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PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 
 
Kokousaika  16.2.2016 klo 15.00 – 15.45 
 
Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä olleet jäsenet Pentti Pylkkänen puheenjohtaja 
  Heidi Honkanen 
  Laura Torniainen 
  Pekka Lampila 
 
Muut läsnä olleet Asko Viljanen tekninen johtaja esittelijä § 13 
  Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja 
    pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Sigita Herrala 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Rak.ltk 
1 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Rak.ltk 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Honkanen ja Laura Torniainen. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
  _______________  _______________ 
  Pentti Pylkkänen  Petri Luukkonen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika __ / __ 2016 
    
   _______________  _______________ 
   Heidi Honkanen  Laura Torniainen 
 
Pöytäkirja pidetty nähtävänä 24.2.2016 
 
   _______________ 
   Sanna Pöntinen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Rak.ltk 
3 § Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

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

julkipanon jälkeen 24.2.2016. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2016 
 
Rak.ltk 
5 §  Kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa 

päättämään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu-
heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

 
  Hallintosäännön 26 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti ja tarvitta-

essa kuukauden kolmantena tiistaina klo 15.00 alkaen. 
Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanhallituksen huone. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2016 
 
Rak.ltk 
6 §  Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyvine oi-

kaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. 
 

 Rak.tark. Rakennuslautakunta päättää, että rakennuslautakunnan kokousten 
pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään viikon kuluessa 
kokouksesta. 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon 
keskiviikkona rakennusvalvontatoimistossa viraston aukioloaikana. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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RAKENNUSTARKASTAJAN TOIMISTOAIKA VUONNA 2016  
 
Rak.ltk 
7 §  Rakennustarkastaja on ollut varmimmin tavattavissa maanantaisin  

klo 8.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00 ja perjantaisin klo 8.00 – 11.00  
välisenä aikana. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan toimistoajaksi 

maanantain klo 8.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00 sekä perjantain klo  
8.00 – 11.00. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LUPAPÄÄTÖSTEN ILMOITTAMINEN JA PÄÄTÖSTEN ANTAMINEN VUONNA 2016 
 
Rak.ltk 
8 §  MRL:n 142 § 

Lupapäätöksestä ilmoittaminen 
- Lupapäätös on annettava julkipanon jälkeen 
 
MRA:n 97 § 
Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen 
- MRL:n 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätök-
sen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen teh-
neen viranomaisen ilmoitustaululla. 

 
 Rak.tark. Päätöksen antamispäivä lupa-asiassa määrätään erikseen. 

Kunnan virallinen ilmoitustaulu hyväksytään kunnan rakennusvalvon-
nan ilmoitustauluksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSLAUTAKUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA 2016 
 
Rak.ltk 
9 §  Rakennuslautakunta määrää arvopostin kuittaajat ja vastaanottajat. 
 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta valtuuttaa toimistosihteeri Sanna Pöntisen ja toi-

mistosihteeri Satu Myyryläisen kuittaamaan ja nostamaan rakennuslau-
takunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TEEMU KALEVI PYLKKÄSEN MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS SUONSALMEN KYLÄSSÄ 
TILOILLE KULAMENTTI KIINTEISTÖTUNNUS 097-420-3-49 JA TAKAMETSÄ 
KIINTEISTÖTUNNUS 097-420-3-43 KULAMENTIN RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
 
Rak.ltk 
10 §  Teemu Kalevi Pylkkänen hakee maisematyölupaa kymmeneksi vuo-

deksi Suonsalmen kylän tiloille Kulamentti kiinteistötunnus 097-420-3-
49 ja Takametsä kiinteistötunnus 097-420-3-43. Lupaa haetaan Järvi-
Savon Metsänhoitoyhdistyksen, liite nro 1, mukaisiin metsänhoidollisiin 
töihin. 

 
  Osassa toimenpidealueita on voimassa Kulamentin ranta-asemakaava. 

Kuviot 114,126, 133, 157, 158, 159, 160  sijoittuvat oikeusvaikutteisen 
Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan piiriin. Näillä alueella ei ole 
yleiskaavan määräysten mukaan maisematyölupa velvoitetta. 

 
  Muut toimenpiteet tapahtuvat ranta-asemakaavassa merkityllä M-

alueella. Lisäksi kuviot 11, 18, 39 ja 154  rajoittuvat Puulan rantaan, 
näillä palstoilla rannan suojapuusto on säilytettävä Metsätalouden Ke-
hittämiskeskus Tapion ohjeiden mukaisesti. 

 
   

   
  Kulamentin ranta-asemakaavan karttaote. 
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  Kaavamääräykset koskien toimenpidealueita: 
   
  M  
  Maa- ja metsätalousalue 
 
  Alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouden kannalta vält-

tämättömiä rakenteita ja laitteita. 
 
  Naapureita on kuultu yhteensä 14 kpl. Näillä ei ole ollut huomautetta-

vaa lupahakemuksesta. 
 
  Ympäristöarvoja, metsälakia sekä ranta-asemakaavan kaavamääräyk-

siä kullakin toimenpidealueilla tulee muutoinkin huomioida metsänhoi-
totöitä suoritettaessa. 

   
 Rak. tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro 2016–

4001. Lupa on voimassa kymmenen vuotta luvan lainvoimaisuudesta 
lukien. 

 
  Perustelut: 
  Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja, vaikeuta alueen käyttä-

mistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele maisemaa. 
 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  MRL 128 §, 140 §, 143 § 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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SARI JA HENRI TANIN JA TIINA HOLKON / VALTAKIRJALLA METSÄ GROUP 
MÄNTYHARJUN VILLE PULKAN MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS VÄISÄLÄN KYLÄSSÄ 
TILOILLE SOLMAKKO KIINTEISTÖTUNNUS 097-424-1-60 JA TANAMEERA 
KIINTEISTÖTUNNUS 097-424-1-73 KIVIKON RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
 
Rak.ltk 
11 §  Sari ja Henri Tani sekä Tiina Holkko / valtakirjalla Metsä Group Mänty-

harjun Ville Pulkka hakevat maisematyölupaa Väisälän kylän tiloille 
Solmakko kiinteistötunnus 097-424–1-60 ja Tanameera kiinteistötun-
nus 097-424-1-73. Lupaa haetaan Metsä Group Mäntyharju, liite nro 2, 
mukaisiin metsänhoidollisiin töihin. 

 
  Alueella on voimassa Kivikon ranta-asemakaava.  
 
  Toimenpiteet tapahtuvat ranta-asemakaavassa merkityillä M- ja RA-

alueilla. Kuviot rajoittuvat Puulan rantaan, näillä palstoilla rannan suo-
japuusto on säilytettävä Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion ohjei-
den mukaisesti. 

   

   
  Kivikon ranta-asemakaavan karttaote. 
 
  Kaavamääräykset koskien toimenpidealueita: 
 
  M  
  Maa- ja metsätalousalue 
 
  Naapureita on kuultu yhteensä 3 kpl. Näillä ei ollut huomautettavaa 

lupahakemuksesta. 
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  Ympäristöarvoja, metsälakia sekä ranta-asemakaavan kaavamääräyk-

siä kullakin toimenpidealueilla tulee muutoinkin huomioida metsänhoi-
totöitä suoritettaessa. 

   
 Rak. tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro 2016–

4002. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuudesta lukien. 
 
  Perustelut: 
  Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja, vaikeuta alueen käyttä-

mistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele maisemaa.  
 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  MRL 128 §, 140 § 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VILLE KOUKUN VALTAKIRJALLA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS MALVANIEMEN KYLÄSSÄ 
TILALLE JAAKONNIEMI KIINTEISTÖTUNNUS 097-410-2-140 JAAKONNIEMEN RANTA-
ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
 
Rak.ltk 
12 §  Ville Koukku valtakirjalla hakee maisematyölupaa Malvaniemen kylän 

tilalle Jaakonniemi kiinteistötunnus 097-410-2-140. Lupaa haetaan Sto-
ra Enso Oy:n / Pekka Piironen, liite nro 3, mukaisiin metsänhoidollisiin 
töihin. 

 
  Alueella on voimassa Jaakonniemen ranta-asemakaava.  
 
  Toimenpiteet tapahtuvat ranta-asemakaavassa merkityillä M- ja VP-

alueilla. Kuviot 1 - 4 rajoittuvat Puulan rantaan, näillä palstoilla rannan 
suojapuusto on säilytettävä Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion 
ohjeiden mukaisesti.   

   
  Jaakonniemen ranta-asemakaavan karttaote. 
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  Kaavamääräykset koskien toimenpidealueita: 
 
  M  
  Maa- ja metsätalousalue 
 
  VP 
  Yhteiskäyttöinen puisto, joka on tarkoitettu rakennuskaava-alueen 

asukkaiden käyttöön. 
 
  Naapureita on kuultu yhteensä 9 kpl. Muistutuksia ei määräaikaan 

mennessä saapunut. 
 
  Ympäristöarvoja, metsälakia sekä ranta-asemakaavan kaavamääräyk-

siä kullakin toimenpidealueilla tulee muutoinkin huomioida metsänhoi-
totöitä suoritettaessa. VP-alueen virkistyskäyttöä ei saa vaarantaa toi-
menpiteitä suorittaessa. 

   
 Rak. tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro 2016–

4003. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuudesta lukien. 
 
  Perustelut: 
  Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja, vaikeuta alueen käyttä-

mistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele maisemaa.  
 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  MRL 128 §, 140 § 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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PASI OUTISEN MAA-AINESLUPAHAKEMUS LAHNANIEMEN KYLÄN TILALLE UUS-
SAMPPO KIINTEISTÖTUNNUS 097-408-5-28 
 
Rak.ltk 
13 §  Pasi Outinen hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Lahnaniemen ky-

län tilalle Uus-Samppo kiinteistötunnus 097-408-5-28. 
 
Kyseessä on vanha ottamisalue, jossa lupa kallioaineksen ottamiseen 
on päättynyt 11.08.2015. Rakennustarkastaja on suorittanut lopputar-
kastuksen päättyneen luvan osalta 3.9.2015. Ottamistoiminta on päät-
tynyt 31.12.2011, mutta alue on maisemoimatta mikä katselmuksessa 
on huomioitu. 
 

  Ottoalue sijaitsee haja-asutusalueella Lahnaniemen kylällä, Kuppilan-
vuorten koilliskulmassa. Ottoalue sijoittuu Niemislammen itäpuolella 
olevaan Kuppilanvuoren pohjoisrinteeseen, Kuppilanvuorentien pää-
hän. Hirvensalmen kirkonkylään on matkaa ottoalueelta n. 28 km ja 
Mikkeliin n. 30 km. 

 
  Suunniteltu ottoalue sisältää olemassa olevan ottoalueen lisäksi ole-

massa olevan ottoalueen eteläpuolelle sijoittuvan lisäalueen, joka on 
vielä tällä hetkellä metsätalousalueena. Alueella kasvaa kuusivoittoista 
sekametsää. 

 
  Lähin vakituinen asunto sijaitsee ottoalueen länsipuolella ja matkaa 

asuntoon suunnitellulta ottoalueelta on n. 720 m. Lähin loma-asunto si-
jaitsee ottoalueen länsipuolella, Niemislammen kaakkoisrannalla, n. 
300 m:n etäisyydellä ottoalueesta. 

 
  Lähin vesistö on ottoalueen pohjoispuolella sijaitseva Niemislampi  
  (W=N60+106.1), joka on n. 200 m:n etäisyydellä ottoalueesta. Toiseksi 

lähin vesistö on Vehkolampi (W=N60+107.8). 
  
  Lähin pelto on n. 570 m:n etäisyydellä ottoalueen länsipuolella.  
 
  Etelä-Savon maakuntakaavassa ottoalueelle ei ole merkitty aluevara-

uksia. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 
 
  Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
  
  Ottotoiminnan pohjan alimpana tasona pidetään tasoa N2000 +108.5, 

jolloin ottoalueen pohja yhdistyy luontevasti viereisen ottoalueen poh-
jaan. Otto toteutetaan siten, että ottotaso nousee etelään päin mentä-
essä tasoon N2000 +109.5. Uudet rintaukset louhitaan porrastaen si-
ten, että portaan korkeus on 7 m ja tasanne 5 m. Louhintakaltevuus on  
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  7:1. Tällöin porrastus vastaa vanhalle ottoalueelle suunniteltua porras-

tusta. Ottoalue aidataan sillä aluetta on tarkoitus käyttää viereisen otto-
alueen tavoin kiviainesten ja asfaltin varastointiin ja jalostukseen. 

 
  Alueelle on aikaisemmin asennettu kaksi pohjavesiputkea, joista toi-

seen pääsee valumaan pintavettä, eikä putkesta saada näin ollen luo-
tettavia tuloksia. Toisen putken vesipinnan korkeudeksi on mitattu 
N60+106.57 (~N2000+106.85). Tällöin pohjaveden ja alimman ottota-
son väliin jää riittävä suojakerros. 

 
  Pintavesien käsittelyä varten alueen koilliskulmaan rakennetaan las-

keutusallas, johon valumavedet johdetaan. Tällöin alueelta ei pääse 
hallitsemattomasti vettä ottoalueen alapuoliseen vesistöön, eikä vesi 
kuljeta mennessään hienoainesta. 

 
  Ottamissuunnitelmassa on esitetty ottoalueen sijainti sekä kiinteistöja-

otus, suunnittelualueen rajaus ja kaivualueen rajaus. Lisäksi suunni-
telmassa on esitetty ottamisnuolin ottosuunta. Ottoalue on merkattu 
maastoon. 

 
  Ottamistoimenpiteet on selvitetty suunnitelman liitteenä olevissa suun-

nitelmapiirroksissa. Ottotoiminta suoritetaan suunnitelmakartan mukai-
sesti. Vanhaa ottoaluetta käytetään toiminnan alkuvaiheessa varasto-
alueena. 

 
  Toiminnan edetessä alueelta poistetaan puusto tarvittavilta osin. Kan-

not ja risut kerätään ja hyödynnetään bioenergiana.  
 
  Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä. Pintamaita käyte-

tään tarpeen mukaan meluntorjunnassa, mutta muuten ne kasataan 
suunnitelman mukaiselle alueelle käytettäväksi myöhemmin alueen jäl-
kihoitotoimenpiteissä. Ottoalueelle ja sen vieressä sijaitsevalle varasto-
alueelle voidaan tuoda muualta puhtaita maita ja kiviainesta jalostetta-
vaksi tai maisemointiin. 

 
  Ottoalueen pohja muotoillaan jo ottotoiminnan aikana siten, että sade-

vedet saadaan johdettua rakennettavaan laskeutusaltaaseen ja sieltä 
hallitusti alapuoliseen vesistöön. 

 
  Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia työturvalli-

suusmääräyksiä. 
 
  Liikennöinti ottamisalueelta tapahtuu Kuppilanvuorentien kautta toimi-

tuskohteisiin. 
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  Ottamistoiminnan aikana alueella varastoidaan vain kulloinkin koneiden 

tarvitsema vähäinen määrä poltto- ja voitelunesteitä.  
 
  Maansiirtokoneiden tankkaustoimenpiteissä kiinnitetään erityistä huo-

miota em. aineiden käsittelyyn. Ottoalueelle tuodaan öljynimeytystur-
vetta tankkauksen aikana tapahtuvan polttoaineen mahdollisen läikky-
misen varalle. 

 
Alueelle on myönnetty ympäristölupa asfaltin kierrätykselle sekä kallion 
ottotoiminnalle. Ottamistoiminnan edetessä lopulliset rintaukset aida-
taan kiinteällä aidalla. Ottamistoiminnan jälkeen tasattu alue toimii kier-
rätystoiminnan alueena ympäristöluvan mukaisesti. Toiminnan loputtua 
aluetta voidaan käyttää edelleen puutavaran varastoterminaalina tai 
vaihtoehtoisesti alueelle levitetään metsän kasvulle soveltuvaa maa-
ainesta ja alue metsitetään. 

 
  Alueen muotoilussa kiinnitetään huomiota vesien johtamiseen. Rintaus-

ten yläpuolelle rakennettavien aitojen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti 
vielä toiminnan lakattuakin. 

 
  Liitteenä nro 4, nykytilanne- ja lopputilannepiirustus sekä leikkaukset. 
 

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen johdosta on pidetty nähtävänä 
kunnan ilmoitustaululla 29.12.2015 – 28.1.2016. 
 

  Ilmoitukset naapurin kuulemisesta maa-aineslain mukaisen lupahake-
muksen johdosta on lähetetty 18 kiinteistön omistajalle. 
 

  Muistutuksia saapui kaksi kappaletta. 
 
  Kiinteistöjen R:not 4:14, 5:9 ja 5:10 osaomistajan muistus kokonaisuu-

dessaan: 
 
  "Kyseessä oleva alue kuuluu metsästys, marjastus ja luontoretkeily 

alueeseen joka on ollut käytössämme noin 50 - 60 vuoden ajan. 
  Kyseinen toiminta, jolle Outinen Pasi on hakenut lupaa, haittaa pahasti 

luonnonsuojelun arvoja, metsästystä ja luonnossa liikkumista yleensä 
ja läheisten kylien asumisviihtyvyyttä. 

 
  Tämä on jo toinen kerta kun olen saanut tämän mielipidekyselyn, vaik-

ka kyseinen kaivostoiminta Kuppilan vuoren alueella on jatkunut jo 
kauan. 

 
  Jälki on aivan hirvittävän näköistä ja toiminnasta aiheutuvat äänet ja 

pöly häiritsevät pahasti paikallisia asukkaita, ja laajalti ympäröivää  
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  luonnon tasapainoa, maisemaa ja paikallista eläimistöä pitkälle tulevai-

suuteen. 
   
  Toivon että otatte huomioon kielteisen kannanottoni harkitessanne jat-

kolupaa kyseessä olevalle toiminnalle." 
 

  Pohjois-Savon ELY:n maanomistajan R:no 5:25 ominaisuudessa muis-
tutti, että risteysnäkemä Kuppilanvuoren tieltä Merrasmäentielle on pi-
dettävä riittävän avoimena. 

 
Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maa-
kuntaliitolta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. 

   
  Ympäristöpalvelut lausuvat lausunnossa seuraavaa: 
 
  "Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut lausunnon Pasi Outisen 

maa-aineslupahakemuksesta 14.9.2015.  
 
  Tähän päivitettyyn suunnitelmaan kartat (Yleiskartta, Nykytilanne, Leik-

kaukset A-A... C-C ) on päivätty 13.11.2015. 
 
  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on käynyt alueella lausunnon anta-

misen jälkeen: Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen on todennut seu-
raavaa;  "… alueelta ei tarvitse teettää erillistä luontoselvitystä. Yleises-
ti ottaen kuitenkin kallionalusmetsiköt voivat olla luonnon monimuotoi-
suuden kannalta merkittäviä, joten yleisenä ohjeena on, että tämän 
tyyppisistä kohteista on syytä jatkossa varautua teettämään luontosel-
vitys. " 

 
  Lisäksi ympäristöpäällikkö on kysynyt seuraavaa: 
  Vieressä olevalla vanhalla ottoalueella kalliojyrkänne oli hyvin jyrkkä. 

Miten siinä on maisemointi tarkoitus toteuttaa ja onko maisemointi tar-
koitus toteuttaa uudella ja vanhalla alueella samalla tavalla?  

 
  Hakemusasiakirjassa todetaan, että uudet rintaukset louhitaan porras-

taen siten, että portaan korkeus on 7 metriä ja tasanne 5 metriä. Lou-
hintakaltevuus on 1:7. Tällöin porrastus vastaa vanhalle ottoalueelle 
suunniteltua porrastusta. 

 
  Edelleen vanhan ottamisalueen toteutettava maisemointitapa jää epä-

selväksi." 
   
  Suunnittelijan vastine ympäristöpalvelujen lausuntoon on liitetty suunni-

telma-asiakirjoihin.   
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  Muilla viranomaisilla ei ollut lausuttavaa lupahakemuksen johdosta. 

 
  Hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset ovat riittävät. Päivitetyissä 

suunnitelmissa sekä annetussa vastineessa on riittävästi huomioitu 
muistutusten ja lausuntojen sisältö. 
 
Maa-ainesten otto ei saa vaikeuttaa lähimpien kiinteistöjen talousveden 
saantia. 
 
Alueella syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin jätteenkäsittely-
pisteisiin.  
 
Toiminnalle on myönnetty 30.8.2012 toistaiseksi olemassa oleva ympä-
ristölupa kallion murskaukseen sekä 8.5.2014 toistaiseksi voimassa 
oleva ympäristölupa asfaltin kierrätykseen. 
 

 
 Tekn.joht.   Rakennuslautakunta myöntää maa-ainesluvan 2016-1 Pasi Outiselle 

kalliokiviaineksen ottamiseen Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen ky-
lässä tilalle Uus-Samppo kiinteistötunnus 097-408-5-28. 

 
Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava seuraavia 
määräyksiä: 
 
1. Uusi ottamisalue tulee aidata ja merkitä maastoon sekä huolehtia riit-
tävästä turva-aitauksesta ottorintauksen edetessä. Vanhan ottoalueen 
pysyvä aita on tehtävä ennen muihin töihin ryhtymistä. 
 
2. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyk-
siä, ja jätteitä ei saa haudata maahan. 
 

  3. 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. 
 

  4. Öljyvahingon torjuntaan on varauduttava varaamaan alueelle riittävä 
määrä imeytysmateriaalia ja tarvittavat hälytysnumerot. Poikkeukselli-
sissa häiriötilanteissa vahingosta ja onnettomuudesta, josta saattaa  
aiheutua merkittävää päästöä ympäristöön, on ilmoitettava välittömästi 
Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut-yksikköön. Toiminnan harjoitta-
jan on ryhdyttävä välittömästi asian mukaisiin toimenpiteisiin häiriön 
poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. 
Kemikaalivahingosta on myös ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitok- 

 

sanna.pontinen
Korostus
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  5. Alueelle on asennettava toinen pohjaveden tarkkailuputki olemassa 

olevan rikkoutuneen tilalle. 
 

6. Toiminnan harjoittajan on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden 
tammikuun loppuun mennessä Hirvensalmen kunnan valvontaviran-
omaiselle yhteenveto, joita ovat mm. otettu raaka-aineen määrä ja laa-
tu.  Valvontamaksu peritään vuosittain otetun maa-ainesmäärän mu-
kaan. Mikäli todellista ottomäärää ei ole kunnan tiedossa tammikuun 
loppuun mennessä peritään vuotuinen valvontamaksu oletetun vuotui-
sen ottomäärän mukaan. 
 
7. 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 vääriä tai virheellisiä tietoja tai selvityksiä uhal-
la, että lupaviranomainen voi maa-aineslain 16 §:n nojalla peruuttaa lu-
van. 
 

  8. Vuotuinen otto n. 4 000 m³ ktr, kokonaismäärä 10 vuodelle 40 000 
m³ ktr. 

  
  9. Voimassa olevien ympäristölupien lupaehtoja on noudatettava.  
 
  10. Toiminnanharjoittajan on poistettava säännöllisesti turhaa ja käy-

töstä poisjäänyttä tavaraa ja materiaalia luvan saaneeseen jätteiden 
vastaanottopaikkaan tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn sekä pi-
tämään varastoalueet siistissä kunnossa (roskaantumisen ennakolta 
ehkäisy). 

 
  11. Suunnittelijan vastineessa esitetty porrastus on toteutettava myös 

alkuperäisellä ottoalueella. 
   
  Rakennuslautakunta esittää 28 000 euron pankkivakuutta maa-

aineslain 11 §:n mukaisesti. 
Pankkivakuuden tulee olla voimassa 12 vuotta luvan lainvoimaiseksi tu-
losta. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan 
voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräyksien mukaisia töitä luvan 
hakijalta. 

  Kun uusi vakuus on voimassa, tullaan edellisen luvan olemassa oleva 
vakuus palauttamaan. 

 
Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 
kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. 
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  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 
14 § Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myön-

tämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta  
7.11.2015 - 5.2.2016. 

   
  Liite nro 5. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Rak.ltk 
15 § Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
   

1. Päätökset rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 21-25/2015 ja 
1-3/2016 

2. Kunnanvaltuuston kokouksen 14.12.2015 pöytäkirjanotteet: 
44 § Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016 – 2018 
45 § Rakennusvalvontataksan tarkistus 
46 § Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamis-
toiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen tarkistus 

3. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös Puulan Lauttaliikenne Tiekun-
nan kodan rakentamista koskeva poikkeamishakemukseen 
     

  
 Päätös Merkittiin tiedoksi  
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MUUT ASIAT 
 
Rak.ltk 
16 §  Rakennustarkastaja esitteli rakennuslautakunnan tilastoja vuodelta 

2015. 
 
  Seuraava kokous pidetään 5.4.2016 klo 15:00 alkaen kunnanhallituk-

sen huoneessa. 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rak.ltk 
17 §  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: 
 
 § 1 – 9, 14 – 17 
 
 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. 

 
 § 10, 11, 12 ja 13 
 
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, § 10,11,12 ja 13  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. 




