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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VALV § 1
Kuntalain 103 §:n mukaisesti muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Lupa- ja valvontalautakunta on 11.10.2017 § 22 päättänyt, että kirjallinen kokouskutsu ja esityslista keskiviikon kokoukseen postitetaan viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina. Kokouspäivän
ollessa muu kuin keskiviikko, kokouskutsu ja esityslista postitetaan
viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu 5.6.2019.
Lupa- ja valvontalautakunta:
Kokous todettiiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
VALV § 2

Lupa- ja valvontalautakunta on 30.1.2013 § 2 päättänyt, että pöytäkirjantarkastajat kutsutaan aakkosjärjestyksessä kaudella 2013 2016.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Antti Huusko ja Ritva Huusko.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.6.2019.

Lupa- ja valvontalautakunta:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Huusko ja Ritva Huusko.
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Paltamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Kaicell Fibers
Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta
140/415/2019
VALV § 3

Valmistelija: ympäristötarkastaja Mikko Karjalainen p. 044 2885 500.
Aluehallintovirasto pyytää Paltamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kaicell Fibers Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta.
Hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on sähköisenä Lupatietopalvelussa www.avi.fi/lupatietopalvelu.Oheismateriaalina hakemuksen
tiedoksiantokuulutus hakemuksen pääasiallisesta sisällöstä.
Kaicell Fibers Oy hakee ympäristölupaa Paltamon Kylänpuron teollisuusalueelle suunniteltavalle biojalostamolle ja sitä palveleville muille toiminnoille. Biojalostamon päätuotteita ovat kemiallisesti valkaistu selluloosa, liukosellu ja tekstiilikuidun valmistuksessa käytettävä
Arbron.
Lisäksi yhtiö hakee vesilain mukaista lupaa veden ottoon Oulujärven
Mieslahdesta, veden otto- ja purkuputkien sijoittamiseen ja rakentamiseen Oulujärveen sekä putkien sijoittamisen edellyttämään ruoppaukseen.
Hakemus koskee myös pysyvän käyttöoikeuden myöntämistä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten putkirakenteiden sijoittamisen
edellyttämille, toisen omistuksessa oleville vesialueille Oulujärvessä.
Yhtiö pyytää hakemuksessa oikeutta laitoksen toiminnan aloittamiseksi lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti sekä raaka-, jäähdytys- ja jätevesiputkien asennukselle ja sen edellyttämälle ruoppaukselle sekä
vedenotolle vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa.
Biojalostamon prosessivedet sekä kemikaalien käsittelyalueilta syntyvät hulevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla, johon
jätevesiä johdetaan noin 45 000 m3 vuorokaudessa. Hakemuksen
mukaan biojalostamon jäteveden on tarkoitus johtaa käsiteltäväksi
myös Paltamon kunnan keskustaajaman talousjätevedet. Käsitellyt
jätevedet johdetaan Oulujärveen Kiehimänjoen suulle.
Kaicell Fibers Oy:n lupahakemuksen mukaan Paltamon kunnan jätevedenpuhdistamo sijaitsee biojalostamolle varatun alueen länsiosassa. Puhdistamo on bioroottorityyppinen ja valmistunut vuonna 2005.
Puhdistamolla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 22.10.2014
myöntämä ympäristölupa. Puhdistamo on mitoitettu keskimääräiselle jätevesimäärälle 1100 m3/d (vuosi 2017 jätevesimäärä oli 997
m3/d). Jätevesimäärät vaihtelevat vuodenajoittain.
Lupapäätöksessä on annettu seuraavat lupamääräykset purkuputkeen johdettavalle jätevedelle: BOD7ATU enintään 15 mg O2/l ja
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puhdistusteho > 90 %, kokonaisfosfori enintään 0,8 mg/l ja puhdistusteho > 90 %. Puhdistettu jätevesi johdetaan Kiehimäjokisuulle
Oulujärveen. Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti.
Kunnan puhdistamon jätevesimäärä on noin 2 % biojalostamon jätevesimäärästä ja jätevesi sisältää (v. 2017) fosforia 6 mg/l (6 kg/d) ja
typpeä 40 mg/l (40 kg/d). BOD7-pitoisuus on 137 mg/l ja CODCr-pitoisuus 400 mg/l. Johdettaessa kunnalliset jätevedet biojalostamon
puhdistamolle, saadaan niiden ravinteet hyödynnettyä aktiivilietelaitoksessa ja lisäravinteiden tarve prosessiin vähenee. Pieni lisäys jätevesimäärissä ei aiheuta kapasiteettiongelmaa biojalostamon puhdistamolla.
Aluehallintovirasto on lähettänyt Kaicell Fibers Oy:lle hakemuksen
täydennyspyynnön 18.2.2019. Aluehallintovirasto on pyytänyt Kaicell
Fibers Oy:tä täydentämään hakemusta kunnan talousjätevesiin liittyen seuraavasti:
- kohta 6 e. Paltamon talousvesien käsittely jätevedenpuhdistamolle, ollaanko tähän sitouduttu?
- kuinka Paltamon talousjätevesien johtaminen tehtaan puhdistamolle vaikuttaa lietteen hyötykäyttöön?
Kaicell Fibers Oy on täydentänyt hakemusta seuraavasti:
- Kyllä. Kunnalliset vedet on päätetty ottaa mukaan tehtaan jäteveden puhdistamolle. Näin kunnallisten jätevesien ravinteet voidaan hyödyntää jäteveden puhdistamon ravinteina ja erityisesti
typen lisäystarve hiukan alenee
- kunnallisten vesien käsittelyn ei katsota vaikuttavan lietteiden
muuhun käyttöön. Liete hävitetään ensisijaisesti polttamalla. Mikäli kiinteitä jätteitä ja lietteitä käsittelevä biokaasulaitos toteutuu
myöhemmin, kunnallisten vesien käsittelyn ei katsota vaikuttavan
millään tavalla lietteiden biokaasukäsittelyyn. Lietteiden käsittely
biokaasulaitoksella ei sisälly tähän lupahakemukseen
Hankkeeseen liittyvissä neuvotteluissa Kunnan ja Kaicell Fibers
Oy:n välillä on neuvoteltu kunnan talousjätevesien johtamisesta tehtaan puhdistamolle. Kaicell Fibers Oy on tehnyt päätöksen, että se
voi ottaa kunnan talousjätevedet tehtaan puhdistamolle. Paltamon
kunta ei ole tehnyt päätöstä jätevesien yhteiskäsittelystä tehtaan
puhdistamolla.
Alueelle muodostuvat puhtaat vedet johdetaan selkeytysaltaan kautta vesistöön.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on alustavasti tarkasteltu vaihtoehtoisia jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkoja
(AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 ja AP6), joista uloin paikka (AP6) sijaitsee noin 8 km Kiehimänjokisuusta lounaaseen. Ympäristölupahakemuksessa on tarkemmin purkupaikkoja AP1 ja AP3 (noin 3 km Kiehimänjokisuusta). Vertailun perusteella hakija on esittänyt jäte- ja
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jäähdytysvesien purkupaikaksi purkupaikkaa AP1.
Leviämislaskelmien perusteella biojalostamon normaalitoiminnan
rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt ilmaan eivät aiheuta terveyshaittaa lähialueen
asukkaille. Normaalitilanteessa toiminnasta ei aiheudu hajuhaittoja.
Hakemuksen mukaan erillään nykytilan melunlähteistä tarkasteltuna
tehdasalueen toimintojen melu ei aiheuta päivä- eikä yöohjearvojen
ylityksiä lähialueen asuin- tai lomarakennusten luona. Tehtaan liikenteen aiheuttama melu ylittää päivä- ja yöajan ohjearvot lähellä
kulkureittiä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten luona hankkeen
itäpuolella, Mieslahden kylällä sekä junaradan läheisyydessä Metelin
alueella.
Tuotannosta syntyvät viherlipeäsakka on tarkoitus sijoittaa tehdasalueen kaatopaikalle, muut jakeet on suunniteltu käytettävän maanparannusaineena tuotannossa. Lisäksi syntyy pieniä määriä hiekkaa, rejejtejä, huollon ja kunnossapidon jätteitä sekä tavanomaista
toimistojätettä.
Hakija esittää jäte- ja jäähdytysvesien aiheutuvan kalataloudellisen
haitan kompensoimiseksi 35 000 euron suuruista vuotuista kalatalousmaksua. Hakijan mukaan kalatalousmaksulla ei voida täysin
kompensoida kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja purkualueiden läheisyydessä. Tästä syystä yhtiö on esittänyt vesialueiden omistajille
kalatalouden tuoton menetyksistä kertakorvauksia.
Esittelijänä: ympäristötarkastaja Mikko Karjalainen, puh. 044 2885
500.
Ympäristötarkastajan ehdotus:
Ympäristö- ja vesitalousluvan ehdoilla tulee varmistaa, että biojalostamon toiminta ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa tai sen
tilan heikentymistä. Tehdasvesien purkuputket tulee sijoittaa parhaan tutkitun tiedon perusteella siten, että jätevesien vaikutus Oulujärven vesistön tilaan on mahdollisimman vähäinen. Purkupaikan tulee olla paras vaihtoehto virtausten ja vesien sekoittuvuuden kannalta. Purkuvedet eivät saa vaarantaa Mieslahden vesialueen tilaa.
Vahinko- ja käyttöoikeuskorvausten tulee kattaa kalataloudelle aiheutuvat vahingot sekä vaikutusalueella olevien rantakiinteistöjen
käytölle aiheutuvat haitat.
Toiminnasta aiheutuvat meluhaitat tulee ottaa huomioon toimintojen
sijoituksella ja meluvalleilla.
Kunnan talousjätevesien ja biojalostamon jätevesien käsittely samalla laitoksella olisi toiminnallisesti, taloudellisesti sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta järkevää. Ympäristövaikutusten koko________________________________________________________________________________________
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naisarvioinnin osalta olisi perusteltua ratkaista kunnan talousjätevesien ja biojalostamon jätevesien käsittely samassa lupakäsittelyssä
ja määrittää lupaehdoilla niiden vaikutukset Oulujärven vesistön tilaan sekä seurata sitä yhteisellä tarkkailuohjelmalla.
Jätevesien yhteiskäsittely edellyttää kunnassa erillistä päätöstä ja
yhteiskäsittelystä tulee tehdä sopimus.
Lupa- ja valvontalautakunta:
Hyväksyi ympäristötarkastajan päätösehdotuksen.
Toimeenpano: lausunnon toimittaminen aluehallintovirastoon ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
Muutoksenhakukielto

Liitteet

Tiedoksiantokuulutus hakemuksen pääasiallisesta sisällöstä
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Maa-aineslupapäätös Kuljetuspolar Oy, Sorapalsta 578-401-4-11
52/418/2019
VALV § 4

Valmistelijana: ympäristötarkastaja Mikko Karjalainen puh. (08) 615
54660, 044 2885 500.
ASIA
Kuljetuspolar Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-ainesten ottamislupa hakemus
LUVAN HAKIJA
Kuljetuspolar Oy
Lastaajantie 6
88600 Vuokatti
KIINTEISTÖTIEDOT JA OTTAMISALUEEN SIJAINTI
Paltamon kunta, Härmänmäen kylä, tila Sorapalsta 578-401-4-11.
Ottamisalue sijaitsee tiestöä pitkin noin 18 km Paltamon kunnan
keskustaajaman itäpuolella
ASIAN VIREILLETULO
24.1.2019
AIKAISEMMAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Alue on olemassa olevaa vanhaa maa-ainestenottoaluetta, jolle on
myönnetty useita maa-ainesten ottolupia. Kuljetuspolar Oy:lle on
myönnetty alueelle lupia vuodesta 1991 alkaen ja viimeisin lupa on
päättynyt vuoden 2018 lopussa.
KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT
SUUNNITELMAT
Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Ottamisalue sijoittuu harjumuodostumaan, jossa maa-ainesten ottoa on hakemusalueen lisäksi lähes kahden kilonmetrin matkalla kaakkoon sijoittuvalla alueella.
Kaakkoispäästä haettava otto yhdistyy MH-Kivi Oy:n ottoalueeseen.
Kiinteistön itäosassa otto on suunniteltu yhdistyväksi MH-Kivi Oy:n
ottoalueeseen siten, että ottoalueiden välinen kapea kannas poistettaisiin.
NYKYTILANNE ALUEELLA
Suunnitelma-alue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta. Sora-alueen
pohjan taso vaihtelee + 200 - + 204 (N60).
Toiminta-alue sijoittuu Majoanharjun 2E-luokan pohjavesialueelle.
Kiinteistön luoteisosassa sijaitsevasta pohjavesiputkesta on mitattu
pohjavedenpinta 29.11.2018, jolloin se on ollut tasossa + 197,83
(N60). Ottoalueen läheisyydessä olevassa kaivannossa pohjaveden
pinnankorkeus oli tuolloin +195,83. Näiden havaintojen perusteella
pohjaveden korkeusaseman on katsottu olevan keskimäärin tasossa
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+ 198 m ja laskevan etelään päin.
Lähin vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus on noin 800 metriä ottoalueen pohjoispuolella ja etäisyys loma-asutukseen on 180 350 metriä.
Kulku alueelle tapahtuu nykyiselle ottoalueille johtavaa kulkuyhteyttä.
HAKEMUS (päivitetty 5.4.2019)
Maa.aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden
ajaksi. Haettu kokonaismäärä on 130 000 m3 ja arvioitu vuotuinen
otto on noin 13 000 m3. Ottamisalueen pinta-ala on noin 9,3 ha.
Maisemoitavan vanhan ottoalueen pinta-ala on noin 16,4 ha. Ottosyvyys on 1 – 4 metriä siten, että haettava otto- ja maisemointitaso on
+210,0 (N60) ja aivan ottoalueen eteläosassa + 200,0 (N60) siten,
että pohjavesipinnan yläpuolelle jää kolmen metrin suojakerros.
Ottamistoiminnan jälkeen luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Lopputilanteessa alue jää metsätalouskäyttöön. Metsittäminen suoritetaan vaiheittain ympäristöhallinnon ohjeiden 1/2009 mukaisesti.
ASIAN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Lupahakemuksesta on kuulutettu 30 vrk ajan Paltamon kunnan ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa. Hakemusasiakirjat on pidetty yleisesti nähtävillä 13.2. – 15.3.2019. Naapurikiinteistöt on
kuultu viranomaisen toimesta.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunto 13.2.2019 Kainuun ELY-keskukselta. Päivitetty hakemus 5.4.2019 on toimitettu Kainuun
ELY-keskukseen. ELY-keskus on ilmoittanut, ettei ole tarpeen antaa
uutta lausuntoa päivitetystä hakemuksesta.
Kainuun ELY-keskus lausuu hakemuksesta muun muassa seuraavaa:
- pohjaveden korkeusasema on katsottu olevan keskimäärin tasossa +198 m (N60). Alin ottotaso on pyrittävä mitoittamaan siten, että pohjavettä jäisi suojaamaan vähintään 1 m maa-aineskerros, kuten aiemmissakin luvissa
- hakemuksessa ei ole esitetty harjoitettavan maa-ainesten murskausta, mutta mikäli se myöhemmin katsotaan tarpeelliseksi, toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain 4. luvun 28 § perusteella
ympäristöluvan
- pohjaveteen kohdistuvista riskeistä merkittävin on työkoneiden
tankkaukseen käytettävän polttoaineen käsittely. Pohjavesialueen valvomattomana säilytettävien polttoaineiden määrä tulisi mi________________________________________________________________________________________
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nimoida tankkaamalla työkoneet vuoron alussa. Mahdollisen
tankkauspaikan pohja on tiivistettävä siten, että öljyjakeiden eteneminen pohjaveteen estyy.
- alueen pohjavesistatuksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi
vanhaa (1 metrin suojakerros) ottosyvyyttä ei Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan voida soveltaa enää uusissa luparatkaisuissa, vaan maa-ainesten ottamisessa vedenhankintaan
soveltuviksi luokitetulla pohjavesialueella tulee huomioida pohjavesivarojen suojelua koskeva ohjeistus (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009), jonka mukaan pohjaveden yläpuolelle on jätettävä
3 – 4 metrin paksuinen maa-aineskerros.
- Kainuun ELY-keskus ei kuitenkaan pidä kohtuullisena, että toiminnanharjoittajaa velvoitetaan ennen toiminnan aloittamista kohottamaan montun pohjatasoa niiltä osin, kuin maa-ainesta on jo
ennestään hyödynnetty, sillä otto on tapahtunut aiemmin myönnetyn luvan puitteissa. Poikkeuksena tähän on tukitoiminta-alue,
jonka pohjatason kohottaminen käsiteltiin aiemmin.
Kainuun ELY-keskus katsoo, että maa-ainestenottolupa voidaan
myöntää hakemuksessa esitettyä pienimuotoisempana (lausunto on
annettu 24.1.2019 jätetystä hakemuksesta), mikäli siinä huomioidaan yllä mainittujen asioiden lisäksi seuraavat seikat:
- luvan mahdollistama ottomäärä on mitoitettava siten, että uusi otto ulotu 3 metriä lähemmäs ylintä havaittua pohjaveden pinnankorkeutta
- ottamistasoa tulee tarkkailla alueelle sijoitetuista, valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä
- pohjavedenpinnan tasoa ja suojakerroksen paksuutta on seurattava alueella olevasta pohjavesiputkesta. Pohjaveden ja maanpinnan väliin on jätettävä vähintään 3 metrin maa-aineskerros.
Pohjavesiputkesta tulee ottaa seurantanäyte kolme kertaa luvan
aikana, viimeisen kerran luvan päättymisvuonna. Näytteestä on
määritettävä ainakin haju, maku,sameus, väri, ph, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt
- työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava
käyttökunnossa
- suojarakenteettomien öljysäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueelle ei ole sallittua. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä, ja mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle
- pohjavesialueelle ei saa sijoittaa koneiden huolto- tai korjauspisteitä
- maa-aineksenotto on järjestettävä turvalliseksi alueella liikkujille
toiminnan aikana ja sen päätyttyä
- maisematyöt on hoidettava vaiheittain luvan voimassaolon aikana, ja täyttöihin on käytettävä alueelta peräisin olevaa ja sinne läjitettyä maa-ainesta. Metsittäminen on suoritettava kuten ympä________________________________________________________________________________________
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ristöministeriön oppaassa Maa-ainesten kestävä käyttö (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) ohjeistetaan
- maa-ainesluvan hakijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedot toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Notto-rekisteriin, mutta ne voi ilmoittaa myös lupaviranomaiselle lähetettävällä paperisella lomakkeella
Kainuun ELY-keskuksen lausunto 27.3.2019 liitteenä.
Esittelijänä: ympäristötarkastaja Mikko Karjalainen, puh. 044 2885
500.
Ympäristötarkastajan ehdotus:
VIRANOMAISEN RATKAISU
Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten
kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.
Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää,
jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai
muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.
(5.2.1999/134)
Koska hakemuksen täyttämä toimenpide täyttää maa-aineslain 6 §:n
tarkoittamat luvan myöntämisen edellytykset, lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää Kuljetuspolar Oy:lle hakemuksen ja alla esitettyjen lupamääräysten mukaisesti luvan maa-ainesten ottamiseen
Paltamon kunnan Härmänmäen kylään tilalle Sorapalsta
578-401-4-11 kymmeneksi (10) vuodeksi 130 000 m3 suuruiselle
määrälle.
Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan
on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivat
sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (9.12.1983/928)
Lupamääräykset on annettava:
1. ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä
ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista;
2. alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen
jälkeen; sekä
3. puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja
uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen.
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Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa:
1. ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suojelemiseksi;
2. ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava: sekä
3. muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.
Määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja
haittaa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa
hyötyyn nähden kohtuuttomana.
Lupapäätöksen sisällöstä ja luvan edellyttämien toimenpiteiden
määräajasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
(23.6.2005/468)
Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:
1. Ottamisalue on enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen. Ottamisessa tulee noudattaa 5.4.2019 päivitettyä lupahakemusta ja ottamissuunnitelmaa.Lupa koskee maa-ainesten kokonaisottamismäärää 130 000 m3 kymmenen vuoden aikana. Toiminta-alueen pinta-ala on 9,259 ha.
2. Ottamisessa tulee noudattaa Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa 27.3.2019 esitettyjä ehtoja
3. Ottamisalue saa olla enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn
laajuinen. Ottamisalueen rajat on merkittävä näkyvästi maastoon
4. Ylimmän havaitun luonnollisen pohjaveden pinnan yläpuolelle on
aina jätettävä vähintään kolmen (3) metrin paksuinen maa-aineskerros ja alin sallittu ottamistaso on +201 m(N60). Korko sekä
alin ottotaso tulee merkitä näkyvästi maastoon paikkaan, jossa
se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan. Alueelle on sijoitettava riittävästi (väh. 2-3) korkomerkkejä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tasot tulee olla korkeusjärjestelmässä N60.
5. Mikäli alueella murskataan, tulee murskauksesta tehdä ilmoitus
Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunnalle vähintään 30
vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Mikäli alueella murskataan yhdessä tai useammassa jaksossa yhteenlaskettuna yli
50 päivää, tulee murskaukselle hakea ympäristölupa
6. Polttosäiliöiden tulee olla kasoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestimet ja
tankkauslaitteistot tulee varustaa lukittavilla sulkuventtiileillä sekä
lapon estolla. Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa.
7. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen
etenemisen mukaan niiltä alueen osilta, joilta aineksia ei enää
oteta. Ottamisen eteneminen tulee suunnitella siten, että jälkihoito ja maisemointi voivat edetä mahdollisimman nopeasti. Lopulliset jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava välittö________________________________________________________________________________________
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mästi ottamistoiminnan päätyttyä alueella luvan voimassaoloaikana. Rintaukset tulee luiskata aluetta ympäröivän maaston
muotoja noudattaen 1:3 luiskakaltevuuteen tai loivemmiksi luiskausten jyrkkyyttä vaihdellen. Ottamisalueen pohja on muotoiltava loivasti vaihtelevaksi harjanteilla ja kumpareilla, ympäristön alkuperäisiä maaston muotoja jäljitellen.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Maa-aineslain (55/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on
myönnettävä jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä
ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä
säädettyjen rajausten kanssa. Asian harkinnassa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. MAL 5 §:n mukaan ottamissuunnitelma ei ole tarpeen jos hanke laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan on vähäinen.
Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista.
Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden
laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain
mukaista lupaa.
Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on katsottava lisäksi, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa
varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
(MAL 3.2.§)
Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön
rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten, (MAL 3.3 §)
Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.
Yleiset perustelut päätökselle
Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään
määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi.
Hakemuksen mukainen ottamisalue on vanhaa maa-ainestenottamisaluetta, eikä alueella ole merkittäviä kauneusarvoja. Alueella ei
ole luontoarvoja, joihin ottotoiminta vaikuttaisi. Ottamisalueella tai
sen läheisyydessä ei ole erikoisia luonnonesiintymiä eikä maa-ai________________________________________________________________________________________
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nestenotto aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia luonnonolosuhteissa.
Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä
säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa
Annettu lausunto (Kainuun ELY-keskus) on otettu huomioon lupamääräyksissä.
Lupamääräysten perustelut
Maa-aineslain 11 § :n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan
on liitettävä määräykset siitä, miten hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivat
sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista
toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNA
maa-ainesten ottamisesta 6 §)
Lupamääräys 1 on päivitetyn hakemuksen (5.4.2019) ja ottamissuunnitelman mukainen ja sisältää otettavien maa-ainesten määrän
rajauksen.
Ottamisalueen rajojen ja ottotason merkitseminen on tarpeen valvontaa varten (lupamääräykset 2, 3 ja 4)
Lupamääräys polttoaineiden ja kemikaalien käsittelystä ja koneiden
säilyttämisestä / huoltamisesta sekä öljyvahinkoihin ja muihin onnettomuuksiin varautumisesta on määrätty maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi näistä asioista on määräyksiä
valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 (lupamääräykset 2 ja 6).
Lupamääräyksellä 5 on tarkoitus muistuttaa ympäristönsuojelulain
murskauksesta koskevasta määräyksestä. Meluilmoitusta tai ympäristölupaa käsiteltäessä voidaan antaa tarkempia määräyksiä muun
muassa melun ja pölyn leviämisen ehkäisemiseksi.
Lupamääräys 7 on annettu maisemoinnin toteuttamisesta
LUVAN VOIMASSAOLOAIKA
Lupa on voimassa 10 vuotta
OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN
Toiminta voidaan aloitta maa-aineslain 21.2 §:n mukaisesti ennen
kuin päätös saa lainvoiman. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainestenottoalue, jonka luonnontilaisuus on jo menetetty, joten toiminnan aloittaminen ei aiheuta peruuttamattomia muutoksia alueella, eikä täten tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen toimeenpanon.
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MAKSUT JA VAKUUDET
Tarkastusmaksu
Lupahakemuksen tarkastusmaksu on maa-ainestaksan 2.1 §:n mukaisesti 1 470 euroa.
Asianosaisten kuulemiskulut
Naapurien kuulemisesta peritään maa-ainestaksan 4.1 § :n mukaisesti 238 euroa
Lehtikuluista aiheutuneet kustannukset 156,80 euroa.
Valvontamaksu
Vuosittainen valvontamaksu määräytyy voimassa olevan taksan mukaan. Vuoden 2019 valvontamaksu on maa-ainesten ottamismäärän
mukaan 0,03 euroa /m3.
Vakuus
Ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä on hakijan asetettava 20
000 euron suuruinen vakuus lupamääräyksissä ja ottamissuunnitelmassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuus tulee olla voimassa vähintään yhden vuoden tämän päätöksen voimassaoloajan yli menevälle ajalle. Vakuus palautetaan vasta hyväksytyn
loppukatselmuksen jälkeen.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Maa-aineslaki (555/1981 1,1a, 3-7, 10-16, 19-21, 23, 23a, 23b §
VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-14 §
Paltamon kunnan maa-ainestaksa
Paltamon kunnan hallintosääntö
Lupa- ja valvontalautakunta:
Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi ympäristötarkastajan päätösehdotuksen täydennyksellä, että alueelle ei saa tuoda maa-aineksia
muualta.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Kainuun ELY-keskus
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Ilmoitus päätöksestä
Niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyytäneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Lupaa koskeva julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla vähintään
valituksen tekemiselle varatun ajan
MUUTOKSENHAKU
Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle.
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Tiedoksi merkittävät asiat
VALV § 5
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus/ 27.5.2019/
Päätös valitukseen rakennusvalvonta-asiassa. Hallinto-oikeus
valituksen muilta osin hyläten muuttaa Paltamon lupa- ja
valvontalautakunnan päätöstä siten, että maksettavaksi tuomittu
juokseva uhkasakko kahdenkymmenenkuuden kuukauden ajalta
jaetaan puoliksi muutoksenhakijoiden kesken. Päätökseen saa
hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Esittelijänä: ympäristötarkastaja Mikko Karjalainen, puh. 044 2885
500.
Ympäristötarkastajan ehdotus:
Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee tiedoksi.
Lupa- ja valvontalautakunta:
Merkitsi tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 1, 2, 3, 5
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät: -HLL 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon lupa- ja valvontalautakunnalle
Osoite: Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Pykälät: --Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 Oulu (Käyntiosoite: Isokatu 4)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus: Pykälä 5
Valitusaika 30 pv.
Hallintovalitus, Pykälät
Valitusaika
Muu valitusviranomainen:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä)
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan,
siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä
päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksen-
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hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Paltamon kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Käyntiosoite: Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Sähköpostiosoite: paltamon.kunta@paltamo.fi
Faksinumero: (08) 871 626
Puhelinnumero: (08) 615 5461
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Pöytäkirja on 17.6.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
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