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MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPA: KARANKALAHDEN SORA-ALUE  

 

HAKIJA 

  

Nimi:  Sami Suuronen  

Maanomistaja Hakija 

 

 

TOIMINTA-ALUE 

  

Kunta  Hankasalmi 

Tila  Karankalahti (077-406-11-34) 

Suunnitelma-alueen pinta-ala yhteensä 2,56 ha  

Ottoalueen pinta-ala yhteensä 0,35 ha 

Ottosyvyys  Enimmillään noin 7 m  

Alin ottotaso  111,5 ja 114 m mpy (N2000) 

 

 

TOIMENPIDE Maa-ainesten ottaminen 

Kokonaisottomäärä 7 000 m
3  

Vuotuinen ottomäärä 700 m
3 
 

Ottamisaika  10 vuotta 

 

Suunniteltu maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Karankalahden tilalla, noin 5 

km Niemisjärven kylän keskustasta kaakkoon.  Suunnitelma-alue koostuu 2 

osa-alueesta: Läntinen alue (Ylemmäinen) ja itäinen alue (Kataikkopolku), 

jotka sijaitsevat noin 900 m etäisyydellä toisistaan.  Toiminta sijoittuu pääosin 

metsätalousvaltaiselle kaavoittamattomalle haja-asutusalueelle.   

 

Ylemmäisen osa-alueen suunnitelma-alueen koko on 1,46 ha ja ottoalueen 

(kaivualueen) koko 0,23 ha.  Kaivusyvyys on 114 m mpy.  Ottoalue rajautuu 

Niemisjärven alueen rantaosayleiskaavan mukaiseen metsätalousalueeseen, ja 

suunnitelma-alue ulottuu osittain rantaosayleiskaavan alueelle.  Ottoalueen 

etäisyys rantaviivasta on noin 120 m.  Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 

noin 330 metrin etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta.    

 

Kataikkopolun osa-alueen suunnitelma-alueen koko on 1,10 ha ja ottoalueen 

koko 0,12 ha.  Ottosyvyys on 111,5 m mpy.  Osa-alue sijoittuu kaavoittamat-

tomalle haja-asutusalueelle.  Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 280 

metrin etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta.    

 

Tilan edelliselle omistajalle on myönnetty lupa maa-ainesten ottamiseen alu-

eelta vuonna 2003.     

 

Suunnitelma-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.  Ylemmäinen-

järven vedenkorkeus on keskimäärin noin 103,7 m mpy (N2000).  Suunnitelma-



alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai muita tiedossa olevia luonnon- ja mai-

semansuojelun kannalta arvokkaita kohteita.   

 

Kaivamisen yhteydessä irrotetut pintamaat varastoidaan ottoalueen reunoilla ja 

käytetään hyödyksi alueen maisemoinnissa.   

 

 

ASIAN KÄSITTELY 

 

Hakemus on jätetty kuntaan 11.9.2020.   

 

Hakemuksesta on kuulutettu MaL 13 §:n mukaisesti Hankasalmen Internet-

sivuilla 29.9. – 5.11.2020.   Naapurikiinteistöjen omistajille on ilmoitettu kir-

jeellä hakemuksen vireilläolosta.  Hakemuksen johdosta ei ole esitetty muistu-

tuksia tai mielipiteitä. 

 

Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut alueen mm. 26.10.2020. 

 

 

 RAKENNUS- JA VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Rakennus- ja valvontalautakunta myöntää maa-ainesten ottoluvan Karankalah-

den sora-alueelle seuraavin lupamääräyksin (MaL 11 §): 

 

1.  Ennen uuden luvan mukaisen ottotoiminnan aloittamisesta ottoalueen rajat 

on merkittävä maastoon selvästi näkyvin paaluin.   

 

Alueelle tulee sijoittaa taulu, josta käy ilmi maa-ainesluvan haltija ja urakoitsi-

ja yhteystietoineen sekä luvan voimassaoloaika. 

 

2.  Alin sallittu ottotaso on Ylemmäisen osa-alueella 114,0 m ja Kataikkopolun 

osa-alueella 111,5 m (N2000), kuitenkin vähintään 2 m ylimmän pohjavesipin-

nan yläpuolella.   

 

Alueelle tulee asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia selvästi näkyviä 

korkeusmerkkejä.  Merkkejä tulee olla vähintään kaksi kappaletta, yksi kum-

mallakin osa-alueella. 

 

3.  Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa 

kaivua ei sallita.   

 

Alueen pohja on muotoiltava siten, että alueelle ei missään olosuhteissa lam-

mikoidu haitallisesti pinta- tai pohjavesiä.  Alueella mahdollisesti muodostuvat 

valumavedet tulee johtaa haitattomasti esimerkiksi laskeutusaltaan tai pintava-

lutuksen kautta maastoon tai ojaan. 

 

4.  Ottoalueen yli 3 m korkeat luiskat, joiden kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2, 

on suojattava riittävän korkealla ja sään kestävällä aidalla tai esimerkiksi sel-

västi näkyvällä lippusiimalla.  Suojaukset tulee pitää jatkuvasti kunnossa sii-

hen asti, kunnes jyrkät seinämät on luiskattu turvallisiksi maisemoinnin yhtey-

dessä. 

 



5.  Naapurikiinteistöjen ja ottoalueen väliin tulee jättää vähintään 10 metrin 

suojavyöhyke.   

 

6.  Alue tulee maisemoida hakemuksen mukaisesti ympäristöön sopivaksi ja 

turvalliseksi luvan voimassaolon aikana.  Maisemoinnissa tulee välttää suora-

viivaisia ratkaisuja. 

 

Alueen jälkitasauksessa, verhoilussa ja yleisessä siistimisessä tulee käyttää pi-

laantumattomia maa-aineksia.  Pohjavettä vaarantavia materiaaleja ei saa käyt-

tää. 

 

Ottoalueen reunat tulee luiskata noin kaltevuuteen 1:3.     

 

Raivatut pintamaat ym. maa-ainekset, jotka ovat kertyneet kaivutyön yhtey-

dessä, tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää 

maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen.   Suositeltava varas-

tointiaika on enintään 3 vuotta. 

 

Ottamisen päätyttyä alue tulee siistiä ja metsittää. Alueelle on istutettava riittä-

västi esimerkiksi männyn tai koivun taimia (noin 2500 kpl/ha) niille osille, 

joille ei tapahdu luontaista taimettumista.  

 

7.   Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varas-

tointi alueella on kielletty, ellei ympäristön pilaantumisen vaaraa ole poistettu 

käyttämällä joko kaksoisvaippaisia tai suoja-altaallisia säiliöitä, jotka on varus-

tettu ylitäytön estimillä ja sulkuventtiilillä. 

 

Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja.  Autojen ja ko-

neiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaa-

raa ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla.  Koneiden tankka-

us tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa.   

 

Jos öljyä tai muuta pohjaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, 

on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle, Keski-

Suomen ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ryh-

dyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 

 

8.  Ennen uuden luvan mukaisen toiminnan aloittamista alueella tarkastetaan 

merkintöjen, suoja-aidan ym. rakenteiden asianmukaisuus.    

 

Toiminta-aikana suoritetaan määräaikaistarkastukset vähintään joka toinen 

vuosi. 

 

Luvan viimeisen voimassaolovuoden aikana alueella tehdään maisemoinnin 

tarkastus.  Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija sekä kunnan maa-

ainesoton valvoja. (MaL 14 §, MaA 7 §)   

 

9. Maa-ainesten ottomäärä on ilmoitettava valtionhallinnon NOTTO-

tietojärjestelmään tai kunnan ympäristötoimistoon vuosittain seuraavan tam-

mikuun loppuun mennessä (MaL 23a §). 

 

10. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, 

siirrosta on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle.  Luvan aikaisempi hal-



tija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilal-

leen on hakemuksesta hyväksytty toinen (MaL 13a §). 

 

11. Tämä lupa on voimassa 10 vuotta laillistumista seuraavasta päivästä lukien 

(MaL 10 §). 

 

 

VALVONTA- JA TARKASTUSMAKSUT (MaL 23 §, MRL 145 §) 

 

Luvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle vahvistetun taksan mukai-

sesti seuraavat maksut: 

 

1. Suunnitelman tarkastus 
- suunnitelmaa kohti     100,00 € 

- ottamisalueen pinta-alan mukaan 2,56 ha x 40 €    102,40 € 

- otettavan maa-ainesmäärän mukaan 7000 m
3
/1000 m

3
 x 5 €     35,00 € 

Yhteensä         237,40 € 

 

2. Ottamistoiminnan valvonta 
- ottamisalueen pinta-alan mukaan 2,56 ha x 30 €     76,80 € 

Yhteensä        76,80 € 
 

Ensimmäinen valvontamaksu laskutetaan lupapäätöksen postittamisen yhtey-

dessä. 

 

 

VAKUUS (MaL 12 §) 

 

Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan on jätettävä kunnan ympäristön-

suojeluviranomaisen hyväksyttäväksi vakuus. 

Vakuuden suuruus on 2,56 ha x 2500 €/ha                       6 400 € 

 

Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikkien luvan edellyttä-

mien toimenpiteiden toteutus on hyväksytty lopputarkastuksessa.  Vakuus pa-

lautetaan, kun alue on maisemoitu lupamääräysten mukaisesti ja tämä on to-

dettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. (MaA 8 §) 

 

OTTAMISTOIMINNAN ALOITTAMINEN (MaL 21 §) 

 

Luvan mukainen maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöstä noudat-

taen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 2 000 € suuruista vakuutta 

vastaan.  Vakuus ottamistoiminnan aloittamiseksi tulee asettaa ennen toimin-

nan aloittamista.  Vakuus palautetaan hakijalle, kun päätös on lainvoimainen.  

 



PERUSTELUT 

  

Rakennus- ja valvontalautakunta on tutkinut asian ja todennut, että maa-

ainesten ottamisesta lupahakemuksen ja tämän luvan mukaisesti ei aiheudu 

MaL 3 §:ssä kiellettyjä seurauksia: kauniin maisemakuvan turmeltumista; 

luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhou-

tumista; huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolo-

suhteissa; tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-

alueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen.  MaL 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.  Alueelta on otettu maa-aineksia aikaisemminkin.  Alueella 

ei ole erityisiä maisema-arvoja eikä tiettävästi erikoisia luonnonesiintymiä.     

Asiaa harkittaessa on otettu huomioon lupamääräysten vaikutus. Lupamäärä-

yksiä on annettu MaL 11 §:n mukaisesti alueen rajauksesta, kaivausten ja leik-

kausten syvyydestä ja muodosta sekä alueen merkinnöistä, suojaamisesta, siis-

timisestä ja kasvillisuuden palauttamisesta ottamisen aikana ja sen jälkeen.  

Ottoalueen ja korkeustason merkinnät ovat tarpeen valvonnan mahdollistami-

seksi (MaA 6 §). 

Ottamisen aloittamiselle myönnetään hakemuksen mukaisesti lupa ennen kuin 

lupa on lainvoimainen, koska toiminta sijoittuu olemassa olevalle maa-

ainesten ottoalueelle.  Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 

Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 3-5, 5a, 6-7, 10-13, 13a, 19-20, 23, 23a §:t 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1-2, 4, 6-9 

§:t 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 145 § 

 

 

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO  

  

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 17.11.2020. 

 

 

MUUTOKSENHAKU (MaL 20 §) 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen valitusosoituksen mukaisesti.  

 

 

PÄÄTÖS TIEDOKSI 

 

Keski-Suomen ELY-keskus 

 

 

     


