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YMPTEKLT § 94 
Ympäristötarkastaja

Asia
 Sotkamon kunta, tekninen toimiala on jättänyt ympäristölupahakemuksen,

joka koskee puhtaiden kaivumaiden ja lumen läjittämistä olemassa olevalle
ns. Nivun lumen- ja maankaatopaikalle. Alueella voidaan väliaikaisesti
varastoida esim. puutavaraa ja tehdä haketta.

Luvan hakija
Sotkamon kunta, tekninen toimiala

 Markkinatie 1
 88600 Sotkamo
 Yhteyshenkilö: Erkki Tervo, puh. 044 750 2113

Toiminnan sijoituspaikka
 Läjitysalue sijaitsee Sotkamon kunnan omistamilla tiloilla Kuusisto

765-408- 1-828 ja Leväperä 765-408-1-104. Alueen sijaintikartta on
esityslistan erillisenä liitteenä.

Luvan hakemisen peruste
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §, liite 1, taulukko 2 kohta 13 f, muu

jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely.

Lupaviranomaisen toimivalta
  Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 a kohdan mukaan alle 50

000 tonnin vuosittaiselle jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikan
luvittajana on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo
 Hakemus on jätetty Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle

1.3.2021. Hakemusta on pyydetty täydentämään. Hakemusta on täydennetty
ja tarkennettu 25.3.2021 saapuneella hakemuksella, sekä 26.3.2021
saapuneella hakemuksella.

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne
 Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan

myöntämä ympäristölupa, 31.5.2017 § 78.

 Tilalle Kuusisto sijoittuva alue sijoittuu Tiilitörmän asemakaava-alueelle,
kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.3.2017. Alue on kaavassa
varattu maa-ainesten läjitysalueeksi. Läjityksen loputtua alueen



käyttötarkoitus on varastoalue. Tilan Leväperä kohdalla ei ole
oikeusvaikutteisia kuntatason kaavoja.

Toiminnan sijaintipaikka ja ympäristö
 Läjitysalueet sijaitsevat Sotkamon kunnan omistamilla tiloilla Kuusisto

765-408-1-828 ja Leväperä 765-408-1-104. Alueet rajoittuvat
Makkosenmäen asuntoalueeseen ja Nivun teollisuusalueeseen. Lähin asutus
sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä maankaatopaikasta ja noin 50
etäisyydellä lumenkaatopaikasta.

Lupahakemuksen mukainen toiminta
 Alueelle läjitetään puhtaita kaivumaita (sisältää kiviä ja

pintamaata/humusta) ja talvisin lunta. Kaivumaat ovat peräisin kunnan
omistamista rakennuskohteista, sekä urakoitsijoiden ja yksityisten
rakentajien rakennuskohteista. Maiden läjitys tapahtuu pääasiassa
normaalina työaikana klo 7-16, poikkeavat työajat (klo 6.00-22.00) ovat
mahdollisia, mutta niistä sovitaan erikseen. Alueella ei säilytetä
polttoaineita tai kemikaaleja. Aluetta voidaan käyttää varastoalueena, ja
siellä voidaan tehdä esim. haketta. Tilan Kuusisto, jonne läjitetään
maa-aineksia, korko on tällä hetkellä Ristijärventien puoleisella osalla noin
+145,00 ja takaosalla n. +147,00- +148 N(60), läjitystä jatketaan em.
korkotasossa koillisen suuntaan. 

 Tilan Leväperä alue säilyy pelkästään lumenläjityspaikkana. Lumen läjitystä
tehdään aamusta klo 6.00 lähtien ja se päättyy yöllä klo 02.00. Lumi
aurataan kaduilla jalkakäytävän ja ajoradan reunaan ja ajetaan  pois n. 3-5
aurauskerran jälkeen, joten lumen läjitysajokerrat lumenkaatopaikalle
riippuvat sataneen lumen määrästä. Kainuuntien ja keskustan katujen
lumenajo on tehtävä illalla/yöllä kun ajoneuvoja ei ole pysäköitynä katujen
varsille, esim. Keskuskadulla on pysäköintikielto klo 22.00 - 06.00.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen
 Hakemuksessa todetaan, että satunnaisesti alueelle tuotavien läjitysmaiden

tuonnista ja levityksestä alueelle ei aiheudu haitallista melua tai tärinää
ympäristöön. Toiminta suoritetaan arkisin normaalina työaikana, jolloin
melu ei merkittävästi erotu muusta liikennemelusta. Lumen läjitys tapahtuu
pääsääntöisesti ilta- ja yöaikana, joten siitä voi aiheutua melu- ja
tärinähaittaa lähiasutukselle. Meluhaittaa on pyritty poistamaan
rakentamalla meluvallia asuntoalueen puoleiselle reunalle. Lisäksi myös
kasattu lumi toimii meluvallina.

 Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu päästöjä maaperään tai
pohjaveteen, eikä myöskään ennalta arvioiden päästöjä vesistöön.
Maanläjitysalueelta tulevat valumavedet johdetaan Ristijärventien varressa
olevan saostusaltaan kautta Pieneen Sotkamojärveen.

 Ajoittain liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä käsittely- ja varastointialueella



ehkäistään tarvittaessa kastelemalla maapohjaa.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
 Alueelle tuotavista aineksista pidetään kirjaa. Alueelle ei saa tuoda

pilaantuneita maa-aineksia. Päästö- ja vaikutustarkkailusta todetaan, että
tarkkailua toteutetaan silmämääräisesti, tarvittaessa otetaan maaperänäytteet
tai vesinäytteitä. 

 Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt
 Häiriötilanteita voivat olla kuljetus- ja käsittelykaluston öljypäästöt.

Onnettomuuksien estämiseksi laitteistot pidetään kunnossa. Häiriötilanteissa
korjataan häiriötä aiheuttavat tekijät ja poistetaan häiriöstä aiheutuneet
haittavaikutukset. Tarvittaessa ilmoitetaan valvoville viranomaisille.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta on julkaistu kuulutus kunnan internet-sivuilla 18.3.2021,
hakemusasiakirjat ovat olleet samoin nähtävänä netissä. Tiedossa oleville
asianosaisille on lähetty kuulutus tiedoksi.

 Hakemus on uudelleen kuulutettu 29.3.2021, tarkentuneiden
toiminta-aikojen vuoksi. Kuulutus on julkaistu Sotkamon kunnan
internet-sivuilla 29.3.2021. Kuulutus sekä hakemusasiakirjat ovat olleet
nähtävillä kunnan internet-sivuilla 29.3.-6.5.2021. Kuulutus lähetettiin
erikseen erikseen tiedoksi tiedossa oleville asianosaisille.

Lausunnot
 Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa 19.5.2021 toimittamassaan
lausunnossa mm. seuraavaa: "Toiminnasta ei ole aiempina vuosina tullut
terveydensuojeluviranomaiselle yhteydenottoja melu- tai pölyhaittoihin
liittyen. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole hankkeesta huomautettavaa,
mikäli se toteutuu hakemuksessa kuvatulla tavalla."

Muistutukset ja mielipiteet
 Hakemuksesta jätettiin 5.5.2021 muistutus, jossa on yhteensä yhdeksän

allekirjoittanutta.
 Muistutuksessa todetaan mm. seuraavaa:

"Muistutus koskee 07.00 - 16.00 ja erikseen sovittavia läjitysaikoja 06.00 -
22.00, sekä lumenajon 06.00 - 02.00 aikaa.

Sotkamoon ei sada vielä niin paljon lunta, etteikö sitä pystyisi läjittämään
normaalin työajan puitteissa parissa päivässä kerrallaan. Tällä ko.
muistutuksella ei tavoitella, urakoitsijoiden ongelmiin suoriutua
tehtävästään, eikä taloudellisuus tavoitteita urakoitsijoille ja Sotkamon
kunnalle, vaan ajoista asukkaille aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Muistutuksella haetaan muutosta hakemuksen läjitysaikojen aikatauluihin,



lisäyksiä sopimuksiin, ajoista eri olosuhteissa. Kuuleman mukaan, ei ole
haettu, eikä ilmoitettu yhtään erikseen sovittua läjitysaikaa aikavälille 06.00
- 22.00, vaikka lunta on ajettu joka vuosi, kymmenien vuosien aikana, useita
kertoja syksystä kevääseen lähemmäs puoltayötä, kuin klo 22.00 ja ilman
erillistä sopimusta. Ja viimeinen rutistus on käyty aina aamuyön puolelle
läjityksessä, kun alkaa vettä satamaan, aurinko paistamaan, sekä lämmintä
tuulta on ollut tiedossa. Niin kävi myös tänäkin keväänä. Lumet seisoi
kasoissa kylällä siihen asti, kun alkoivat sulaa, jo itsestään ilmanalan
vuoksi. Siksi kai piti läjittää aamuyön puolelle. Ajoaika sopimuksista pitää
olla "mustaa valkoisella" sopimukset mapissa todistusaineistona, toiminnan
ja lupaehtojen noudattamisen vuoksi.

Pidämme perusteettomana antaa yöaikana, aamupuolelle seuraavan
vuorokauden puolelle kestävistä läjistäajoista ajolupia, koska ne voidaan
tämän kokoisessa kylässä suorittaa normaalina työaikana, tai sitten
erillisillä haetuilla sopimuksilla 06.00 - 22.00.

Muistutuksessa haetaan ajoaikojen kohtuullistamista, läjityksistä
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi alueen asukkaille.

Alueella asuu ja on muuttanut lapsiperheitä, jotka kärsivät, varsinkin illalla
ja yöllä, nukkumaanmeno- ja nukkuma-aikaan suoritettavista lumenajoista.
Asukkaat, Heidän on päästävä nukkumaan rauhassa ilman ajosta
aiheutuvaa melua, aamulla aikaista kouluun, tai töihin lähtöä varten.

Traktorien palakuvioisten renkaiden ääni 50 - 60 vauhdissa, sekä
takaluukun "loukutus", kuuluvat helposti yöllä nukkuville sisälle asti. Niitä
ääniä ei voi väheksyä vetoamalla valleihin ja puustoon, joilla on vain pieni
vaimentava vaikutus, ei poistava. Eikä katsoa kuuluvaksi normaalin
liikenteen ajoääniin, koska muu liikenne on lähes kokonaan loppunut,
ajankohdan valinnankin vuoksi. Läjitysajoneuvo ajaa 5 - 10 minuutin välein
monta tuntia niinä iltoina. 

 Ympäristö- ja tekninen lautakunta voi tarvittaessa ohjeistaa
sopimusosapuolia kirjaamaan ajo- ja läjityksistä sopimukseen, ilmenneet
priorisointitarpeet, koskien ajamisen ajankohtia läjityksille ko. alueille.

 Maa-ainesten ajoon keväästä syksyyn, muistuttaisimme myös
pölyongelmasta Kuusiston kiinteistön liittymältä, joka ilmenee etenkin
ajotien kuivumisen jälkeen. Liittymä on suoraan asuintalojen kohdalla.
Matkaa lähitaloille on noin 40 metriä.

 Muistuttaisimme kastelua liittymätielle, tai suolausta kirjattavaksi
ajosopimuksiin.

 Ajohaittaongelma olisi ainakin 50 % pienempi, jos maa-ainesten, Kuusiston
tilan ajoliittymä voitaisiin siirtää samaan kohtaan Ristijärventiellä, kuin



lumenajoliittymä. (Vinkiksi tekniselle toimelle, asumismukavuuden
parantamiseksi Makkosenmäellä).

Hakijan kuuleminen ja tarkastus
Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine jätetyn muistutuksen
johdosta. Hakija ei toimittanut vastinetta vaan, muistutuksessa esitetyt asiat
käytiin asianosaisten kanssa läpi alueella 17.5.2021 pidetyssä
tarkastuksessa. Tarkastusmuistio on esityslistan erillisenä liitteenä.

 Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, p. 044 750
2179 tai taina.huttunen@sotkamo.fi

Tekninen johtaja
Ehdotus ASIAN RATKAISU
 Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Sotkamon kunnalle/tekniselle

toimialalle ympäristöluvan puhtaiden kaivumaiden läjittämiselle ja
satunnaiselle haketukselle kiinteistölle Kuusisto 765-408-1-828 ja
lumenläjitykselle kiinteistölle Leväperä 765-408-1-104. 

LUPAMÄÄRÄYKSET

Maa-ainesjätteen määrä ja laatu
1. Alueelle saa vastaanottaa vain pilaantumattomia ylijäämämaita yhteensä
55 000 m3. Maiden seassa ei saa olla risuja, kantoja eikä rakennus- tai
purkujätettä.

2. Maa-aineksia ei saa ottaa vastaan sellaisilta alueilta, joiden voidaan
epäillä olevan pilaantuneita, kuten alueilta joita on käytetty ampumaratana,
polttonesteen jakeluasemana, pesulatoimintaan, korjaamotoimintaan,
kauppapuutarhana, romun tai jätteiden käsittelyyn tai muuhun vastaavaan
toimintaan ellei maa-ainesten puhtautta ole etukäteen selvitetty luotettavasti.

Maankaatopaikalle sijoitettavien ylijäämämaiden haitta-ainepitoisuuksien
tulee alittaa PIMA-asetuksessa (VNa 214/2007) säädetyt kynnysarvot tai
alueen luontaiset taustapitoisuudet.

Perustelu: Lupamääräykset 1 ja 2
Lupamääräyksissä määrätään siitä, että alueelle saa tuoda vain
pilaantumattomia maa-aineksia. Ylijäämämaan haitta-ainepitoisuudet on
selvitettävä mittauksin, jos on syytä epäillä, että maa-aines on pilaantunutta.
Alueelle tuotavan aineksen määrä on lupamääräyksessä rajoitettu
hakemuksessa esitetyn mukaiseksi.

Alueen siisteys, turvallisuus ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
3. Lumen läjitys ja maankaatopaikan täyttöalueen rajat on merkittävä
selkeästi maastoon.

 Perustelu:



 Selkeät merkinnät maastossa ovat tarpeen toiminnan omavalvonnan ja
viranomaisvalvonnan kannalta.

 4. Luvaton läjittäminen maankaatopaikalle on estettävä. Kulku
läjitysalueelle on estettävä muina kuin valvottuina käyttöaikoina. Alueelle
johtavan tien liittymään on laitettava informaatiotaulu alueen käytöstä ja
aukioloajoista
Perustelu:

 Lupamääräyksellä piennetään ilkivallan mahdollisuutta ja alueen luvatonta
käyttöä.

 5. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista. Lumen tai
maa-aineksen mukana alueelle mahdollisesti kulkeutuneet roskat on
siivottava alueelta säännöllisesti. Lumenkaatopaikan alue on keväisin
lumien sulettua siivottava perusteellisesti.
Perustelu:

 Määräyksellä estetään ympäristön roskaantumista.

 6. Alueen täyttö on tehtävä niin, ettei penkereellä tapahdu sortumia,
liukumisia tai painumia eikä vesi pääse lammikkotumaan täyttöalueelle.
Perustelu:

 Lupamääräys on annettu alueen turvallisuuden varmistamiseksi.

 7. Alueella ei saa säilyttää polttoaineita eikä kemikaaleja.
Perustelu:

 Lupamääräys on annettu pinta- ja pohjavesien pilaantumisen
ehkäisemiseksi.

Toiminta-aika
 8. Maanläjitystä voidaan suorittaa ma-pe klo 7.00 - 16.00. Mikäli

toiminta-ajoista on tarpeen poiketa siitä tulee ilmoittaa etukäteen valvovalle
viranomaiselle. Läjityksen on kuitenkin aina poikkeustapauksessakin
tapahduttava välillä klo 6.00 - 22.00.

 Lumenläjitys on pääsääntöisesti ajoitettava klo 7.00 - 16.00 väliselle ajalle.
Hakemuksessa esitetyn mukaisesti lumenajoa voidaan suorittaa myös klo
6.00 - 02.00 välisenä aikana pakottavista työteknisistä syistä johtuen. 

 Haketusta saa suorittaa maksimissaan kaksi viikkoa vuodessa. Haketuksen
tulee tapahtua talviaikaan ja se tulee suorittaa ma-pe klo 07.00 - 16.00
välisenä aikana. 

Melu
 9. Toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melutaso ei saa

ylittää lähimpien asuintalojen pihamaalla melun A-painotetun
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7 - 22) 55 dB eikä
yöohjearvoa (klo 22 - 7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla



melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Perustelu: Lupamääräykset 8 ja 9
Toiminta-aikoja ja melutasoja koskevat määräykset on annettu
meluhaittojen ehkäisemiseksi. 

 Pöly
10. Tarvittaessa maa-aineskuormat on peitettävä pölyämisen estämiseksi.
Muuta pölyhaittaa on torjuttava tarpeen mukaan joko suolaamalla tai
kastelemalla läjitysaluetta ja läjitysalueelle johtavaa tietä.  Läjitettävät
maa-ainekset tulee tasoittaa mahdollisimman pian pölyämisen estämiseksi.

 Perustelu:
Pölyntorjuntaa koskeva määräys on annettu, jotta toiminnan pölypäästöistä
ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta naapureille.

 Pintavedet
11. Maan- ja lumenläjityspaikkojen ympärille on kaivettava ympärysojat,
joihin kerätään alueilta tulevat valumavedet. Valumavedet on johdettava
ainakin maankaatopaikalta ympäristöön laskeutusaltaan kautta.
Laskeutusallas on mitoitettava niin, että viipymä altaassa on riittävän pitkä
kiintoaineksen laskeuttamiseksi.

 Perustelu:
Alueelta tulvat vedet on koottava hallitusti ja ohjattava
laskeutusaltaan/laskeutusaltaiden kautta maastoon, millä estetään
kiintoaineksen kulkeutumista pintavesiin.

 Häiriö- ja poikkeustilanteet
12. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten alueella työskentelevissä
koneissa on oltava riittävä alkusammutuskalusto sekä imeytysainetta.

13. Öljy- tai muun vahingon, josta voi aiheutua päästöjä ympäristöön,
sattuessa toiminnanharjoittajan tai urakoitsijan on ryhdyttävä välittömästi
asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon
torjumiseksi.

 Perustelu: Lupamääräykset 12 ja 13:
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen ja toimintavelvoite on annettu
välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi.
Välittömillä toimenpiteillä vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia
haittoja.

 Tarkkailu ja kirjanpito
14. Maan- ja lumenkaatopaikalle on nimettävä vastuuhenkilö.
Vastuuhenkilön yhteystiedot on ilmoitettava lupaa valvovalle
viranomaiselle.

15. Maankaatopaikkarakenteiden kuntoa ja täytön painumia on tarkkailtava



säännöllisesti sortumien ja liukumien syntymisen estämiseksi.

16. Laskeutusaltaan kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja allas on
tyhjennettävä tarvittaessa. Laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä on otettava
näyte kaksi kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan tämän luvan mukaisen
toiminnan käynnistymisestä. Näytteistä tulee määrittää kiintoaine, pH ja
sähkönjohtavuus. Tarkkailua tulee jatkaa kolmannen vuoden jälkeen, mikäli
valvova viranomainen  katsoo sen tarpeelliseksi.

17. Maankaatopaikalle vastaanotettavista maa-aineksista on pidettävä kirjaa.
Kirjanpidosta on käytävä ilmi alueelle tuodun maa-aineksen määrä ja laatu,
alkuperä ja toimitusaika. Kirjanpito on toimitettava valvontaviranomaiselle
tai suoraan ympäristöhallinnon palveluun vuosittain helmikuun loppuun
mennessä. Vuosittaisessa yhteenvedossa tulee olla myös tiedot
poikkeuksellista tilanteista sekä laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä tehdyn
tarkkailun tulokset.

 Perustelu: Lupamääräykset 14-17
Toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista sekä niihin
liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan
nimettävä vastuuhenkilö. Alueen säännöllinen tarkkailu on tarpeen
turvallisuussyistä ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Näytteitä ottamalla
seurataan läjityspaikalta lähtevän veden laatua. Toiminnan kirjanpitoa ja
raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen, jotta sekä
toiminnanharjoittaja että valvova viranomainen saavat tarpeelliset tiedot
toiminnasta.

 Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen
18. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä
tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava Sotkamon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

19. Toiminnan loputtua alueet on siistittävä ja tarpeettomat
merkinnät/rakenteet on poistettava. Toiminnan lopettamisesta tulee hyvissä
ajoin ilmoittaa kirjallisesti valvovalle viranomaiselle, joka voi antaa
toiminnan lopettamiseen liittyviä lisämääräyksiä.

 Perustelu :Lupamääräykset 18-19
Ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle.

 ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN
Mikäli asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä
tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

RATKAISUN PERUSTELUT



Lupaharkinnan perusteet
 Toimittaessa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla lupamääräyksiä noudattaen,

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annetut
vaatimukset, sekä ne vaatimukset, mitä luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla
on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset
 Hakemuksen mukaisesta toiminnasta lupamääräykset huomioon ottaen ei

aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityisten
luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan vaarantumista tai
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista
toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapureille.

 Toiminnanharjoittajalla on ollut vastaavaa toimintaa alueella jo aiemmin.
Toiminnanharjoittajalla on käytössään toiminnan laatuun ja laajuuteen
nähden riittävä asiantuntemus.

 Toiminta sijoittuu maanläjityksen osalta asemakaavoitetulle alueelle,
kaavassa alue on merkitty maa-ainesten läjitysalueeksi. Lumenläjitysalue
sijoittuu kaavoittamattomalle alueelle.

 Ympäristö- ja tekninen lautakunta katsoo, että laitoksen toiminta täyttää
luvan myöntämisen edellytykset, kun noudatetaan hakemuksessa esitettyä ja
luvassa annettuja määräyksiä.

Vastaus hakemuksesta annettuun lausuntoon
 Lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu lupamääräyksissä.

Vastaus jätettyyn muistutukseen
 Hakemuksen ja muistutuksen johdosta pidettiin hakemuksen kohteena

olevalla alueella tarkastus 17.5.2021, jossa oli mukana myös muistutuksen
allekirjoittaneita sekä urakoitsijoita. Tarkastuksella käytiin läpi toimintaa,
sekä muistutuksessa esitettyjä asioita. Tarkastuksella sovittiin mm.
maanläjitysalueen liittymän siirrosta, joka vähentää asutukselle aiheutuvia
melu- ja pölyhaittoja. Tarkastuksella käytiin läpi myös toiminta-aikoja, ja
todettiin, että lumen satunnainen yöaikaan klo 02.00 saakka tapahtuva
lumenläjittäminen on välttämätöntä työteknisistä syistä johtuen.
Tarkastuksella sovittiin myös maa-ainesten kastelusta pölyämisen
ehkäisemiseksi.

Päätöksen voimassaolo
 Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen täytäntöönpano
 Hakija pyytää, että lupaviranomainen myöntäisi hakijalle

ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittamisluvan



muutoksenhausta huolimatta.

 Ympäristö- ja tekninen lautakunta määrää, että Sotkamon kunta/tekninen
toimi voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan lupapäätöstä noudattaen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Sotkamon kunnan/teknisen
toimen tulee asettaa 2000 euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi
ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen
kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Täytäntöönpanon ei
katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Korvattavat päätökset
Tämä päätös korvaa Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
31.5.2017 § 78 antaman ympäristöluvan.

 Käsittelymaksu
Käsittelymaksu on 2640 euroa. Maksun määräämisessä sovelletaan
ympäristö- ja teknisen lautakunnan 27.1.2021 § 8 hyväksymää maksutaksaa.

 Asianmukaisen jätehuollon vakuus
Sotkamon kunnan/teknisen toimialan on toimitettava ennen toiminnan
aloittamista Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 2000 euron
vakuus alueen asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan
lopettamisen tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden
tulee olla voimassa siihen saakka, kun toiminta alueella on päättynyt ja alue
on maisemoitu lupahakemuksen mukaisesti.

 Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6-7 §, 11-12 §, 15-17 §, 27 §, 29 §, 34 §,
39-40 §, 42-44 §, 48-49 §, 51-53 §, 58-62 §, 66 §, 83-85 §, 87 §, 170 §,
190-191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (714/2014): 2 §, 11-15 §
Jätelaki (646/2011): 12 §, 13 §, 15 §, 17 §, 118-120 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012: 12 §, 22 §
Naapuruussuhdelaki (26/1920): 17 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992): 2 §

Muutoksenhaku
 Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan muutosta YSL 96

§:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Lupapäätöksestä tiedottaminen
 Kuulutus ja päätös julkaistaan Sotkamon kunnan internetsivuilla 27.5.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 Päätösote
 - Hakija



 - Kainuun ELY-keskus
 - Terveydensuojeluviranomainen
 - Muistutuksen jättäneet (ensimmäinen allekirjoittaja)

 Ilmoitus päätöksestä
 - lupahakemuksesta erikseen tiedon saaneet

Päätös Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen. 

Ympäristötarkastaja Taina Huttunen oli asiantuntijana tämän pykälän
esittelyn aikana.

 _______

VALITUSOSOITUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA-
PÄÄTÖKSEEN

VALITUSVIRANOMAINEN
 Tähän päätöökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta

saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen
ympäristövaikutukset ilmenevät
- Kainuun ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan
ympäristönsuojeluviranomisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Päätöksen, Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.5.2021 §
94, tiedoksisaantipäivä on 3.6.2021.  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän
päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta Vaasan
hallinto-oikeuteen os.

 Vaasan hallinto-oikeus
 PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4.krs)
 65101 VAASA
 Sähköposti:vaasa.hao@oikeus.fi
 Puh.vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780 faksi 029 5642760
 Aukioloaika: ma-pe 8:00-16.15



Valitusaika päättyy 5.7.2021.

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää
tutkimatta.

 VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ J A ALLEKIRJOITTAMINEN
 Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa

valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen

vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta haetaan

 Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:

 - päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys

valitusajan alkamisen ajnakohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
 Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
 Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikudessa

oikeudenkäyntimakusa 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa
laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräsitä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.


