
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristötarkastaja 1.2.2021 / 2 §

Asianumero  
 

Otsikko Maa-aineslupa kallion louhintaa, Matti Taskinen, Leppämäki
 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Matti Taskinen

 

Hakijan osoite Pilpantie 12
79910 Kerma

 

Vireilletulo 24.11.2020
 

Kiinteistörekisteri numero90-419-7-42
 

Kiinteistön osoite / sijainti Leppämäki Pölläkän kylä
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Matti Taskinen

 

Toiminnan kuvaus Lupaa haetaan kallion louhintaan ja murskaamiseen Pölläkän kylässä, Heinäveden kunnassa.
Maa-aineslupaa haetaan tilalle Leppämäki (90-419-7-42). Kalliomursketta tullaan käyttämään
tiestön hoitoon ja kunnossapitoon.

Ottoalue sijaitsee Pölläkän kylässä, Heinäveden kunnassa, noin 20km Heinäveden keskustasta
Kaakkoon.

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuoden ajalle ja 8 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen
koko on 0,4 ha ja koko tilan pinta-ala on 49,6 ha. Ottoalueen korkein kohta on + 162. Ottoalue
ulotetaan tasoon + 151. Pohjavesi alueella on tasossa + 140. Kiviaineksen ja pintamaiden
käsittely tapahtuu ottamisalueella. Pintamaa käytetään alueen jälkihoitoon. Ottamistoiminnan
päätyttyä alue siistitään ja maisemoidaan metsätalouskäyttöön.

Liikenne alueelle tapahtuu olemassa olevaa metsäautotietä pitkin, johon hakijalla käyttöoikeus.
Metsäautotiestä on yhteys Pilpan yksityistiehen, jossa hakija on osakkaana. Lisäksi
kallioalueen ympäri rakennetaan uutta metsäautotietä 500 m. Murskeen valmistamisen kestoksi
on arvioitu n. 25 vrk.

Alueella on vahvistettu Etelä-Savon maakuntakaava. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole
erityismerkintöjä. Alueella ei ole muita kaavoja.

Lähin häiriintyvä asuinkiinteistö on hakijan asuintalo noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueesta
pohjoiseen. Seuraavaksi lähin häiriintyvä asuinkiinteistö sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä
ottoalueesta kaakkoon.

Alue on tällä hetkellä metsätalouskäytössä ja lähin vesistö on noin 200 metrin etäisyydellä
etelään sijaitseva Leppälampi. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia arvokkaita
luontokohteita tai suojelualueita. Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä
toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia kaivoja eikä vedenottamoita.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Hakemuksesta on kuulutettu 30.12.2020-29.1.2021 Heinäveden kunnan nettisivuilla sekä
Keski-Savon ympäristötoimen nettisivuilla.
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Hakija on toimittanut hakemuksen mukana kiinteistöjen Koivula 1:31, Päivärinne 1:61 ja
Pihlajamäki 7:23 kiinteistöjen omistajien kuulemisasiakirjan eikä kiinteistöjen omistajilla ole
muistutettavaa kallion louhinnan eikä murskauksen johdosta. Myöskään UPM-Kymmene
Oyj:llä ei ollut huomautettavaa hankkeesta hakemuksen mukana olevan sähköpostikeskustelun
perusteella. Ympäristötoimen puolesta on lähetetty kuulemiskirjeet lisäksi kiinteistöille 90-419-
1-32, 90-419-7-21, 90.419-7-28, 90-419-876-2 ja 90-876-23-1.

 

Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.
 

Muistutukset / mielipiteet Hasumäen osakaskunta keskusteli kokouksessaan 10.1.2021 maa-aineslupahakemuksesta.
Kokouksessa hoitokunta totesi yksimielisesti, että osakaskunnalla ei ole huomauttamista
lupahakemuksesta.

 

Tarkastukset Keski-Savon ympäristötoimi on tehnyt alueella maastokäynnin 5.1.2021, johon osallistui myös
hakija.

 

Päätösperustelut Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos
asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-ainesluvan myöntäminen ei ole vastoin maa-aineslain 3 §:n 1 momentin määräyksiä.
Lupamääräykset annetaan, että maa-ainesten otto noudattaisi maa-aineslakia ja ettei maa-
ainesten otosta aiheutuisi maa-aineslain vastaisia vaikutuksia ympäristössä sekä
valvonnallisista syistä.

 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu Ympäristötarkastaja myöntää Matti Taskiselle Heinäveden kunnan, Pölläkän kylässä
sijaitsevalle kiinteistölle Leppämäki (90-419-7-42) maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-
ainesten ottamiseen.

Lupa myönnetään 24.11.2020 päivätyn hakemuksen ja hakemuksen liitteiden mukaisesti 10
vuodeksi seuraavin lupaehdoin:

 

Määräykset Toiminta
1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 0,4046 ha
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 8 000 m3ktr.

MaL 6 § ja 11 §

2. Alin sallittu ottotaso on +151 (N2000), kuitenkin siten, että keskimääräisen havaitun
pohjavesipinnan yläpuolelle jää koskematonta maa-ainesta vähintään kaksi (2) metriä.

Alueen korkotaso ja alin ottotaso tulee merkitä alueelle näkyville paikoille. Ottamisalueella on
oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen edistymistä.

MaL 6, 11 §

3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla tavalla.

Turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla tai muulla selvästi erottuvalla tavalla merkittävä
jyrkännekohdat. Tarvittaessa ottoalueen tulotie tulee varustaa puomilla ja se tulee pitää
suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

MaL 11 §, MaA 7 §

4. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan järjestää alueen aloituskatselmus.
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MaA 7 §

5. Ottotoiminnan loputtua jälkihoito tulee toteuttaa ottosuunnitelman mukaisesti.

MaL 5 a §

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

6. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen määrä ja
laatu NOTTO-rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun
loppuun mennessä.

MaL 23 a §, MaA 9 §

7. Lupa oikeuttaa alueen maisemoinnin käyttämällä alueelle soveltuvia, alueella olevia ja niihin
verrattavia maa-aineksia.

Maa-ainesalueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä hakemuksessa esitetyn
mukaisesti. Jyrkänteet tulee luiskata vähintään kaltevuuteen 1:2 tai loivemmaksi turvallisuuden
takaamiseksi.

MaL 11 §

Vakuudet

8. Luvan saajan on toimitettava jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen varalta 2400 €
suuruinen vakuus.

Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voimassa 12
kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun
valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet
lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi.

MaL 12, 21 §, MaA 7 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

9. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan
olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan
asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toiminnan seurantaa ja
tarkkailua varten.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä
valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 12 §, MaA 7 §
 

Päätöksen voimassaolo 10.3.2031
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille. Viranhaltijalla on ratkaisuvalta maa-aineksen ottamislupa-asiassa
kun otettava määrä on vähäinen (< 10 000 m3), eikä ottoalue sijaitse pohjavesialueella.

 

Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10 – 13, 21, 23, 23 a §:t
Vna maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 16.5.2019 § 42
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Maksu ja sen
määräytyminen

Maa-aineslupahakemuksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-
ainestaksan 16.5.2019.§ 42, 2 §:n kohdan 2.3 mukaisesti laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan
vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 180 €. Lisäksi
lupahakemuksen vireille tulo 20 €. Naapureiden kuulemisesta peritään 300 € maksu.

Lupamääräysten noudattaminen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen ottamisen
aloittamista 2400 euron suuruinen vakuus. Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen
rahoituslaitoksen antama pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus
hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama
panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus. Vakuuden on
oltava voimassa vuosi luvan päättymisen jälkeen, mutta se vapautetaan heti luvan velvoitteiden
tultua täytetyiksi.

 

Liitteet  

 

  Timo Turunen
  Ympäristötarkastaja
 

  timo.turunen@leppavirta.fi
  040 8473 998
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristötarkastaja 1.2.2021 2 §
 

Tähän päätökseen voi päätökseen tyytymätön asianosainen hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella, joka valittajan itsensä on toimitettava tai vastuullaan lähetettävä postitse tai lähetin välityksellä hallinto-
oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusaika on 30 päivää
päätöksen tiedoksisaannista.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjassa on ilmoitettava:
1. valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
2. päätös, johon haetaan muutosta
3. miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
4. muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.
 

Jakelu / tiedoksianto Hakija
Keski-Savon ympäristölautakunta
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 


