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Maa-aineslupa 593-2019-5 
 

Savon Kuljetus Oy 
Suurahontie 5 
70460 Kuopio 
Y-tunnus 1901748-6 

 
Haettu varastoitava kokonaismäärä 54000 m³ 
Varastointi- ja maisematöiden päättymisaika 22.9.2021  

 
Hakija: Savon Kuljetus Oy  
 
Luvan tarkoitus: Soran ja hiekan varastointi ja maisemointitöiden loppuun saattaminen  
 
Asian käsittely Asian vireilletulo 

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 18.2.2019. 
 
Hakemuksen sisältö  
Savon Kuljetus Oy hakee lupaa maa-ainesten varastoinnille Vieristeen tilan (593-450-6-108) 
luoteisosaan 1,6 ha:n alueelle yhteensä 54 000 m3:n (80 000 t) varastointimäärälle. Varastoon 
siirretään Vieristeen alueella jäljellä olevat varastokasat sekä Hiekka ja Soramäki-tiloilta 
alkuvaiheessa nostettava maa-aines. 
Nämä varastokasat hyödynnetään ja varastoalueen maisemointityöt tehdään 22.9.2021 
mennessä Vieristeen maa-ainesalueen hyväksytyn (Etelä-Savon ELY –keskus 25.2.2018) 
maisemointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Maa-ainestarkastuksella 30.8.2018 todettiin, että Vieristeen alueelta on ajettu maa-ainesta pois 
noin 50 000 tonnia (n. 33 300 m3) ja saman verran on alueella kasalla varastoituna.   
Savon Kuljetus Oy omistaa Vieristeen alueen pohjoispuolella Hiekka  
(593-450-6-155) ja Soramäki III (593-450-6-142) maa-ainestenottoalueet, joilla on voimassa 
oleva maa-ainestenottolupa 5.10.2021 saakka yhteensä 50 000 m3:n ottamismäärälle. Em. 
alueilta on otettu vähäisessä määrin maa-ainesta. Maa-ainesalueet sijaitsevat Tervaruukinsalon 
pohjavesialueella. 
 
Savon Kuljetus Oy ehdottaa Keski-Savon ympäristölautakunnan19.12.2017 hyväksymän maa-
ainestaksan mukaisesti 8 000 euron vakuutta varastoalueen jälkihoitotöiden loppuun 
saattamisen varmistamiseksi. 
 
Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet 
Alueella on vahvistettu Etelä-Savon maakuntakaava, jossa alue on merkitty Tervaruukinsalon  
I-luokan pohjavesialueeksi (pv 4.273). Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta tärkeät pohjavesialueet.  
 
Ottoalueen ympäristö on metsätalouskäytössä, eteläpuolella on asutusta ja itäpuolella on 
kesäasunto. Lähin asuinrakennus on noin 280 metrin etäisyydellä ja lähin kesäasunnot noin 
100 metrin etäisyydellä varastointialueesta. 
 
Kuuluttaminen 
Hakemuksesta on kuulutettu 25.2.–26.3.2019 Pieksämäen kaupungin ja 22.2.–26.3.2019 
Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ilmoitustauluilla sekä Keski-Savon 
ympäristötoimen internetsivuilla. Asiasta on pyydetty lausunnot Etelä- ja Pohjois-Savon ELY – 
keskuksilta sekä Varkauden kaupungilta ja lisäksi on lähetty kuulemiskirje 11 asianosaiselle. 
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Muistutukset, lausunnot 
Hakemuksesta on tullut kaksi lausuntoa: 
Etelä-Savon ELY –keskus (25.2.2019) pitää esitettyä suunnitelmaa maa-ainesten 
varastoimiseksi ja alueen maisemoimiseksi asianmukaisena. 
Pohjois-Savon ELY –keskuksella ei ole maa-aineslupahakemukseen huomauttamista. 
Varkauden kaupunki ei ole antanut lausuntoa hakemuksesta. 
Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. 
 
Hakijan vastine 
Hakijalta ei ole ollut tarvetta pyytää vastinetta annetuista lausunnoista. 
 
Katselmus 
Ympäristösihteeri teki alueelle maastokatselmuksen 7.5.2019. 
 

 
Päätös: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain mukaisen 

luvan maa-ainesten varastointiin 13.2.2019 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti 
sekä seuraavin määräyksin :  
 
Lupaehdot:  
1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten (yhteensä 54 000 m3) varastointiin Vieristeen tilalla  
593-450-6-142) 1,6 ha:n alalla ja maisemointitöiden loppuun saattamiseen 22.9.2021 
mennessä. 
Perustelut: Lupa varastointiin voidaan sallia hakemuksen mukaisesti. MaL 10 §, 11 § 
 
2. Vieristeen maa-ainestenottoalue on muilta osin maisemoitava 31.8.2019 mennessä. 
Perustelut: Vieristeen varastointialueen ulkopuolelle jäävä 5,2 ha:n ottoalue tulee maisemoida 
maa-ainesluvan mukaisesti 31.8.2019 mennessä. MaL 6 §, 11 § 
 
3. Tämä lupa on voimassa 22.9.2021 saakka. 
Perustelut: Luvan voimassaolo on hakemuksen mukainen. MaL 11 § 
 
4. Alueella ei sallita nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden tai ympäristölle haitallisten 
aineiden varastointia tai työkoneiden säilytystä muulloin kuin lastauksen aikana. 
Perustelut: Määräys on tarpeellinen pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi. MaL 11§ 
 
5. Ottamisalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja estettävä 
pölyhaittojen aiheuttaminen lähiasutukselle. 
Perustelut: Määräys on tarpeellinen pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi sekä haittojen 
estämiseksi lähiasutukselle.  MaL 11§. 
 
6. Vieristeen maa-ainestenottoalueen suojavyöhykkeelle ottamisalueen ja asutuksen sekä 
ottamisalueen ja maantien väliin on istutettava suojapuusto maisemoinnin yhteydessä.  
Perustelut: Vieristeen maa-ainesluvassa (nro 593-2008-84) on edellytetty suojapuuston 
säilyttämistä asutukseen ja maantielle päin. Puusto on hakattu edellisen omistajan aikana ja 
välialue (suojavyöhyke) tulee saattaa maa-ainesluvan edellyttämään tilaan. 
 
7. Varastoalueen maisemointi (jälkihoitotyöt) on tehtävä Etelä-Savon ELY –keskuksen 
(25.2.2018) hyväksymän jälkihoitosuunnitelman mukaisesti. 
Perustelut: Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa lakkautettu maa-ainestenottoalue 
turvalliseksi ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi oikealla maisemoinnilla suojellaan pohjaveden 
laatua, alue sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen 
jälkikäyttö.  MaL 11 § 
 
7. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava ennen varastoinnin 
aloittamista 8 500 euron suuruinen vakuus Leppävirran kunnalle jälkihoitotöiden tekemisen 
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varmistamiseksi. 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.  
Perustelut: Määräys on annettu maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamisen vakuudeksi. MaL 12 §, MaA 8 § 
 
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 19.12.2019  
§ 97 vahvistaman taksan kohdan 2.3 mukaisesti 180 euroa. 
 
Lisäksi toiminnan valvonnasta peritään vuosittain voimassa olevan taksan mukainen 
valvontamaksu. 
 
Yleiset perustelut 
Ottamisalue on vanhaa ottamisaluetta, eikä päätöksellä oikeuteta maa-ainesten lisäottoa. Alue 
muotoillaan ympäristöönsä soveltuvaksi jälkihoidon yhteydessä ja samalla alue metsitetään 
ympäröivän alueen mukaiseksi metsätalousmaaksi.  
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Maa-aineslaki (MaL) 1, 3-7, 10-13, 16 b, 19, 20, 23, 23 a §:t 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta  (MaA) 1-4, 6-9 §:t 
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 19.12.2018 § 97 
 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 21.5.2019 
 
Jakelu 
Savon Kuljetus Oy 
Etelä-Savon ELY –keskus 
Pohjois-Savon ELY –keskus  
Varkauden kaupunki 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä.  
 
Valitusaika päättyy 20.6.2019 
    
 
 
 
Ilmoitus päätöksen antamisesta on julkipantu 20.5.2019 Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon 
ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ilmoitustauluille sekä Keski-Savon ympäristötoimen 
internetsivuille www.keskisavonymparistotoimi.fi  ja on nähtävillä 20.6.2019 asti. 
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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 viranomaisel-
la. 

 
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. 
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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  
 

Oikeudenkäyntimaksu  Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian 
käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 €. 

 
 


