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MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS MAA-AINESTEN OTOSTA JA 

MURSKAUSTOIMINNASTA, SUVILAN SORA-ALUE, ALAKYLÄ, MAANSIIRTO 

JORMA VAINIO  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 sekä haetusta 

ympäristönsuojelulain § 199 ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta aloittamisoikeudesta.  

 

2. LUVAN HAKIJA   LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 

Maansiirto Jorma Vainio Oy  Kiinteistö: ”Suvila” 

Aakenuksentie 62   Rn:o 261-401-162-23 

99100 KITTILÄ    

Y-tunnus 0844424-7   

 

YHTEYSHENKILÖ 

Jorma Vainio 

0400394301 

jorma.vainio@maansiirtovainio.fi   

 

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottoon ja 

murskaamiseen Kittilän Alakylässä, tilalla Suvila (RN:o 261-401-162-23). Alue sijoittuu n. 35 

km päähän etelään Kittilän kirkonkylästä. Alue sijaitsee n. 2,5 km Alakylästä etelään, kantatieltä 

79 itään kääntyvän soratien päässä uudella soranottoalueella. 

 

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 10.3.2022. Hakemusta käsiteltäessä sovelletaan hakemuksen 

vireilletulohetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä.  

 

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN 

KAAVOITUSTILANNE 

Sora-alueella ei ole aiemmin ole ollut toimintaa. Toiminnanharjoittajalla on alueesta n. 0,6 km 

länteen 10 vuoden lupa louhimiseen ja murskaamiseen. Tunturi-Lapin maakuntakaavassa 

(voimaan 16.5.2012) alue on varattu maa- ja metsätalousalueeksi (MT).  
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8. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Maansiirto Jorma Vainio Oy on hakenut maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten ottoon ja 

murskaamiseen Kittilän Alakylässä, tilalla Suvila (RN:o 261-401-162-23). Alue sijoittuu n. 35 

km päähän etelään Kittilän kirkonkylästä. Alue sijaitsee n. 2,5 km Alakylästä etelään, kantatieltä 

79 itään kääntyvän soratien päässä uudella soranottoalueella. 

 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Ottoalue on 

metsätaloudelle tyypillistä kangasmetsää ja rajautuu itä- ja länsireunoistaan ojitettuun suohon. 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella tai maisemallisesti arvokkaalla alueella. Lähimpään vesistöön 

Lantikkalampeen on matkaa n. 850 metriä. Lähin suojelualue on yli 2 km etäisyydellä sijaitseva 

Ounasjoki (FI1301318 Ounasjoki SAC). Alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita. 

 

Pohjaveden pinnan kartoitusta alueella ei ole tehty, mutta läheisen ojaston vedenpinnan ja suon 

pinnan tason perusteella on arvioitu pohjaveden pinnan olevan noin tasossa 183,5 (N2000). 

Tarkempaa pohjaveden pintatietoa saadaan ennen ottamistoimintaa asennettavasta 

pohjavesiputkesta. 

 

9. LAITOKSEN TOIMINTA 

Toiminnan kuvaus 

Alueelle haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen 100 000 m³ 

kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle, ottamissyvyyden ollessa 0-7 m. Alueella 

murskataan otettua maa-ainesta. Toiminta-alueen pinta-ala on 9 ha ja varsinaisen ottoalueen 

pinta-ala 5,2 ha. Alueen pintamaat ja puusto poistetaan toiminnan yhteydessä. Etäisyys 

lähimpään pysyvään asutukseen on n. 1700 m ottoalueelta länteen. Maa-ainesta otetaan ja 

murskataan käyttöä vastaavasti. Ainesten otto suoritetaan suunnitelmakartoissa osoitetulla 

alueella esitettyyn ottotasoon +185,00 (N2000).  

 

Toiminta alkaa puuston sekä pintamaiden poistolla, jonka jälkeen voidaan aloittaa maa-ainesten 

otto. Poistetuista pintamaista rakennetaan meluvalli alueen ympärille. Irrotettu maa-aines 

seulotaan, murskataan, varastoidaan alueella ja kuormataan käyttöön tarpeen mukaan. 

Toiminnan jälkeen alue maisemoidaan ja rintuudet luiskataan kaltevuuteen 1:3. 

 

Murskausta toteutetaan toimintajaksoperiaatteella siirrettävällä murskaamolla huhti-marraskuu 

välisenä aikana. Murskaustyön päivittäiset työajat ovat ma–pe klo 6–22. Kuormaamisen ja 

kuljetuksen päivittäiset työajat ovat ma–pe klo 6–22 ja la klo 7-18. 

 

Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti 

Toiminnan pääasiallinen tuote on sora ja hiekka, jonka arvioitu vuosituotannon keskiarvo on 

noin 20 000 t/a (keskimääräinen otto 15 000 m3/a) ja maksimi 30 000 t/a. Kokonaisuudessaan 

haetaan lupaa ottaa maa-aineksia 100 000 m3, 10 vuoden aikana. 

 

Raaka- ja polttoaineet  

Alueelle ei perusteta tukitiloja. Arvioitu sähkön vuosikulutus on 0,1 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.  

 

Tankkauspaikka suojataan tarvittaessa läpäisemättömällä rakenteella (HDPE kalvotettu suoja-

allas), jolla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen.  
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Raaka-aine Keskimääräinen 

kulutus (t/a) 

Maksimikulutus 

(t/a) 

Varastointi 

Toiminta-alueella 

tuotettava kiviaines 

20 000 30 000 ottoalueella 

Polttoaine, kevyt 

polttoöljy 

15 20 kaksoisvaippasäiliö tai 

säiliöauto 

Öljyt 0,4 0,6 tuodaan huoltoautossa 

Voiteluaineet 0,2 0,3 tuodaan huoltoautossa 

Vesi tarvittaessa  säiliöauto tai -traktori 

 

Liikenne 

Toiminnan ollessa käynnissä alueelle johtavalla sorapintaisella tiellä on maa-ainesta kuljettavaa 

raskasta liikennettä n. 0-20 käyntiä/vrk.  

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 

Käytettävät koneet ovat uusia ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen. Toimintojen riskit ovat 

tunnetut ja niihin on varauduttu. Käytössä olevat kuorma-autot ovat luokitukseltaan EURO 5 ja 

6-luokkaa. Työkoneilla on Stage 4 ja Stage 5-luokitukset. 

 

10. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt ilmaan 

Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöjen arvioidaan olevan vähäisiä 

ja ilman laatuun vaikuttamattomia. Toiminnasta syntyy pölyä. Pölyn leviämistä estetään 

olosuhteiden mukaan kastelulla ja hiljentämällä ajonopeuksia. Arvioitu vaikutusalue on 200 

metrin säteellä toiminnasta ja vuotuinen päästömäärä 0,3 (t/a). 

 

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 Vähäinen ja rajoittuu rikotuspaikkaan 

Murskaus ja seulonta 122-124 Vähäinen ja rajoittuu murskauspisteelle 

Työkoneet ja liikenne 108-115 Vähäinen ja rajoittuu laitteen liikkumiseen 

 

Alueen reunalle kasatuista pintamaista muodostettu meluvalli (n. 2-3 m) estää melun leviämistä 

ympäristöön. Melu ei ole oletettavasti häiritsevää lähimmissä altistuvissa kohteissa. 
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Päästöt vesiin 

Toiminnasta ei synny hulevesiä. Toiminnalla ei ole vaikutuksia pintavesistöihin. Toiminta 

toteutetaan siten, että siitä ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Asianmukaisesti toteutettuna 

toiminnalla ei aiheuteta muutoksia vesien laatuun tai määrään. 

 

Päästöt maaperään 

Käytettävät poltto- ja voiteluainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia lukittavia säiliöitä. 

Tankkauspaikka suojataan tarvittaessa kalvollisella allasrakenteella, jolla estetään haitallisten 

aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen. Tankkauspaikalla on saatavilla imeytysturvetta tai –

mattoja. 

 

Jätteet 

Poistettava pintamaa (2000 m3) käytetään meluntorjuntaan ja alueen maisemointiin. Kantoja ja 

hakkuutähteitä arvioidaan syntyvän 50 m3, haketetut hakkuutähteet sekä kannot hyödynnetään 

alueen maisemoinnissa.  

 

Alueella syntyy jätteitä ainoastaan tuotantojakson aikana. Syntyvät jätteet kerätään ja 

toimitetaan jätehuoltoon. Alueella ei ole kiinteää tukikohtaa, vaan tarvittaessa hyödynnetään 

siirrettävää sosiaalitilavaunua, bajamajaa tai toiminnanharjoittajan Alakylässä sijaitsevia tiloja. 

Alueella ei suoriteta työkoneiden huoltoja, vaan ne tehdään muualla. Ottotoiminta-alueella ei 

säilytetä jätteitä, polttoaineita, voiteluaineita tai vaarallisia jätteitä. 

 

Jätelajike Arvio määrästä 

(kg/a) 

Käsittely- ja 

hyödyntämistapa 

Varastointi 

Sekajäte 200 Keräys kannellisiin 

astioihin 

Kunnallinen jätteenkeräys 

Käymäläjäte 200 Bajamaja Asianmukainen tyhjennys 

kunnallisessa jätteenkeräyksessä 

 

 

11. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
Lähimmät rakennukset ovat n. 1,7 km etäisyydellä alueesta. Pöly, melu ja tärinä rajoittuvat 

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

viihtyvyyteen tai terveyteen. Ilman päästöt ovat vuositasolla niin vähäisiä ettei niillä nähdä 

olevan vaikutusta paikalliseen ilman laatuun. Toiminta toteutetaan niin ettei siitä synny päästöjä 

maaperään tai pohjaveteen. Alue on metsätaloudelle tyypillistä kangasmetsää. Ottoalueen 

läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita, lähimmälle luonnonsuojelukohteelle on matkaa n. 2 

kilometriä eikä ottoalue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella taikka maisemallisesti 

arvokkaalla alueella.  

 

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Reunojen luiskat muotoillaan 

n. kaltevuuteen 1:3. Poistetut pintamaat sekä hakkuujätteet hyödynnetään alueen 

maisemoinnissa.  
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12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT 

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on poltto-aine- tai öljyvahinko esim. 

polttoainevuodon, öljyvahingon tai muun onnettomuuden yhteydessä, jolloin poltto-ainetta tai 

öljyä voi päätyä maaperään.  

 

Riskien pienentämiseksi polttoaineiden varastoinnissa käytetään vain ehjiä katsastettuja 

kaksoisvaipallisia säiliöitä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä ja ovat lukittavissa. Säiliöt 

ovat alueella vain murskaustyöjakson aikana. Tarvittavat öljyt ja voiteluaineet tuodaan paikalle 

huoltoautolla eikä niitä säilytetä alueella. 

 

Onnettomuustilanteisiin varaudutaan pitämällä tankkauspaikalla öljynimeytysturvetta/mattoja 

sekä jätesäkkejä. Pienet vuodot kerätään jätesäkkeihin ja toimitetaan asianmukaisesti 

hävitettäväksi. Isommat öljyonnettomuudet esim. letkurikon tai säiliön vuotamisen yhteydessä 

hoidetaan paitsi imeyttämällä myös kaivamalla saastunut maa-aines välittömästi pois ja 

toimittamalla jäte asianmukaiseen luvat omaavaan jätteenkäsittelylaitokseen. Merkittävistä 

polttoaine- ja öljyvahingoista ilmoitetaan välittömästi kunnan ympäristövalvontaan, 

pelastuslaitokselle ja tarvittaessa Lapin ELY-keskukselle.  

 

Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen aliurakoitsijoiden työntekijät tarkkailevat 

toiminnan oikeellisuutta sekä työkoneiden toimivuutta ja ehjyyttä työvuorojensa aikana. 

Asiattomien pääsy alueelle on kielletty ja asiaton kulku on estetty sulkemalla alueelle johtava 

tie. 

 

13. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

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 10.3.2022 ja tullut käsittelyyn 11.3.2022.  

 

Lupahakemuksen täydentäminen 

Lupahakemusta on pyydetty täydentämään 11.3.2022. Hakija on toimittanut täydennyksen 

11.3.2022.  

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä 

verkkosivuilla 14.3.2022–20.4.2022. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakija on kuullut 

itse naapureita ja toimittanut kuulemiseen liittyvät asiakirjat viranomaiselle. 

 

Lausunnot ja niihin annetut vastineet 

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Alakylän paliskunnalta. 

Alakylän paliskunta ei ole lausunut lupahakemuksesta.  
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15. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Maansiirto Jorma Vainio Oy:lle, 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan murskaustoiminnalle sekä maa-

aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja varastointiin. Lupa myönnetään osin 

hakemuksesta poiketen. 

 

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

aloittamislupa. 

 

Lupa annetaan hakemuksen mukaiselle alueelle Kittilän kunnan Alakylässä sijaitsevalle tilalle 

”Suvila” (RN:o 261–401–162–23). Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tässä 

päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja jätelain 

sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojeluviranomainen on 

tutkinut asiassa annetut lausunnot 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 annetuissa vastineissa ilmoitettuja asioita, jos 

niistä ei ole lupamääräystä.  

 

16. LUPAMÄÄRÄYKSET  

 

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä lupa-aikana on enintään 100 000 k-m3.  

 

2. Alueella saa murskata irrotettuja maa- ja kallioaineksia enintään 30 000 t/a. Alueella saa 

murskata vain alueelta otettua maa- ja kiviainesta. 

 

3. Alin ottamistaso on alustavasti hakemuksessa esitetty +185,00 (N2000). Pohjaveden 

ylimpään havaittuun pintaan on kuitenkin säilytettävä yhden ja puolen (1,5) metrin 

suojamaakerros. Mikäli havaitaan pohjaveden pinnan tason ylittävän +183,5 (N2000), on 

ottotasoa nostettava pohjaveden ylimmän havaitun pinnan koron mukaisesti. 

 

4. Alueen itäreunaan tulee jättää kiinteistön rajalle riittävästi suojapuustoa siten, ettei toiminta-

alue näy alueen itäpuolelta kulkevalle moottorikelkkareitille. 

 

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. Asentaa alueelle pohjavesiputki 

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

 



        KITTILÄN KUNTA   7 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                          4.5.2022 § 82 

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 tarvittaessa suojata 
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.  

 

10. WC on järjestettävä alueelle hakemuksen mukaisena. Syntyvä käymäläjäte tulee käsitellä, 

kuten hakemuksessa on esitetty eikä jätevesiä 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. 
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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. 

 

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 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.  

 



        KITTILÄN KUNTA   9 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                          4.5.2022 § 82 

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. Pilaantuneesta maaperästä tulee tarvittaessa tehdä ilmoitus Lapin ELY-

keskukselle. 

 

Toiminnan tarkkailu ja raportointi  

 

29. Alueella ei ole olemassa olevia pohjaveden havaintoputkia, joten alueelle tulee asentaa 

pohjavesiputki. Havaintoputkesta tulee tarkkailla pohjaveden pintaa vähintään kaksi kertaa 

vuodessa. Pohjaveden pintatiedot on kirjattava vuosiraporttiin. 

 

30. 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. 

 

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

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

 

32. 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 

 

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

 

34. 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. 

 



        KITTILÄN KUNTA   10 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                          4.5.2022 § 82 

35. Alueen maisemoinnista on hyväksytettävä erillinen suunnitelma viimeistään vuosi 

ennen luvan päättymistä. Mikäli ottoa alueella aiotaan jatkaa, tulee uusi yhteislupahakemus 

(/vastaava mahdollisessa uudessa lainsäädännössä tarvittava lupahakemus) toimittaa hyvissä 

ajoin luvan myöntävälle viranomaiselle. 

36. 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, jätelaki ja niiden 

nojalla annetut asetukset sekä asiassa annetut lausunnot. 

 

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.   

 



        KITTILÄN KUNTA   11 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                          4.5.2022 § 82 

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) 

 

Melua koskevat lupamääräykset 

Lupamääräyksillä 11–15 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 14 ja 15). (YSL § 

62) 

 

Päästöjä ilmaan koskevat lupamääräykset 

Lupamääräyksissä 16-20 esitetyillä, pölyn leviämistä estävillä määräyksillä varmistetaan, ettei 

toiminnasta aiheudu terveyshaittaa. Suolan ja kemikaalien käyttö pölynsidonnassa on kielletty 

maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräys 17). (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 (lupamääräys 18). (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 19 ja 20). (YSL § 52 ja 62) 
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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 2050 m3 pintamaita ja hakkuujätettä, 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) 

 

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset 

Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailun avulla pystytään arvioimaan toiminnasta pohjavedelle 

aiheutuvaa riskiä sekä torjuntatoimenpiteiden laajuutta ja kiireellisyyttä mahdollisissa 

vahinkotapauksissa (lupamääräys 29). (YSL § 62) 

 

Lupamääräyksissä 30-32 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 33 varmistetaan, ettei toimintaan kuulumattoman tavaran varastoinnilla 

aiheuteta ympäristön roskaantumista, likaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 

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

11) 

 

Lupamääräyksillä 34-36 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) 

 



        KITTILÄN KUNTA   13 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                          4.5.2022 § 82 

 

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 2500 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. 

 

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. 3.12.2021 § 531) 

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

2020:24 
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22. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 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 3.12.2021 § 531 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 

mukaisesti: 

 

Ottamissuunnitelman tarkastaminen, perusmaksu      315 € 

ja lisäksi ottomäärän mukainen maksu (0,02 €/m³)   2 000 € 

Valvontamaksu 2022     

perusmaksu         125 € 

maa-aineksen laskennallisen oton (10 000 m3) mukaan (0,04 €/m3)     400 € 

Käsittelymaksu: 50 % kiinteän tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä 

 murskaamon ympäristölupamaksusta 

 (0.5 x 2 500 € = 1 250 €)    1 250 € 

YSL 199 §:n mukainen aloittamisoikeus (10 % taksan 3 §:n maksusta)    200 € 

YSL 199 §:n mukaisen vakuuden käsittely (10 % taksan 3 §:n maksusta)    200 € 

     

Yhteensä  4 890 € 

 

Vakuus 

Luvanhaltijan on ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista annettava lupaviranomaiselle 5,2 ha 

x 4 600 €/ha (ottotaso 5-10 m) + 100 000 m3 x 0,007 €/m3 = 24 620 euron vakuus maa-

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

laskettu Kittilän kunnanhallituksen 3.12.2021 § 531 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. 
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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 

 

Suvilan sora-alue (musta piste) kartalla. Alue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Alakylästä. 



        KITTILÄN KUNTA   17 
        RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA                                          4.5.2022 § 82 

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. 

 

 


