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Asianumero D/353/11.01.00/2021
 

Otsikko Monikkasalo varastointihakemus
 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Metsähallitus Metsätalous Oy

Yhteyshenkilö:
Ilmo Heikkinen
p. 0400 183174

 

Hakijan osoite PL 94
01301 VANTAA

 

Vireilletulo 15.5.2021
 

Kiinteistörekisteri numero90-416-2-104
 

Kiinteistön osoite / sijainti Papinniemi Monikkasalo, Heinävesi
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Kiinteistön haltija MH Kivi Oy

 

Toiminnan kuvaus Metsähallitus Metsätalous Oy hakee lupaa maa-aineksen varastointiin Monikkasalon (90-416-
2-104) maa-ainesalueella. Kohteeseen on myönnetty maa-aines- ja maisemointilupa MH Kivi
Oy:lle 25.2.2021 15 § / Keski-Savon ympäristölautakunta. Maisemointilupa oli voimassa
30.6.2021. maisemointilouhinta tehtiin kesäkuussa 2021 MH-kivi Oy:n toimesta. Pääosa
louheesta on käytetty alueen maisemointiin ja alueelta on murskattu kiviainesta noin 30 000
tonnia.
MH kivi Oy:llä on edelleen voimassa kalliokiviaineksen ottoalueen(lupa päättynyt 4.12.2019)
vakuus. Maisemoinnin viimeistelytyöt ovat hieman kesken, joten ko. vakuus voidaan vapauttaa
kun lopputarkastus on pidetty, ja maisemointitoimet tehty luvan mukaisesti ja
varastointialueeksi jäävälle alueelle on asetettu uusi vakuus Metsähallitus Metsätalous Oy;n
toimesta.

Alueella on edelleen varastointitarve, koska kaikkia maa-aineksia ei ole ehditty ajaa pois.
Varastoitava kiviaines käytetään pääsääntöisesti varastointiluvan hakijan Metsähallitus
Metsätalous Oy;n toimesta. Varastoitavan kiviaineksen enimmäismäärä on 30 000 tn.
Varastointilupaa haetaan 31.12.2027 saakka. Maisemointi ja jälkihoito alueelle tehdään
karhentamalla varastoalueen pohja ja tarvittaessa alueelle tuodaan pintamaita, jotka sekoitetaan
pohjamaahan.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Hakemuksesta on kuulutettu 20.5.-28.6.2021 Heinäveden kunnan nettisivuilla ja Keski-Savon
ympäristötoimen internetsivuilla.

 

Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
 

Muistutukset / mielipiteet Hakemuksen johdosta ei saapunut muistutuksia.
 

Päätösperustelut Luvan mukaisesta toiminnasta ei aiheudu maa-aineslain (555/1981) 3 §:n mukaisia seurauksia.
Päätöksellä ei oikeuteta maa-ainesten lisäottoa.

 

Päätöksen tiedot
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Asian ratkaisu Ympäristöpäällikkö myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen
luvan maa-ainesten varastoimiseen hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

 

Määräykset 1. Lupa oikeuttaa varastoimaan maa-ainestuotteita enintään 30 000 tn hakemuksessa esitetyllä
0,37 ha alueella.

2. Maa-ainesalueen maisemointi ja jälkihoitotyöt on tehtävä lupakauden loppuun mennessä.

3. Lupa on voimassa 31.12.2027 asti

4. Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle 1850 euron suuruinen hyväksyttävä
vakuus jälkihoitotöiden varalta.

Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus
vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt
jälkihoitotoimenpiteet suoritetuiksi.

5. Toiminnan valvonnasta peritään vuosittain voimassa olevan taksan mukainen
valvontamaksu.

Lupamääräysten perustelut:

Luvan voimassaolo, varastointimäärä, maisemointi ja toiminta-alue on hyväksytty hakemuksen
mukaisesti.

Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden suuruus. Vakuus on määrätty Keski-Savon
ympäristölautakunnan 17.12.2020 80 § vahvistaman maa-ainestaksan mukaisesti.

 

Päätöksen voimassaolo 31.12.2027
 

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 (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16 b, 19, 20, 23, 23 a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja
maa-ainestaksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Hakemuksen käsittelystä peritään 280 euroa Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 80
§ hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti. Liitteen kohta 2.5 maa-ainesten varastointiluvan
myöntäminen maa-ainesalueelle ottoluvan voimassaolon päätyttyä.

 

Liitteet  

 

  Eila Kainulainen
  Ympäristöpäällikkö
 

  eila.kainulainen@leppavirta.fi
  044 7906 049
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristöpäällikkö 2.7.2021 5 §
 

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 Metsähallitus Metsätalous Oy
Keski-Savon ympäristölautakunta
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