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Asianumero D/493/11.01.08/2022
 

Otsikko Maa-aineslupahakemus, Konttila 7:53, Heinävesi
 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Kukkonen Timo

 

Hakijan osoite Petrumantie 121, 79885, Etelä-Petruma
 

Vireilletulo 7.7.2022
 

Kiinteistörekisteri numero90-417-7-53
 

Kiinteistön osoite / sijainti Konttila 7:53, Petruman kylä, Heinävesi, kulku Rantalinnuntieltä
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Petrumantie 121, 79885, Etelä-Petruma

 

Toiminnan kuvaus Hakija hakee maa-aineslupaa maa-ainesten ottoon Konttilan kiinteistöllä (90-417-7-53),
Petruman kylässä Heinävedellä. Otettava maa-aines on karkeaa, soran sekaista moreenia. Otto-
alue on aikaisemmin ollut Heinäveden kunnan omistuksessa ja tuolloin on alueelta myös otettu
maa-ainesta esimerkiksi tilalle johtavan tien rakentamiseen. Alue sijaitsee Valtatie 23 varresta
noin 1,2 kilometrin etäisyydellä. Alueelle kuljetaan Rantalinnuntieltä. Alue sijaitsee linnuntietä
vajaan 17 kilometrin päässä Heinäveden keskustasta, sen pohjoispuolella. Alueelle ilmoitettu
yleiskaava 090-Y200611993.
Maa-aineslupaa haetaan neljäksi (4) vuodeksi ja 4 000 m3 ktr kokonaisottomäärälle.
Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 1 000 m3 ktr. Ottamisalueen koko on 0,6 hehtaaria ja
tilan kokonaispinta-ala on 51,48 hehtaaria. Ottoainesta on kaavailtu käytettäväksi seulonnan tai
murskauksen jälkeen tien kunnossapitoon ja alueen tonttien rakennusmateriaaliksi. Maa-
ainesten ottosyvyys on 1-4 metriä ja ottotasoksi on ilmoitettu +102 (N60). Ottoalue ei sijaitse
pohjavesialueella.
Liikenne tapahtuu Rantalinnuntietä pitkin. Tien varrella on yksi loma-asunto, kaksi
rakentamatonta tonttia sekä metsätalousmaata. Lähimpään asuinrakennukseen on etäisyyttä
linnuntietä pitkin noin 480 metriä, ja lähimpään loma-asuntoon noin 370 metriä. Lähimmän
rakenteilla olevan loma-asunnon kiinteistön rajalle on noin 150 metriä.
Ottoalueen ympärillä on suurimmaksi osaksi metsätalousmaata. Lähin vesistö ottoalueelta
katsottuna on Juurikkajärvi, joka on noin 130 metrin päässä ottoalueesta. Juurikkajärven
koroksi on ilmoitettu 100,6 m (N60). Ottoalueen lävitse kulkee sähkölinja.
Hakemuksessa ilmoitettu, että ottamisalueella ei ole rajoituksia, eikä ottamistoiminnalla olisi
vaikutusta pohjaveteen. Myös luonnonolosuhteisiin toiminnalla ei olisi vaikutusta.
Ottamistoiminnan jälkeen kapea harjanne on tasoittunut ja alue metsitetään ympäristöön
sulautuvaksi.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Hakemuksesta on kuulutettu 22.07 - 30.08.2022. Asiakirjat olivat nähtävillä Heinäveden
kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla, sekä Keski-Savon ympäristötoimen verkkosivuilla.
Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajia (13 kpl).

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (13 kpl).
 

Muistutukset / mielipiteet Hakemuksen johdosta syntyi yksi (1) kappale muistutuksia.

Sivu 1 / 5

Sähköisesti allekirjoitettu
Eila Kainulainen 4.10.2022



Muistuttaja: PKS Sähkönsiirto Oy:
Maa-ainesten ottaminen ja työskentely sähköjohdon läheisyydessä
Työskentely ja maa-ainesten ottaminen Heinävedellä Petruman kylässä tilalla Konttila 7:53
keskijänniteilmajohtomme läheisyydessä on mahdollista, kun kaikki tarpeelliset
sähköturvallisuuden varmistamiseen liittyvät toimenpiteet on tehty.
Rakentamisessa ja kaivuutöissä sähkönjakeluverkoston läheisyydessä on noudatettava erityistä
varovaisuutta ja huolellisuutta. Kaivuutöiden minimietäisyys verkostorakenteistamme (harus,
pylväs, jakokaappi ym.) on kolme metriä laskettuna kaivannon luhistumattomasta reunasta.
Mahdollisista sähkönjakelun keskeytymis- ja korjauskustannuksista vastaa vahingon aiheuttaja.
Työkohteessa on ennen töiden aloittamista tarvittaessa tehtävä katselmus yhdessä
verkostourakoitsijan kanssa mahdollisten pylväiden, kaapeleiden, maadoitusten ja
maamassojen varastointien paikantamiseksi.
- Tilaaja voi halutessaan teettää PKS Sähkönsiirto Oy:llä muutoksia johdon rakenteisiin tai
sijaintiin, mikäli tien rakentaminen sitä edellyttää. Tilaaja vastaa tällöin muutostöiden
kustannuksista, osoittaa johdolle tarvittaessa uuden paikan ja maksaa siitä aiheutuvan
maankäyttökorvauksen maanomistajalle.
- Räjäytystöiden tekeminen johtoalueella vaati erillisen luvan hakemisen PKS Sähkönsiirto
Oy:ltä.
- Rakennustöiden tekemisessä jännitteisten osien läheisyydessä on noudatettava
Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 ja sen taulukon Z.2 etäisyysvaatimuksia. (Ote
standardista liitteenä)
- Tien varsinainen sijoittamislupa on erikseen sovittava maanomistajan kanssa.
Mahdollisista muutostöistä on oltava hyvissä ajoin yhteydessä PKS Sähkönsiirto Oy:n
Verkkopalveluiden myyntiin, että muutostöiden suunnitteluun- rakentamistyöhön jää riittävästi
aikaa.

 

Hakijan vastine Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine jätettyyn muistutukseen. Hakija jättänyt
seuraavansisältöisen vastineen: Toimitaan maa-aineksen otossa PKS Sähkönsiirron
ohjeistuksen mukaisesti ja huomioidaan annetut varotoimenpiteet.

 

Päätösperustelut Maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa. Lain 6 §:n 1
mom. mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen
ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä
säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten
vaikutus.

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

 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu Ympäristöpäällikkö myöntää Timo Kukkoselle Heinäveden kunnan, Petruman kylässä
sijaitsevalle kiinteistölle Konttila (90-417-7-53) maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-
ainesten ottamiseen 30.06.2022 päivätyn hakemuksen ja se liitteiden mukaisesti sekä seuraavin
määräyksin. Lisäksi ympäristöpäällikkö myöntää maa-aineslain 21 §:n mukaisen luvan aloittaa
toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

 

Määräykset 1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottoon hakemuksen mukaisella noin 0,6 hehtaarin alueella.
Ottamismäärä on enintään 4 000 m3 ktr.
MaL 6 § ja 11 §

2. Alueen alin sallittu ottotaso on +102 (N60), 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
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kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen edistymistä.
Mal 6 §

3. Ottamisalueen rajat tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla
tavalla.
Ennen toiminnan aloittamista on pidettävä katselmus PKS Sähkönsiirron kanssa, jolla
maastossa varmistetaan ja merkitään selkeästi mahdollisten pylväiden, kaapeleiden,
maadoitusten ja maamassojen varastokasojen sijainti, sekä käydään läpi turvalliset
työskentelyetäisyydet.
MaL 11 §, MaA 7 §

4. Hakijan tulee ilmoittaa Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnan
aloittamisesta. MaA 7 §

5. Ottamistoiminnan päätyttyä tulee jälkihoito toteuttaa hakemuksen mukaisesti tasoittamalla ja
metsittämällä alue.
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 § ja MaA 9 §

Vakuudet
7. Luvan saajan on toimitettava jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen varalta 1 700 €
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
lupamääräyksen mukaisesti suoritetuiksi.
MaL 12, 21 §, MaA 7 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen
8. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä
valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.
MaL 12 § ja MaA 7 §

 

Päätöksen voimassaolo 14.11.2026
 

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 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 §80 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja
maa-ainestaksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020
§ 80 hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti 320 euroa ja valvontamaksua peritään vuosittain
voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksan perusteella.

 

Liitteet  
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  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 4.10.2022 4 §
 

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja sen yhteystiedot:
 

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00-16.15

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

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
Pohjois-Karjalan Ely- Keskus
Tiedoksi: Keski-Savon ympäristölautakunta
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