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MIKKELIN SEUDUN 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
PL 33, 50101 MIKKELI 

PÄÄTÖS 15/2017 
Maa-aineslain (555/1981) 
4 §:n mukaisessa 
lupa-asiassa. 

Antopäivä 15.6.2017 

Päätöksessä on liitteineen 13 
sivua. 

MAA-AINESLUPA / Urpo Heikkilä, Mäntyharju, Kukonkorpi 

ASIA Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa- ja kiviaines-
ten ottamiseen Mäntyharjun kunnan Kukonkorven kylässä sijaitsevilta ti-
loilta Sarvilampi (507-412-4-109) ja Häkälä (507-404-1-284). 

Kiinteistön sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä. 

Kiinteistön sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6801253, E 483508 

HAKIJA Urpo Heikkilä 
Häkäläntie 2 
52960 NURMAA 

Yhteyshenkilö Urpo Heikkilä 
puh. 0400 151 877 
ritvaheikkila@outlook.com 

KIINTEISTÖNOMISTAJA 

Kiinteistön omistaa Urpo Heikkilä. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella. 

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian 
ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 
mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisena Mäntyharjulla toimii Mikkelin seudun ympäristölau-
takunta. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 2 § 65 

mailto:ritvaheikkila@outlook.com
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HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 23.2.2017. 

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 

Lupatilanne 

Alue on toiminnassa oleva maa-ainesten ottoalue, johon on myönnetty 
Mäntyharjun rakennuslautakunnassa 14.5.2007 § 19 lupa soran ja kallion 
ottotoiminnalle. Alueella on ollut ottotoimintaa jo 1970-luvulta asti. 

Alueelle on myönnetty 20.6.2012 toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa 
louhinta- ja murskaustoiminnalle. 

Etelä-Savon maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainestenottoalueeksi. 
Mäntyharjun länsiosan rantaosayleiskaavassa louhinta-alue on pääosin 
merkitty maa-ainestenottoalueeksi. 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON 
VAIKUTUSTA 

Suunnittelualue sijaitsee haja-asutusalueella noin 18 km:n Mäntyharjun 
kirkonkylältä lounaaseen, Sarviniementien varrella. Ottoalue rajoittuu ete-
lässä ja idässä teihin, pohjoisessa Sarvimäen reunaan ja lännessä tilan ra-
jaan. 

Lähin ympärivuotisessa käytössä oleva kiinteistö sijaitsee ottoalueen luo-
teispuolella noin 620 m:n etäisyydellä ja on hakijan omistuksessa. 

Lähimpiin loma-asuntoihin on matkaa noin 200 metriä. Lähimmät loma- 
asunnot sijaitsevat ottoalueen itäpuolella Juolasveden Leppälahden rannal-
la. 

Lähimmät vesistöt ovat Juolasvesi (N60+79.66), joka sijaitsee ottoalueen 
itäpuolella noin 210 m:n etäisyydellä sekä Sarvilampi, joka sijaitsee ottoalu-
een länsipuolella noin sadan metrin etäisyydellä. Sarvilammen vesipinta on 
tasossa n. N60+88.6. 

Alueelle on asennettu putki pohjaveden korkeuden tarkkailua varten. Putki 
kartoitettiin tammikuussa 2017. Putken pohja korkeudeksi saatiin 
N60+80.92. Putkessa ei havaittu vettä. Alueen pohjavesi noudattanee Juo-
lasveden pinnan tasoa. 

Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
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TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT 

Lupaa haetaan noin 194 000 m3ktr:n soran ja noin 490 000 m3ktr:n kallion 
ottamiseen 10 vuoden aikana. Ottamisalueen pinta-ala on 8,42 ha. 

Alueen maa-aines (sora ja kallio) on tarkoitus käyttää rakentamisen tarpei-
den tyydyttämiseen. 

Ottamissuunnitelma 

Ottamistoimenpiteet on selvitetty suunnitelman liitteenä olevissa suunni-
telmapiirroksissa. Otto suoritetaan 1:2 -kaltevuuteen ja pinnalle levitetään 
alueelta poistettu pintamaa-aines. Tarvittaessa pinnalle levitetään muualta 
tuotua maa-ainesta uudiskasvun varmistamiseksi. 

Ottoalueelta poistetaan puusto vain tarvittavilta osin. Kannot ja risut kerä-
tään pois alueelta välivarastoon, josta ne kuljetetaan pois haketettavaksi. 

Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä. Pintamaat kasataan 
ottoalueen reunoille käytettäväksi myöhemmin alueen jälkihoitotoimenpi-
teissä. 

Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia työturvallisuus-
määräyksiä. 

Liikennöinti ottamisalueelta tapahtuu Sarviniementien kautta Hietaniemen-
tielle (mt. 15025) ja edelleen toimituskohteisiin. 

Ottamistoiminnan aikana alueella varastoidaan vain kulloinkin koneiden 
tarvitsema vähäinen määrä poltto- ja voitelunesteitä. 

Maansiirtokoneiden tankkaustoimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomio-
ta em. aineiden käsittelyyn. Ottoalueelle tuodaan öljynimeytysturvetta 
tankkauksen aikana tapahtuvan polttoaineen mahdollisen läikkymisen va-
ralle. 

Ottotoiminnan pohjan alimpana tasona pidetään viereisen ottoalueen poh-
jan korkeutta N60+83.5. Tällöin alimman ottotason ja pohjaveden väliin jää 
yli kahden metrin suojakerros. 

Ottamissuunnitelmassa on esitetty ottoalueen sijainti sekä kiinteistöjaotus, 
suunnittelualueen rajaus ja kaivualueen rajaus. Lisäksi suunnitelmassa on 
esitetty ottamisnuolin ottosuunta. Ottoalue ja korkeustaso tullaan merkit-
semään maastoon. 
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Jätteet 

Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. 

Rakennus-, purku- ja tietyökohteista peräisin olevaa maa-ainesta tuodaan 
alueelle ulkopuolelta pienimuotoisesti, noin 500 kuutiota vuodessa. Pääasi-
alliset hyödynnettävät ainekset ovat betoni, tiilet, asfaltti sekä moreeni. Ai-
nekset murskataan ja sekoitetaan soveltuvin osin kalliokivimurskeen jouk-
koon tai hyödynnetään puhtaasti omana jaokkeenaan. Tämä toiminta vä-
hentää neitseellisten maa-ainesten käyttöä ja osaltaan edistää kestävää 
kehitystä. 

Ympäristövaikutukset 

Ottamisalueen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Ottamistoimintaa on 
alueella ollut jo vuosia, joten paikallismaisema ei juuri muutu. 

Pinnan muotoilulla varmistetaan se, että toiminnalla ei ole vaikutusta alu-
een vesitalouteen. Alue viettää tasaisesti kohti luodetta, jolloin sulamisve-
det ohjautuvat hallitusti pois alueelta. Ottamistoiminnalla ei myöskään ole 
vaikutusta pohjaveteen, sillä alimman ottotason ja pohjaveden väliin jää 
riittävä suojakerros. 

Alueella tehdyn luontoselvityksenkään perusteella toiminnalla ei ole vaiku-
tusta alueen luonnolle. 

Jälkihoitotoimenpiteet 

Ottamistoiminnan edetessä alue siistitään ja jyrkät rintaukset loivennetaan 
1:2 -kaltevuuteen. Pohjalle levitetään puuston kasvulle soveltuvaa maa-
ainesta ja alue metsitetään. 

Ottoalueelle mahdollisesti jääneet kumpareet ja pienet harjanteet sekä 
suuret kivet jätetään elävöittämään maisemaa. 

ASIAN KÄSITTELY 
Kuuluttaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan 
ilmoitustauluilla 21.3-21.4.2017. Naapurikiinteistöjen omistajille (17 kpl) on 
lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjat ovat olleet 
nähtävillä kuulutusaikana Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mäntyhar-
jun toimipaikassa ja osoitteessa www.julkipano.fi. 
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Muistutukset 

Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. 
Tarkastus  

Alueelle on tehty maastokäynti 8.5.2017. 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Ympäristölautakunta myöntää Urpo Heikkilälle maa-aineslain 4 §:n mukai-
sen maa-ainesten ottamisluvan Mäntyharjun kunnassa Kukonkorven kyläs-
sä sijaitseville tilalle Sarvilammensuo (507-412-4-109) ja Häkälä (507-404-1-
284) edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esi-
tettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä:

1. Ottamisalue on enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen. Ot-
tamisalueen rajat sekä alin ottamistaso on merkittävä näkyvästi maas-
toon.

2. Ennen ottotoiminnan aloittamista hakijan on pyydettävä valvontavi-
ranomaiselta aloitustarkastusta, joka tulisi tehdä vähintään kaksi viik-
koa ennen aloitusta. Myös luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettu-
na ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista.

3. Pohjaveden pinnan taso tulee mitata alueella sijaitsevasta pohjaveden
havaintoputkesta ennen ja jälkeen ottamisen (maalis-huhtikuu ja syys-
lokakuu) sellaisina vuosina, kun alueella on ottotoimintaa.

4. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, ei-
kä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta.
Aluetta ei saa käyttää romujen tai muun jätteen varastona.

5. Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee
maaperään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toi-
miin haitan poistamiseksi ja tarvittaessa tulee ilmoittaa pelastuslaitok-
selle. Kaikista alueella tapahtuvista ympäristönpilaantumisen vaaraa ai-
heuttavista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle.

6. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosit-
tain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31.
päivään mennessä. Ilmoitus tulee tehdä Notto-rekisteriin rekisterinpitä-
jän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.
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7. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edis-
tymisen mukaan niiltä alueen osilta, joilta aineksia ei enää oteta. Otta-
misen eteneminen tulee suunnitella siten, että jälkihoito ja maisemointi
voivat edetä mahdollisimman nopeasti.

Rintaukset tulee luiskata aluetta ympäröivän maaston muotoja nouda-
tellen 1:2 luiskakaltevuuteen tai loivemmaksi luiskauksen jyrkkyyttä 
vaihdellen. Alueelle tulee muodostaa mahdollisimman nopeasti uusi 
kasvualusta. 

8. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä val-
vontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen suorittaa lopputarkastuk-
sen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan
kuluttua umpeen.

9. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta vii-
pymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan
liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväk-
sytty toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa otto-
toimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6
kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta
tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettää tarpeelliseksi
katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.

10. Louhinnassa tulee huomioida, että 300 metrin vähimmäissuojaetäisyys
lähimpiin loma-asuntoihin täyttyy. Louhintaa ja murskausta koskevat
lupaehdot on esitetty ympäristöluvassa (Mikkelin kaupunki, ympäristö-
lautakunta, 7.6.2012 72 §).

(YSL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010) 

11. Alueella saa varastoida hakemuksen mukaisesti tiili-, betoni- ja asfaltti-
jätettä sekä näistä tehtyä mursketta. Alueella ei saa varastoida em. ma-
teriaaleja kolme vuotta pidempään, vaan ne on käytettävä hyödyksi
mahdollisimman pian. Alueelle ei saa tuoda varastoitavaksi muita jät-
teeksi luokiteltavia materiaaleja.

Alueella hyödynnettävän jätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin 
valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (eräiden jätteiden hyödyntäminen 
maarakentamisessa) mukaisesti. 

Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskatut erät ennen niiden 
jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja 
liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää 
asetuksen liitteessä  1 säädettyjä raja-arvoja eikä jäte  sisältää epäpuh-



7 

tauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että se hyödyntämisestä 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristö-
palveluille. 

(YSL 5 §, 43 §, 45 §, 46 §, JL 12 §, 15 §, 51 §, 52 §, VNA 591/2006) 

Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta 

Hakijan on asetettava 25 260 euron vakuus (3000 € x 8,42 ha) maa-
aineslain 12 §:n mukaisesti jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta. Vakuu-
den tulee olla voimassa 30.6.2029 asti tai siihen saakka kunnes alue on 
maisemoitu ja lopputarkastettu. Ilmoitus vakuudesta tulee toimittaa luvan 
myöntäjälle viimeistään aloituskokouksessa. 

Vakuudessa tulee mainita, että vakuus koskee luvan hakijalta maa-
ainesluvassa edellytettyjen maisemointi- yms. jälkitöiden tekemistä tapauk-
sessa, jossa lupamääräyksiä ei ole noudatettu. 

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamises-
ta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 7 tar-
koitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi. 

Valvontaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on 
lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidetuksi. Mikäli jälki-
hoitoa ei hyväksytä ja luvanhaltija ei määräyksestä huolimatta hoida jälki-
hoitovelvoitetta, ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää tarpeelliseksi 
katsomansa työt käyttämällä hakijan asettamaa vakuutta. 

Vakuus lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattamisesta 

Luvan hakija ei ole hakenut toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta 
huolimatta, joten vakuutta ei aseteta tätä tarkoitusta varten. Toiminta voi-
daan aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen. Päätös saa lainvoiman vali-
tusajan päättymisen jälkeen, ellei päätöksestä ole valitettu. 

Vakuusohje 

Asetettavan vakuuden tulee olla päätöksen liitteenä olevan ohjeen mukai-
nen. 

Luvan voimassaolo 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2027. 
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Ottotoiminta tulee lopettaa 30.6.2027 ja maisemointi tulee olla tehty 
30.6.2028. 

 Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa. 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukai-
sesti ei maa-ainesten ottaminen aiheuta; 

- maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, luon-
non merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhou-
tumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luon-
nonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen
ole saatu vesilain mukaista lupaa

- eikä ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallis-
ta seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Yleiset perustelut lupapäätökselle 

Hakemuksen mukaisella alueella ei ole maa‐aineslain tarkoittamia merkit-
täviä kauneusarvoja eikä kyse ole lain tarkoittamasta erikoisesta luonnon-
esiintymästä. 

Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä. 
Alueen läheisyydessä ei myöskään sijaitse kaivoja, joten toiminnasta ei ai-
heudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. 

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdol-
lisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan suunnitelman ja lupamää-
räysten mukaisesti alueen luontaiset maastonmuodot huomioiden. Alueel-
ta ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja. Maisemavaikutus jää paikalliseksi eikä 
toiminta täten aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai merkittä-
vien kauneusarvojen tuhoutumista.  

Kun toiminnassa noudatetaan lupamääräyksiä, ei ottotoiminta aiheuta vaa-
raa asukkaille tai ympäristölle soranotosta aiheudu kohtuutonta melu‐ tai 
pölyhaittaa asutukselle, joka sijaitsee lähimmillään noin 200 metrin etäi-
syydellä (loma-asunto) ottoalueesta. Louhintaa ei saa tehdä alle 300 metrin 
etäisyydessä asutuksesta tai muusta häiriintyvästä kohteesta. 
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Maa‐ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa‐aineslain 6 §:ssä säädetty-
jen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myön-
tää. 

Lupamääräysten perustelut 

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on lii-
tettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheu-
tuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy 
ilmi ottamissuunnitelmasta. 

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoimin-
nan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeel-
lisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNa 
maa-ainesten ottamisesta 6 §) 

Lupamääräys 1 

Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäsel-
vyyttä eikä toiminta laajene naapurikiinteistöjen puolelle tai laajemmalle 
alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty. 

Lupamääräys 2 

Aloitustarkastus pyydetään tekemään, jotta viranomainen saa tiedon hank-
keen aloittamisesta ja jotta voidaan yhdessä käydä läpi, mitä luvassa on ha-
kijalta edellytetty. Aloitustarkastus on myös sopiva tilaisuus esittää luvassa 
määrätyt vakuudet. Vakuuden tulee olla asetettuna kuitenkin viimeistään 
ennen maa-ainesten ottamista. 

Lupamääräys 3 

Pohjavesipinnan tarkkailu ottoalueen läheisyydessä varmistaa, että pohja-
veden pinnan yläpuolelle jää riittävän paksu suojakerros. 

Lupamääräys 4 

Öljytuotteiden säilyttäminen maa-ainestenottopaikalla edellyttää, että öl-
jyn maaperään pääsyn estämisestä ja öljyvahingon torjunnasta on esitetty 
lupahakemuksessa suunnitelma. Koska suunnitelmaa ei ole esitetty, öljy-
tuotteiden säilyttäminen on kielletty. Maa-ainesten ottamispaikat eivät so-
vellu myöskään romujen tai muiden jätteiden säilyttämiseen tai työkonei-
den huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään pitämään maa-
ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvallisena. 
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Lupamääräys 5 
Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu, toi-
minnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta vi-
ranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko voidaan 
korjata. 

Lupamääräys 6 

Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa varten. 

Lupamääräys 7 

Määräykset ottoalueen muotoilusta ovat tarpeen, jotta alue ottotoiminnan 
jälkeen sopii ympäröivään maisemaan ja alueella on turvallista liikkua. Har-
jumuodostelman luontaiset piirteet voidaan ottaa huomioon rintauksia 
luiskatessa. Maannoskerroksen palauttaminen nopeuttaa kasvillisuuden 
muodostumista, mikä on erityisen tärkeää pohjaveden suojelun kannalta. 

Lupamääräys 8 

Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alueelle voidaan tehdä 
lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttä-
vällä tavalla. Viranomainen poistaa kohteen valvontaohjelmastaan, päättää 
vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen päättymisestä 
Notto-rekisteriin. 

Lupamääräys 9 

Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska vi-
ranomaisen on hyväksyttävä se. Myös konkurssista kannattaa ilmoittaa vä-
littömästi, koska viranomainen ei mahdollisesti saa tietoa muuta kautta. 
Konkurssitapauksessa, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä ja pesä ei jatka ot-
tamista, viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyt-
tämät jälkihoitotyöt. 

Lupamääräys 10 

Määräyksellä 10 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille toiminnasta 
aiheutuvaa melu- ja tärinähaittaa.  

Lupamääräys 11 

Kierrätysbetonin, -tiilen ja -asfalttimurskeen käyttäminen hyödyksi lisää jät-
teen asianmukaista hyödyntämistä ja edistää samalla jätehuollon asianmu-
kaista järjestämistä.  Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman päätöksen 
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861/1997 mukaan yli kolme vuotta kestävä jätteiden varastointi katsotaan 
kaatopaikkatoiminnaksi. 

Haitta-ainepitoisuudet vaikuttavat tehdyn tuotteen hyötykäyttömahdolli-
suuksiin. Betonijätteen, jota hyödynnetään maarakentamisessa, raja-arvot 
on esitetty valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteessä 1. 

Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu 
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten viran-
omaistehtävien maksutaksaan, jossa siistimis- ja tasauskustannusten va-
kuus metsämaan osalta on 3000 euroa/hehtaari ja kallioalueiden 5000 eu-
roa/hehtaari. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Maa-aineslaki (555/1981): 1 § (lain soveltamisala), 3 § (ainesten ottamisen 
rajoitukset), 4 § (luvanvaraisuus), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivan-
naisjätteen jätehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisen edellytykset), 
7 § (lupaviranomainen ja lausunnot), 10 § (luvan voimassaolo), 11§ (lupa-
määräykset), 12 § (vakuuden antaminen), 13 § (kuuleminen), 13 a § (luvan 
velvoitteista vapauttaminen), 14 § (valvontaviranomainen ja hallintopak-
koasia), 19 § (päätöksen julkipano), 20 § (muutoksenhaku), 20 a § (valitus-
oikeus), 21 § (lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen), 23 § 
(valvontamaksu ja valtion avustus), 23 a § (Ilmoittamisvelvollisuus), 23 b § 
(tietojärjestelmä). 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-
ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § 
(lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toi-
menpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mu-
kaiset ilmoitukset) 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 

Maa-aineslain mukaisten viranomaistentehtävien maksutaksat 2016, 
hyväksytty 7.4.2016 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 

MAKSUT 

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelu-
jen maa-aineslain mukaisen maksutaksan mukaisesti 5808 euroa (480 € + 
0,009 € x 592 000 m3. Maa-ainesten kokonaisottomäärästä 684 000 m3 on 
500 000 m3:n ylittävältä osalta otettu huomioon 50 %, maksutaksan 2.5 
kohdan mukaisesti). 
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Luvanhaltijalta peritään vuosittain valvontamaksua kulloinkin voimassa 
olevan taksan mukaisesti. Lisäksi lupa- ja valvontaviranomainen voi periä 
maksua luvan voimassaoloaikana tehdystä ottamissuunnitelman muutok-
sesta, vakuuden muuttamisesta, pakkokeinopäätöksestä ja haltijanvaih-
doksesta. 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää 
lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan sa-
massa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on lu-
van hakijalla, kunnan jäsenellä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä 
etua. Valitusosoitus on liitteenä. 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

Antopäivä on 15.6.2017. 

Hanna Pasonen 
ympäristöpäällikkö 

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 

Päätös Hakijalle 

Tiedoksi  Mäntyharjun kunnanhallitus, Asematie 3, 52700 Mäntyharju, 
kirjaamo@mantyharju.fi 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo/ Ympäristön-
suojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli, 
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemukses-
ta (17kpl). 

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan 
ilmoitustauluilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi. 

Laskutus: anneli.tirkkonen@mikkeli.fi 

mailto:anneli.tirkkonen@mikkeli.fi
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