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OTTAMISLUPAPÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTTOON KUUSIVAARAN 

MOREENIALUEELTA, KITTILÄN VALTIONMAA I (TILA RN:o 261-893-10-1) / 

METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY 

 

ASIA 

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Päätös sisältää 

ratkaisun maa-ainelain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamisesta mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA   OTTAMISSUUNNITELMAN LAATIJA 

Metsähallitus Metsätalous Oy  Tuomo Toivanen / 040 5717897 

Ivalontie 10    Maanmittausinsinööri 

99800 IVALO   Koillismittaus Oy 

   

YHTEYSHENKILÖ 

Tapani Pennanen 

Tienrakennusesimies, Metsähallitus 

040 0346315 

tapani.pennanen@metsa.fi 

 

MAANOMISTAJA 

tila Kittilän valtionmaa I (261-893-10-1)  

Valtion metsämaa  

Suomen valtio / Hallinnoi Metsähallitus     

   

 

ASIAN VIREILLETULO 

Hakemus on saapunut 21.12.2020. 

 

Viranomaisen toimivalta 

Yli 100 000 m3 tilavuudeltaan olevat maa-ainesluvat ratkaisee kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen (Rakennus- ja Ympäristölautakunta, delegointipäätös 17.12.2018 

§172). 

 

HAKEMUKSEN KOHDE 

Kunta:  Kittilä  

Kylä:  Sirkan rekisterikylä 

Tila:  Rnr:o 261-893-10-1  

 

KAAVOITUS- JA LUPATILANNE 

Tunturi-Lapin maakuntakaavassa (tullut voimaan 16.5.2012) alue on varattu maa- ja 

metsätalousalueeksi (M 4511).  
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HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA 

 

Yleistä 

Sora-alue sijaitsee n. 45 km päässä Kittilän kirkonkylästä luoteeseen Majavaojalla Pallas-

Yllästunturin kansallispuiston tuntumassa, 1,6 km Kivijärven eteläpuolella. Alueelle johtaa olemassa 

oleva metsäautotie. Alueella ei ole aiempaa maa-ainesten ottotoimintaa. 

 

Alue edustaa kasvillisuusluokaltaan kuivahkoa kangasta, joka kasvaa mäntymetsää. Alue sijaitsee 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suojametsävyöhykkeellä. Lähimmät vesistöt ovat Kivijärvi (1,6 

km) ja Kivilommol (n. 2 km). Lähin pienvesistö on n. 85 metrin päässä metsäautotien toisella puolen 

sijaitseva puro, joka ei Metsähallituksen täydennyksen (3.12.2021) mukaan ole lähdeperäinen.  

 

Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta ja lähimmät loma-asunnot sijaitsevat yli 1,5 

km etäisyydellä.  

 

Maa-aineslupaa haetaan noin 1,7 ha maa-ainesalueelle, josta varsinaiseen ottamistoimintaan 

käytetään 1,2 ha. Maa-aineksia on tarkoitus ottaa 15 000 m3 10 vuoden aikana ja ottamissyvyys 

vaihtelee välillä 2-5 m. Alin ottotaso on suunniteltu olevan +326,00N2000 

 

Ottamisalueella ei ole voimassa olevia rajoituksia tai toimenpidekieltoja. Suunnitelman mukaisen 

ottotoiminnan vaikutus alueen ympäristöön on vähäinen.  

 

Hakija ei ole selvittänyt tarkkoja pohjaveden pintatietoja, mutta on kaivanut 3 m syvyisiä koekuoppia 

maa-ainesalueelle, joissa ei ole havaittu pohjavettä. Ottamistoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia 

pohjavesiin, mikäli ottamissuunnitelmaa sekä lupamääräyksiä noudatetaan.  

 

Hakemuksesta on pyydetty yksi täydennys 3.12.2021.  

 

Ottamisessa noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja maa-aineslain mukaisia ohjeita ja määräyksiä. 

Materiaalin siirroissa käytetään nykyisiä tieyhteyksiä.  

 

Alueelta saatava materiaali on soramoreenia, jota jalostetaan käyttökelpoiseksi murskaamalla, 

seulomalla ja/tai käytetään sellaisenaan tierakennuskohteessa. Alueella ei murskata maa-aineksia yli 

50 vrk/vuosi.  

 

Luvan perusteella otetun maa-aineksen varastointialueet sijoitetaan maa-ainesalueen pohjoisosaan 

lähelle kulmapistettä 2. Soranoton jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. Metsittämisestä vastaa 

Metsähallitus, mikäli alue ei metsity luonnollisesti. Ottotoiminnan jälkeen ja ottotoiminnan edetessä 

reunat luiskataan noin 1:3 kaltevuuteen. Pintamaat ja isot kivet käytetään oton jälkeen maisemointiin.  

Jälkityöt ja maaston muotoilut suoritetaan siten, että työn tuloksena on luonnonmukainen maasto. 

Ottamistoiminta ei vaikuta kaukomaisemaan. 
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Suunnitellun maa-ainesalueen pinta-ala on 1,7 ha 

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 1,2 ha  

Suunniteltu maa-ainesten ottamismäärä on 15 000 m3 

Maa-ainesten ottamissyvyys on 2-5 m 

Ottaminen suoritetaan tasoon +326,00N2000 

Arvioitu vuotuinen otto vastaa maa-ainesten tarvetta. 

Ottoalueen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N = 7540118; E = 387473 

Luvan voimassaoloaikaa on haettu 10 vuotta. 

 

Syntyvät jätteet toimitetaan jätteen keruupisteeseen tai jätehuollon piiriin, eikä alueella 

säilytetä tai varastoida jätteitä. Kaivannaisjätteeksi luokiteltavat pintamaat (1 600 m3) ja 

lohkareet (400 m3) hyödynnetään alueen maisemoinnissa. 
 

Alueella ei tulla varastoimaan poltto- tai voiteluaineita.  
 

Ottamistoimintaa varten alueella käytettävät koneet ovat kaivinkone, pyörökuormaaja, 

mobiilimurskauslaitos sekä kuorma-autot. Koneiden mahdolliset vuodot korjataan välittömästi. 

 

 

 

ASIAN KÄSITTELY 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan 

internet-sivuilla 28.10.-8.12.2021. Hakemuksen johdosta on suoritettu neljä naapurinkuulemista. 

 

Lausunnot 

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Kyrön paliskunnalta, Lapin maakuntamuseolta, Lapin ELY-

keskukselta ja Metsähallituksen Luontopalveluilta. 

 

Kyrön paliskunta ei lausunut hakemuksesta. 

 

Metsähallituksen Luontopalvelut ilmoitti 7.12.2021, ettei heillä ole tarvetta 

lausua hakemuksesta. 
 

 Lapin Maakuntamuseon lausunnossa 9.12.2021 todetaan: 

Lapin maakuntamuseolla ei ole asiassa huomautettavaa. 

 

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa 27.12.2021 todetaan muun muassa 

seuraavaa: 

”Ympäristönsuojelulain 27 §:ssä säädetään yleisestä luvanvaraisuudesta. Liitteen 1 

taulukon 2 kohdan 7c ja 7e mukaan muun muassa kivenlouhimolle, kiinteälle tai 

siirrettävälle murskaimelle tulee hakea ympäristölupaa, mikäli toiminta-aika on 

yhteensä vähintään 50 vuorokautta. Alle 50 vuorokautta kestävästä toiminnastakin 

toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti 

tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua 

tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta 
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ennen toiminnan aloittamista, mikäli kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ei 

määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. 

--- 

Lapin ELY-keskus toteaa, ettei suunnitellulla moreenin ottamisalueella ja sen 

lähiympäristössä ole tiedossa olevia luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 20-23 §:n 

liitteen 3 (a) koko maassa rauhoitettujen kasvilajien esiintymiä, ei liitteen 4 

uhanalaisten lajien ja erityisesti suojeltavien lajien havaintopaikkoja (LSA 160/1997, 

VNp 521/2021 liite 4) eikä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II a ja IV a eläinlajien 

eikä II b ja IV b kasvilajien havaintopaikkoja eikä suurten petolintujen reviirejä 

(14.12.2021 laji.fi, Lajitietokeskus). 

--- 

ELY-keskus katsoo, että suunniteltu toiminta on pienimuotoista (15 000 m3, ottosyvyys  

2-5 m), mahdollinen murskaustoiminta lyhytaikaista (alle 50 vrk / 10 v) ja 

moreeninottoalue sijoittuu riittävän etäälle Natura 2000 -alueesta. ELY-keskus katsoo, 

että ottotoiminnan vaikutukset (laatu, suuruus, kesto) ovat luonteeltaan heikkoja (ei 

merkittäviä), suuruudeltaan vähäisiä ja kestoltaan lyhytaikaisia pöly- ja 

meluvaikutuksia, jotka kohdistuvat ottoalueen lähiympäristöön eikä merkittävät pöly- 

ja meluvaikutukset ylety Natura 2000 -alueelle saakka. Ottotoiminnan vaikutukset eivät 

ole merkittäviä Natura 2000-alueella. ELY-keskus toteaa, että ennalta arvioiden maa-

ainesten otto- ja varastointitoiminta ei heikennä merkittävästi Natura 2000-alueen 

suojelun perusteen olevia luontoarvoja. Näin ollen luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 

§:n mukaista Natura-arviointia ja siihen liittyvää lausuntomenettelyä ei ole tarpeen 

tehdä. Retkeilyreitti Pallas - Yllästunturi kulkee yli 4 km etäisyydellä lounaassa. Lapin 

ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottotoiminta ei aiheuta meluvaikutuksia 

retkeilijöille 

--- 

ELY-keskus kuitenkin korostaa huolellista toimintakulttuuria. Öljyjen tai muiden 

vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen tulee estää. Suojausratkaisujen  

tulee olla tiiviitä ja öljyjä kestäviä, eikä suojarakenteeseen saa päästä virtaamaan 

ympäristön hulevesiä. Tiiviille alustoille kertyvän veden hallinta tulee suunnitella siten, 

että vedet eivät pääse missään tilanteessa tulvimaan yli. Ympäristöön päässeet 

polttoaineet ja ympäristölle vaaralliset aineet on heti kerättävä talteen. 

Toiminnanharjoittajalla tulee olla esitettynä säilytyspaikka öljyiselle maa-ainekselle. 

--- 

Ottamisalue tulee jälkihoitaa välittömästi ottotoiminnan päätyttyä ja 

jälkihoitotoimenpiteet tulee yksilöidä mahdollisessa maa-ainesluvassa. 

Pintamateriaalina tulee ensisijaisesti käyttää alueen alkuperäistä pintakerrosta. 

Alkuperäisen pintakerroksen kangashumus ja sen alapuolella oleva rikastumiskerros  

tulisi kuoria ja varastoida erikseen ottamisalueen reunoille ennen toiminnan 

aloittamista. Pintamaat tulee levittää alueelle takaisin alkuperäisessä järjestyksessä. 

Kasvillisuuden kannalta paras tulos saavutetaan, kun maan ylin orgaanista ainesta 

sisältävä humuskerros (kuntta) voidaan irrottaa ja levittää takaisin alueella laajoina  

mattoina. Pintamaiden varastointiaika tulisi olla mahdollisimman lyhyt, sillä 

pintakerroksen orgaaninen aines hajoaa nopeasti. Soveltuva varastointiaika on 

korkeintaan 2-3 vuotta. Vaiheistamalla ottaminen ja jälkihoito saavutetaan paras 

lopputulos.” 
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Muistutukset ja mielipiteet 

Naapurinkuulemisessa on saapunut muistutus 14.12.2021.  

 

ASIAN RATKAISU 

Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviranomaisena toimii Kittilän kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltija. Yli 100.000 m3 tilavuudeltaan olevat maa-ainesluvat 

ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Rakennus ja Ympäristö lautakunta, 

delegointipäätös 17.12.2018 §172). 

Viranhaltija päättää myöntää haetun maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan Metsähallitus Metsätalous 

Oy:lle soranottoon Kittilän kunnassa, tilalla RN:o 261-893-10-1, ottamissuunnitelman ja 

suunnitelmakarttojen mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin: 

 

Lupamääräykset 

Ottamistoiminta 

 

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on enintään 15 000 m3. 

2. Lupa on voimassa hakemuksen mukaisesti 10 vuotta. 

3. Aloitustarkastus on pyydettävä ennen ottamistoiminnan aloittamista. Valmistelevat työt, 

kuten pintamaan poiston, pohjavesiputken asennuksen, merkintöjen ja koneiden kuljetuksen 

alueelle saa aloittaa. 

4. Ennen aloitustarkastusta tulee luvan haltijan tehdä seuraavat toimenpiteet:  

a. toimittaa tässä luvassa määrätty vakuus kunnalle 

b. asentaa ottoalueelle vähintään yksi pohjavesiputki  

c. asentaa korkeuskiintopisteet (3 kpl) 

d. merkitä ottoalueen rajat selkeästi maastoon 

5. Ottamisalue on merkittävä maastoon siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko 

ottamistoiminnan ajan ja ovat selkeästi havaittavissa myös lumipeitteisenä aikana. Merkit on 

tarkistettava säännöllisesti ja uusittava tarvittaessa. 

6. Ottamisalueella tulee olla ainakin kolme korkeuskiintopistettä, joista ottamistasot 

(+332,48N2000), (+333,71N2000) ja alin ottamistaso (+326,00N2000) voidaan tarvittaessa 

tarkistaa. Alin ottamistaso on merkittävä korkopukilla siten, että se on selkeästi 

havaittavissa ottoalueella, johon alin ottamistaso sijoittuu. Ottamistasot on sidottava 

valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. Kiintopistemerkintöjen tulee olla selkeästi 

havaittavissa koko ottotoiminnan ja jälkitöiden ajan. 

7. Ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ottoalueella ei saa ottamisen aikana olla 

tarpeettomasti jyrkkiä luiskaamattomia rinteitä. 

8. Ottotoiminta on suoritettava niin, ettei pohjaveden pinnan taso pysyvästi muutu ja ettei siitä 

aiheudu pohjaveden laadun tai määrän vaarantamista. 
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9. Pohjaveden pintaa on tarkkailtava säännöllisesti (vähintään kaksi kertaa vuodessa) ja 

riittävän usein ottotoiminnan aikana. Pohjaveden korkeushavainnot on kirjattava ja esitettävä 

valvontaviranomaiselle pyydettäessä. 

10. Ottamista ei saa ulottaa pohjaveteen saakka. Ylimmän luontaisen pohjavesipinnan 

yläpuolelle on jätettävä vähintään kahden (2) metrin koskematon maakerros 

suojakerrokseksi. Ottotasoa on nostettava tarvittaessa, mikäli pohjaveden ylimmän pinnan 

korkeus antaa siihen aihetta. Alueelle ei saa johtaa pintavesiä. 

11. Vesiä ei saa johtaa maa-ainesalueelta ilman erillistä ilmoitusta kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua vettymistä tai muuta 

haittaa viereisillä tiloilla. 

12. Alueella ei saa murskata maa-aineksia yli 50 vuorokautta lupa-aikana. 

Murskaamispäivistä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, joka on toimitettava 

valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Luvan haltijan on tehtävä kunnan 

ympäristövalvontaan erillinen meluilmoitus (YSL §118) viimeistään 30 päivää ennen 

murskauksen aloittamista. 

13. Murskauslaitoksen meluhaittojen ehkäisemiseksi murskausta saa toteuttaa seuraavasti: 
ma-pe klo 7-22 välillä. Myös muita merkittävää melua aiheuttavia toimia tulee välttää 

kyseisten aikojen ulkopuolella. Melupäästöjen tulee lähikiinteistöillä pysyä valtioneuvoston 

päätöksen (993/1992) loma-asunnoille ja taajaman ulkopuolelle määrättyjen ohjearvojen 

mukaisina. Mikäli meluhaittoja esiintyy, voidaan luvan haltija velvoittaa melumittausten 

suorittamiseen. 

14. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää poltto- ja voiteluaineita, eikä niitä saa säilyttää 

alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Mahdolliset polttoaineiden ja 

öljytuotteiden varastot, työkoneiden säilytyspaikat sekä tankkauspaikka tulee suojata 

tarkoituksen mukaisesti niin, että polttoaine- ja öljyroiskeiden pääsy maaperään 

estetään. 

15. Öljyä ja muuta pohjavesille haitallista ainetta sisältävät säiliöt tulee sijoittaa 

suojakaukaloon tai kaksoisvaipparakenteiseen säiliöön. Alueella on oltava riittävästi 

imeytyskalustoa ja öljyisten jätemaiden säilytysastioita öljy- ja polttoainevuotojen varalta.  

16. Alueella ei saa suorittaa muita kuin kiireellisiä/välttämättömiä työkoneiden, 

murskauslaitteiston ja ajoneuvojen korjaustoimenpiteitä. Luvan haltijan tulee valvoa, että 

urakoitsijat huolehtivat riittävästä suojauksesta ja keräävät öljy- ja polttoainevahinkojen 

tahraamat maat sekä imeytysmateriaalit pois välittömästi ja toimittavat ne asianmukaiseen 

jatkokäsittelyyn. 

17. Työkoneiden ja muiden kulkuneuvojen peseminen alueella on ehdottomasti kielletty. 

18. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta il-

moittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

19. Alueen jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista 

tai haittaa ympäristölle. Jäte on lajiteltava ja toimitettava asianmukaisesti jätehuollolle. 

Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Alueelle ei saa sijoittaa ylijäämämassoja 

eikä jätteitä.  
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20. Mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa syntyvät vaaralliset jätteet (mm. öljyiset 

jätteet) on kerättävä nestetiiviisiin astioihin ja toimitettava asianmukaiset luvat omaavaan 

vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen tai vastaanottopisteeseen. Öljy- ja polttoainevuodot 

ja alueella syntyneet vaaralliset jätteet tulee raportoida siirtoasiakirjoineen kunnan 

ympäristövalvontaan.  

21. Maa-aineksia ei saa läjittää hakemuksessa ilmoitetun ottoalueen ja maa-ainesten 

varastointialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia tai muuta läjitettävää 

ainesta muualta. 

22. Mikäli toiminnasta aiheutuu pinta- ja/tai pohjavesiin kohdistuvia haittoja, on toiminnanhar-

joittaja niistä maa-aines- ja vesilain mukaisessa vastuussa ja velvollinen mm. tarvittaviin 

korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin. 

Jälkihoito 

23. Ottamisalue tulee jälkihoitaa YM:n oppaan 2020:24 (Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten 

kestävään käyttöön) ohjeiden mukaisesti. 

24. Ottaminen ja jälkihoito tulee vaiheistaa mahdollisuuksien mukaan. 

25. Ottoalueen luiskaukset tulee tehdä vähintään kaltevuuteen 1:3. Luiskauksessa on otettava 

huomioon alueen maastonmuodot. 

26. Ottamisalueelle tulee tarvittaessa toiminnan loputtua kylvää männynsiemenet metsittymisen 

varmistamiseksi. Luvan haltijan tulee esittää maisemointisuunnitelma vuosi ennen 

ottotoiminnan tai lupa-ajan päättymistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

27. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei saa olla maa-aineskasoja ja tiivistetyt tienpohjat ja va-

rastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää. 

28. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain 31. tammikuuta mennessä ilmoittaa kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ympäristöhallinnon NOTTO-tietokantaan otetun 

maa-aineksen määrä ja laatu. NOTTO-tietokannan tarvittavat ilmoitusnumerot saa 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta noin 2 kk päästä luvan myöntämisestä.  

29. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti etukäteen, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, 

luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua. Ellei ilmoitusta toimiteta, 

viranomaisella on oikeus periä tulevan vuoden valvontamaksu. 

30. Ottamis- ja viimeistelytöiden suorittamisen jälkeen, ennen lupa-ajan päättymistä, on 

luvanhaltijan pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastusta. 

 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Kun ottamistoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan lupaviranomaisen 

antamia määräyksiä, hakemuksen tarkoittamalta alueelta on mahdollista ottaa maa-aineksia ilman, 

että siitä aiheutuu maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja seurauksia. 
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OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN 

Maa-aineslain 21 §:n 3 momentin mukaan luvan mukainen toiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen 

tultua lainvoimaiseksi 3.3.2022. 

 

 

SUORITETTAVAT MAKSUT 

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, asianosaisten kuuleminen, viranomaislausunnot sekä 

vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmistamiseksi. 

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asianosaisten kuulemisesta ja ottamistoiminnan vuotuisesta 

valvonnasta peritään maksua Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimassa 1.1.2020) mukaisesti: 

 

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, perusmaksu    300,00 € 

ja lisäksi ottomäärän mukainen maksu (15 000 m³ x 0,018 €/m³)   270,00 € 

Asianosaisten kuuleminen (4 naapuria, á 40 €)    160,00 € 

Valvontamaksut 2022 (Perusmaksu 120 e + 1 500 m³ x 0,038 €/m³)   177,00 € 

     

Yhteensä  907,00€ 
 

 

Vakuus 

Luvanhaltijan on ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista annettava lupaviranomaiselle 4 170 € 

vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. Vakuus 

on laskettu Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.  

Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan eli 3.3.2032 

saakka. Vakuuden voimassaolon päättyessä luvan haltijan on välittömästi toimitettava uusi 

vakuus. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus. 

 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  

Maa-aineslaki (555/1981) 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 

Jätelaki (646/2011) 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 

MUUT OHJEET 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Kittilän kunta (Kittilän kunnanhallitus 29.10.2019 § 305) 

Maa-ainesten ottaminen; Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisu 2020:24. 

 

PÄÄTÖKSET JA JULKIPANO 

Päätös annetaan 24.1.2022. Muutoksenhakua varten oleva valitusaika päättyy 2.3.2022. 
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LUVAN VOIMASSAOLOAIKA 

Tämä ottamislupa on hakemuksen mukaisesti voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaan tulon jälkeen. 

Lupa päättyy 3.3.2032. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös ja ottamissuunnitelma, johon on maa-ainesasetuksen 6 §:n mukaisesti tehty merkintä luvan 

myöntämisestä 

- luvanhakijalle 

- Lapin ELY-keskukselle, ympäristö ja luonnonvarat 

- MH Luontopalveluille 

 

 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. 

 

 

 

 

Kittilässä 24.1.2022 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

 

 

 

Sanna Kivilompolo 

Ympäristötarkastaja 

 

 

Liitteet Valitusosoitus  

Lähestymiskartta 
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VALITUSOSOITUS MAA-AINESLAIN MUKAISEEN PÄÄTÖKSEEN 
 

Valitusviranomainen 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

  postiosoite: PL 189, 90101 OULU 

  käyntiosoite:  Isokatu 4, OULU 

  sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

telefax: 0295642841 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus on 

- sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

- kunnan jäsenellä 

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen 

ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 

ympäristövaikutukset ilmenevät 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisella 

- muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella 

Valitusaika 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen kuulutuksesta. Päätöksen katsotaan tulleen 

asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon seitsemän päivän kuluessa kuulutuksen 

julkaisemisesta.  

Valituskirjelmä 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku 

muut henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi 

on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asia a koskevat ilmoituksen 

valittajalle voidaan toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoittava valituskirjelmä. 

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta.  

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 

jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 

valituskirjelmään valtakirja. 
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Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 

viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat 

voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla 

määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 

siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 

oikeudenkäyntimaksu voimassaolevan taksan mukaisesti. Tuomioistuinten ja eräiden 

oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa 

(701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
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