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Maa-aineslupapäätös
I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

1. Hakija

Paavo Karjalainen
Sarajärventie 610
56800 Rautjärvi
Yhteyshenkilö Paavo Karjalainen

2. Ottopaikka

Rautjärven kunta, Simpele, tila Juhkaminnotko RN:o 3:480
689–432–3–480
Ottoalueen pinta-ala on noin 0,30 ha.
Alueen omistaa Paavo Karjalainen.
Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

3. Toimivaltainen viranomainen
Rautjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii
Imatran seudun ympäristölautakunta (Imatran, Parikkalan,
Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välisellä
yhteistoimintasopimuksella ympäristöterveydenhuollon ja
ympäristönsuojelun palveluiden järjestämisestä
seutukunnallisesti 8.12.2008).
4. Asian vireille tulo

Hakijan maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiseen on
tullut 27.8.2018, ja se on leimattu saapuneeksi Imatran
kaupungin asiakaspalveluun 3.9.2018.
Hakemuksena on toimitettu allekirjoitettu maaaineslupahakemus, jonka liitteinä ovat maa-ainesten
ottosuunnitelma, yleiskartta (1:8300), suunnitelmakartta
(valokuva), muita valokuvia ottoalueesta, vanha lupapäätös,
selvityksiä naapurien kuulemisesta (8 kpl). Toiminnanharjoittaja
hakee jatkolupaa aikaisemmalle maa-ainesluvalle.

5. Selvitys kaavoituksesta ja luvista
Alueella on voimassa oleva Rautjärven rantayleiskaava, joka on
hyväksytty valtuustossa 2.4.2012. Edellä mainitussa kaavassa
on ottoalueella M-merkintä, joka tarkoittaa, että alue on varattu
pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella on voimassa
myös Etelä-Karjalan maakuntakaava (vahvistettu 21.12.2011).
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Maakuntakaavassa alue on merkitty merkinnällä EOm eli maaainesten ottoon soveltuva alue. Luvanhakijalla on ollut samalle
alueelle aikaisempi maa-aineslupa, jonka Rautjärven tekninen
lautakunta on myöntänyt 18.10.1999. Edellä mainittu lupa on
ollut voimassa vuoteen 31.10.2009 asti. Sen jälkeen alueella ei
ole ollut voimassa olevaa maa-ainestenottolupaa. Maa-aineksia
on otettu tällä välin vain kotitarveottona.
6. Kohde, ympäristön tila ja laatu
Ottoalue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistönumero on 689–
432–3–480 Rautjärven kunnan Simpeleen kylässä, luvanhakijan
omistamalla Juhkaminnotko nimisellä tilalla. Tilan kokonaispintaala on 58,3 ha, josta ottoalueen pinta-ala on noin 0,30 ha.
Alueella puusto on pääasiassa sekametsää.
Ottoalue sijaitsee Simpeleen taajamasta luoteeseen
talousmetsävaltaisella alueella. Kohde ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella. Alueella ei ole merkittäviä luonnon
kauneusarvoja eikä luonnonesiintymiä. Alla olevaan kuvaan 1 on
merkitty ottoalue ja lähellä olevat lammet sinisillä merkeillä.

Kuva 1. Lupahakijan ottoalue vas. yläreunassa (Maanmittauslaitos 2018)

Valkialampi on 200 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Valkialammen pinnankorkeus on +92,9 metriä ja Luotolammen
pinnankorkeus on +90,6 metriä merenpinnasta.
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Lähin vapaa-ajan asunto on noin 450 metrin päässä ottoalueesta
Luotolammen rannalla, ottoalueen luoteispuolella.
Lähin vakituisessa asumiskäytössä oleva kiinteistö on
luvanhakijan oma talo Sarajärventien varrella noin 450 metrin
päässä ottoalueen länsipuolella. (Edellä mainitut etäisyydet on
mitattu maanmittauslaitoksen kartalta.)
7. Ottotoiminta ja sen laajuus
7.1 Soran ja hiekan ottaminen
Toiminta ja kokonaistuotanto
Suunniteltu maa-ainesten kokonaismäärä on 5000 k-m3.
Ottotoiminta ajoitetaan 10 vuoden ajalle. Vuotuinen ottomäärä on
500 k-m3.
Alin kaivusyvyys on +115 metriä eli neljä metriä maanpinnasta
alaspäin. Soraa ja hiekkaa otetaan nykyiseen ottoalueen pohjan
tasoon asti. Alla olevassa kuvassa 2 on havainnollistettu soran ja
hiekan ottoa alueella.

Kuva 2. Suunnitelma kuva ottoalueelta (Karjalainen 2018)

Penkasta otettu sora ja hiekka käytetään pääasiassa teiden
korjauksiin. Maa-ainesten otto tehdään nykyisestä ottoalueen
reunasta eteenpäin, noin 40 metrin etäisyydelle. Ottoalueella on
kahden metrin syvyinen tarkkailuputki pohjaveden
havainnoimiseksi, joka ei kuitenkaan yllä pohjaveteen.
Ottamisen edetessä pintamaat kuoritaan reunoille kasoiksi; maaainekset käytetään alueen maisemointiin ottamistoiminnan
loputtua.
7.2 Liikennöinti
Ottoalueelle on tieyhteys Sarajärventieltä, nykyisen ottoalueen
etelänpuoleisen reunan kautta, lyhyehkön tilustien kautta.
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi
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7.3 Varotoimenpiteet
Ottoalue merkitään maastoon lippusiimalla ja merkkipaaluin.
7.4 Polttoaineiden säilytys ja jätteet
Alueella ei varastoida polttoaineita eikä säilytetä maa-ainesten
ottamisessa tarvittavia koneita.
7.5 Jälkihoito
Kaivualueen luiskat loivennetaan 1:3 kaltevuuteen. Kaivualueelle
levitetään kuorittu pintamaa ja alueen annetaan metsittyä.
7.6 Ottotoiminnan ympäristövaikutukset
Suunnitelman mukainen maa-ainesten otto ei aiheuta
ympäristöhaittoja, kauniin maisemakuvan taantumista eikä
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Soran ottaminen ei aiheuta melu- eikä pölyhaittaa. Ottomäärä on
pieni ja sijoittuu pitkälle ajanjaksolle.
Maa-ainesten ottamisella ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun.
Ottamistoiminnan pohjan taso on +115 metriä ja arvioidun
pohjaveden pinnan taso on +92,9 metriä (=Valkialammen
pinnantaso), välille jää 22 metrin paksuinen suojakerros.
8. Hakemuksen käsittely
Maa-aineslupa hakemuksesta puuttuu allekirjoitus ja päiväys,
mutta hakemus allekirjoitettiin jälkikäteen ympäristötoimessa
3.9.2018.
Lupahakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 18.9.–18.10.2018
välisenä aikana Rautjärven kunnantalolla, Imatran kaupungin
asiakaspalvelussa ja Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla. Kuulutus on julkaistu myös Uutisvuoksessa sunnuntaina
20.9.2018.
Luvanhakija on itse kuullut naapuritilat ja muut
kiinteistönomistajat.
Maa-ainestenottolupahakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
9. Kohteen lupatarkastukset
Imatran seudun ympäristötoimi on tehnyt lupavalmisteluun
liittyvän tarkastuksen 20.9.2018. Tarkastuspöytäkirja on liitetty
asiakirjoihin. Lupaan liittyvän tarkastuksen (20.9.2018)
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi
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pöytäkirjaan kirjattiin, että nykyinen ottotaso säilytetään koko
luvan voimassaoloajan.
II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA
1. Imatran seudun ympäristölautakunnan ratkaisu
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää maaainesluvan Paavo Karjalaiselle Rautjärven Simpeleen kylässä
sijaitsevalle Juhkaminnotko -nimiselle tilalle (kiint. nro 689–432–3–
480)
Maa-ainestenotossa tulee noudattaa ottosuunnitelmaa ja seuraavia
lupamääräyksiä:
Ottoalue, kaivusyvyys ja kokonaisottomäärä
1. Suunniteltu maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on 0,30 ha.
Maa-ainesten ottaminen toteutetaan nykytilanteen mukaisesti,
jolloin ottoalueen ja naapurikiinteistön välissä kulkevaan tiehen
tulee jättää riittävän leveä suojakaista.
Ottotoiminta etenee 27.8.2018 päivätyn ottosuunnitelman
mukaisesti.
Kaivutasoa ei saa ulottaa missään kohdin ottoaluetta 4 metriä
lähemmäs ylintä havaittua pohjaveden pinnan tasoa tai tasoa
+115 metriä alemmaksi.
Ottotoiminnan valvomista varten on alueella oltava näkyvillä
vähintään yksi korkomerkki. Valvontatyön edellyttämät merkinnät
ja laitteet tulee pitää jatkuvasti kunnossa.
Soran ja hiekan kokonaisottomäärä on 5000 k-m3, ja vuotuinen
maa-aineksen arvioitu ottomäärä on 500 k-m3.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §
Tärinä ja melu
2. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melu- tai
tärinähaittaa ympäristössä asuville.
Mikäli maa-ainesten ottotoiminnasta syntyy kiviä, ja ne päätetään
murskata, tulee toiminnanharjoittajan tehdä tilapäisestä kivien
murskauksesta meluilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle tai hakea murskaukselle
ympäristölupa, mikäli murskaus kestää yli 50 päivää.
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Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §,
ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 § ja liite 1 taulukko 2 kohta
7e
Pölyäminen
3. Maa-ainesten irrottamisesta, murskauksesta ja lisääntyvästä
liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä ilmaan tulee vähentää
tarvittaessa vesikastelulla. Pölyämisen vähentämiseen ei saa
käyttää suolaa tai muita maaperälle tai pohjavedelle haitallisia
kemikaaleja.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §
Liikennejärjestelyt
4. Liikennöinti ottoalueelle tulee toteuttaa yleiseltä tieltä käyttäen
olemassa olevaa tieyhteyttä, johon toiminnanharjoittajalla on
oikeus.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §
Luonnonsuojelu
5. Ottotoiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista
tilannetta. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaisille, mikäli
alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai
eliölajeja. Maa-ainesten ottotoiminta tulee järjestää niin, että se
tukee luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävää käyttöä.
Jälkihoitotyöt tulee tehdä asianmukaisesti ottotoiminnan
edistymisen myötä, jotta ympäristön olosuhteet palautuvat
mahdollisimman luonnonmukaisiksi.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §
Pohjaveden suojelu
6. Ottoalueella ei saa varastoida polttonesteitä tai muita
maaperälle tai pohjavedelle haitallisia kemikaaleja. Koneiden
huoltoa ja säilytystä ottoalueella tulee välttää. Tarvittaessa
koneiden huoltotoimenpiteet ovat sallittuja vain katetun
rakenteen alla tiiviillä alustalla, josta aineet eivät pääse valumaan
maaperään. Ottoalueelle tulee varata riittävästi
imeytysmateriaalia öljy- ja polttoainevuotojen varalta.
7. Mikäli öljyä tai muuta pohjavedelle ja maaperälle haitallista
ainetta pääsee suojatoimenpiteistä huolimatta maaperään tai
pohjaveteen, luvanhaltijan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin
haitan poistamiseksi.
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi
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Asiasta tulee tehdä välittömästi ilmoitus aluehälytyskeskukseen
ja Imatran seudun ympäristöviranomaiselle.
8. Kaivutoiminnassa käytettävä konekalusto on oltava kunnoltaan
maa-ainesten kaivamiseen sopivaa, ja ne on pidettävä hyvässä
kunnossa.
9. Asiaton ajoneuvoliikenne ottoalueelle tulee estää sekä
ilkivallan ja roskaamisen välttämiseksi että pohjaveden
suojelemiseksi.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 3 ja 11 §:t
Turvallisuustoimenpiteet
10. Ottoalueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon ennen
ottotoiminnan aloittamista esimerkiksi näkyvillä paaluilla.
Ottoluiskat eivät saa aiheuttaa vaaraa maastossa liikkuville.
Mikäli alueella on (jyrkkiä) ottoluiskia, niin ne on varustettava
riittävillä turvallisuuslaitteilla, kuten esimerkiksi lippusiimalla ja/tai
varoituskilvillä. Merkinnät tulee pitää myös kunnossa
tarkastamalla ne vuosittain.
11. Mikäli alueella tullaan varastoimaan jälkihoitoon tarkoitettuja
maa-aineskasoja, tulee ne varastoida niin, ettei niistä aiheudu
maisemallista haittaa asutukselle tai elinkeinon harjoittamiselle.
12. Asiattomien ajoneuvojen pääsy ottoalueelle tulee estää
lukittavalla puomilla tai vastaavalla tavalla.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 3 ja 11 §:t

Alueen hoito luvan voimassaoloaikana
13. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei alue roskaannu eikä
alueelle tuoda ympäristölle tai pohjavedelle haitallisia aineita.
Kaivutoiminnasta aiheutuvat jätteet ja romut on poistettava
alueelta, ja ne on toimitettava asianmukaiseen keräykseen.
Ottoaluetta ei saa käyttää jätteiden ja romujen
varastointipaikkana.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §
Jälkihoitotoimenpiteet
14. Ottosuunnitelman mukaisiin jälkihoitotoimenpiteisiin on
ryhdyttävä sitä mukaa kuin ottotoiminta edistyy.
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi
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Pintamaat on kerättävä kasaan ennen maa-ainesten ottamisen
aloittamista, ja ne on pyrittävä säästämään jälkihoitotoimenpiteitä
varten.
Alue on siistittävä ja muotoiltava luonnollisen näköiseksi.
Ottoalueen maapohjan muotoiluun käytetään luontaisesti
kasvupohjaksi soveltuvaa hienojakoista maa-ainesta. Luiskien
taitekohdat tulee pyöristää siten, että ottamisalue liittyy
luontevasti ympäristöön. Luiskien lopullinen kaltevuus saa olla
jyrkimmillään 1:3.
Maapohjan ja luiskien annetaan metsittyä luonnonmukaisesti,
mutta tarvittaessa alueelle istutetaan ympäristön metsätyyppiin
soveltuvia puuntaimia. Muun kasvillisuuden, esimerkiksi heinät,
uudistumisesta huolehditaan luontaisesti ja tarvittaessa
kylvämällä alueelle soveltuvia heinäkasveja.
Mikäli alueella ei ole riittävästi jälkihoitoon soveltuvia
pintamateriaaleja, niitä voidaan tarvittaessa tuoda muualta.
Muualta tuodun maa-aineksen käyttämiseen jälkihoidossa tulee
pyytää hyväksyntä etukäteen maa-aineslupaa valvovalta
viranomaiselta.
15. Ottoalueella saa käsitellä ja varastoida vain puhtaita maaaineksia.
16. Hakemuksessa ja lupapäätöksessä esitetyt
jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä luvan voimassaoloaikana.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 11 §, maa-ainesasetus
(926/2005) 8 §
Vakuus
17. Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on asetettava
hyväksyttävä 1150 euron suuruinen vakuus.
Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes kaikki luvan tai sen
määräysten edellyttämät jälkihoito- ja muut toimenpiteet on tehty
ja hyväksytty lopputarkastuksessa.
Vakuus perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja Imatran
kaupungin valtuuston hyväksymään taksaan (14.12.2016) ja
Imatran seudun ympäristölautakunta (20.9.2016).
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 12 §, maa-ainesasetus
(926/2005) 8 §
Ilmoitusvelvollisuus ja valvontamaksu
18. Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus NottoImatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi

9

IMATRAN KAUPUNKI
Imatran seudun ympäristölautakunta

20.11.2018

Päätöksen antopäivä
28.11.2018

tietojärjestelmään ja lupaviranomaiselle edellisen vuoden
ottomäärästä tammikuun loppuun mennessä.
19. Valvontamaksu peritään vuosittain jakamalla maa-ainesten
kokonaisottomäärä 5000 k-m3 luvan voimassaoloajan vuosien
määrällä eli laskutus perustuu keskimääräiseen vuosiottoon 500
k-m3 (luvanhakijan ilmoitus) ja voimassaolevaan maaainestaksaan.
Erityisestä syystä voidaan kirjallisesta hakemuksesta päättää,
että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun
maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen.
Mikäli vuotuinen myönnetty ottomäärä ylitetään,
luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti
valvontaviranomaiselle, ja viranomaisella on oikeus periä
ylityksen osuus valvontamaksusta heti.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 23, 23 a ja b §:t, maaainesasetus (926/2005) 9 §
Maa-ainesten ottamisen aloittaminen ja lopettaminen
20. Luvan myöntämisen jälkeen ennen ottotoiminnan aloittamista
on alueella tehtävä aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen tekee
valvontaviranomainen maa-ainesluvan haltijan pyynnöstä. Ennen
aloitustarkastusta vakuuden tulee olla asetettu ja hyväksytty.
Valvontaviranomainen tekee myös toiminnan seuraamiseksi
riittävän usein tarkastuksia ottamisalueelle.
21. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen
päättymisestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen
tekee lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen
tai luvan voimassaoloajan loputtua.
Perustelut: maa-ainesasetus (926/2005) 7 §
Keskeyttäminen
22. Jos maa-ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin annettuja
määräyksiä tai muutoin laiminlyödään niiden mukaisten
velvollisuuksien täyttäminen, niin ottaminen voidaan keskeyttää.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 15 §
Muutokset lupapäätöksessä
23. Mikäli lupa maa-ainesten ottoon siirretään toiselle, on
siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvanhaltija
Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi
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vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on
hakemuksesta hyväksytty toinen.
Konkurssitapauksissa, mikäli pesä jatkaa maa-ainesten
ottotoimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai
siirtää lupa 6 kuukauden kuluessa konkurssista toiselle ottajalle.
Luvanhaltijan on tarkistettava kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja
ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 10 §, 13a §, 16, 16a ja 16b
§:t
Maksu
24. Tämän lupahakemuksen ja ottosuunnitelman tarkastaminen
maksaa 365 euroa. Maksun määräytymisessä sovelletaan
voimassaolevaa maa-ainestaksaa (hyväksytty Imatran
kaupunginvaltuusto 11.12.2017, § 115).
Maksu on maa-ainesvalvontaviranomaisen taksan mukaan
laskettu seuraavasti:
Suunnitelmaa kohti
ottamisalueen pinta-alan mukaan
50,00 €/ha* 0,3 ha
+ hakemuksessa esitetyn maa-ainesmäärän
tilavuuden (5000 k-m3) mukaan 0,01 €/m3
Muilta osin ottosuunnitelman valvonnasta perittävät maksut
määräytyvät kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.
Perustelut: maa-aineslaki (555/1981) 23 §

Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra, p. 020 617 111, fax 020 617 2001, kirjaamo@imatra.fi, http://www.imatra.fi
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2. Päätöksen perustelut
Yleisperustelu
Tämä maa-ainesten ottaminen ja ottamisen järjestäminen eivät
ole ristiriidassa maa-aineslain (555/1981) 3 §:ssä säädettyjen
rajoitusten kanssa. Maa-ainesten ottotoiminta ei vaikeuta
mahdollista kaavoitusta eikä turmele neitseellistä maisemakuvaa,
koska alueelta on otettu maa-aineksia aikaisemmalla luvalla.
Ottoalue ei kuulu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
merkittäviin alueisiin (suojellut harjualueet) eikä ole tiedossa, että
alueella olisi erityisiä luontoarvoja. Lupamääräykset on annettu
luonnolle aiheutuvien vahingollisten ja maisemaan kohdistuvien
vaikutusten minimoimiseksi.
Maa-ainesten ottaminen ei saa aiheuttaa asutukselle kohtuullisin
kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Toiminnanharjoittajalla
on velvollisuus seurata ottotoiminnan aiheuttamaa melua.
Luvanhakija on liittänyt kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
hakemukseen. Kyseistä suunnitelmaa tulee täydentää ottamisen
etenemisen myötä.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset 1–16 on annettu maa-aineslain 3 ja/tai 11 §:ien
nojalla, ja ne annetaan ottotoiminnasta aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Muutos maisemassa on
ottamisen jälkeen pysyvä ja saattaa vaikuttaa maisemakuvaan
paikallisesti.
Määräys 2 perustuu myös ympäristönsuojelulain 118 §:ään (liite
1 taulukko 2, kohta 7e) tilapäisestä melusta.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen meluilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle tilapäisestä melusta.
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Mikäli murskaus kestää yli 50 päivää, on toiminnalle haettava
ympäristölupa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajalla on velvoite
tehdä melumittauksia.
Määräyksessä 4 maa-aineslupaviranomainen on käyttänyt
liikenteen järjestämiseen koskevaa toimivaltaansa.
Liikennöinti kuuluu maa-aineslupavalmistelussa tarkasteltaviin
asioihin.
Ympäristöministeriön ohjeistuksen (Ympäristöminiteriön ohjeita
Kestävä maa-ainestenkäyttö1/2009) mukaan maa-ainesluvassa
voidaan antaa liikennöintiä koskevia määräyksiä, kun ne
perustuvat pohjaveden suojelun lisäksi muiden haittojen
välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.
Maa-ainesluvassa määräykset koskevat pääsääntöisesti
liikenteen järjestämistä ottajan hallussa olevalla maa-ainesten
ottoalueella sekä sitä, mistä kohdin liikenne voidaan ohjata
ottoalueen ulkopuolelle. Yksityistiealueen osalta määräyksiä
antaa pääsääntöisesti tienpitäjä.
Määräykset 14–16 perustuvat myös maa-ainesasetuksen 8
§:ään, joka koskee maa-ainesten ottoalueella tehtäviä
jälkihoitotoimenpiteitä. Jälkihoito edellytetään saatettavaksi
loppuun nyt myönnetyn luvan osalta sen voimassaoloaikana.
Määräys 17 annetaan maa-aineslain 12 §:n ja maaainesasetuksen 8 §:n perusteella. Vakuuden määrää voidaan
tarvittaessa tarkistaa ottamisen aikana.
Määräykset 18–19 koskevat toiminnanharjoittajan
ilmoitusvelvollisuutta ja valvontamaksua, ja ne annetaan maaaineslain 23 ja 23 a ja 23 b §:t ja maa-ainesasetuksen 9 §
perusteella. Ilmoitusvelvollisuus Notto-tietojärjestelmään on
säädetty maa-ainesten ottamisen ja sen vaikutusten seurannan
järjestämiseksi.
Määräykset 20–21 ovat osa valvontaviranomaisen suorittamaa
tarkastusmenettelyä. Valvontaviranomaisen on tehtävä alueelle
tarkastus riittävän usein toiminnan valvomiseksi.
Lupamääräykset annetaan maa-ainesasetuksen 7 §:n mukaan.
Määräys 22 koskee ottotoiminnan keskeyttämistä, ja se on
annettu maa-aineslain 15 §:n nojalla.
Määräys 23 koskee muutoksia lupapäätöksessä, ja se on
annettu maa-aineslain 10 §, 13a §, 16 §, 16a § ja 16b §:ien
nojalla.
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Määräys 24 annetaan maa-aineslain 23 §:n perusteella, ja
maksua määrättäessä sovelletaan voimassaolevaa taksaa.

3. Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, ja se on voimassa
10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lupamääräyksessä
mainitut ja hakemuksessa esitetyt jälkihoitotoimenpiteet on
tehtävä luvan voimassaoloaikana.

4. Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981)
Asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Maa-ainesvalvontaviranomaisen taksa, Imatran
kaupunginvaltuusto (22.8.2016 62 §)

5. Sovelletut muut viranomaisohjeet
Ympäristöministeriön ohjeita Kestävä maa-ainestenotto 1/2009
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2008:
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen –
Etelä-Karjalan loppuraportti

6. Muutoksen haku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimittamalla kirjallinen
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettu valitus liitteenä olevassa
valitusosoituksessa ilmenevällä tavalla.
Valitusoikeus on: (mitä kuntalaissa säädetään)
- hakijalla ja niillä joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- kunnan jäsenellä
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen
- Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella
- kunnalla

7. Jakelu
Hakija
Rautjärven kunta
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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