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MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTOSTA JA 

MURSKAUSTOIMINNASTA, KUMPUROVAN SORA-ALUE, PÖNTSÖ, NAPAPIIRIN 

KULJETUS  OY 

1. ASIA 

Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta 

hakemuksesta, joka koskee maa-ainesten ottoa ja murskaustoimintaa. Päätös sisältää ratkaisun 

ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan 

aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

2. LUVAN HAKIJA   LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 

Napapiirin Kuljetus Oy  Kiinteistö: ”Kumpurova” 

Marttiinintie 10   Rn:o 261-409-14-34 

96100 ROVANIEMI    

Y-tunnus 0195373-5    

 

YHTEYSHENKILÖ 

Markus Heikkilä 

0407396013 

markus.heikkila@napapiirinkuljetus.fi 

 

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottamiseen ja 

murskaamiseen Palkasvaaran sora-alueella Pöntsössä, tilalla ”Kumpurova” (261-409-14-34). 

Sora-alue sijaitsee Kittilässä 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan n. 1 800 m Kulkujoen 

sillasta, tien pohjoispuolella. Napapiirin Kuljetus Oy on vuokrannut alueen maanomistajalta. 

Alueella on ollut aikaisemmin ottotoimintaa. 

 

4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Toiminnan lupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin 

liitteen 1 kohdan 7 e) Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle 

sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä 

vähintään 50 päivää perusteella. 

 

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa 

ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan. Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan 

ympäristönsuojelulain mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja 

ympäristölautakunta. 

 

6. ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Hakemus on tullut vireille 28.9.2021. Hakemusta käsiteltäessä sovelletaan hakemuksen 

vireilletulohetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä.  

 

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN 

KAAVOITUSTILANNE 

Sora-alueella on jo aiemman luvan mukaista toimintaa. Toiminnanharjoittajalla on ollut alueella 

10 vuoden lupa (10.8.2010 § 307). Lupa on ollut voimassa 17.9.2020 asti ja kokonaisottomäärä 
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on ollut 300 000 m3. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa (voimaan 16.5.2012) alue on varattu 

maa- ja metsätalousalueeksi (MT). Aluetta ei ole jälkihoidettu edellisen oton jälkeen. 

 

8. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee Kittilässä 41 km kirkonkylästä Muonion suuntaan n. 1 800 m 

Kulkujoen sillasta, tien pohjoispuolella. Alueen pintamaat on poistettu aiemman toiminnan 

yhteydessä. Kiinteistön itäpuolella on runsaasti vanhoja maa-aineksen ottoon ja murskaamiseen 

käytettyjä alueita. Eteläpuolelta alue rajautuu maantielle 79 johtavaan soratiehen. Pohjois- ja 

länsipuolella sijaitsevilla kiinteistöillä maasto on kangasmetsää ja suota.  

 

Lähin käytössä oleva vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 0,7 km etäisyydellä alueesta. Alue 

sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152) eikä sen läheisyydessä ole 

muinaismuistokohteita. Lähin suojelualue ”Ylläs-Aakenus SAC” (FI1300618) sijaitsee n. 300 m 

länteen toiminta-alueelta. Lähin vesimuodostuma on noin 300 m pohjoiseen sijaitseva 

Majavaoja.  

 

Pohjaveden pinnan kartoitusta on alueella olevista havaintoputkista tehty jo pitkään (arviolta 

vuodesta 2008). Alueella sijaitsee useampi luvanhakijan asentama pohjaveden havaintoputki. 

 

9. LAITOKSEN TOIMINTA 

Toiminnan kuvaus 

Alueen pinta-ala on 9,8 ha, josta varsinaista ottotoiminta-alaa on 4,8 ha. Maa-ainesta otetaan 

120 000 m3 10 vuoden aikana. Alin ottotaso on +267,31 (N2000) ja ottamissyvyys 0-8 m.  

 

Maa-ainesta otetaan ja murskataan käyttöä vastaavasti. Ainesten otto suoritetaan 

suunnitelmakartoissa osoitetulla alueella ottosuuntanuolien mukaisesti ja poikkileikkauksissa 

esitettyyn ottotasoon +267,00 (N2000). 

 

Ottaminen tapahtuu luiskaamalla 1:3 kaltevuuteen. Ylisuuret kivet ja rikotetaan ennen 

murskausta hydraulisella iskuvasaralla. Maa-aines murskataan kolmivaiheisella AA105 

tyyppisellä murskauslaitoksella, jota syöttää pyöräkuormaaja. Hienompi maa-aines ja valmiit 

murskeet siirretään varastokasoihin varastointialueelle.  

 

Murskausta toteutetaan tuotantojakso-periaatteella ja 1-2 kuukauden mittaisia tuotantojaksoja 

arvioidaan olevan n. 1-2 kertaa vuodessa. Murskausta harjoitetaan arkisin ma-pe klo 6.00–22.00 

välisenä aikana. Murskauslaitos tuodaan paikalle jokaista murskauskertaa varten ja viedään pois 

urakan päätyttyä.  Kuormausta ja kuljetusta tehdään ma-su klo 7.00–22.00 välisenä aikana. 

 

Alueelle ei tule kiinteitä rakennelmia. Tukitoiminta- ja varastoalueena käytetään 

ottamissuunnitelmaan merkittyä tukitoiminta-aluetta. Tukitoiminta- ja varastoalueelle sijoittuvat 

pintamaiden valmiiden murskeiden varastointi sekä tiivispohjaisella altaalla, korotetuilla 

reunoilla ja öljynerotuskaivolla varustettu työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikka. Alueelta 

saatavien maa-ainesten siirtokuljetuksiin käytetään olemassa olevaa soratietä. Tien pölyämistä 

voidaan ehkäistä kastelemalla ja alentamalla ajonopeuksia. 

 

Ottotoiminnan jälkeen alueet tasataan ja maisemoidaan, jotta alue voidaan palauttaa 

metsätalouskäyttöön. Alue luiskataan vähintään kaltevuuteen 1:3, maisemoidaan ja metsitetään. 

Maisemointi pyritään aloittamaan jo ottotoiminnan aikana. 
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Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti 

Murskausaseman tuotteina ovat kivimurskeet, joiden arvioitu vuosituotannon keskiarvo on noin 

12 000 t/vuosi ja maksimi on 220 000 t/vuosi. Kokonaisuudessaan haetaan lupaa ottaa maa-

aineksia 10 vuoden aikana yhteensä 120 000 m3. 

 

Raaka- ja polttoaineet  

Alueelle tuodaan aggregaatti sekä polttomoottorilla toimiva murskain. Murskaimissa on kiinteät 

polttoainesäiliöt. Murskainten, kaivinkoneen, pyöräkuormaajan ja mahdollisten muiden 

työkoneiden tankkaus suoritetaan tukialueella sijaitsevalla tankkausalueella. Varastoitavat öljyt 

ja voiteluaineet säilytetään tukialueella valuma-altaallisessa varastokontissa. Alueella tarvittava 

sähkö tuotetaan aggregaatilla ja arvioitu sähkön vuosikulutus on 0,14 GWh/a. Tuotannossa 

käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai 

kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä, joissa sekä letkut että säiliöt ovat lukittavia. Toiminta-

aikojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttonesteitä tai työkoneita.  

 

Raaka-aine Keskimääräinen 

kulutus (t/a) 

Maksimikulutus 

(t/a) 

Varastointi 

Toiminta-alueella 

tuotettava kiviaines 

12 000 220 000 ottoalueella 

Polttoaine, kevyt 

polttoöljy 

12 120 kaksoisvaippasäiliö 

Öljyt 0,27 2,7 valuma-altaallinen 

varastokontti 

Voiteluaineet 0,21 2,1 valuma-altaallinen 

varastokontti 

Vesi 10 m3/vrk 

murskauslaitos 

 säiliöauto 

 

Liikenne 

Alueelta saatavien maa-ainesten siirtokuljetuksiin käytetään olemassa olevaa kantatieltä 79 

lähtevää soratietä. Tien pölyämistä voidaan ehkäistä kastelemalla ja alentamalla ajonopeuksia. 

Mursketoimituksien aikana sorakasettiautoliikennettä on alueella noin 30–50 käyntiä/vrk 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 

Käytettävät koneet ovat uudehkoja ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen, koneet ja laitteet 

huolletaan säännöllisesti. Käytettävä murskauskalusto on vuosimallia 2016 tai sitä uudempaa. 

Murskauslaitoksen kuljettimet on katettu yläpuolisilla pölysuojaimilla. Toiminta noudattaa 

sertifioitua ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ISO14001:2015 ja ISO 9001:2015 

laatujärjestelmää. 
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10. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt ilmaan 

Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt on esitetty hakemuksessa. 

Toiminnasta syntyy pölyä. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan koteloinnilla, 

kastelulla ja hiljentämällä ajonopeuksia.  

 

Toiminnan vuotuiset päästöt ilmaan ovat hakemuksen mukaan: 

Aine Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) 0,47 

Typen oksidit (NOx) 0,015 

Rikkidioksidi (SO2) 0,012 

Hiilidioksidi (CO2) 39 

 

Melu 
Melua syntyy kuljetuksissa, kuormaamisessa, murskauksessa ja seulonnassa. Murskauksen melu 

on tasaista. Arviot toiminnan melulähteiden melutasosta ja tärinävaikutuksesta on esitetty 

taulukossa. Äänen kuuluvuus vaihtelee mm. vuorokaudenajan ja sääolosuhteiden mukaan.  

 

 

Toiminta Melutaso 

(dB) 

Arvioitu tärinävaikutus 

Rikotus 113-118 Lievä paikallinen tärinä, joka ei leviä rikottavan 

kiven ulkopuolelle 

Murskaus ja seulonta 122-124 Lievä tärinä murskauslaitoksen välittömässä 

läheisyydessä 

Työkoneet ja liikenne 108-115 Lievä tärinä työkoneiden ja teiden välittömässä 

läheisyydessä 

 

Murskauslaitoksen melupäästö syntyy erityisesti esimurskaimesta ja seuloista. Maaston muodot 

sekä varastokasojen sijoittelu vaimentavat melua tehokkaasti. Varastokasat estävät melun 

leviämistä toiminta-alueelta. Myös alueen reunalle kasatut pintamaat estäisivät melun leviämistä 

ympäristöön. Melu ei ole oletettavasti häiritsevää lähimmissä altistuvissa kohteissa. 

 

Päästöt vesiin 

Toiminnalla ei ole vaikutuksia pintavesistöihin. Ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla 

pohjavesialueella (Kulkujoki – 12261152). Pohjaveden seurantaa toteutetaan Napapiirin 

Kuljetus Oy:n pohjavesiputkista. Ottotoiminta-alueella olevasta pohjavesiputkesta havaittu ylin 

vesipinta on havaittu tasossa +263.31. Alueen alin suunniteltu ottotaso on +267.31 (N2000). 

Tuolloin pohjavesipinnan ja alimman ottotason väliin jää 4 metrin suojakerros. 

 

Murskauslaitoksen toiminnasta ei synny jäte- tai hulevesiä. Alueen pohjan kaltevuudet 

muotoillaan siten, ettei valumavesiä keräänny alueen pohjalle. Sosiaalitilojen jätevedet ohjataan 
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umpisäiliöön ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Vuotuinen arvio syntyvän jäteveden 

määrästä on 500 kg/vuosi. Jätehuollosta vastaavat toiminnan aikana aliurakoitsijat. 

 

Päästöt maaperään 

Käytettävät poltto- ja voiteluainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia lukittavia säiliöitä tai kiinteästi 

valuma-altaallisia lukittavia säiliöitä. Tankkauspaikka suojataan reunoilta korotetulla tiiviillä 

kalvorakenteella, jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen.  

 

Jätteet 

Alueella syntyy jätteitä ainoastaan tuotantojakson aikana. Syntyvät jätteet lajitellaan erillisiin 

astioihin ja niitä säilytetään lukitussa varastokontissa. Ottosuunnitelmakartassa on esitetty 

erillisen varastointipaikan sijainti. Ottotoiminta-alueella ei säilytetä jätteitä. 

 

Jätelajike Arvio 

määrästä 

(kg/a) 

Käsittely- ja 

hyödyntämistapa 

Varastointi 

Sekajäte 1 000 Keräys kannellisiin 

astioihin 

Kunnallinen jätteenkeräys 

Jätevesi 500 Keräys umpisäiliöön Asianmukainen tyhjennys 

Vaaralliset jätteet (esim. 

öljyiset jätteet) 

200 Keräys merkittyihin ja 

suljettuihin astioihin. 

Lukitussa varastokontissa. 

Jätteen keräyslaitos, joka 

ottaa vastaan kys. jätettä 

Metalliromu 1 000 Kuormalava romunkeräys 

 

Tankkaus tehdään erillisellä suojatulla alueella. Mikäli pieniä määriä polttoaineita tai öljyjä 

päätyy maahan, saastunut maa-aines poistetaan lapiotyönä ja toimitetaan asiallisesti 

ongelmajätelaitokselle. Jos maahan päätyy polttoainetta tai öljyjä kone- tai laiterikon 

seurauksena, alueelle tuodaan tiivis ja katettu siirtolava, jolla maa-aine kuljetetaan käsittelyyn. 

Vaarallinen jäte kerätään merkittyihin, suljettuihin astioihin, varastoidaan lukitussa 

varastokontissa ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyä varten. Näiden rahtikirjat ja 

muu dokumentaatio säilytetään yrityksen toimistolla. Konekalusto tuodaan aina huollettuna 

kohteeseen eikä koneita huolleta alueella.  

 

11. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta, lähimmät rakennukset ovat n. 

0,7 km etäisyydellä alueesta. Pöly, melu ja tärinä ovat lyhytkestoisia ja rajoittuvat pääasiassa 

toiminta-alueelle, eikä niillä siten nähdä olevan merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen 

tai terveyteen. Ilman päästöt ovat vuositasolla niin pienimuotoisia ettei niillä nähdä olevan 

vaikutusta ilman laatuun. 

 

Toiminta sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Kulkujoki 12261152). Toiminta toteutetaan 

niin ettei siitä synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Alueelta on otettu aiemmin maa-

aineksia. Alue ei ole luonnontilainen. Ottoalueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita. 

Lähimmälle luonnonsuojelukohteelle on matkaa n. 300 metriä, eikä sille nähdä olevan 

toiminnasta haitallisia vaikutuksia. 
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Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Reunojen luiskat muotoillaan 

n. kaltevuuteen 1:3. Muotoilussa kiinnitetään huomiota alueen sulautumiseen ympäröivään 

luontoon. Aiemmin poistettuja pintamaita hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Alue 

muotoillaan mahdollisimman moni-ilmeiseksi ja maisemaan sulautuvaksi. Alue metsitetään 

istuttamalla.  

 

Toiminnalla on seuraavat sertifioidut laatu- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmät: 

ISO 9001:2015 ja ISO14001:2015 / Maanrakentaminen, maa- ja kiviainesmyynti, kuljetus ja 

konetyöpalvelu sekä poltto- ja voiteluainekauppa toimialoilla.  

 

12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT 

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. polttoainevuodon, 

öljyvahingon, luvattomien kuormien tuomisessa alueelle tai muun onnettomuuden yhteydessä. 

Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla 

ja tekniikalla.  

 

Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät tarkkailevat toiminnan 

oikeellisuutta siinä määrin kuin se heidän työtänsä koskee, ja ovat velvoitettuja toimimaan 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty. 

 

Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Jos 

maahan päätyy polttoainetta tai öljyjä kone- tai laiterikon seurauksena, alueelle tuodaan tiivis ja 

katettu siirtolava, jolla maa-aine kuljetetaan käsittelyyn. Vaarallinen jäte toimitetaan 

ongelmajätelaitokselle. Näiden rahtikirjat ja muu dokumentaatio säilytetään yrityksen 

toimistolla. Säiliöautossa on imeytysmattoja. Kaksoisvaippasäiliöiden yhteydessä on myös öljyn 

imeytysmattoja ja imeytysturvetta, jotka säilytetään sateelta suojattuna. Mikäli imetysturvetta tai 

imeytysmattoja joudutaan käyttämään, käytetty aines säkitetään muovisäkkeihin joiden lyhyt-

kestoinen välivarastointi sadesuojatussa suoja-altaassa.  

 

Tapahtuneesta onnettomuudesta ilmoitetaan viivytyksettä pelastusviranomaiselle, 

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa ELY-keskukselle.  

 

13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Käyttöhenkilöstö tarkkailee toiminnan oikeellisuutta työvuorojensa aikana. Työnjohto seuraa 

toimintaa työmaakäyntien ja työmaatarkastusten yhteydessä. Laitoksen toiminnasta pidetään 

käyttöpäiväkirjaa. Koneet ja laitteet tarkastetaan aina työvuoron alkaessa. Päästö- ja 

vaikutustarkkailu toteutetaan tämän ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Ottomäärät 

raportoidaan vuosittain NOTTO-järjestelmään. 

 

14. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemus on saapunut kunnalle 18.3.2021 ja tullut vireille 29.9.2021.  

 

Lupahakemuksen täydentäminen 

Lupahakemusta on pyydetty täydentämään tarkemmilla tiedoilla vedenkäytöstä. Hakija on 

toimittanut täydennyksen 5.11.2021.  

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä 

verkkosivuilla 4.10.2021–10.11.2021. Hakemuksesta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 7.10.2021. 
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Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksen johdosta on jätetty naapurin muistutus 7.11.2021. 

 

Kiinteistön Jukola muistutuksessa todetaan seuraavaa: 

”Vaadin ehdottomasti, että soranottoalueen suojaksi lounaaseen, länteen ja luoteeseen jätetty 

kapea harjanne, joka on sora-aluetta ja sijaitsee kuvatun otto-alueen välittömässä reunassa, on 

myös uudessa soranottotoiminnassa jätettävä ennalleen eikä siinä sijaitsevaa puustoa ja 

aluskasvillisuutta saa hävittää. Soranottoalueen läheisyys tähän harjanteeseen ja soran 

ottosyvyys harjanteen vieressä on myös määrättävä sellaiseksi, että harjanteen muoto, puusto ja 

aluskasvillisuus tulevat säilymään myös jatkossa. Nämä asiat ovat tärkeitä, koska harjanteen 

länsipuolella sijaitsee nyt täysin luonnonvarainen alue, joka vääjäämättä tulee tuhoutumaan, 

jos harjanne ei jää sitä suojaamaan. Tämä on katastrofi alueen kasvillisuudelle ja eläimistölle. 

Myös alueen maisemalliset arvot tuhotaan täysin. 

 

Lupahakemuksessa mainitusta soranotosta ja murskaustoiminnasta tulee vääjäämättä 

meluhaittoja. Vaadin, että tuotantojaksoista, niiden aloituksesta ja mahdollisesta kestosta 

ilmoitetaan naapureille, kun niistä tiedetään. Toiminta pitää myös suorittaa päiväaikaan.” 

 

Lausunnot ja niihin annetut vastineet 

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-

keskus) ja Kyrön paliskunnalta. 

Kyrön paliskunta ei ole lausunut lupahakemuksesta.  

Lapin ELY-keskus ei ole lausunut lupahakemuksesta. 

 

 

15. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU 

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviainesten murskaukselle sekä maa-

aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja varastointiin hakemuksen mukaiselle 

alueelle Kittilän kunnan Pöntsön kylässä sijaitsevalle tilalle ”Kumpurova” (RN:o 261-409-14-

34). 

 

Lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja jätelain 

sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojeluviranomainen on 

tutkinut asiassa annetun muistutuksen sekä luvan myöntämisen edellytykset. Muutoinkin on 

otettu huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Toiminnassa on 

noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja toissijaisesti hakemuksessa, siihen 

toimitetuissa täydennyksissä sekä lausuntoihin annetussa vastineessa ilmoitettuja asioita, jos 

niistä ei ole lupamääräystä. 
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16. LUPAMÄÄRÄYKSET  

 

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä lupa-aikana on enintään 120 000 k-m3.  

 

2. Alueella saa murskata irrotettuja maa- ja kallioaineksia enintään 220 000 t/a. Alueella saa 

murskata vain alueelta otettua maa- ja kiviainesta. 

 

3. Alin ottamistaso on alustavasti hakemuksessa esitetty +267,31 (N2000).  

 

4. Pohjaveden ylimpään havaittuun pintaan on kuitenkin säilytettävä neljän (4) metrin 

suojamaakerros. Mikäli havaitaan pohjaveden pinnan tason ylittävän +263,31 (N2000), on 

ottotasoa nostettava pohjaveden ylimmän havaitun pinnan koron mukaisesti. 

 

Toiminnan aloittamiseksi vaadittavat toimet 

 

5. Ennen toiminnan aloittamista tulee toiminnanharjoittajan pyytää alueelle 

aloitustarkastus, jota ennen on suoritettava seuraavat toimenpiteet: 

a.  Merkitä tuleva ottoalue maastoon siten, että merkit ovat näkyvillä koko 

ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa ympäri vuoden. Merkit on tarkistettava 

säännöllisesti ja tarvittaessa uusittava. 

b.  Asettaa ottoalueelle korkeuskiintopiste, joka on selkeästi havaittavissa koko 

toiminta-ajan ottoalueella ympäri vuoden. Korkotasomerkintä on oltava 

valtakunnalliseen korkojärjestelmään sidottu. 

c.  Tankkaus- ja poltto- sekä voiteluaineiden säilytyspaikan suojarakenteen tulee olla 

rakennettu. 

d.  Maksaa lupaa koskevat maksut sekä toimittaa voimassa oleva vakuus. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin  

 

6. Alueella säilytettävien polttonestesäiliöiden tulee olla rakenteeltaan tiiviitä ja kestää 

mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliön tulee olla kaksoisvaipallinen tai vuoto-altaalla 

varustettu yksivaipallinen, lukolla ja ylitäytön- sekä laponestimellä varustettu.  

 

7. Tankkaus- ja poltto- sekä voiteluaineiden säilytyspaikan tulee olla suojattu reunoilta 

korotetulla tiiviillä kalvorakenteella, jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai 

pohjaveteen.  

 

8. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja, eikä siellä saa suorittaa 

työkoneiden huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Välttämättömät työkoneiden tai 

murskauslaitoksen korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa käyttäen imeytysmattoa tai muuta 

alustaa, jolla öljypitoisten yhdisteiden pääsy maaperään estetään. Kalustoa tankattaessa on 

huolehdittava siitä, ettei polttoaineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Koneiden, 

ajoneuvojen ja muiden laitteiden peseminen alueella on kielletty. 

 

9. Voiteluaineet ja muut ympäristölle vaaralliset aineet on varastoitava tiiviissä astioissa 

katetussa tilassa, jonka lattia on tiivis ja voiteluaineita kestävä ja joka on varustettu 

korotetuilla reunoilla siten, että vuodot eivät pääse maaperään ja ne voidaan kerätä talteen. 

Asiattomien pääsy varastoon on estettävä lukitsemalla varasto silloin, kun alueella ei ole 

toimintaa. Voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty.  
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10. WC tai kuivakäymälä on rakennettava ja käyttöön otettavissa ennen toiminnan aloittamista. 

Mahdolliset jätevedet on johdettava umpisäilöön eikä vesiä saa imeyttää alueella. 

 

Melu 

 

11. Kuljetus-, kuormaus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 06.00-22.00 

välisenä aikana.   

 

12. Melua aiheuttava toiminta liikenne mukaan lukien on toteutettava siten, että aiheutuva melu 

yhdessä alueella olevien muiden toimintojen aiheuttaman melun kanssa ei ylitä A-

painotetulla keskiäänitasolla mitattuna (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 

asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla päivällä (07.00-22.00) 55 dB. 

Toiminnasta aiheutuva enimmäisäänitaso (LAFmax) ei saa em. kohteissa ylittää 60 dB. Yöllä 

(22.00–07.00) A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa lähimmissä häiriytyvissä kohteissa 

asuinkäyttöön tarkoitettujen asuntojen piha-alueilla ylittää 50 dB.  

 

13. Raaka-aine- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen estämisen kannalta riittävän 

korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy. 

 

14. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan 

melumittauksia sekä antaa meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia lisämääräyksiä. 

 

15. Ilmoitukset ja yhteydenotot häiritsevästä melusta sekä mahdollisesti seuranneet toimenpiteet 

on kirjattava vuosiraporttiin. 

 

Päästöt ilmaan 

  

16. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristölle. Luvanhaltijan tulee tarvittaessa 

rajoittaa murskauksen aikaista pölyämistä kohteeseen soveltuvilla keinoilla, kuten 

esimerkiksi rakenteellisilla ratkaisuilla (kotelointi) tai kastelulla. 

 

17. Alueelle johtavia teitä ja alueita, joilla työkoneet liikkuvat on hoidettava niin, ettei 

liikennöinnistä aiheudu pölyhaittaa. Tarvittaessa ajonopeuksia on alennettava ja/tai soratietä 

kasteltava. Suolan tai muun pohjavedelle haitallisen aineen käyttö pölynsidonnassa on 

kielletty. 

 

18. Toiminnasta aiheutuva hiukkasten kokonaisleijuma ei saa alueilla, joissa asuu tai oleskelee 

ihmisiä, ylittää 120 µg/m3 vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipisteenä määritettynä tai 

50 µg/m3 vuosikeskiarvona ilmoitettuna. Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ei saa ylittää 50 

µg/m3 vuorokausikeskiarvona ilmoitettuna, eikä 40 µg/m3 vuosikeskiarvona ilmoitettuna. 

 

19. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan ilman 

laadun hiukkasmittauksia ja antaa hiukkaspäästöjen alentamista koskevia lisämääräyksiä. 

 

20. Ilmoitukset ja yhteydenotot haitallisesta pölyämisestä sekä mahdollisesti seuranneet 

toimenpiteet on kirjattava vuosiraporttiin. 
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Jätteet ja jätehuolto  

 

21. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa 

ympäristölle. Alueella syntyvät jätteet on lajiteltava, säilytettävä erikseen ja toimitettava 

edelleen käsiteltäväksi siten kuin kunnan jätehuoltomääräyksissä edellytetään.  

 

22. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut ongelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti 

merkityissä astioissa, kuten hakemuksessa on esitetty. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä 

erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Ongelmajätteiden 

pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä. Ongelmajätteet on toimitettava 

käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen tai vastaanottajalle, jolla on voimassaoleva lupa 

vastaanottaa ko. jätettä. 

 

23. Jätteiden määristä ja kuljetuksista on pidettävä kirjaa ja vuotuiset jätemäärät tulee esittää 

jakeittain vuosiraportissa. 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

 

24. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa on 

torjuntatoimenpiteisiin polttonesteiden maahan pääsyn ja leviämisen estämiseksi, saastuneen 

alueen puhdistamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi ryhdyttävä välittömästi.  

 

25. Mahdollisten polttoainevuotojen varalta alueella tulee aina toiminnan aikana olla saatavilla 

riittävästi imeytysmateriaalia.  

 

26. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella työskentelevällä henkilökunnalla on 

tiedossaan toimintaohjeet maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien 

onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalta.  

 

27. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimitettävä vastuuhenkilö, jonka 

yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan 

aloittamista ja yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla.  

 

28. Polttonestevuodoista tai muista onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua ympäristön 

pilaantumista, on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ja Lapin 

pelastuslaitokselle. 

 

Toiminnan tarkkailu ja raportointi  

 

29. Havaintoputkista 8, 9 ja 820 tulee tarkkailla pohjaveden pintaa vähintään kaksi kertaa 

vuodessa. Pohjaveden pintatiedot (N2000) on kirjattava vuosiraporttiin. 

 

30. Pohjavesiputkesta (havaintoputki 820) on otettava ensimmäisenä toimintavuotena ja 

toiminnan päättyessä vesinäyte. Vesinäytteestä on analysoitava: sameus, kiintoaine, pH, 

sähkönjohtavuus, CODMn, rauta, mangaani, kloridi, nitraatti-, nitriitti ja ammoniumtyppi 

(NO2, NO3, NH4
+), kokonaistyppi, sulfaatti, arseeni sekä öljyhiilivetyjakeet (C5-C40). 

Näytteenoton tulos on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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31. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain 31. tammikuuta mennessä ilmoittaa kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ympäristöhallinnon NOTTO-tietokantaan otetun maa-

aineksen määrä ja laatu. NOTTO-tietokannan ilmoituslomake löytyy internet-sivustolta 

www.suomi.fi hakusanalla YM012. 

 

32. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen, ettei maa-

aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä ko. vuoden valvontamaksua.  

 

33. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosittain maaliskuun alkuun mennessä laitoksen 

toimintaa koskeva ympäristönsuojeluraportti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Raportissa tulee esittää: 

- tiedot laitoksen toimintapäivistä ja tuotannosta (t/a) 

- tiedot käytetyn polttoaineen laadusta ja määrästä (t/a) 

- tiedot pohjaveden korkeushavainnoista 

- tiedot päästöjä aiheuttaneista häiriötilanteista ja vahinko- tai 

onnettomuustapauksista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, ellei asiasta 

ole raportoitu jo aiemmin 

- tiedot maa-ainesluvassa otetusta määrästä vuosittain ja kokonaisuutena alkaen 

vuodesta 2022 (m³/a) 

- tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä jätejakeittain (kg/a) 

- tiedot mahdollisista yhteydenotoista melu- tai pölypäästöihin liittyen sekä tehdyt 

toimenpiteet 

 

Muut lupamääräykset 

 

34. Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä ja tarpeettomat sekä suojarakenteet poistettava. 

Alueen aiemman luvan (10.5.2011 § 161) jälkihoitovelvoite siirtyy tämän luvan 

jälkihoitovelvoitteeseen. 

 

35. Maisemoinnissa tulee huomioida alueelle tyypilliset ominaisuudet ja suunnitella 

maisemoinnin lopputuloksesta ympäristöön ilmeeltään sopiva luonnollinen ja moni-ilmeinen 

lopputulos. Maisemointisuunnitelma ja alueen jälkihoito tulee toteuttaa 

Ympäristöministeriön oppaan 2020:24 ”Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään 

käyttöön” mukaisesti, ellei luvan päättyessä ole laissa, asetuksessa tai viranomaistahon 

valmistamassa oppaassa annettu uudempia maisemointia koskevia ohjeita tai suosituksia. 

 

36. Alueen maisemoinnista on hyväksytettävä erillinen suunnitelma viimeistään vuosi 

ennen luvan päättymistä. Alueelle tulee istuttaa (2500 kpl / ha) männyn taimia 

metsittymisen varmistamiseksi ellei uusissa jälkihoito-ohjeissa toisin suositella. 

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

luvan-haltijan pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastusta. 

 

17. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet 

Lupaharkintaa tehtäessä on huomioitu ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, vesilaki, jätelaki ja 

niiden nojalla annetut asetukset sekä asiassa annetut lausunnot. 
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Luvan myöntämisen edellytykset 

Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä 

niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan 

ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 

toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai 

pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 

vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 

toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapurille eikä lähistöllä asuville. Sijoittamisessa on lisäksi 

noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään.  

 

Luvan myöntämisen yleiset perustelut 

Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle. Toiminta ei ole yleiskaavan 

vastaista. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa yli 1,5 km. Toiminta ei sijoitu 

luokitellulle pohjavesialueelle. Alue ei ole luonnontilainen. Luvassa on annettu määräykset 

melun tasoista, jätteistä, päästöistä ilmaan, maaperään ja vesiin sekä em. tarkkailusta haitallisten 

vaikutusten minimoimiseksi.  

 

Päätöksen mukainen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristöön sellaista melua tai 

päästöjä, joista olisi haittaa ihmisten terveydelle tai muuta kohtuutonta rasitusta asukkaille tai 

ympäristölle.  

 

Toimittaessa esitetyn suunnitelman ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti toiminnasta ei 

aiheudu naapureille, eikä lähistöllä asuville sellaista eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 

§:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melun, pölyn, tärinän tai muun haitan muodossa, mikä 

estäisi luvan myöntämisen. Toiminnasta ei muutoinkaan aiheudu lupamääräykset ja laitoksen 

sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 

huonontumista eikä vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden 

vaikeutumista. Toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset.   

 

Lupamääräysten perustelut 

Määräykset 1-5 

Määräyksillä 1-5 asetetaan maa-aineslain 3 §:n mukaisten haittavaikutusten välttämiseksi 

edellytykset toiminnalle sekä tarvittavat määräykset toiminnasta Valtioneuvoston asetus maa-

ainesten ottamisesta (926/2005) § 6, maa-aineslain § 11 ja ympäristönsuojelulain § 7, 16, 17 ja 

52 mukaisesti. 

 

Päästöjä maaperään ja vesiin koskevat lupamääräykset 

Polttonesteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden maahan pääsy aiheuttaa maaperän 

ja pohjaveden pilaantumista. Polttonesteitä ja voiteluaineita tulee käsitellä asianmukaisilla 

välineillä sekä riittävällä varovaisuudella haitallisten ympäristövaikutusten ennalta 

ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi ne mahdollisimman vähäisiksi myös onnettomuus- ja 

vahinkotilanteissa (lupamääräykset 6-10). 

 

Lupamääräyksillä 6-10 ennalta ehkäistään ympäristölle haitallisten aineiden käsittelystä 

mahdollisesti aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. (MAL § 3 ja YSL § 7, 16, 17, 

52 ja 66) 
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Melua koskevat lupamääräykset 

Lupamääräyksillä 10–14 estetään melusta aiheutuvat terveys- ja viihtyvyyshaitat. Toiminnasta 

aiheutuvaa melua on rajoitettu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen 

(993/1992) mukaisesti. (YSL § 52) 

 

Toiminnan sijainti, vuosittainen kesto ja häiriintyvien kohteiden etäisyys huomioon ottaen ei ole 

todennäköistä, että toiminnasta syntyvä melu aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa 

kohtuutonta rasitusta asutukselle. Toimintaa koskevien meluselvitysten puuttuessa katsotaan 

kuitenkin perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään melun 

määrä myöhemmin, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta (lupamääräykset 13 ja 14). (YSL § 

62) 

 

Päästöjä ilmaan koskevat lupamääräykset 

Lupamääräyksissä 15-17 esitetyillä, pölyn leviämistä estävillä määräyksillä varmistetaan, ettei 

toiminnasta aiheudu terveyshaittaa. Suolan ja kemikaalien käyttö pölynsidonnassa on kielletty 

maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräys 16). (YSL § 52 ja 66) 

 

Toiminnasta aiheutuvan pölyn määrää on rajoitettu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 

(38/2011) ja valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman 

tavoitearvosta (480/1996) annettujen raja- ja ohjearvojen mukaisesti. Toiminnasta aiheutuvan 

pölyn rajoittamisella vähennetään ympäristölle aiheutuvia haittoja ja ennalta estetään 

terveydellisten haittojen syntyä (lupamääräykset 17 ja 20). (YSL § 52) 

 

Toiminnan sijainti, vuosittainen kesto ja häiriytyvien kohteiden etäisyys huomioiden ei ole 

todennäköistä, että toiminnasta syntyvä pöly aiheuttaisi naapuruussuhdelain tarkoittamaa 

kohtuutonta rasitusta asutukselle. Pölyn leviämistä koskevien selvitysten puuttuessa katsotaan 

kuitenkin perustelluksi varata mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään pölyn 

määrä myöhemmin sekä ryhtymään tarvittaessa torjuntatoimenpiteisiin, mikäli siihen katsotaan 

olevan tarvetta (lupamääräykset 18-20). (YSL § 52 ja 62) 

 

Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat lupamääräykset 

Jätehuoltoa koskevilla lupamääräyksillä 21-23 varmistetaan jätteiden asianmukainen käsittely ja 

ennalta ehkäistään roskaantumista sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumista ja vähennetään 

pilaantumisen riskiä. (JL § 72, YSL § 16, 17, 52 ja 58) 

 

Kaivannaisjätteistä ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa erillisiä määräyksiä. Maa-aineslain 

mukaisessa luvassa kaivannaisjäteselvityksestä käy ilmi, että pääasiallisena kaivannaisjätteenä 

syntyy 6400 m3 pintamaita, jotka hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Käyttö maisemointiin 

on maa-aineslain § 5 a mukaista. Ylisuuret lohkareet ja seulontakivet rikotetaan ja murskataan.  

 

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset 

Vahinkotilanteita koskevat toimintaohjeet, helposti ja nopeasti saatavilla oleva 

öljyntorjuntakalusto sekä nopea torjuntatoimenpiteisiin ryhtyminen vähentävät pohjaveden 

pilaantumisriskiä mahdollisissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Vahinkotilanteita 

koskevalla ilmoitusvelvollisuudella ja yhteyshenkilön nimeämisellä varmistetaan tiedonkulku 

viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä 

torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta (lupamääräykset 24–28). (YSL § 

52) 
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Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset 

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailun sekä laadun tuntemisen avulla pystytään arvioimaan 

toiminnasta pohjavedelle aiheutuvaa riskiä sekä torjuntatoimenpiteiden laajuutta ja 

kiireellisyyttä mahdollisissa vahinkotapauksissa (lupamääräykset 29 ja 30). (YSL § 62 sekä 

Lapin ELY-keskuksen lausunto) 

 

Lupamääräyksissä 30-33 esitetyillä raportoinnilla varmistetaan valvontaviranomaisen 

tiedonsaanti ja helpotetaan luvanvaraisen toiminnan valvontaa. Tietojen perusteella seurataan 

toiminnan lainmukaisuutta sekä mahdollista luvan uusimisen tarvetta. (YSL § 62 sekä 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta § 9) 

 

Muut lupamääräykset 

Lupamääräyksellä 34 varmistetaan, ettei toimintaan kuulumattoman tavaran varastoinnilla 

aiheuteta ympäristön roskaantumista, likaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 

viihtyisyyden vähenemistä tai maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (JL § 72) 

 

Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnan lopettamisen jälkeen aiheudu ympäristön 

pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa eikä roskaantumista, epäsiisteyttä tai maiseman 

rumentumista (lupamääräykset 37 ja 38). (JL § 72 ja MAL § 11) 

 

Lupamääräyksillä 35-38 varmistetaan toiminnan lainmukainen lopettaminen ja 

toiminnanharjoittajan velvoitteista vapauttaminen toiminnan päätyttyä, kuten maa-aineslaissa on 

määrätty. (MAL § 11 ja 13 a sekä Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta § 8) 

 

18. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

 

Voimassaolo 

Lupapäätös on voimassa 10 vuotta, 17.6.2032 saakka. 

Ympäristölupa myönnetään siihen saakka, kun maa-aineslupa on voimassa. Mikäli 

luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa tai 

ympäristöluvan muutos.  

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Mikäli asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta 

poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan 

estämättä noudatettava. 

 

19. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Toiminnalle myönnetään maa-aineslain 21 §: n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen 

aloittamisoikeus ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupaviranomainen katsoo, että 

toiminnan aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta on maa-aineslain 21 §: n ja 

ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano 

ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten 

mukaisesti. Toiminnan aloittaminen ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa 

edellyttää, että luvan saaja asettaa 2300 euron suuruisen vakuuden asettamista 
mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen 

tai muuttamisen varalta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

Vakuus palautetaan, kun hakija on toimittanut Kittilän kunnan ympäristövalvontaan 

todistuksen maa-aines- ja ympäristöluvan lainvoimaisuudesta. 

 



        KITTILÄN KUNTA   15 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                    4.5.2022 § 81 

20. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VOIMAANTULO 

  

Päätös annetaan 4.5.2022. Päätös on lainvoimainen 17.6.2022. Toiminnan saa aloittaa 

muutoksenhausta huolimatta. 

 

21. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Ympäristösuojeluasetus (713/2014) 

Jätelaki (646/2011) 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

Maa-aineslaki (555/1981) 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen  

ympäristönsuojelusta (800/2010) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2021 (Kvalt 14.12.2020 § 133) 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Khall. 29.10.2019 § 305) 

Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisuja 

2020:24 

 

22. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Kittilän kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksan mukaan maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä 

peritään maa-aineslupamaksu ja ympäristöluvan osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksan mukaisesta maksusta. 

 

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, asianosaisten kuuleminen, viranomaislausunnot ja 

vuotuinen valvontamaksu 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asianosaisten kuulemisesta, viranomaislausuntojen 

hankkimisesta ja ottamistoiminnan vuotuisesta valvonnasta peritään maksua Kittilän 

kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 

mukaisesti: 

 

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, perusmaksu      300 € 

ja lisäksi ottomäärän mukainen maksu (0,018 €/m³)  2 160 € 

Asianosaisten (3 kpl) kuuleminen       120 € 

Valvontamaksu 2022     

perusmaksu         100 € 

maa-aineksen laskennallisen oton (12 000 m3) mukaan (0,038 €/m3)   456 € 

Käsittelymaksu: 50 % kiinteän tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä 

 murskaamon ympäristölupamaksusta 

 (0.5 x 2500 € = 1250 €)    1 250 € 

YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus (10 % taksan 3 §:n maksusta)    216 € 

     

Yhteensä 4 600 € (pyöristetty) 
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Vakuus 

Luvanhaltijan on ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista annettava lupaviranomaiselle 4,8 ha 

x 4600 €/ha (ottotaso 5-10 m) + 120 000 m3 x 0,006 €/m3 = 22 800 euron vakuus maa-aineslain 

11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. Vakuus on laskettu Kittilän 

kunnanhallituksen 29.10.2019 § 305 päätöksen mukaisesti. Vakuuden tulee olla voimassa 12 

kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden voimassaolon päättyessä luvan haltijan 

on välittömästi toimitettava uusi vakuus. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan 

voimassaoloaikana tai määrätä lisävakuus. 

 

23. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §). 

 

Päätös 

Päätös toimitetaan hakijalle postitse samassa lähetyksessä laskun kanssa. 

 

Jäljennös päätöksestä 

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

 

Ilmoitus päätöksen antamisesta 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan hakemuksen tiedottamisen yhteydessä kuulluille. 

 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 

Päätöksestä kuulutetaan Kittilän kunnan tietoverkossa sekä ilmoitustaululla. 

 

 

24. MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

 

 

 

 

LIITTEET 

 

Karttaliite 

Ottamissuunnitelma kartalla 

Valitusosoitus 
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KARTTALIITE 

 

Kumpurovan sora-alue (musta piste) kartalla. Alue sijaitsee noin 41 kilometrin päässä Kittilän kirkonkylästä. 
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OTTAMISSUUNNITELMA 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen 
Tähän päätökseen tai päätöksestä määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea niihin muutosta valittamalla 

Vaasan hallinto-oikeuteen. 

 

Valitusoikeus 
Valitusoikeus on: 

1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 

olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisella; 

5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus 

valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on 

muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. 

 

Valitusaika 
Päätös on annettu 4.5.2022. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen julkipanon 

katsotaan olevan seitsemäntenä päivänä päätöksen antamisesta. 

Valitusaika päättyy 16.6.2022. 

 

Valituksen toimittaminen 
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle 

 

os.  PL 204, 65101 VAASA 

puhelin 029-5642611 

sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 

faksi 029-5642760 

 

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä (aukioloaika klo 8.00 - 16.00). Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on 

ilmoitettava: 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan 

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

henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituskirjelmän liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei 

valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä 

oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeuden taksan mukaisesti. 

 

 


