n:o 0926503) II -luokan poh ja-
ve si alu eel la. Pohjavesialueella ei ole vesihuoltolaitosten vedenottamoita. 

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Läheisellä Kivijärven ranta-alueella on voimassa Kivijärven vesistöjen ran-
ta osa yleis kaa va. Lähistöllä on myös vahvistetut Heitsaaren ja Rasin ran ta-
kaa vat. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei alueelle ole suojeluvarauksia,
mut ta kaavassa on merkintä Penttilänkylän maakunnallisesti arvokkaasta
mai se ma-alu ees ta.

KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 12.2.–22.3.2021 Vii ta-
saa ren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.
Kuu lu tus on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla. Naa pu ri kiin teis tö-
jen omistajia on erikseen kuultu kirjeitse. Hakemuksesta on pyydetty lau-
sun to Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.
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Lausunnot
Keski-Suomen ELY-keskus on antanut hakemuksesta seuraavan lausunnon:

Luonnon- ja maisemansuojelulliset näkökohdat
Suunnitellulla ottamisalueella voimassa oleva kaava on K-S maa kun ta kaa-
va, rantaosayleiskaavan ja rantakaavojen alueet kattavat ranta-alueen ja jää-
vät suunnitelma-alueen ulkopuolelle.

Penttilänkylän maakunnallisesti arvokas maisema-alue on osoitettu Kes-
ki-Suo men maakuntakaavassa. Aluetta koskee maakuntakaavan suun nit te-
lu mää räys: ’Alueella tulee edistää kestävän maatalouden harjoittamista.
Alu een suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen ko-
ko nai suus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueilla metsien hoito ja käyttö
pe rus tuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.’

Penttilänkylän maiseman arvot ja ominaispiirteet on kuvattu maa kun ta kaa-
van taustaselvityksessä: Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maa kun nal li-
ses ti arvokkaat maisema-alueet (2016)

- Maa-aineksen ottamissuunnitelmassa ei ole tunnistettu ja kuvattu kat ta vas-
ti maakuntakaavatilannetta ml. Penttilänkylän maakunnallisesti arvokas
mai se ma-alue eikä myöskään ole arvioitu ottamisen vaikutuksia mai se-
ma-alu een kokonaisuuteen, ominaispiirteisiin ja identiteettiin. Ot ta mis suun-
ni tel mas sa ei ole kuvattu, miten ottaminen tulisi tapahtumaan maa kun ta kaa-
van suunnittelumääräys huomioiden. Ottosuunnitelmaa tulee täydentää näil-
tä osin.

- Ottotoiminnassa tulee huomioida ympäristöministeriön ohjeistus (Maa-ai-
nes ten ottaminen- Opas ainesten kestävään käyttöön 2020:24) suo ja etäi syy-
des tä tiehen, mikä maisemallisten arvojen turvaamiseksi on 50 m tien kes-
ki lin jas ta.

Vesiensuojelulliset näkökohdat
Soranottoalue sijaitsee Penttilänkylän (n:o 0926503) II -luokan poh ja ve si-
alu eel la. Hakemuksen mukaan alueella sijaitsevan kuivan putken pohja on
ta sol la +132,80 m N2000. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan suo-
ja-aluei den ulkopuolella pohjavesialueella suojakerroksen paksuus on vä-
hin tään 3-4 m. Alueelta ei ole tiedossa pohjavesihavaintoa.

- Alimman ottotason määrittämiseksi sekä pohjavesipinnankorkeuden ja
laa dun seurantaa varten, tulee suunnitellulle ottoalueelle asentaa poh ja ve si-
pin taan ulottuva pohjavesiputki. Putken tulee olla näytteenottoon sopiva,
muo vi nen, ø > 30 mm, siivilällinen. Putkikortti pohjavesihavaintoineen tu-
lee toimittaa kunnan maa-ainestenoton valvojalle ja ELY-keskukselle.

- Lisäksi pohjaveden laatu tulee tutkia ennen ottotoiminnan aloittamista,
oton päätyttyä ja tarvittaessa. Vesinäytteiden otossa tulee käyttää ak kre di toi-
tua näytteenottajaa. Havaintoputkesta tulee lisäksi havaita poh ja ve si pin nan
korkeus neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy).
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- Pohjaveden pinnan korkeus- ja laatutiedot tulee toimittaa val von ta vi ran-
omai sel le. Tiedot suositellaan toimitettavaksi samanaikaisesti ja samalla lo-
mak keel la kuin tiedot otetuista maa-aineksista, jolloin ne voidaan tallentaa
ym pä ris tö hal lin non pohjavesitietojärjestelmään. Tällöin seurantatiedot ovat
säh köi ses sä paikkatietojärjestelmässä niin luvanhaltijoiden kuin val von ta vi-
ran omais ten kin käytössä.

Ottotoiminnassa tulee lisäksi noudattaa seuraavia ohjeita:
- Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ot to ta-
soa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kol mio-
puk kia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maas toon.
Ottoalueelle tulee lisäksi sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ai-
nes lu van hal ti jan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voi mas sa olo ai ka.

- Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va ras-
toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia ko nei ta
tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kiel let ty,
ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai
suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten,
ett ei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden
puh taa na säilymiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle va hin gol lis-
ten aineiden käsittelyssä noudatetaan
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

- Alue maisemoidaan suunnitelman mukaisesti. Alueen jälkitasauksessa,
jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaa ran ta-
via materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten,
et tä ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muo dos ta-
mi seen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle is tu te-
taan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joille ei luontaista tai met-
tu mis ta tapahdu.

- Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai-
heit tain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tar-
kas tus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäisen kerran
30.9.2023 mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan
maa-ai nes oton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

- Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Tör mä pääs ky
on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on lisäksi 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. Pesien hä vit tä mi-
nen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa teh täes sä
pe si mä alue tulisi jättää luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näissä ta pauk-
sis sa alueelle jäävät jyrkät rintaukset suojattaisiin aitaamalla.
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Luvanhakijan vastine
Luvanhakija on antanut 18.8.2021 päivätyn vastineen annettuun lausuntoon
se kä toimittanut samalla muutetut ottosuunnitelmakartat ja leik kaus pii rus-
tuk set.

Vastineessaan luvanhakija esittää seuraavaa:
Suojaetäisyys Penttilän yksityistiehen
Liitteenä on muutetut suunnitelman nyky- ja lopputilannekartat sekä leik-
kaus piir rok set, joissa on jätetty 50 m suojaetäisyyttä Penttiläntien kes ki lin-
jaan. Ottamisalue pienenee tällöin 1,20 ha:n kokoiseksi ja ottomäärä 25 000
m3:iin. Lupaa haetaan siis em. ottomäärälle ja pinta-alalle.

Pohjavesiputki
Uusi pohjavesiputki asennetaan luvanhakijan toimesta Keski-Suomen Ym-
pä ris tö toi men ohjeistuksen mukaisesti myönteisen lupapäätöksen jälkeen.

Ottamistoiminnan maisemavaikutukset
Ottamisalueella on ollut maa-aineksen ottamistoimintaa jo useamman kym-
me nen vuoden ajan, joten toiminnan jatkaminen ei olennaisesti muuta mai-
se man ku vaa. Päinvastoin lopun soran hyödyntämisen jälkeen alue on mah-
dol lis ta maisemoida metsätalousalueeksi, jolloin toiminta-alue sulautuu ym-
pä röi vään maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Ot to alu een
ympäristö on pääasiassa metsä- ja maatalouskäytössä, jolloin toiminnan lo-
put tua alue liittyy saumattomasti ympäristöön. Penttilän tien varteen jä tet tä-
vä 50 m:n suojakaista estää suoraa näköyhteyttä ottopaikalle. Penttilän tie
on hiljainen yksityistie, jolla ei ole suurempaa maisemallista merkitystä.

TARKASTUS
Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin 20.5.2020. 

Oheismateriaali:
- Sijaintikartta
- Suunnitelmakartat 18.8.2021 mukaisina, nykytilanne ja suunniteltu tilanne

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta myöntää Penttilän yh teis met-
säl le maa-ainesluvan maa-aineksen ottamiseen kiinteistöllä Kortekorpi
265-403-1-203. Sallittu ottomäärä on enintään 25 000 m3.

Hakemuksessa, ot ta mis suun ni tel mas sa sekä 18.8.2021 päivätyissä vas ti-
nees sa, suunnitelmakartoissa ja leikkauspiirustuksissa esitetyn lisäksi tulee
ot ta mi ses sa noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset
1. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ot to ta-
soa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kol mio-
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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 + 135.50 m, kuitenkin aina vähintään 4
met riä ylim män pohjavesipinnan yläpuolella. 

3. Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee alueelle asentaa uusi poh ja ve si-
pin taan ulottuva pohjavesiputki. Putken tulee olla näytteenottoon sopiva,
muo vi nen, ø > 30 mm, siivilällinen. Putkikortti pohjavesihavaintoineen tu-
lee toimittaa kunnan maa-ainestenoton valvojalle ja ELY-keskukselle.

4. Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee pohjaveden laatu tutkia.  Ve si-
näyt tei den otossa tulee käyttää akkreditoitua näytteenottajaa. Näytteistä tut-
ki taan Koliformiset bakteerit, E.coli, sameus, ulkonäkö, väri, haju, pH, rau-
ta, mangaani, hapettuvuus, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti ja fluoridi
se kä polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Pohjaveden laatu tulee tutkia
myös oton päätyttyä ja lisäksi tarvittaessa.

Havaintoputkesta tulee lisäksi havaita pohjavesipinnan korkeus neljä kertaa
vuo des sa (talvi, kevät, kesä ja syksy).

5. Ottotason alapuoliset massanvaihdot tai pohjaveden asemaa muuttava
kai vu on kielletty. Kaivannon pohjaa tulee tarkkailla mahdollisen epä ta val-
li sen kastumisen osalta, jotta voidaan varmistua riittävästä suojakerroksesta
poh ja ve den pinnan ja alimman ottotason välillä. Mahdollisesta pohjaveden
nou sus ta ottoalueelle tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle ja
kes keyt tää otto

6. Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin klo 7-20 ja lauantaisin
klo klo 8-18. 

7. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää me-
lu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp
993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käy tet tä-
vil lä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22-7)
LAeq 50 dB sekä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo
7-22) 45 dB ja yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB.

8. 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 epäil lä
raja-arvon ylittyvän, toiminnanharjoittajan on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sen määräyksestä tehtävä pölypäästöön liittyvä mittaus. Pö ly hait to ja
tulee tarpeen mukaan ehkäistä kastelemalla tai koteloimalla laitteistot tai
muulla vastaavalla menetelmällä
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9. 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.

10. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va-
ras toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia ko nei ta
tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kiel let ty,
ell ei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai
suo ja ra ken teil la. Koneiden ja autojen tankkauspaikan pohja tulee suojata si-
ten, ettei tankkauksesta aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Li säk si
poh ja ve del le tai maaperälle vahingollisten aineiden käsittelyssä on nou da-
tet ta va erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

11. 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.

12. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esi-
nei tä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiselle vas taan-
ot ta jal le.

13. 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 män-
tyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joil le ei luontaista taimettumista ta-
pah du.

Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit-
tain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tar kas tus
tu lee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäinen kerran 30.9.2023
men nes sä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ai nes-
oton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

Jälkihoitotoimet on saatettava loppuun tämän luvan voimassaolon aikana.

14. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on
li säk si luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: vaarantunut /
VU). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon
maa-ai nes ten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pe-
sien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jäl ki-
hoi toa tehtäessä pesimäalue jätetään luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi
näis sä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rintaukset tulee suojata aitaamalla.
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15. Urakoitsijat ja toimintapaikalla toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tä-
män maa-aineslain mukaisen luvan ehtojen sekä vahinkotilanteiden varalle. 

16. 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 esit tää
valvontaviranomaiselle. 

17.Otetun maa-aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava kunnan ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai sel le vuosittain tammikuun 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 3400 euron va kuus
lu pa mää räys ten noudattamisen vakuudeksi. Vakuuden tulee olla voimassa
sii hen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-
men pi tei den toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty. Samaa vakuutta
voi daan käyttää nii den haittojen, vahinkojen ja kustannusten kor vaa mi sek si,
jotka päätöksen ku moa mi nen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. 

RATKAISUN PERUSTELUT
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän maa-ainesten ottamisen ei
kat so ta ai heut ta van maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia.
Suun ni tel tu ottamisalue on jatkoa vanhalle ottamistoiminnalle samalla alu-
eel la, joka on tunnistettu myös maakuntakaavan arvokkaita mai se ma-aluei ta
käsittelevässä taustaselvityksessä. 

Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta toiminnasta aiheutuva ym pä-
ris tön pilaantumisen vaara sekä ottamisen vahingollinen vaikutus jää mah-
dol li sim man vähäiseksi ja pohjaveden laadun vaarantuminen voidaan es tää.
Haittojen rajoittamiseksi on asetettu toiminta- ja aikarajoituksia sekä an net-
tu määräyksiä toiminnan toteuttamisesta ja tarkkailusta. 

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa
esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei en nal ta
arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, mer-
kit tä vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai poh ja-
ve den pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, ve den-
han kin nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa-
ran tu mis ta toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista an ne-
tus sa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. 
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Ottamisen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan sallia,
kos ka tarvittaessa olot kohteella voidaan palauttaa oleellisilta osin en nal-
leen, eikä täytäntöönpanon tästä syystä katsota tekevän muutoksenhakua
hyö dyt tö mäk si.

Saatu lausunto on otettu huomioon lupaharkinnassa lupamääräyksistä il me-
ne väl lä tavalla. 

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

Lupamääräykset 2-5
Lupamääräykset on annettu ympäristöön ja erityisesti pohjaveteen koh dis tu-
van pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi sekä valvonnan jär-
jes tä mi sek si.

Lu pa mää räykset 6-8 
Lupamääräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen
ra joit ta mi sek si.

Lupamääräys 9
Lupamääräys on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen
eh käi se mi sek si.

Lupamääräykset 10-12
Lupamääräykset on annettu ympäristöön kohdistuvan roskaantumishaitan
se kä vesien- ja maaperän pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi

Lupamääräys 13
Lupamääräys on annettu maaperän pilaantumis- ja maisemahaitan vält tä mi-
sek si ja rajoittamiseksi

Lu pa mää räys 14 
Lupamääräys on annettu luonnonsuojelulain mukaisen uhanalaisen eläin la-
jin pe sin nän  tur vaa mi sek si.

Lupamääräykset 15-17
Määräykset on annettu ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja valvonnan to-
teut ta mi sek si.

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.



VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA
Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 49 27.09.2021

LUVAN VOIMASSAOLO
Lupa on voimassa 10 vuotta. Lupa on voimassa 31.10.2031 saakka.

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 820,50 euroa. Maksuun lisätään taksan mu kai ses ti
kuu le mi sis ta aiheutuneet kustannukset.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 19-20, 23 §.
VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7 §.
VNp melutason ohjearvoista (993/1992).
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011).
Luonnonsuojelulaki
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. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tie dok si saan nis-
ta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

- - -

Keskustelun kuluessa Sulo Pasanen esitti, että laitettaisiin suoja-aita
tienpuoleiselle alueelle, koska  rinne on jyrkkäreunainen ja muutenkin
monessa mielessä vaaranpaikka.

Keskustelun kuluessa toimialajohtaja lisäsi päätösehdotukseen aidan
rakentamisen lisäämisen Penttiläntien puoleisen ottoalueen reunaan.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen toimialajohtajan kokouksessa
tekemällä lisäyksellä.

Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Leppänen poistui kokouksesta
esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Muutoksenhaku Hallintovalitus

Toimenpiteet  1.10.2021 Ote + valitusosoitus hakija, Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus

 ____________
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  1.10.2021

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 1.10.2021.

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 8.11.2021. 

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.


