
 

KUULUTUS 
 

KALLIOLAN MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYLUPA 

SEKÄ MAANKAATOPAIKAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 
 

Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnan Järvikylän kylän kiinteistölle Kalliola 171-
404-35-4, maa-aineslain (1981/555) 4 § mukaista lupaa kiviainesten ottoon ja ympäris-
tösuojelulain 27 § 1 momentin sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan c) ja e) mukaista 
ympäristölupaa kalliolouhintaan ja murskaukseen sekä 13 f) mukaista ympäristölupaa 
maankaatopaikalle (jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely). Lisäksi haetaan 
lupaa aloittaa toiminta ennen päätösvoimaisuutta (YsL 199 §, MaL 21 §). 
 
Lupaa kallionlouhintaan sekä murskaukseen haetaan 115 000 m

3
ktr kokonaismäärälle 

10 vuodeksi. Ottoalueen pinta-ala on 3,3 ha. Suunniteltu alin ottotaso on +113 
(N2000). Ottamisalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä alueen läheisyydes-
sä ole luonnonsuojelukohteita tai -alueita. Kallionottoalueen maisemointiin on esitetty 
käytettävän 42 000 m

3
 puhtaita ylijäämämaita. Alueella on 31.12.2019 asti voimassa 

oleva maa-aines- ja ympäristöluvat. 
 
Uusi, kallionottoalueen yhteyteen haettava maankaatopaikkahakemus pitää sisällään 
ylijäämämaa-aineksen välivarastoinnin ja vastaanoton täytemaaksi. Maankaatopaikan 
lupaa haetaan 10 vuoden ajalle ja 145 000 m

3
 kokonaistäyttömäärälle. Ylijäämämaiden 

läjitys alue on pinta-alaltaan 3,2 ha.  
 
Lupahakemuksesta on kuulutettu aiemmin 18.3. – 19.4.2019. Kuuleminen uusitaan 
edellisessä kuulutuksessa olleiden asiavirheiden vuoksi, hakemusasiakirjoihin ei ole 
tullut muutoksia.  
 

Hakemusasiakirjat, pidetään kuulutusaikana 24.6.–23.7.2019 nähtävillä Joroisten kun-
nanviraston yhteispalvelupisteellä, osoitteessa: Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen 
sekä internetsivulla www.keskisavonymparistotoimi.fi. Kunnanviraston ollessa kiinni 
28.6.–21.7.2019 kuulutukset ovat nähtävillä Joroisten kirjastolla asiakaspalveluaikoina 
osoitteessa Mutalantie 3A. Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosai-
set) voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. 
 
Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, 
samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka 
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.  
 
Keski-Savon ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta ympäristönsuojelulaissa 
tarkoitetun päätöksen. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kuulutusaikana 
osoitteeseen: Keski-Savon ympäristötoimi, Joroisten toimipiste Lentoasemantie 130, 
79600 Joroinen. 
 

Kuulutusaika on 24.6.–23.7.2019 
 
Lisätietoja antaa:  
Marika Limatius 
ympäristösihteeri 
puh. 040 673 8488 
sähköposti: marika.limatius@leppavirta.fi 
 
Joroisissa 19.6.2019 
 

KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 


