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PÖYTÄKIRJA 2 / 2016 
 
Kokousaika   5.4.2016 klo 15.00 – 15.45 
 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä olleet jäsenet Pentti Pylkkänen puheenjohtaja 
   Heidi Honkanen 
   Laura Torniainen 
   Pekka Lampila 
   Sirkka Kovanen Sigita Herralan varajäsen 
 
Muut läsnä olleet Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä § 22 
   Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja  
     pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa   Sigita Herrala 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Rak.ltk 
18 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Rak.ltk 
19 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Lampila ja Sirkka Kovanen. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
  _________________  _________________ 
  Pentti Pylkkänen  Petri Luukkonen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika ___/ ___ 2016 
 
 
  _________________  _________________ 
  Pekka Lampila  Sirkka Kovanen 
 
Pöytäkirja pidetty nähtävänä 13.4.2016 
 
  _________________ 
  Sanna Pöntinen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Rak.ltk 
20 § Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 
 
Rak.ltk 
21 § Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi 

julkipanon jälkeen 13.4.2016. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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HEIKKI PAASOSEN MAA-AINESLUPAHAKEMUS MALVANIEMEN KYLÄN TILALLE 
LAMPILA KIINTEISTÖTUNNUS 097-410-2-111 
 
Rak.ltk 
22 §  Heikki Paasonen hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Hirvensalmen 

kunnan Malvaniemen kylässä sijaitsevalle tilalle Lampila, kiinteistötun-
nus 097-410-2-111. 

 
Alueelle on kunnanhallitus myöntänyt 25.4.2005 maa-ainesten ottolu-
van 5 vuodeksi ja rakennuslautakunta 8.6.2010 viideksi vuodeksi yh-
teensä 28.000 m³:lle 
 
Nyt haetaan lupaa 26 500 m³ maa-aineksen ottamiselle.  
Ottamisaika 5 vuotta ja vuotuinen ottamismäärä 5 300 m³. Alueen edel-
linen maa-aineslupa päättyi 16.7.2015. Rakennustarkastaja on suorit-
tanut loppukatselmuksen 26.2.2016. Alue on osittain maisemoimatta, 
mikä katselmuksessa havaittiin. 
 
Ottoalue sijaitsee haja-asutusalueella Vilkonpään alueella, Malvanie-
messä. Ottoalue sijoittuu Vilkonpääntien ja Saunasaarentien risteyksen 
luoteispuolelle. Hirvensalmen kirkonkylään on matkaa ottoalueelta n. 
12 km. 

 
  Suunniteltu ottoalue on käytössä oleva maa-ainesten ottoalue. Alueelta 

on puusto poistettu kokonaan. Pintamaatkin on pääosin kuorittu ja läji-
tetty nykytilannekartalle näkyvälle alueelle. 

   
  Alueella on avattuja rintauksia, seulonnan jäljiltä olevia suuria kiviä se-

kä kuorittua avokalliota. Lisäksi alueella on kaksi eri lajikkeiden varas-
tokasaa. 

 
Lähin asunto sijaitsee ottoalueen kaakkoispuolella ja matkaa asuntoon 
ottoalueelta on n. 280 m. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat ottoalueen 
itä- ja koillispuolella. Lähimpiin loma-asuntoihin on matkaa n. 300 m. 
 
Lähin vesistö on ottoalueen koillispuolella sijaitseva Puulan Pääskyn-
selkä (W=N60+94.37-94.85), joka on lähimmillään n. 320 m:n etäisyy-
dellä ottoalueesta.  

 
  Lähin pelto on yli kilometrin etäisyydellä ottoalueen lounaispuolella. 
 
  Etelä-Savon maakuntakaavassa alueeseen ei ole kohdistettu varauk-

sia.  
 
  Alueella on voimassa Puulan rantaosayleiskaava. Osayleiskaavassa 

ottoalue on määritetty maa- metsätalousvaltaiseksi (M) alueeksi. 

sanna.pontinen
Korostus
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  Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

 
  Ottamisalueen pinta-ala on lupahakemuksen mukaan 1,45 ha. 

 
Ottotoiminnan pohjan alimpana tasona pidetään vanhan luvan mukai-
sesti tasoa N60+98.5, jolloin ottoalue yhdistyy luontevasti lännessä 
olevaan naapuritilan ottoalueeseen. Pohja muotoillaan siten, että itään 
päin mennessä pohja nousee tasoon n. N60+100.1. 

 
  Alueelle on jo aiemmin asennettu kaksi pohjavesiputkea. Pohjaveden 

pinta oli joulukuussa 2015 putkessa Pvp1 tasolla N60+96.82. 
 

  Ottamistoimenpiteet on selvitetty suunnitelman liitteenä olevissa suun-
nitelmapiirroksissa. Ottotoiminta suoritetaan suunnitelmakartan mukai-
sesti. 

 
  Loput pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä ja kasataan 

suunnitelman mukaisille alueille käytettäväksi myöhemmin alueen jälki-
hoitotoimenpiteissä. Ottoalueelle voidaan tuoda muualta puhtaita maita 
käytettäväksi maisemointiin. Alueella olevia suuria lohkareita ja paljas-
tuvia kallioita käytetään maisemointiin tai murskataan sopiviksi lajik-
keiksi. 

 
  Ottoalueen pohja muotoillaan siten, että sadevedet eivät muodosta pin-

tavesilammikoita, vaan imeytyvät maastoon. 
 
  Ottotoiminnan edetessä alueen pohjalle levitetään kasvuston uusiutu-

miselle soveltuvaa maa-ainesta ja aluetta metsitetään. Alueelle voidaan 
rakentaa keinotekoisia kumpareita. Vaihtoehtoisesti aluetta, tai sen 
osia, voidaan käyttää puutavaran välivarastona. 

   
  Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia työturvalli-

suusmääräyksiä. 
 
Liitteenä nro 1 nykytilanne- ja suunniteltu tilannekartta sekä leikkauk-
set. 
 
Kuulutus maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen johdosta on pidetty 
nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 22.2. – 23.3.2016. 
 
Naapurikiinteistöjen (7 kpl) omistajia on kuultu, muistutuksia ei määrä-
aikaan mennessä tullut. 
 
Lausunnot maa-aineslupahakemuksesta on pyydetty Etelä-Savon ELY-
keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntalii-
tolta ja Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta. 
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Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut lausuu seuraavaa: 
 

  "Alueen pohjaveden rajausta on muutettu 2005 tilanteesta (2. luokan 
pohjaveden rajaus ei ylety ottoalueelle, 20.5.2011). Suojakerros on kui-
tenkin edelleen huomioitava. 

 
  Louhinta-alueen reunasta on oltava vähintään 300 metriä lähimpään 

piha piiriin." 
 

  Pohjois-Savon ELY-keskus lausuu seuraavaa: 
 
  "Liikennevastuualueella ei ole itse lupahakemukseen ja ottosuunnitel-

maan huomauttamista. 
  On tarpeen kuitenkin huomauttaa Väisälänsaarentiellä olevan Vilkon-

päätien nykyisen liittymän eteläisen liittymähaaran liittymäkulmasta, jo-
ka ei täytä yksityistieliittymien ohjeistusta. Vilkonpääntieltä yhdystielle 
etelään päin lähdettäessä on vaikea havainnoida oikealta pohjoisen 
suunnasta tulevaa liikennettä. maantielain 38 §:n mukaan yksityistien 
pitäjä on velvollinen korjaamaan liittymänsä, jos siinä on liikenneturval-
lisuuden kannalta puutteita." 

 
  Etelä-Savon ELY-keskuksella ja Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut 

huomautettavaa lupahakemuksesta. 
 

 
 Tekn.joht. Rakennuslautakunta myöntää maa-ainesluvan 2016-2 Heikki Paaso-

selle kalliokivi-, hiekka- ja sora-aineksen ottamiseen Hirvensalmen 
kunnan Malvaniemen kylässä tilalle Lampila, kiinteistötunnus 097-410-
2-111. 

 
  Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava seuraavia 

määräyksiä: 
 
1. Suunnitelma-alueella tulee olla kaksi pohjavesiputkea, josta tulee 
havaita pohjaveden pinnan taso kaksi kertaa vuodessa. 
 
2. Alue tulee aidata ja merkitä maastoon. 
 
3. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyk-
siä, ja jätteitä ei saa haudata maahan. 
 
4. Öljysäiliöt ja öljyt on varastoitava siten, että niistä ei aiheudu maape-
rään, vesistöön tai pohjaveden pilaantumiseen vaaraa eivätkä ne pää-
se vuototapauksissa maastoon tai vesistöön. Turvalaitteet on pidettävä 
kunnossa säännöllisellä tarkkailulla ja tarvittavalla huolto- ja korjaus-
toimenpiteillä. 

sanna.pontinen
Korostus
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5. Öljyvahingon torjuntaan on varauduttava varaamaan alueelle riittävä 
määrä imeytysmateriaalia ja tarvittavat hälytysnumerot. Poikkeukselli-
sissa häiriötilanteissa vahingosta ja onnettomuudesta, josta saattaa ai-
heutua merkittävää päästöä ympäristöön, on ilmoitettava välittömästi 
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut -yksikköön. Toiminannan harjoitta-
jan on ryhdyttävä välittömästi asian mukaisiin toimenpiteisiin häiriön 
poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. 
Kemikaalivahingosta on myös ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitok-
selle. 
 
6. Alueen maisemointi ja metsittyminen tulee varmistaa istuttamalla ja 
tulee kiinnittää erityistä huomiota soranottoalueen näkymiseen tiealu-
eelle ja tien puoleisen reunan maisemointiin. Olemassa oleva kanto-
röykkiö on haketettava osaksi humusmaata, jollei kantoja pystytä hyö-
dyntämään toisaalla. 
 
7. Toiminnan harjoittajan on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden 
tammikuun loppuun mennessä Hirvensalmen kunnan valvontaviran-
omaiselle yhteenveto, joita ovat mm. otettu raaka-aineen määrä, laatu 
sekä pohjaveden tarkkailu samassa yhteydessä kun otto-ilmoitus teh-
dään ympäristöviranomaiselle. 
 

  8. Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa on täydennettävä, jos maa-
aineksen ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut hai-
tallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnon olosuhteisiin tai lupaha-
kemuksesta on annettu väärä tai virheellisiä tietoja tai selvityksiä uhal-
la, että lupaviranomainen voi maa-aineslain 16 §:n nojalla peruuttaa lu-
van. 
 
9. Louhinnan ja murskauksen luvanvaraisuudesta tulee olla yhteydessä 
Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluun. Mikäli kallioaineksen irroitusta 
suoritetaan lähempänä kuin 300 m. asutusta kiinteistöstä tulee ko. kiin-
teistöjen rakennukset inventoida ennen louhintatöitä. Murskaus tulee 
suorittaa ympäristöviranomaisen luvan/ohjeen mukaisesti. 
 
10. Vuotuinen otto 5300 m³ ktr, kokonaismäärä 5 vuodelle 26 500 m³ 
ktr. 
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  Rakennuslautakunta esittää 20.000 euron pankkivakuutta maa-

aineslain 11 §:n mukaisesti. 
Pankkivakuuden tulee olla voimassa 7 vuotta luvan lainvoimaiseksi tu-
losta. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan 
voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräyksien mukaisia töitä luvan 
hakijalta. 
Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 
kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. 

 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  Maa-aineslaki 4 § - 7§, 10 § - 13 § 
  Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1 § - 4 § 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 
 
Rak.ltk 
23 § Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myön-

tämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta  
6.2.2016 - 23.3.2016. 

   
  Liite nro 2. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Rak.ltk 
24 § Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
  1. Ympäristöministeriö on vahvistanut tuulivoimaa käsittelevän Etelä-

Savon 1. vaihemaakuntakaavan 
 
  2. Valtuuston kokous 7.3.2016 19 §:n kokousasia Hallituksen esityk-

seksi eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 
   
  3. Päätös rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 4/2016 
 
  4. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Dnro 00003/14/KU/4113 ra-

kennusluvan valituksesta   
  

  
 Päätös Merkittiin tiedoksi.  
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MUUT ASIAT 
 
Rak.ltk. 
25 §  Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.5.2016 klo 15.00 alkaen kunnan-

hallituksen huoneessa.  
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rak.ltk. 
26 §   Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-

ta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaa-
timuksen: 

 
 §§ 
  
 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 

koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
 § 18 – 21, 23 – 26 
 
 Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-

ta: 
 §§ 
  
 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 137 

§:n mukaan valittaa. 
 
 Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä tämän päivän jälkeen. 

 
 Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtu-

neen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 

 
 Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä. 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-

joitettava. 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
 HIRVENSALMEN KUNTA/RAKENNUSLAUTAKUNTA 
 Keskustie 2 
 52550 HIRVENSALMI 
 
 Aukioloaika 8.00 – 15.00 
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VALITUSOSOITUS           
 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa-

timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asi-
anosainen sekä kunnan jäsen. 

 
 § 22 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus  ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 Puistokatu 29, PL 1744   puh 029 56 42500  
 70101 KUOPIO   fax  029 56 42501 
 
 Kunnallisvalitus, §§   valitusaika 30 päivää 
  
 Hallintovalitus, § 22   valitusaika 30 päivää 
 
 MUU VALITUSVIRANOMAINEN §§         valitusaika      päivää 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 Valituskirjassa on ilmoitettava: 
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi  
 - muutosvaatimuksen perusteet. 
 
 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  
 Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati-

jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 
luettava. 

 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
 Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.  Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise-
nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

  
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

suista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voi-
massa oleva oikeudenkäyntimaksu. 


