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ASIA Päätös Joroisten kunnan, Järvikylän kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kalliola (171-404-

35-4) maa-aineslain (1981/555) 4 §:n mukaisesta hakemuksesta maa-aineksen otta-

miseen,  ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § (1 momentti, liite 1, taulukko 2, kohta 7 

e) mukaiseen hakemukseen kalliokivenlouhintaan ja murskaukseen sekä ympäristö-

suojelulain 27 § (1 momentin sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaiseen 

hakemukseen maankaatopaikalle (jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely). 

 Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta,  

ympäristönsuojelulain 199 § ja maa-aineslain 21 § mukaisesti. 

 

LUVAN HAKIJA 

 Hakija:  Savon Kuljetus Oy 
   Suurahontie 5, 
   70460 Kuopio 
 
 Y-tunnus:  0171337-9 
 
 Yhteyshenkilö: Jarmo Luhtapuro 
   Puh. 044 727 2635 
   jarmo.luhtapuro@savonkuljetus.fi 
  
  
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA 

Maa-aineslain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva 

lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen 

ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei 

sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 

1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 e) perusteella. Ym-

päristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2§:n 1. momentin 6 

a) ja b) -kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan toimivaltaan. 

Maankaatopaikka toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 

(527/2014) 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 

f perusteella. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 

§:n 1. momentin 12 a -kohdan perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan toimival-

taan. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Joroisten kunnassa toimii Keski-Savon ym-

päristölautakunta. 

HAKEMUKSEN VIREILLE TULO 

 Hakemus on tullut vireille 4.1.2019. Dnro JO:5/2019. 
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ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE 

Kalliolan maa-ainesalue on vanha kallioalue, jossa on harjoitettu kalliokiven ottoa Sa-

von Kuljetus Oy:n toimesta. Alueella on 31.12.2019 saakka voimassa olevat maa-

aines- ja ympäristöluvat. Nyt maa-ainesalueelle haetaan maa-aineslain (555/1981) ja 

ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista uutta yhteiskäsittelylupaa. Lupa haetaan 10 

vuoden ajalle ja 115 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Lisäksi alueelle haetaan lupaa 

puhtaan ylijäämämaa-aineksen välivarastointiin ja vastaanottoon täytemaaksi.  

Kalliolan alue sijaitsee Järvikylässä, Varkauden keskustasta noin 7 km länteen. Alueel-

le liikennöidään Varkaudentieltä (Vt 23) erkanevaa Kollinjoentietä. Tilan omistaa Savon 

Kuljetus Oy. 

Alueella on voimassa oleva Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava (voimaantulopvm: 

16.2.2017). Osayleiskaavassa Kalliolan kiinteistö ja alue sijoittuvat kokonaisuudessaan 

EO-1/M-1 ja EO-2/M1 merkitylle alueelle. Merkinnällä EO-1/M-1 osoitetaan olemassa 

oleva maa-ainesalue, jossa oton päätyttyä noudatetaan M-1 alueen kaavamääräyksiä. 

Merkinnällä EO-2/M-1 osoitetaan alue, joka soveltuu maa-ainestenottoon. Maa-

ainesten ottaminen tulee perustua maa-aineslain mukaiseen ottamissuunnitelmaan, ja 

maa-aineslupaan, jossa määrätään myös alueen jälkihoidosta. Ottoalueen vaikutuksia 

ympäristöön, maisemakuvaan ja lähialueen asukkaille tulee arvioida.   

Oton päätyttyä noudatetaan M-1 -alueen kaavamääräyksiä. Mm-1 merkinnällä osoite-

taan maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalouden har-

joittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen.  

Voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartan mukaan Kalliolan maa-aines-

alue sijoittuu svl2- merkitylle suojavyöhykkeelle (varalaskeutumispaikkojen ympäristö). 

Merkinnällä osoitetaan valtatieltä 5 Joroisissa sijaitsevan varalaskupaikan suojavyöhy-

ke, jonka säde on 12 km. Suunnitelmamääräyksen mukaan: ”alueen suunnittelussa tu-

lee ottaa huomioon lentoliikenteen varalaskupaikasta johtuvat maankäytön rajoitukset”. 

Alueen läheisyyteen ei sijoitu muita kaavamerkintöjä. 

 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

Kalliolan maa-ainesalueen ottoalue sijaitsee Kollinjoentien koilispuolella. Alue on avat-

tu maa-ainesalue, josta puusto on poistettu lähes kokonaan. Kollinjoentien lounaispuo-

lelle on suunniteltu ylijäämämaiden vastaanottoalue, jossa suurimmaksi osaksi on 

puusto tallella. 

Kalliolan alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähimmät 

ympäristöhallinnon luokittelemat pohjavesialueet ovat noin 5 km etäisyydellä länteen 

sijoittuva Tervaruukinsalon (06177151) sekä noin 5,5 km etäisyydelle sijoittuva Kolman 

(0617102) vedenhankinnan kannalta tärkeät I-luokan pohjavesialueet. 
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Häiriintyvien kohteiden etäisyydet 

Kohde Etäisyys (m) Kohteen nimi 

Asuttu rakennus 730 Mäntylä (171-415-9-21) 

Järven, joen tai meren ranta 510 Kierolampi 

Naapuritilan raja 30 
245 

Kruunumetsä (171-404-5-195) 
Metsärinne (171-404-35-2) 

Maantie 320 Varkaudentie 

Suojelualue n. 3 000 Vanhojen metsien suojelualue 

 

TOIMINTA 

 Maa-ainestenotto 

Alueelle haetaan maa-aineslupaa 115 000 m3ktr (noin 322 000 t) ottomäärälle 10 vuo-

den ajalle. Tasaisella ottotahdilla vuosittainen ottomäärä olisi noin 11 500 m3ktr, (32 

200 t), mutta ottomäärään vaikuttaa ennen kaikkea lähialueiden kiviaineksen kysyntä. 

Ottotoiminnassa voi olla vuosia, jolloin maa-ainesalueelta otetaan keskimääräistä 

enemmän ja vuosia, jolloin ottotoiminta on vähäisempää. Ottotoiminnan lisäksi alueelle 

on suunniteltu otettavaksi vastaan loppusijoitettavaksi puhtaita ylijäämämaita ottoalu-

een luiskiin että erilliselle ylijäämämaiden vastaanottoalueelle. 

Maanpinta on ottoalueella tasolla +113.00… +125.00. Ottotasoksi on suunniteltu tasoa 

+113.00, jolloin ottorintaus on korkeimmillaan 12 metriä. Kalliorintauksen on suunnitel-

tu louhittavaksi pystysuoriksi seinämiksi, jolloin saadaan hyödynnettyä tehokkaasti ko-

ko ottoalueelta saatavissa oleva kalliokiviaines. Maanpinnan korkeusaineisto on luotu 

maanmittauslaitoksen 20.5.2010 kuvatun laserkeilausaineiston pohjalta. Kalliokivenotto 

on suunniteltu jatkettavan alueen keskeltä jo muodostuneiden kalliorintausten suun-

taan. 

Kalliorintaukset on suunniteltu luiskattavaksi alueelle vastaanotettavilla puhtailla yli-

jäämämailla kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi, luiskiin menee silloin laskelmien mukai-

sesti noin 42 000 m3 maa-ainesta. Rintauksia luiskataan sitä mukaan, kun ottotoiminta 

etenee ja ylijäämämaita on tarjolla. Suunnitellulle erilliselle ylijäämämaiden vastaanot-

toalueelle (Kollinjoen lounaispuoli) voidaan ottaa vastaan ylijäämämaita jo kallion otto-

toiminnan vielä ollessa käynnissä. 

Louhinta 

Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja 

tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen (rikottaminen). Louhintaa tehdään kes-

kimäärin noin 1-3 kertaa vuodessa ja louhintajakso kestää kerrallaan noin 2 - 4 viikkoa. 

Louhintajaksolla louhitaan enintään noin 50 000 t kiinteää kalliota useammalla räjäy-

tyksellä. Koska etäisyys lähimpään melulle alttiiseen kohteeseen on yli 500 metriä, ei 

Valtioneuvoston asetus (800/2010) aseta toiminnalle aikarajoitteita. 

Maa-ainesalueella kulloinkin louhintatyöhön valittu urakoitsija laatii alueelle louhinta-

suunnitelman ja valitsee louhinnassa käytettävän räjähdysaineen. Tavallisesti räjäh-

dysaineena käytetään emulsioräjähdysaineita (esim. Kemiitti). Emulsioräjähdysaine 

tarvitsee syttyäkseen räjäyttimen, jona voidaan käyttää erilaisia patruunoita (esim. Re-

dex, Fordyn tai Kemix). Räjäytysainetta käytetään noin 600 - 1000 g/m3 kiveä (220 – 

360 g/t) kohti, jolloin räjähdysaineiden vuosikulutus on noin 8 - 12 t.  
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Räjähdysaineiden menekki on riippuvainen mm. kallion laadusta ja räjähdysaineesta. 

Räjähdysaineita ei varastoida alueella, vaan ne tuodaan paikalle vasta panostuksen 

alkaessa (esim. Kemiitti emulsioräjähteet pumpataan suoraan autosta panostusreikiin). 

Louhinnassa käytettävien työkoneiden; poravaunun ja kaivinkoneen kevyt polttoöljy va-

rastoidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäi-

liöissä (esim. 3 000 l). Tankkauspistoolit on varustettu ylitäytönestimillä ja lukituksella. 

Säiliöt varastoidaan suoja-alueella, jonka maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla ja 

täytetty hienojakoisella maa-aineksella.  

Murskaus 

Kalliolan maa-ainesalueella käytetään aliurakoitsijoiden murskainlaitteistoja; tyypillises-

ti 2-3-vaiheista liikkuvaa, Lokotrack-tyyppisestä tela-alustaisesta esimurskaimesta ja 

aggregaattikäyttöisestä jälkimurskaimesta koostuvaa murskauslaitosta. Esimurskaime-

na käytettävä telamurskain mahdollistaa murskaimen liikkumisen ottorintauksen muka-

na, murskattavien massojen liikuttelun sijaan. Esimurskaimelle syöttö voidaan tehdä 

kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esimurskainta seuraavat yksi tai useampi jälki-

murskain sekä seulavaunu. 

Maa-ainesalueen kalliokiven murskaukselle on tarvetta keskimäärin noin 1-3 kertaa 

vuodessa, noin 50 000 t/kerralla. Tyypillisesti murskaus kestää noin 2 - 4 viikkoa ja 

murskain tuottaa erilaisia murskeita parhaimmillaan noin 3 000 t vuorokaudessa. Kos-

ka etäisyys lähimpään melulle alttiiseen kohteeseen on yli 500 metriä, ei Valtioneuvos-

ton asetus (800/2010)  aseta toiminnalle aikarajoitteita. Murskeet varastoidaan maa-

ainesalueella. 

Murskauslaitoksen murskaimissa käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Lokotrack-

tyyppinen tela-alustainen esimurskain on varustettu omalla moottorilla ja jälkimurskai-

met ovat aggregaattikäyttöisiä. Murskauksessa käytettävien työkoneiden kevyt polttoöl-

jy varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavis-

sa kaksoisvaippasäiliöissä (esim. 3 000 l). Tankkauspistoolit on varustettu ylitäytönes-

timillä ja lukituksella. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan enimmillään 9 000 l. Näiden li-

säksi myös työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt, tyypillisesti esimer-

kiksi 300 l:n säiliöt. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai tilas-

sa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Alueella on myös imeytysturvetta tai muuta 

imeytysainetta. 

Jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, maankaatopaikka 

Ympäristölupaa ylijäämämaiden vastaanotolle (maankaatopaikka) haetaan alle 50 000 

tonnin vuotuiselle määrälle. Ylijäämämaiden läjitys tapahtuu erilliselle ylijäämämaiden 

läjitysalueelle (maankaatopaikka) Kollinjoentien lounaispuolelle. Kollinjoentien lounais-

puolen läjitysalueelle on mahdollista ottaa maksimissaan 145 000 m3 maa-ainesta. 

Vastaanotettava maa-aines on suunniteltu loppusijoitettavaksi vastaanottoalueelle 

kolmen eri tason mukaillen vieressä kulkevan kollinjoentien korkotasoa. Näin ollen 

muodostuvat maastonmuodot eivät tule nousemaan vastaanottoalueella muuta maas-

toa merkittävästi korkeammalle, joten ne eivät myöskään tule muuttamaan kaukomai-

semakuvaa merkittävästi. Ylijäämämaiden vastaanotto on järkevintä aloittaa vastaanot-

toalueen eteläpäädystä, josta läjityskorkeutta aletaan nostamaan pohjoiseen päin siir-

tyessä. 
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Lisäksi puhtaita ylijäämämaita vastaanotetaan 42 000 m3 maisemointitarkoituksessa 

ottoalueelle kalliorintausten luiskauksiin. Yhteensä koko ottamisalueelle mahtuu siis 

noin 190 000 m3 vastaanotettavaa maa-ainesta. Kalliolan maa-ainesalueelle ei oteta 

vastaan ylijäämämaita muilta kuin Savon Kuljetuksen omilta työmailta. 

Ylijäämämaiden määrä ja laatu 

Alueelle tullaan loppusijoittamaan vain puhtaita ylijäämämaita. Tuotava maa-aines on 

pääsääntöisesti hyötykäyttöön kelpaamatonta savea, silttiä ja moreenimaata. Seassa 

voi olla myös isokokoisia kiviä ja lohkareita. Alueelle ei vastaanoteta orgaanista aines-

ta, lukuun ottamatta pintamaan seassa olevaa humusta. Tuotavan maa-aineksen mää-

rä vaihtelee vuosittain rakennusurakoiden mukaan. 

Rakennusurakoista syntyville maamassoille pyritään ensisijaisesti löytämään uu-

siokäyttökohde, mikäli mahdollista. Vastaanotettavien maa-ainesten puhtaus varmiste-

taan maa-aineksen lähtöpäässä. Maa-ainesjätteen tuottajan ja haltijan on oltava selvil-

lä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, ominaisuuksista ja alkuperästä se-

kä luokittelusta. Vastaanottaja huolehtii, että käsittelyyn vastaanotetaan vain toimintaa 

koskevassa ympäristöluvassa vastaanotettavaksi hyväksyttyä maa-ainesta.  

Vastaanotettavien ylijäämämaiden puhtaus varmistetaan lähtöpaikan käyttöhistorian 

sekä aistinvaraisten havaintojen perusteella (lähtöpäässä) niin, ettei ole epäilystä maa-

aineksen pilaantuneisuudesta. Kalliolan alueelle kuljetettavista ylijäämämaista pide-

tään kirjaa. Lopullisesta kirjanpidosta tulee käydä ilmi 

- ylijäämämaiden läjitysalueelle (maankaatopaikalle) loppusijoitettavaksi vuoden ai-

kana vastaanotettujen puhtaiden maa-ainesten määrä, laji ja alkuperä, 

- ottoalueen kalliorintausten maisemointiin vuoden aikana vastaanotettujen puhtai-

den maa-ainesten määrä, laji ja alkuperä, 

- varastointialueelle välivarastoitavaksi vuoden aikana vastaanotettujen maa-

ainesten määrä, laji ja alkuperä, 

- alueelle loppusijoitetun sekä välivarastoidun maa-aineksen kokonaismäärä. 

Ympäristövaikutukset ja ympäristövaikutusten rajoittaminen 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

Kalliokiven ottotoiminnalla on aina vaikutuksia alueen lähi- ja kaukomaisemakuvaan. 

Ottotoiminnan myötä lähimaisema muuttuu, mutta maisemoinnin jälkeen alue palautuu 

maastonmuotoja lukuun ottamatta nykyisenkaltaiseksi metsämaaksi. Kalliolan maa-

ainesalueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai pai-

kallisesti arvokkaiksi luokiteltuja maisema-alueita. Suunniteltu ottamisalue kohoaa 

muuta ympäristöään korkeammalle, joten näin ollen ottamistoiminta voi näkyä osittain 

kaukomaisemakuvassa. 

Kalliolan maa-ainesalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -

verkostoon kuuluvia alueita. Koska maa-ainesalueen läheisyyteen ei sijoitu luonnon-

suojelualueita, ei kalliokiven ottotoiminnalla ole haitallisia vaikutuksia alueen luontoar-

voihin eikä sen arvioida aiheuttavan merkittäviä muutoksia lähialueen luonnonoloissa. 

Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan arvioida, että kalliokiven ottotoiminta maa-

ainesalueella ei tule aiheuttamaan MAL 3.1 §:ssä mainittuja: 

 



Leppävirran kunta                     PÄÄTÖS                             6 / 23 
Keski-Savon ympäristölautakunta                    Kokouspäivämäärä 29.8.2019 § 49 
PL 4                      Päätös annettu julkipanon jälkeen 
79101 Leppävirta                     3.9.2019                   

 
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 

2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumis-

ta; tai 

3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. 

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään 

Koska Kalliolan maa-ainesalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesi-

alueelle tai laajemman vesistön välittömään läheisyyteen, ei maa-ainesten otolla arvi-

oida olevan laaja-alaisia vaikutuksia pohja- tai pintavesien tilaan. Maa-ainesten otto tu-

lee vaikuttamaan paikallisesti maa-ainesalueen pintavalunnan muuttumisen kautta. Mi-

käli maa-ainesalueelle kertyy pintavesiä, voidaan vedet ohjata ottamisalueen pohjan 

kallistusten avulla maa-ainesalueen itäpuolelle, josta vedet johdetaan edelleen ympä-

röivään maastoon. 

Koska maankaatopaikka-alueelle vastaanotetaan vain puhtaita ylijäämämaita, ei niillä 

katsota olevan tavallista maa-ainestenottotoimintaa suurempaa vaikutusta ympäris-

töön. Mikäli pintavesissä havaitaan kiintoainepitoisuuden nousua, voidaan alueen ete-

länurkkaan ja itäreunalle tarvittaessa rakentaa selkeytysaltaat. 

Päästöt ilmaan 

Kalliolan maa-ainesalueella pölyä syntyy kalliokiven louhinnassa ja murskauksessa 

(prosessipäästö) sekä valmiiden tuotteiden lastauksessa. Myös maa-ainesalueen si-

säinen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne (hajapäästö) voivat aiheuttaa 

tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä 

on halkaisijaltaan yli 10 µm kokoluokkaa, jotka laskeutuvat lähelle päästökohdetta. 

Murskauslaitos sekä kaikki työkoneet tuottavat myös kaasumaisia päästöjä. 

Kallionporauksen pöly eli poraussoija kerätään porausvaunun pölynkeräyslaitteistolla. 

Pölynkeräyslaitteiston suodattimet pyritään tyhjentämään muualle kuin suoraan räjäy-

tyspaikoille. Louhinnan (räjäytysten) ja lastauksen pöly on suurijakoista, eikä leviä hai-

tallisesti ympäristöön. Räjäytyksen yhteydessä on havaittavissa hetkellinen pölypilvi, 

joka laskeutuu räjäytyspaikalle. 

Murskainten kuljettimet on koteloitu ja ne on varustettu pölynerotinlaitteistoilla. Murs-

kaimen pölyämisen estämiseksi esimurskaimen syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen 

seulaan tai purkupäähän voidaan syöttää vettä, mutta vedellä tehtävää pölynsidontaa 

voidaan harjoittaa vain pakkaskauden ulkopuolella. Kasteluvetenä voidaan käyttää 

esimerkiksi maa-ainesalueelle kertyneitä sadevesiä. Jo murskatun kiviaineksen pölyä-

mistä vähennetään säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeutta ja kastelemalla murs-

kekasoja. Murskainten sijoittelussa on mahdollista hyödyntää alueen varastokasoja pö-

lyn leviämisen estämiseksi sekä pienentää kiviaineksen siirtomatkoja sijoittamalla va-

rastokasat murskainten välittömään läheisyyteen. Maa-ainesalueelta lähiympäristöön 

kantautuvaa pölyä voidaan ehkäistä myös tarvittaessa kastelemalla maa-ainesaluetta 

ja työmaateitä. 

Hengitettävien hiukkasten (PM10) määrälle on annettu Valtioneuvoston asetuksessa 

(38/2011) ilmanlaadusta raja-arvot; vuorokauden keskiarvo 50 µg/m3 ja vuoden kes-

kiarvo 40 µg/m3 /d. Kyseisiä raja-arvoja ei tulla ylittämään maa-ainesalueen toimin-

noista johtuen maa-ainesaluetta lähimmällä asuinkiinteistöllä (Mäntylä (171-415-9-21)), 

joka sijaitsee yli 700 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta koillisen suuntaan. 
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Maa-ainesalueella työskentelevien työkoneiden päästöt on arvioitu VTT:n Lipasto 

(Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä) – 

laskentajärjestelmästä saadun TYKO työkoneiden päästömallin avulla. Päästöt on ar-

vioitu keskimääräisen käyttömäärän mukaisesti. Alueella työskentelee tarvittaessa ym-

pärivuotisesti lastaustehtävissä pyöräkone, jonka työmääräksi on arvioitu noin 300 h/a. 

Louhinnan yhteydessä työskentelevän poravaunun työajaksi on arvioitu 200 h/a, murs-

kauksen yhteydessä työskentelevien kaivinkoneiden työajaksi 322 h/a ja kahden murs-

kaimen käyttöajaksi yhteensä noin 322 h/a. 

Melu 

Kalliolan maa-ainesalueella melua syntyy kalliokiven louhinnassa, murskauksessa, ri-

kotuksessa sekä lastauksessa. Myös maa-ainesalueen liikenne aiheuttaa melua, mutta 

vähäisemmässä määrin kuin edellä mainitut toiminnot. 

Maa-ainesalueella melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään 

eri tavoin. Melun syntyä voidaan vähentää laitteiston kunnossapidolla ja huollolla. Uu-

simmissa murskainmalleissa esimerkiksi esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumi-

tettuja, mikä osaltaan vähentää murskaimesta lähtevää melua. Murskaamisessa pyri-

tään käyttämään parasta ja uusinta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Maa-ainesalueen 

pintamaat kasataan oton edetessä alueen reunoille, jolloin niitä voidaan tarvittaessa 

hyödyntää melun torjunnassa. Jo syntyneen melun etenemistä voidaan vähentää myös 

murskaimen, aggregaatin ja varastokasojen sijoittelulla. 

Tärinä 

Maa-ainesalueen kallion räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti alueen lä-

hiympäristöön havaittavasti. Tärinän leviämiseen vaikuttavat maa- ja kallioperän omi-

naisuudet, kuten maalaji. Räjäytysten aiheuttamaan tärinään voidaan vaikuttaa panos-

tusteknisin keinoin. Jokaisesta louhinnasta laaditaan räjäytyssuunnitelma. 

Jätteet 

Kalliolan maa-ainesalueella ei synny jätteitä tavanomaisen maa-ainesten oton aikana, 

sillä alueella työskenteleviä työkoneita tai murskauslaitosta ei huolleta tai pestä alueel-

la. Jätteitä voi syntyä mahdollisissa koneiden yllättävissä pienissä korjauksissa, jotka 

on lisävahinkojen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmettyä (esim. pyöräkoneen 

hydrauliikkaletkun vuoto). 

Kaikki alueella mahdollisesti syntyvät jätteet kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimi-

tetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Mahdollisesti pienissä ja yllättävissä 

huoltotöissä syntyvät voiteluaineet, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit säily-

tetään esimerkiksi aggregaattivaunun huoltotilassa ja toimitetaan murskausurakoitsijan 

tukikohdasta suoraan lähimpään vaarallisten jätteiden vastaanottokeskukseen. Mikäli 

alueelle sijoitetaan kemiallinen käymälä, sen saniteettivedet tyhjennetään säiliöautolla 

ja toimitetaan lähimmälle jätevedenpuhdistamolle. 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Alueelta muodostuu kaivannaisjätteeksi luokiteltavista jätteistä pintamaita. Pintamaat ja 

muut alueen raivaamisessa syntyneet sekalaiset maamassat kasataan maa-

ainesalueen reunoille. Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia, eikä siten ole 

tarvetta toteuttaa kaivannaisjätteiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen  
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ehkäiseviä toimenpiteitä. Ottoalueelta kuorittavia pintamaita on arvioitu olevan keski-

määrin noin metrin kerros maa-aineksen pinnalla, joten pintamaita muodostuu ottoalu-

eelta noin 33 000 m3. Ylijäämämaiden varastointialueelta poistetaan puusto ennen 

täyttöä, mutta pintamaat jätetään täytön alle.  

Polttoaineen varastointi 

Pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellais-

ten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan 

maahan. Maa-ainesalueella säilytetään polttoja voiteluaineita vain toimintajaksojen yh-

teydessä. Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siir-

rettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä. Tankkauspistoolit on varustettu yli-

täytönestimillä ja lukituksella. Suoja-alueen maaperä suojataan öljynsuojamuovilla ja 

täytetään hienojakoisella maa-aineksella. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukitta-

vassa kontissa tai tilassa, esim. murskaimen aggregaattivaunun varastotilassa. Alueel-

la on myös imeytysturvetta tai muuta imeytysainetta. 

Liikenne  

Liikennöinti ylijäämämaiden vastaanottoalueelle tapahtuu suoraan Kollinjoentieltä täyt-

tövaiheen mukaisesti parhaasta mahdollisesta kohdasta. Muun liikenteen harhautumi-

nen vastaanottoalueelle estetään selvillä merkinnöillä. Muu alueen liikennöinti tapahtuu 

ottamissuunnitelman mukaisesti. 

Vuotuisesti vastaanotettavan maa-aineksen maksimi määrä on alle 50 000 tonnia, jon-

ka kuljettamiseen tarvittaisiin noin 1850 kasettikuorma-autoa. Näin ollen keskimääräi-

nen liikenne alueella olisi noin 7 autoa/päivä. Ottamissuunnitelmassa arvioitu ki-

viaineksen poiskuljettamista johtuva liikenne olisi keskimäärin 6 autoa/päivä. Toiminta 

pyritään järjestämään niin, että ylijäämämaita työmaalta tuova auto ottaa lähtiessään 

alueella tuotettua kiviainesta ja vie sen samalle työmaalle, jolloin liikennemäärät pysy-

vät keskimääräisessä arviossa 6-7 autoa/päivä. Näin vähennetään myös liikennöinnis-

tä aiheutuvia päästöjä. 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen sekä ympäristöasioiden 

hallinta 

Kalliolan maa-ainesalueen toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mah-

dollista tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan. Murskauslaitoksissa uusimpien mallien 

valinnalla voidaan vähentää toiminnan mahdollisesti aiheuttamia meluja pölypäästöjä. 

Maa-ainesalueella käytetään Savon Kuljetus Oy:n aliurakoitsijoiden koneita, jotka ovat 

dieselkäyttöisiä. 

Toiminnan tarkkailu ja raportointi  

Lupaviranomaiselle raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. Ottotoiminnasta raportoi-

daan maa-aineslain (555/1981) 23 a §:n mukaisesti vuosittain ottomäärät lupaviran-

omaiselle Notto-rekisteriin sähköisellä lomakkeella. 
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Maankaatopaikka toiminnan vaikutuksia suoalueisiin voidaan tarkkailla ennen toimin-

taa ja tarvittavassa määrin (esim. 3 vuoden välein) toiminnan aikana kiinteistön ete-

länurkasta (N1-E) ja itäreunalta (N2-I) ojista otattavilla vesinäytteillä. Vesinäytteiden 

analyysilistaksi ehdotetaan seuraavaa: 

- väriluku 

- sameus 

- kiintoaine 

- pH 

- Sähkönjohtavuus 

- happipitoisuus 

- COD Mn 

- kokonaistyppi 

- öljyhiilivedyt (C10-C40) 

Lupaviranomaisille raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. Vastaanotettujen ylijää-

mämaiden ja välivarastoitujen ylijäämämaiden kirjanpidon mukaiset tiedot raportoidaan 

lupaviranomaiselle ympäristöluvan velvoittaman vuosiraportoinnin yhteydessä. Lisäksi 

ojista otettujen vesinäytteiden analyysitulokset ja lausunto toimitetaan lupaviranomai-

selle heti niiden valmistuttua. 

 Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen  

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin aiheuttavat louhintatyöt, erilaisten 

poltto- ja voiteluaineiden varastointi, työkoneiden vuotamisriski sekä mahdolliset tulipa-

lot. Poltto- ja voiteluaineiden varastoinnin sekä työkoneiden mahdollisia vuotoja pyri-

tään ehkäisemään edellä kuvatuin rakenteellisin ratkaisuin; polttoainesäiliöt ja tank-

kauspistoolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytönestimellä. Polttoaineita varastoi-

daan alueella vain toimintajaksojen yhteydessä suoja-alueella, jonka maaperä on suo-

jattu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. 

Räjähteitä alueella ei varastoida lainkaan. Mikäli maa-ainesalueella ympärivuotisesti 

tarvittaessa työskentelevää pyöräkonetta on tarvetta säilyttää alueella pidempiä aikoja, 

myös koneen pysäköintialueen maaperän suojataan. Murskainten toimintahäiriöitä ja 

muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailuilla. 

Poikkeustilanteissa työkoneet tai murskaimet pysäytetään vian määrittämistä ja kor-

jaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan tor-

juntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysainee-

seen. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imey-

tysaineen kanssa logistisesti järkevimmän pilaantuneiden maiden vastaanottokeskuk-

sen käsiteltäväksi. 

Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle, Joroisten kun-

nan ympäristöviranomaiselle sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukselle. Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan tai väärinkäytön riski.  

Alueen liittymä voidaan varustaa lukittavalla portilla. Tahaton joutuminen alueelle este-

tään ottorintauksen kiertävällä varoitusnauhalla ja huomiokylteillä. Myös alueen reu-

noille kasatut pintamaat estävät osaltaan alueelle joutumisen. 
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Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 

Alue maisemoidaan metsäaluetta ja mahdollisimman luontevaa maisemaan soveltuvis-

ta silmällä pitäen. Alueen reuna-alueiden ottorintaukset louhitaan pystysuoriksi seinä-

miksi, jolloin saadaan hyödynnettyä tehokkaasti koko ottoalueelta saatavissa oleva kal-

liokiviaines. Louhitut kalliorintaukset luiskataan alueelle vastaanotettavilla puhtailla yli-

jäämämailla kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi. Ottoalueen luiskiin mahtuu ottamis-

suunnitelman laskelmien mukaan noin 42 000 m3 maa-ainesta. Luiskien muotoilussa 

pyritään mukailemaan luonnon omia muotoja, välttäen laajoja yksitoikkoisia pintoja. 

Muotoiltujen luiskien ja pohjatason päälle muodostetaan kasvualusta noin 5 – 10 cm 

humuskerroksella. Pohjakerroksen ja pintamaan muodostamisen jälkeen alue jätetään 

metsittymään luontaisesti. Huonosti metsittyneiltä alueita voidaan täydentää tarvittaes-

sa istutuksin ja kylvöin. 

Maa-ainestenoton päätyttyä alueesta muodostuu maisemoinnin jälkeen lähes viereis-

ten alueiden kaltaista metsämaata, joten kaukomaisemakuva palautuu maastonmuoto-

ja lukuun ottamatta entisenkaltaiseksi. Ylijäävistä pintamaista voidaan muotoilla lou-

hosalueen keskelle myös pieniä kumpareita, harjanteita tai saarekkeita elävöittämään 

maisemaa. Mikäli alueelle jää maisemointitavasta riippumatta korkeita rintauksia, ne 

voidaan esimerkiksi aidata kiinteällä kallion kiinnitetyllä verkkoaidalla. 

Louhintatöiden vielä ollessa kesken, välivarastoidaan kalliorintausten maisemointiin 

tarkoitettuja puhtaita ylijäämämaita tarvittaessa erillisellä välivarastointialueella. Väliva-

rastointialue sijaitsee Kollinjoentien koillispuolella ottoalueen ulkopuolella. Välivarastoi-

tavan maa-aineksen jatkokäyttökohde on ottoalueen maisemointi. Mikäli ottoalueen 

louhinta ei etene suunnitellussa aikataulussa ja välivarastoituja ylijäämämaita ei saada 

maisemointikäyttöön vuoden sisällä vastaanottamisesta, sijoitetaan välivarastoidut 

maa-ainekset ylijäämämaiden läjitysalueelle (maankaatopaikka). 

 

ASIAN KÄSITTELY 

 Hakemuksen vireille tulo 

Hakemus tuli vireille 4.1.2019, Dnro JO5/2019. Hakija täydensi hakemustaan 8.3.2019 

päivätyllä Kalliolan puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto- ja välivarastointisuunnitel-

malla.  

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Lupahakemuksesta kuulutettiin 18.3. – 19.4.2019. Kuuleminen uusittiin 24.6.–

23.7.2019 edellisessä kuulutuksessa olleiden asiavirheiden vuoksi, hakemusasiakirjoi-

hin ei tullut muutoksia. 

Naapurikiinteistöjen haltijoille (10 kpl) on lähetetty kuulutus lupahakemuksen vireillä-

olosta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Joroisten kunnanvirastolla ja osoit-

teessa www.keskisavonymparistotoimi.fi   

Muistutukset ja mielipiteet 

Muistutuksia ja mielipiteitä hakemuksesta saapui kaksi (2) kpl.  
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Muistuttaja A (171-404-35-4):  

Luvan edellytyksenä tulee olla suunnitelma pintavesien hallinnalle siten, ettei haitallisia 

vesiä valu naapurien puolelle. Valumavesien tilaa tulee myös seurata asianmukaisilla 

näytteenotoilla. Naapurikiinteistön omistajana myös, että luvan myöntämisessä huo-

lehditaan melu- sekä pölypäästöjen rajoittamisesta, vaikka alueella ei ole luokiteltuja 

luontoarvoja, kuten Natura-alueita. 

Mielipide B (171-402-8-160): 

Lupaa ja toiminnanaloittamislupaa vastustava mielipide. 

Lausunnot 

Etelä-Savon ELY-keskuksella, 7.5.2019, ei ole lausuttavaa hakemuksesta.  

Etelä-Savon Maakuntaliitto, 2.4.2019, toteaa lausunnossaan, että hakemuksen mukai-

sella alueella ei ole maakuntakaavan aluevarauksia. Alue on Kotkatharju-Valvatus 

osayleiskaavassa maa-ainesten ottoon soveltuvaa aluetta (EO-1/M-1 ja EO-2/M-1). 

Maakuntakaava ei aseta estettä lupien myöntämiselle. 

Museovirasto, 11.4.2019, Ilmoittaa, että Museovirastolla ei ole tarvetta antaa lausuntoa 

rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön kannalta. Lausunnon arkeologisen 

kulttuuriperinnön osalta on asiassa antanut Savonlinnan maakuntamuseo. 

Savonlinnan maakuntamuseo, 27.3.2019, toteaa, ettei suunnitelma-alueelta tunneta 

muinaismuistolain (295/63) suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Näin ollen maakun-

tamuseolla ei ole lausuttavaa argeologisen kulttuuriperinnön osalta maa-aines-, ympä-

ristö- ja maankaatopaikan ympäristölupahakemuksesta. 

Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomaisella, 15.4.2019, ei ole maa-aines, ympä-

ristölupa sekä maankaatopaikan ympäristölupahakemukseen huomautettavaa, mikäli 

toiminta tapahtuu lupahakemuksen mukaisesti ja erityistä huomiota kiinnitetään poltto- 

ja voiteluaineiden yms. huolelliseen käsittelyyn ja varastointiin sekä melun torjuntaan ja 

pölyämisen estämiseen. 

Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin 

Etelä-Savon elinkeino- ja ympäristökeskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Savon-

linnan maakuntamuseolla ja Museovirastolla ei ollut huomautettavaa lupahakemukses-

ta. Keski-Savon ympäristötoimen Joroisten terveystarkastajan lausunnossa 

(15.4.2019) todetaan, ettei terveysvalvonnalla ole huomautettavaa maa-ainesalueen 

maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen eikä maankaatopaikan ympäristölupaha-

kemukseen, mikäli toiminta tapahtuu lupahakemuksen mukaisesti ja erityistä huomiota 

kiinnitetään poltto- ja voiteluaineiden yms. huolelliseen käsittelyyn ja varastointiin sekä 

melun torjuntaan ja pölyämisen estämiseen. Hakija toimii maa-ainesten otossa, louhin-

nassa ja murskauksessa sekä ylijäämämaan välivarastoinnissa ja vastaanotossa lupa-

hakemuksessaan kuvaillulla tavalla. 

Muistuttaja A, naapurikiinteistön Kruununmetsä 171-404-5-195 omistaja, muistutuk-

sessa (18.4.2019) todetaan, että luvan edellytyksenä tulee olla suunnitelma pintavesi-

en hallinnalle siten, ettei haitallisia vesiä valu naapurien puolelle. Valumavesien tilaa 

tulee myös seurata asianmukaisilla näytteenotoilla. Muistutuksen tekijä myös esittää, 

että luvan myöntämisessä huolehditaan melu- sekä pölypäästöjen rajoittamisesta, 

vaikka alueella ei ole luokiteltuja luontoarvoja kuten Natura-alueita. 
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Kalliolan maa-ainesalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueelle 

eikä laajan vesistön välittömään läheisyyteen. Alueen valumavesien aiheuttamat haitat 

ovat todennäköisesti paikallisia. Hakija on esittänyt, että toiminnan vaikutuksia vierei-

siin suoalueisiin voidaan jatkossa tarkkailla ennen toimintaa ja tarpeen mukaan kiin-

teistön Kalliola (171-404-35-4) etelänurkan ja itäreunan ojista otettavilla vesinäytteillä.  

 

Vesinäytteistä ehdotetaan tutkittavan väriluku, sameus, kiintoaine, pH, sähkönjohta-

vuus, happipitoisuus, kemiallinen hapen kulutus (CODMn), kokonaistyppi ja öljyhiilive-

dyt (C10-C40). Lupaviranomaiselle raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. Hakijan 

esittämät toimenpiteet melu- ja pölypäästöjen ehkäisemiseksi on esitetty lupahake-

muksen ottamissuunnitelmassa. 

Mielipiteessä B (22.7.2019) otetaan kantaa kiviaineksen irrottamiseen räjäyttämällä. 

Mielipiteessä mainitaan mahdollisten irtokivien sinkoaminen etäämmälle räjäytyspai-

kasta ja tiedotuksen puute räjäytyksistä. Hakija on todennut lupahakemuksessaan, että 

louhintatyön urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman. Louhintasuunnitelma sisäl-

tää mm. tiedot käytettävistä räjähdystarvikkeista, panostamisesta, tarpeellisesta peit-

tämisestä ja räjäytysajankohdista. Panostajana räjäytyksissä toimii henkilö, jolla on 

voimassa oleva panostajan pätevyyskirja. Räjäytyksissä kiinnitetään huomiota mm. oi-

keaan panostukseen ja räjäytysalueen peittämiseen tarvittaessa. Urakoitsija ilmoittaa 

alueella tehtävistä räjäytyksistä kyltein Kollinjoentien varressa. 

Mielipiteen tekijän mielestä ottoalue sijaitsee pohjavesialueella, ja kyseenalaistaa otto-

toiminnan jatkumisen ja maankaatopaikan sijoittamisen. Mielipiteessä ylijäämämaita 

pidetään pilaantuneina maa-aineksina. Lupahakemusta laadittaessa on tutkittu, ettei 

Kalliolan maa-ainesalue sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. 

Keski-Savon ympäristötoimen Joroisten terveystarkastajan lausunnon mukaan maa-

ainesten oton jatkumiselle ei ole myöskään todettu olevan rajoitteita, mikäli toimitaan 

lupahakemuksen mukaisesti. Maankaatopaikalle läjitettävät ja maisemoinnissa käytet-

tävät ylijäämämaat ovat puhtaita maa-aineksia. Maiden puhtaus todetaan ennen alu-

eelle sijoittamista. 

Tarkastus 

vs. Ympäristösihteeri on tehnyt alueella maastotarkastuksen 2.5.2019. 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle Joroisten kunnan, 

Järvikylän kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kalliola RN:o 35:4 maa-aineslain 4 §:n mu-

kaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun 

ympäristöluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle siirrettävällä kivenmurskaus-

laitoksella. 

Lupa ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetulle maankaatopaikalle (jätteen ammatti-

mainen tai laitosmainen käsittely) myönnetään.  

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 

199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti ei myönnetä. 

Lupa myönnetään 3.1.2019 päivätyn hakemuksen, lupa täydennyksen 8.3.2019 ja nii-

den liitteiden mukaisesti 10 vuodeksi seuraavin lupaehdoin. 

 Lupamääräykset 

 Toiminta 

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,3 ha ot-

toalueelta. Ottamismäärä on enintään 115 000 m3 ktr. Alin sallittu ottotaso on +113 

(N2000).  

MaL 6 ja 11 § 

2. Lupa oikeuttaa pilaantumattomien maa- ja kiviaineksien pysyvän sijoittamisen raja-

tulle 3,2 ha alueelle (jäteluokka 17 05 04) maksimissaan 50 000 tonnia vuodessa. 

Täytön korkeus saa olla enintään + 124 (N2000). 

 

Puiden kantoja ja muita selkeitä orgaanisia aineksia, ruoppausmassoja, rakentei-

den purkamisesta syntyneitä jätteitä sekä pilaantuneilta alueilta kaivettuja aineksia 

ei tule sijoittaa maankaatopaikalle. Maankaatopaikkaa ei tule myöskään käyttää 

muualla hyödynnettäväksi tarkoitettujen maa-aineksien varastointiin. 

 

Maankaatopaikalla on estettävä haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat ja penke-

reen puutteellinen vakavuus sekä veden lammikoituminen täyttöalueen painaumiin. 

Läjitys on toteutettava tiivistäen kerroksittain.  

 

YsL 6, 7, 20, 52 § 

 

3. Ennen ottamistoiminnan ja maankaatopaikan käytön aloittamista tulee hakijan jär-

jestää alueen aloituskatselmus.  

 

MaA 7 §, YsL 170 §  

 

4. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaaval-

la tavalla, niin että merkit ovat koko ajan nähtävissä. Ottamisalueella on oltava kiin-

teät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottamisen edistymistä.   
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Ottamisen aikana syntyvät jyrkänteet on merkittävä esim. lippusiimalla putoamis-

vaaran ehkäisemiseksi. Alueella tapahtuvasta liikenteestä sekä tulevista räjäytyk-

sistä on kiinnitettävä riittävät varoitustaulut alueella tulevan tien varteen toiminta-

jaksoilla.  

 

Maankaatopaikan sekä ottoalueen tulotie tulee varustaa puomilla ja se tulee pitää 

suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa.  

 

MaL 11 §, MaA 7 § 

 

5. Maa-aineksen kelpoisuus maankaatopaikalle on selvitettävä näytteenotolla, mikäli 

sen puhtaudesta ei ole varmuutta. Valvontaviranomainen voi määrätä näyt-

teenoton.  

 

Jätteet, joiden vastaanottoon luvan haltijalla ei ole lupaa on palautettava viipymättä 

jätteen haltijalle tai toimitettava paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanot-

toon. 

 

YsL 6, 7, 16, 17, 20, 52 ja 62§ 

Pöly, melu ja tärinä 

6. Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin 

pölypäästöjen vähentämiseksi esim. kastelemalla maa-ainesta, vähentämällä maa-

aineksen putoamiskorkeutta tai muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla. 

 

Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja tiealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää 

mahdollisimman vähäiseksi. Pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä. 

 

YsL 6, 7, 52 ja 62 § 

 

7. Toiminnan aiheuttama A-painotettu ekvivalenttinen melutaso (LAeq) ei saa ylittää 

lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväarvoa (klo 7 – 22-) 55 dB(A), eikä yöoh-

jearvoa (klo 22- 7) 50dB(A). Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien 

vapaa-ajan asuntojen piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7 – 22) 45 dB(A), eikä yö-

ohjearvoa (klo 22 -7) 40 dB(A). 

 

YsL 6, 20, 52, 62 §, NaapL (92/1920) 17 ja 18 §, Vnp (993/1992) 2 §,  

Vna (800/2010) 7 §  

 

Polttoaineet ja kemikaalit 

 

8. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei 

niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Polttoaineita 

ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. 

Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta sekä riittä-

vä alkusammutuskalusto. 
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Siirrettävät polttoainesäiliöt on oltava kaksoisvaippaisia. Säiliöt on varustettava yli-

täytönestolla, lukituksella ja laponestolla. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien va-

rastointi ja työkoneiden tankkaus tulee tehdä maaperää suojaavalla alustalla, maa-

ainestenottosuunnitelmassa esitetyllä tavalla.  

 

YsL 6, 7, 15, 16, 20 ja 52 §, Vna (800/2010) 9 § 

Jätteet 

9. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön 

roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Jätteet tulee toimittaa asian-

mukaisesti jätteiden käsittelyluvan tai ympäristöluvan saaneeseen paikkaan. 

 

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla katetussa ja lukitussa tilassa niin, 

ettei valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri laatuiset vaaralliset jätteet on säi-

lytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna. 

 

Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman 

mukaisesti. Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilaantumista tai aiheuttaa 

yleistä haittaa alueen jälkikäytölle. 

 

YsL 16, 52, 58 ja 113 §, JL 72 §. Vna (800/2010) 11 § 

Päästöt vesiin ja tarkkailu 

10. Maankaatopaikan sekä maa-ainestenottoalueen kuivatusvedet on johdettava siten, 

ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen pinta- tai pohjavesille. 

 

Maankaatopaikan eteläosaan, näytteenottopisteen N1-E yläjuoksuun on rakennet-

tava laskeutusallas. Laskeutusaltaan on oltava valmiina, kun läjitys aloitetaan. Ve-

sienkäsittely- ja hallintarakenteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Tarvit-

taessa valvontaviranomaisen määräyksestä lasketusallas on rakennettava myös 

maa-ainestenottoalueen valumavesille.  

 

Näytteenottopisteistä N1-E ja N2-I on otettava vedenlaatunäytteet 3 vuoden välein 

kevään ylivirtaamajaksolla. Maankaatopaikan näytteenottopisteestä N1-E on otet-

tava näyte 2 vuotta luvan päättymisen jälkeen, jonka tuloksien perusteella valvon-

taviranomainen määrää näytteenotosta jatkossa. 

 

Vesinäytteistä on analysoitava väriluku, sameus, kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, 

happipitoisuus, COD Mn, kokonaistyppi, öljyhiilivedyt (C10-C40). 

 

MaL 9 §, YsL 7, 17, 20, 52 ja 62 §, Vna (800/2010) 10 § 
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Toiminnan kirjanpito ja raportointi 

11. Kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmi-

kuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista: 

 

Maankaatopaikka: 

- Vuoden aikana vastaanotetun maa-aineksen määrä, laji ja alkuperä 

- yhteenveto alueen täytön määrästä ja jäljellä olevasta täyttöalasta ja täyt-

tömäärästä  

- laskeutusaltaan lietteen tyhjennyskerrat 

- selvitys poikkeuksellisista tapahtumista. 

 

Maa-ainestenottoalue: 

- louhinnan ja murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat 

- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 

- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat 

- huoltotoimenpiteet 

- häiriötilanteet ja onnettomuudet  

- maisemointiin käytettyjen maa-ainesten määrä, laji ja alkuperä 

 

Välivarastointialue: 

- varastointialueelle välivarastoitavaksi vuoden aikana vastaanotettujen maa-

ainesten määrä, laji ja alkuperä 

 

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-

ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta NOTTO-rekisteriin. 

 

YsL 62 ja 172 §, JL 118 ja 122 §, MaL 23 a § , MaA 9 § 

 

Onnettomuudet ja häiriötilanteet 

12. Maa-ainestenottoalueella sekä maankaatopaikalla työskenneltäessä on noudatet-

tavana erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on 

ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asi-

asta aluehälytyskeskukselle ja Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

YsL 7, 14, 15, 16, 17 ja 52 §, Vna (800/2010) 12 § 

 

Alueen maisemointi 

13. Maa-ainesalueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä maise-

mointisuunnitelman mukaisesti. Luiskausten ja kuoppien tasaukseen saa käyttää 

vain tarkoitukseen soveltuvia alueella olevan maa-ainekseen verrattavia puhtaita 

maa-aineksia. Jyrkänteet tulee luiskata kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi turvalli-

suuden takaamiseksi. Tarvittaessa jyrkänteet tulee suojata kiinteällä aidalla. Alue 

on metsitettävä istuttamalla tai kylvämällä. 
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Maankaatopaikka on maisemoitava lupakauden loppuun mennessä. Maisemoin-

nissa ei saa muodostua jyrkkiä maastonmuotoja, vaan maa-aines tulee luiskata 

kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi ja noudattaen maisemointisuunnitelmaa. Alue on 

metsitettävä istuttamalla tai kylvämällä. 

 

Maisemointiin ei saa käyttää maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee vieras-

lajeja, kuten lupiinia, jättipalsamia tai jättiputkea. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan 

on ryhdyttävä toimenpiteisiin vieraslajin hävittämiseksi. 

 

MaL 11 §, YsL 52 § 

 

Vakuudet 

14. Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton, kallionlouhinnan ja murskausluvan 

lupamääräysten noudattamisen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälki-

hoitotoimenpiteiden loppuun saamisen varalta 22 250 € suuruinen vakuus. 

 

Maankaatopaikan jätehuollon ja alueen jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi on 

toimitettava 16 000 € suuruinen vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa siihen 

saakka kunnes lupaviranomainen on hyväksynyt maankaatopaikka alueen jälkihoi-

don. 

 

Vakuudet on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voi-

massa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta 

sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt jälki-

hoitotoimenpiteet lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi. 

 

MaL 12 ja 21 §, MaA 7 §, YsL 59, 61, 60 ja 94 § 

 

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 

15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan 

olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai 

toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toi-

minnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toi-

minnan seurantaa ja tarkkailua varten. 

 

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä 

valvontaviranomaisen määräämällä tavalla. 

 

MaL 12 §, MaA 7§, Ysl 94 § 
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos 

asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-

aineslain 3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa. 

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan, jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

vien eri toimintojen yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden 

toimintojen ympäristölupa-asiat ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on kä-

siteltävä ja ratkaistava samanaikaisesti, jollei sitä ole perustellusta syystä pidettävä 

tarpeettomana. Maa-ainestenottotoiminta ja maankaatopaikka sijaitsevat samalla kiin-

teistöllä ja toiminnot ovat osittain toisiaan tukevia, jolloin lupa-asiat on katsottu käsitel-

täväksi ja ratkaistavaksi samanaikaisesti, samassa lupapäätöksessä. 

Ottamissuunnitelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Alue 

sijaitsee Savon Kuljetus Oy:n omistamalla 13,0 ha (Kalliola, 171-404-35-4) tilalla. Lä-

himmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 730 m:n etäisyydellä ottamisalueesta. 

Ottamisalue ei erotu ympäröivästä metsämaasta. Otto ei aiheuta kauniin maisemaku-

van turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Kallion louhinta ei aiheuta 

ympäristösuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, maaperän tai pohjaveden pilaan-

tumista tai sen vaaraa tai erityistä muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta, 

joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 

199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti ei myönnetä. Hakemuksessa ei ole perus-

teluja tarpeelle aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lisäksi Savon 

Kuljetus Oy:llä on 31.12.2019 saakka voimassa oleva maa-aineslupa sekä toistaiseksi 

voimassa oleva ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen Kalliolan maa-

ainesalueelle. Näin ollen maa-ainestenottotoimintaan on toiminta-aikaa vuoden 2019 

loppuun. Maankaatopaikka on uutta toimintaa. 

Hakija on hakemuksessaan esittänyt melu- ja pölyhaittojen jäävän asetukselle ja loma-

asutukselle alle lain lainsäädännössä määrättyjen rajojen. Lupamääräyksissä on lisäksi 

esitetty toimenpiteet, joihin ryhdytään, mikäli toiminnasta aiheutuu kohtuutonta melua 

tai pölyhaittaa. Toiminta on Etelä-Savon maakuntakaavan mukaista ja Kotkatharju-

Valvatus osayleiskaavan mukaista. 

Maankaatopaikan osalta Etelä-Savon Maakuntaliitto katsoo, että maakuntakaava ei 

aseta estettä lupien myöntämiselle. Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

katsoo, ettei Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava aseta myöskään estettä luvan myön-

tämiselle, kun otetaan huomioon maankaatopaikan ympäristön ja kaavan maankäyttö-

ratkaisujen kokonaisuus.  

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti maankaatopaikasta ei aiheudu terveyshait-

taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohja-

veden pilaantumista, erityisten luontosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai 

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaiku-

tusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta. 
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Luvassa on annettu ympäristösuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset mm. 

päästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään ja selvitetään pilaan-

tumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Lisäksi vieraslajien leviämi-

nen kunnan alueella halutaan estää (luonnonsuojelulaki 6 §). 

Asianmukaisen jälkihoidon ja jätehuollon varmistamiseksi toiminnanharjoittajan on ase-

tettava ympäristönsuojelulain 59 §:n ja 127 §:n mukaisesti riittävä vakuus jolla varmis-

tetaan lupaa koskevien vaatimusten täyttäminen sekä toiminnan lopettamiseen ja jälki-

hoidon edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen. 

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettu-

ja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla an-

nettujen asetusten vaatimukset. 

Asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia 

määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimas-

saolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudattava (Ysl 70 §). 

Vastaus annettuihin lausuntoihin, muistutukseen ja mielipiteeseen 

Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa sekä muistuttaja A:n 

esittämät huomiot ovat huomioitu lupamääräyksissä 6, 7 ja 8. 

Muistutuksessa A esitetyt huomiot alueen hulevesien käsittelystä ja laadun seurannas-

ta on huomioitu lupamääräyksessä 10.  

Mielipiteeseen B hakija on antanut vastineensa kattavasti. Lisäksi luvassa on annettu 

tarpeelliset lupamääräykset maa-ainestenotto-sekä maankaatopaikkatoimintaan. Toi-

minnan aloittamislupaa ei myönnetä. 

Lupapäätösten yksityiskohtaiset perustelut 

 Lupamääräys 1 

 Kokonaisottomäärä ja alin ottamistaso ovat lupahakemuksen mukaiset. 

 Lupamääräys 2 

 Lupamääräys maankaatopaikalle sallitusta sijoitettavasta maa-aineksesta. Puiden 

 kannot ja ruoppausmassat ovat orgaanisia aineksia. Orgaaniset ainekset eivät sovellu 

 maankaatopaikan rakenteisiin. Pilaantuneista maa-aineksista voi aiheutua ympäristön 

 pilaantumisen vaaraa. 

Lupamääräys 3 

Aloituskokouksessa tai katselmuksessa käydään läpi luvan velvoitteet ja samalla tar-

kastetaan luvan mukaiset alueen merkinnät. 

Lupamääräys 4 

Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä 

korkotasojen oltava näkyvissä koko ottoajan. Määräys on tarpeen alueen yleisen ja 

työturvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille tai Kollinjoentien käyttäjille aiheudu 

onnettomuusvaaraa. 
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Lupamääräys 5 

Määräyksellä varmistetaan, että maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen laatu 

täyttää luvan vaatimukset. Pilaantuneista maa-aineksista voi aiheutua ympäristön pi-

laantumisen vaaraa.   

Lupamääräys 6 

Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen eh-

käisemiseksi. Lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyys huomioon ottaen, ei pölymit-

tausta ole tarpeen määrätä suoraan lupamääräyksessä. 

Lupamääräys 7 

Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi sekä luvan 

valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 8 

Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Polttoai-

neiden varastoinnin salliminen vain toimintajakson ajaksi vähentää maaperän ja pohja-

veden pilaantumisriskiä.  

Lupamääräys 9 

Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jät-

teistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, 

jos se on teknisesti mahdollista ja jos sitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia 

verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat tarpeen asianmu-

kaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden turvaamiseksi. 

Lupamääräys 10 

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja hulevesivaikutuksien hallinnan kannalta. Kiin-

toaineen erottamiseksi ympäristöön päätyvät vedet on tarvittaessa johdettava selkey-

tysaltaan kautta. Maankaatopaikan hulevesien tarkkailun jatkaminen luvan päättymisen 

jälkeen on tarpeen määräys toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkai-

luun. 

Lupamääräys 11 

Tarpeellinen määräys päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten 

tarkkailusta. Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 12  

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on an-

nettu siksi, että torjuntatoimenpiteet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastus-

viranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja – valvonnan toteutumi-

seksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toimin-

nanharjoittajalla on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita 

niitä. 
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Lupamääräys 13 

Ottoalue sekä maankaatopaikka tulee saattaa toiminnan päätyttyä ympäröivään mai-

seman soveltuvaksi ja sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua. Toiminnanharjoittajal-

la on kiinteistön omistajana ja haltijana huolehtimisvelvollisuus haitallisten vieraslajien 

hävittämisestä. 

Lupamääräys 14 

Määräyksellä varmistetaan, ettei toiminnan loputtua alueelle jää jätteitä tai muutakaan 

tarpeetonta materiaalia ja että luvassa mainitut jälkitoimenpiteet tehdään. Jätteen käsit-

telytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, 

tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistami-

seksi. Vakuuden on oltava riittävä ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toi-

mintaa varten annettavat määräykset. Vakuuden on katettava myös kustannukset, jot-

ka aiheutuvat jätealueen vaikutusalueella olevan, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-

telmassa tarkemmin määritetyn maa-alueen kunnostamisesta tyydyttävään tilaan. 

Lupamääräys 15  

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta. 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 Päätöksen voimassaolo 

Maa-aineslupa- ja ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä lupa maan-

kaatopaikalle myönnetään 10 vuoden määräajaksi luvan lainvoimaisuuspäivästä luki-

en. 

(MaL 10 § ja YsL 87 § ).  

MAKSUT JA VAKUUDET 

 Tarkastusmaksu 

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 1200 €. 

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu on 1575 €, kun 

hakemus on käsitelty yhdessä maa-aineslupahakemuksen kanssa (YSA 2 §, kohta 6). 

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesienkäsittely mukaisen 

maankaatopaikan ympäristölupamaksu on 2250 € (YSA 2 §, kohta 12). 

Asianomaisten kuulemiskustannukset 

Naapurien ja asianosaisen kuulemisen maksu 300 €. Lupahakemuksen vireilläolosta ja 

päätöksen kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään erikseen. 

Valvontamaksu 

Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja ympäristön-

suojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) määräytyy kul-

loinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan valvontamaksutaksan pe-

rusteella. 
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Vakuudet 

Maa-ainesluvan osalta lupamääräysten noudattaminen vakuudeksi on luvansaajan 

toimitettava ennen maa-ainestenottamisen aloittamista 22 250 € suuruinen vakuus.  

Maankaatopaikan osalta lupamääräysten vakuudeksi on luvan saajan toimitettava en-

nen toiminnan aloittamista 16 000 € (32 000m2 x 0,5€/m2) suuruinen vakuus (Ympäris-

töhallinnon ohje 5/2012).  

Vakuuksien on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Va-

kuudet vapautetaan vasta, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväk-

synyt jälkihoitotoimenpiteet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.  

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10 – 13, 19, 21, 23, 23 a §:t 
Valtioneuvostonasetus maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t 
Ympäristösuojelulaki (YsL 527/2014) 6, 7, 11, 12, 14-17, 19, 20, 27, 34,40, 41 – 44, 47 
a, 48, 49, 52, 53, 59-62, 66, 70, 83 – 85, 87, 113, 114, 172, 190, 191,199, 205 §:t 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 – 4, 11 – 15, 18 §:t 
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12, 15 – 17, 29, 31, 72, 118, 122 §:t 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 – 18 §:t 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen ym-
päristösuojelusta (MURAUS-asetus 800/2010) 
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 6 § 
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 19.12.2017 § 97 
Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja ilmoitus-

käsittelyn maksutaksa 15.12.2016 § 83 

 

LUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO 

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain  

85 §:n mukaisesti. 

Päätös 
Savon Kuljetus Oy 

 
 Jäljennös päätöksestä 
 Etelä-Savon ELY-keskus 

Etelä-Savon maakuntaliitto 
Museovirasto 
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen 
Savonlinnan maakuntamuseo 
Joroisten kunta 

 
 Ilmoitus päätöksestä 
 Naapurit (10 kpl) 

Muistutuksen ja mielipiteen tehneet 
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MUUTOKSEN HAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valitsemalla Vaasan hallinto-oikeuteen kol-

menkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää lukuun 

ottamatta. 

Muutokset voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 

Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan vali-

tusosoituksen mukaisesti. 

 

 



VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutos-

ta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

 
Valitusaika 

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä (3.9.2019) sitä 

määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 3.10.2019. 

 
Valitusoikeus 

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekis-

teröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-

suojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyk-

sessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jon-

ka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaiku-

tusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla vi-

ranomaisella. 

 
Valituksen sisältö 

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa on ilmoitettava: 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 valittajan nimi ja kotikunta 

 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat il-

moitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitet-

tava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaa-

sa.hao@oikeus.fi) 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta 

 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (sähköpostilla tai faksilla). 

 
Valituksen liitteet 

 Valituskirjelmään on liitettävä: 

 valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistet-

tuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen 

 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-

miehen toimivallasta. 

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava 

perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen 

voidaan myös lähettää sähköpostilla tai faksilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, 

että se on käytettävissä vastaanotto-laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajanpäättymistä. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

käyntiosoite.  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin.  029 56 42780 
faksi:  029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi 
aukioloaika:  klo 8-16.15 
 

Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 €. 

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituslaissa päätöksestä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-

käyntimaksua ei peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asian-

osainen on muulla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on 

valituskirjekohtainen. 


