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Maa-aineslupa 593-2019-4 
 

Pieksämäen Autokunta Osuuskunta (KTK) 
Kaaritie 5 
76150 PIEKSÄMÄKI 
Y-tunnus 0166046-5 

 
Haettu otettava kokonaismäärä 42 500 m³ 
Arvioitu vuotuinen otto 4250 m³ 
Ottamisaika 10 vuotta 

 
Hakija: Pieksämäen Autokunta Osuuskunta 
 
Luvan tarkoitus: Soran ja hiekan ottaminen 
 
Asian käsittely Asian vireille tulo  

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 19.2.2019. Dnro 5/2019 
 
Hakemuksen sisältö  
Pieksämäen Autokunta Osuuskunta hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseksi Kuusilammen 
(593-402-14-113) ja Mäntysen (593-402-4-1) tiloilta. Mäntysen tilalta on jo aloitettu otto 
aiemman luvan aikaan ja tällä hakemuksella haetaan ottoalueen laajennusta pohjoiseen ja 
uutta ottoaluetta (kahdessa osassa) Kuusilammen tilalle. Edellinen Mäntysen maa-ainesten 
ottolupa on voimassa 12.11.2024 saakka.  
Lupaa haetaan yhteensä 1,19 ha:n ottoalueelle. Ottoalueita on kaksi. Alueet sijaitsevat 
Kuusilammen tilan etelä- ja pohjoisrajalla sekä eteläinen alue ulottuu myös Mäntysen tilan 
alueelle. Kuusilammen tilan ottoalue on pohjoisessa 0,18 ha (otto 4 500 m3) ja etelässä 0,72 ha 
(otto 31 000 m3) ja Mäntysen tilan ottoaluetta laajennetaan pohjoisosastaan 0,29 ha:lla (otto 
7 000 m3). Ottamisalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 3,04 ha.  
Hakija omistaa Mäntysen tilan ja Kuusilammen tilasta on hakijalla esikauppasopimus.  
 
Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja haettu ottomäärä on 42 500 m³, alimman ottotason 
vaihdellessa +134,00–136,5 (N 2000) siten, että ottotaso nousee pohjoiseen mentäessä ollen 
erillisellä pohjoisen ottoalueella nykyisen kotitarveoton tasossa +136,50 (N2000). 
Pohjaveden päälle jää eteläosalla 3,0–4,0 metrin ja pohjoisella alueella 4,5 metrin suojakerros 
koskematonta soraa ja hiekkaa. Voimassa olevan Mäntysen maa-ainestenottoluvan alin 
ottotaso on +134,00 (N2000). 
 
Alueelta otetaan hiekkaa sekä soraa Pieksämäen ja lähitienoon rakentamisen tarpeisiin. 
Kuusilammen tilan pohjoisosassa on aiemmin ollut kotitarveottoa. Ko. alueen otto tulee 
olemaan pienimuotoista, yhteensä 4 500 m3 ja materiaali käytetään lähitienoon metsätiestön 
rakentamisen tarpeisiin.  
Ottamisalueen pintamaat kuoritaan ja läjitetään alueen reunoille myöhempää alueen 
maisemointia varten. Pohjaveden pinta on mitattu ottamisalueesta noin 130 metriä kaakkoon 
olevasta pohjaveden havaintoputkesta +132,00 (30.1.2019). Länsipuolella olevan 
Kuusilammen pinta on tasolla 131,00.  
Alueelle varastoidaan jalostettuja lajikkeita keskimäärin vuoden tarve. Alueella ei säilytetä öljyjä 
eikä huolleta koneita. Kaivun aikana syntyvät jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. Alueen 
rajauspaalut, luiskamallit ja alueen pohjatasoa ilmoittavat korkeushäkit rakennetaan luvan 
myöntämisen jälkeen.   
Materiaalin oton jälkeen alueen reunoille varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan. Alue 
metsittyy luontaisesti. Mikäli metsittyminen pitkittyy, metsitetään alue kylvämällä 
männynsiementä.  
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Maa-ainesten otto muuttaa maisemakuvaa. Kuusilammen suuntaan jätetään alueelle ottamaton 
rintaus tasoon +138,00 (N2000). Pitkittäisen harjun keskiosaa ei oteta. 
 
Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet 
Alueella ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Alue sijaitsee Tinakypärän II-luokan pohjavesialueella 
(0659406), joka on merkitty maakuntakaavaan (pv 11.283). Alueelle on tehty Poski II –projektin 
yhteydessä luonto- ja maisemaselvitys (Routasuo et al 2014) ja maisemaselvityksen mukaan 
Tinakypärän alueella tapahtuvalla maa-ainestenotolla ei ole merkittäviä vaikutuksia 
kaukomaisemaan. Kuusilammen itäpuolella oleva kapea harju arvioitiin selvityksessä 
paikallisesti maisemallisesti merkittäväksi. Selvitysalueella ei todettu tai arvioitu olevan sellaisia 
huomionarvoisten eliölajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä, joiden osalta olisi tarpeen 
tehdä jatkotutkimuksia. 
Ottoalue rajoittuu etelässä maa-ainestenottoalueeseen ja muilta osin alue rajoittuu 
metsätalouskäytössä oleviin alueisiin. Sekä Kuusilammen tilan että Mäntysen tilan alueelta 
puusto on ottoalueelta hakattu.   
 
Lähin asuinrakennus on noin 2,0 kilometrin etäisyydellä lännessä ja vapaa-ajan asunto noin 
780 metrin etäisyydellä kaakossa Tinakypärän rannalla. 
 
Kuuluttaminen 
Hakemuksesta on kuulutettu 7.3.–9.4.2019 Pieksämäen kaupungin ja 11.3.–9.4.2019 Keski-
Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ilmoitustauluilla sekä Keski-Savon 
ympäristötoimen nettisivuilla. Lisäksi hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu naapureita  
(yht.15 kpl) 8.3.2019 lähetetyillä kirjeillä. 
 
Muistutukset, lausunnot 
Hakemuksen johdosta ei ole annettu yhtään mielipidettä tai muistutusta. 
Hakemuksesta pyydettiin kaksi lausuntoa.  
Etelä-Savon maakuntaliitto on 12.3.2019 antamassaan lausunnossa todennut, että 
maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle 
vaaraa aiheuttavaa toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riittävänä. 
Maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei vaaranna pohjaveden 
laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää. Pohjavesialueita koskevan suosituksen 
mukaan alueelle tulisi laatia suojelusuunnitelma. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen 
mukaisesti maa-ainestenotto lupaa ei tulisi myöntää muuta kuin maisemointitarkoitukseen. 
Maa-ainestenottoa ei tule merkittävissä määrin ulottaa vielä avaamattomille alueille. 
Pohjaveden pinnan tasoon tulisi jättää vähintään neljän metrin suojavyöhyke. Ottolupahakemus 
on melko ylimalkainen, eikä siitä ilmennyt pohjaveden suojaamiseksi tai ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Myöskään alueen luontoarvoja ei ollut selvitetty. 
 
Etelä-Savon ELY- keskus toteaa 19.3.2019 antamassaan lausunnossa, ettei ELY –keskuksella 
ole huomautettavaa hakemuksesta. 
 
Hakijan vastine annetuista lausunnoista sekä lisäselvitys 
Hakija on todennut 24.4.2019 antamassaan vastineessa mm. seuraavaa:  
Ottokohde on vähäinen lisäys Mäntynen 4:1 –tilan maa-aineslupaan laajentamalla ottoa 
naapuritilan puolelle ja ottamalla ottoluvan piiriin myös aikaisempi kotitarveottokohde harjun 
koillispäässä. Hanke on maisemointityöluonteinen.  
Tinakypärän pohjavesialueen muodostuma-alue on kooltaan 0,98 km2 ja haettu soranottoalue 
noin 1 ha, joten ottoalueen pinta-ala on vain n. 0,01 % eli sadasosa pohjavesialueesta. 
Ottotasoksi on otettu entisen maa-ainesluvan ottotaso, joka on sama, kuin maanpinnan taso 
alueella olevan supan pohjalla.  
Hakija toteaa, että pohjaveden laatu ja saanto ei vaarannu kyseisen soranoton vuoksi. Hakija  
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sitoutuu noudattamaan lupaehtoja, joilla määritellään ottotoimet ja pohjaveden aiheuttamat 
lisäehdot. Hakija on havainnut, että nykyisten lupamääräysten aikana ei ole tapahtunut 
pohjavesien saastumista soranoton yhteydessä. Vastineeseen on liitetty THL:n listaus vuodelta 
2015 pohjaveden pilaantumisen lähteistä, eikä siinä hakijan mukaan ole maa-
ainestenottokohteita. 
Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus on laatinut Mäntysenpalstan harjualueesta 
kasvillisuusselvityksen edelliseen Mäntynen 4:1 tilalle tehtyyn maa-aineslupahakemukseen. 
Selvitys ei kata nyt lupahakemukseen sisältyvää aluetta. Kohde on kuitenkin samaa harjua ja 
nyt lupahakemusalueelta on kaadettu puusto, joten hakija katsoo, että lisäselvityksiin ei ole 
tarvetta. Hakija toteaa, että soravarat ovat myös Pieksämäen seudulla loppumassa ja on 
ensiarvoisen tärkeää, että soravarat hyödynnetään tarkasti siellä, missä toimenpide ei aiheuta 
luonnolle vahinkoa. Vaarana on, että kuljetusmatkojen jatkuessa ilmansaasteet lisääntyvät ja 
siirtyminen kalliomurskeisiin aiheuttaa myöskin merkittävää saastumisen lisäystä. 
Hakija katsoo, että haettu maa-ainestenotto Kuusilammen alueelta ei ole vaaraksi Tinakypärän 
pohjavesialueelle, se ei pilaa alueen luontoarvoja ja on eduksi luonnon saastumista vastaan. 
 
Katselmus 
Ympäristösihteeri teki alueelle maastokatselmuksen 18.4.2019. 
 

Päätös: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Pieksämäen Autokunta Osuuskunnalle maa-aines- 
lain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen 15.2.2019 päivätyn hakemuksen, 12.2.2019 
päivätyn ottamissuunnitelman ja 4.2.2019 päivättyjen suunnitelmakarttojen mukaisesti sekä 
seuraavin määräyksin:  
 
Lupaehdot:  
1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatuilta ottamisalueilta. 
Ottamismäärä on enintään 42 500 m3. 
 
2. Tämä lupa on voimassa 10 (kymmenen) vuotta. 
 
3. Alin sallittu kaivutaso on +135,00 (N2000) siten, että uudella alueella kaivutasoa nostetaan 
pohjoiseen mentäessä suunnitelmakartan mukaisesti tasoon +136,00 ja erillisellä Kuusilammen 
pohjoisosan ottoalueella alin ottotaso on +136,50 (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän 
havaitun pohjavesipinnan väliin on eteläosalla jätettävä vähintään kolmen (3) metrin paksuinen 
koskematon maakerros ja pohjoisosalla vähintään neljän (4) metrin paksuinen koskematon 
maakerros.  
 
4. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla tavalla 
niin, että merkit ovat koko ottamisen ajan selkeästi havaittavissa. Alueen turvallisuudesta on 
huolehdittava aitaamalla tai muulla selvästi erottuvalla tavalla merkittävä jyrkännekohdat.  
 
5. Alueelle tulee asentaa valvontaa varten korkeuslukeman osoittavat merkit.  
 
6. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata alueelle (eteläosa) asennetusta havaintoputkesta 
vähintään kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Vuotuiset tarkkailutulokset on 
toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY -keskukselle 
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.  
 
7. Ottamisalueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita ja niiden maa-ainesten otonaikaiset 
säilytyspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle, josta ei haitallisia aineita pääse maaperään.  
Ottamisalueella ei sallita nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden tai ympäristölle haitallisten 
aineiden varastointia.  
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8. Ottamisalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen 
öljyvahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin öljyyntyneen 
maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle ja kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Alueella on oltava toiminnan aikana riittävästi imeytysainetta 
ja tiivis paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota. 
 
9. Toiminnassa on noudatettava maa-aineslupahakemuksen liitteenä olevaa kaivannaisjätteitä 
koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Luvan saajan on arvioitava ja tarkistettava 
kaivannaisjätehuoltosuunnitelma vähintään viiden vuoden välein (ensimmäisen kerran viiden 
vuoden kuluttua luvan lainvoimaisuuspäivästä) ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. 
 
10. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä maa-
ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta ensisijaisesti sähköisesti NOTTO –järjestelmän kautta. 
 
11. Maisemointi (jälkihoito) ottoalueella on tehtävä maa- ja metsätalousmaaksi vaiheittain oton 
edistymisen mukaan. Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn 
edistymisen mukaan. Pintamaat tulee varastoida alueella ja käyttää myöhemmin ottoalueen 
jälkihoidossa. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä, vaan 
pilaantumattomia alueella olevaan maa-ainekseen verrattavia maa-aineksia. Alueelle on 
muodostettava riittävän paksu kasvualusta kasvillisuudelle. Alue on metsitettävä istuttamalla. 
Puusto ja muu kasvillisuus tulee säilyttää ottamisalueen ulkopuolella. Alueen jälkihoito on 
toteutettava lupakauden loppuun mennessä. 
 
12. Luvan saajan on ilmoitettava ottamisen aloittamisesta ja päättymisestä luvan 
valvontaviranomaiselle tarkastusta varten. Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen  
luvan voimassaoloajan päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla. Ennen 
loppukatselmusta on luvansaajan toimitettava valvontaviranomaiselle loppumittauspöytäkirja. 
 
13. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen ottamisen 
aloittamista 17 325 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli 
tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. 
Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan 
hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.  
 
Maksut 
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 19.12.2017 
§ 97 vahvistaman taksan mukaisesti 940 euroa. 
 
Jatkossa vuotuista valvontamaksua peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan vahvistaman 
taksan mukaisesti. 
 
Lupaehtojen perustelut 
Määräys 1 
Maa-ainesten otto on sallittua ainoastaan suunnitelman mukaiselta ottamisalueelta ja sallittu 
ottomäärä on hakemuksen mukainen. Lupa on jatkoa aiemmalle maa-ainestenottoluvalle, eikä 
toiminnasta aiheudu ennalta arvioiden maa-aineslain 3 §:n mukaisia seurauksia.  
Luvan mukaisen oton ulkopuolelle jää suurin osa GTK:N Poski –projektin yhteydessä 
paikallisesti arvokkaaksi harjujaksoksi määritetty pohjoisosan kapea varttunutta männikköä 
kasvava harju. Eteläpuolen otto ei ulotu kapealle harjun osalle ja luvan mukaisella otolla 
voidaan jo olemassa oleva maa-ainestenottoalue sopeuttaa luontevasti maastonmuotoihin. 
Pohjoisosan ottomäärä on vähäinen ja näin saadaan vanha kotitarveottoalue maisemoitua 
ottoajan jälkeen. 
MaL 6 §, 11 § 
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Määräys 2 
Luvan voimassaolo on hakemuksen ja maa-aineslain 10 §:n mukainen. MaL 10 § 
 
Määräys 3 
Hakemuksen mukaan ylin pohjaveden taso on +132,00 (N2000) ja pohjaveden suojelemiseksi 
on tarpeen jättää vähintään kolmen metrin suojakerrospaksuus. Aiemmassa eteläpuolen 
luvassa on sallittu alin maa-ainestenottotaso noin +134,00 (N2000). Pohjavesialueella on 
suositeltu suojakerrospaksuus 3 – 4 metriä. Eteläosan ottoalue voidaan saumattomasti yhdistää 
uuteen alueeseen nostamalla ottokorkeutta hakemuksen mukaisesti.  MaL 11 § MaA 6 §  
 
Määräys 4 
Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selvästi merkittyinä maastoon. 
Alueen turvallisuuden kannalta on alueen jyrkännekohdat suojattava onnettomuuksien 
välttämiseksi. MaL 11 §, MaA 7 § 
 
Määräys 5 
Korkomerkkien avulla voidaan valvonnalla varmistaa, ettei kaivua tehdä missään kohdin alle 
sallitun alimman ottotason. MaL 11 §, MaA 7 § 
 
Määräys 6 
Pohjaveden pinnan korkeustasojen ja niiden vaihtelujen mittaamisen perusteella voidaan 
varmentaa alimman ottotason ja ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jäävän  
suojamaakerroksen riittävä paksuus. MaL 11 §, MaA 7 § 
 
Määräys 7 
Määräys on tarpeellinen pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi. MaL 11§ 
 
Määräys 8 
Määräys on tarpeellinen pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi. MaL 11§. 
 
Määräys 9 
Maa-aineslain 5 a §:n mukaan luvan haltijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Tarkistamalla suunnitelma määräajoin varmistetaan 
suunnitelman ja toiminnan vastaavuus. MaL 5a §, 16b § 
 
Määräys 10 
Määräys perustuu maa-aineslain 23 a §:ään ja maa-ainesasetuksen 9 §:ään.  
 
Määräys 11 
Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa lakkautettu maa-ainesten ottoalue turvalliseksi 
ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi oikealla maisemoinnilla suojellaan pohjaveden laatua, alue 
sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen jälkikäyttö.  
MaL 11 § 
 
Määräys 12 
Määräys on annettu toiminnan valvomiseksi. MaA 7 § 
 
Määräys 13 
Perustelut: Määräys on annettu maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamisen vakuudeksi. MaL 12 §, MaA 8 § 
 
Yleiset perustelut 
Eteläinen ottamisalue on vanhan ottamisalueen jatkoksi yhdistetty ottoalue, jolla saatetaan  
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eteläisen harjuosan otto loppuun ja maisemoidaan ottoalue luontevasti ympäristöönsä 
soveltuvaksi.  
Pohjoispään kotitarveottoalueelle sallittu otto on vähäinen ja näin kotitarveotto saadaan 
maisemoitua luvan jälkeen.  
Maa-aineshuollon kannalta on perusteltua hyödyntää olemassa olevat ottamisalueet 
mahdollisimman tehokkaasti.  
Poski –projektissa paikallisesti arvokkaaksi maisemaksi määritettyä kapeaa harjuosaa jää vielä 
koskematta suurin osa. Ottoalueet on sopeutettavissa luontevasti maastonmuotojen mukaan 
jäljelle jäävään harjuosaan. 
Kuusilammen suuntaan jätetään korkeampi harjuosa ottamatta suojavyöhykkeeksi. 
Ottoalueet metsitetään ympäröivän alueen mukaiseksi metsätalousmaaksi.  
Ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään vähintään kolmen metrin paksuinen 
suojamaakerros, aiemman luvan mukainen suojakerrospaksuus on ollut alimmillaan kaksi 
metriä. Kolmen metrin kerrospaksuus katsotaan riittäväksi, kun alueen maisemointi hoidetaan 
vaiheittain niin, että yhtä aikaa on avointa ottoaluetta mahdollisimman vähän. Alueen pintamaita 
kuoritaan vuosittain oton edetessä. Näin ollen pohjaveden laatu tai antoisuus ei vaarannu, eikä 
huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tapahdu.  
 
Vastaus annettuihin lausuntoihin 
Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntoon todetaan seuraavaa:  
Lupapäätöksen mukainen ottomäärä ei ole suuri ja avatut alueet on tarkoituksenmukaista 
käyttää loppuun niiltä osin kuin mahdollista. Suojakerrospaksuutta pohjaveden ylimpään 
pintaan jätetään 3-4 metriä, joka on riittävä, kun samalla huolehditaan siitä, että yhtä aikaa 
avointa jälkihoitamatonta aluetta on mahdollisimman vähän avoinna.  
Tinakypärän alue ei ole varteenotettava vedenhankinnan kannalta. Tutkimusten mukaan alueen 
vedessä on rautaa, mangaania ja veden happipitoisuus on ollut huono. Suojelusuunnitelman 
laatimiselle ei kaupunki ole nähnyt tarvetta. 
Alueelle on tehty Poski-projektin yhteydessä yleispiirteiset luonto- ja maisemaselvitykset 2013 
(Ympäristösuunnittelu Enviro Oy) sekä edellisen lupahakemuksen yhteydessä aiemman 
Mäntysenpalstan harjualueen kasvillisuusselvitys 2013 (Jyväskylän yliopiston 
ympäristöntutkimuskeskus, Ambiotica).  
Luonto- ja maisemaselvityksen mukaan alueella ei todettu olevan sellaisia huomionarvoisten 
eliölajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä, joiden osalta olisi tarpeen tehdä tarkempia 
lajistoselvityksiä.  
Kasvillisuusselvityksen johtopäätösten mukaan alueella ei esiinny uhanalaisia luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia kasvillisuustyyppejä. Alueella ei myöskään ollut metsälain 10 §:n 
mukaisia luontotyyppejä eikä vesilain 11 §:n mukaisia kohteita. Sen sijaan harjun rinteiden alla 
esiintynyt mustikkakangaskorpi on määritelty vaarantuneeksi luontotyypiksi Etelä-Suomessa. 
Luonnontilaisen mustikkakangaskorven kaltaista tyyppiä löytyi harjun juurelta, eikä ottoa uloteta 
sille alueelle. Aiemman maa-aineksen ottoalueen (lupanro 593-2014-117) luonto on 
pääpiirteiltään samanlaista kuin aluetta ympäröivä luonto. Kasvillisuusselvityksessä todetaan, 
ettei maankäytön muuttumisella pitäisi olla suurta vaikutusta muun alueen kasvillisuuteen.  
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16 b, 19, 20, 23, 23 a §:t 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta  (MaA 926/2005) 1-4, 6-9 §:t 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 19.12.2017 § 97 
 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 21.5.2019. 
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Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä.  
 
Ilmoitus päätöksen antamisesta on julkipantu 21.5.2019 Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon 
ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ilmoitustauluille sekä Keski-Savon ympäristötoimen 
internetsivuille www.keskisavonymparistotoimi.fi  ja on nähtävillä 20.6.2019 asti. 
 

JAKELU: Hakija 
Etelä-Savon ELY –keskus 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
 
Tieto päätöksen antamisesta niille, joilla erikseen annettu tieto hakemuksesta 
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VALITUSOSOITUS   
 
Valitusviranomainen  Muutosta tähän Keski-Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla Itä-

Suomen hallinto-oikeudelta.  
 
Valitusaika  Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan 

lukematta.  
 

Valitusaika päättyy 20.6.2019. 
 
Valitusoikeus  Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä 

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 toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella 

  ELY –keskuksella  sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta  
- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite,  
  joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei  
  valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)  

 
Valituksen liitteet  Valituskirjelmään on liitettävä:  

- Valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti  
  oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksi- 
  neen. 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti  

    selvitys asiamiehen toimivallasta  
 
Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.  
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän 
on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa 
kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. Palvelu toimii 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . Palvelun kautta kansalainen ja yritys 
voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, 
vastata tuomioistuimen lähettämiin kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi 
päätöksiä. 
 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot  
käyntiosoite:   Minna Canthinkatu 64  
postiosoite:   PL 1744, 70101 Kuopio  
puhelin:   029 56 42502  
faksi:   029 56 42501  
sähköposti:   ita-suomi.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15  
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Oikeudenkäyntimaksu  Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä 

oikeudenkäyntimaksuna 260 €. 
 

 


