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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/44/11.01.08/2020

SAVON KULJETUS OY/ MAA-AINESTEN VARASTOINTI, SYVÄNSI

Savon Kuljetus Oy hakee muutosta sille 16.5.2019 § 40 myönnettyyn maa-
aineslupaan nro 593-2019-5 koskien maa-ainesten varastointia Vieristeen 
tilalla 593-450-6-108. Vieristeen tilan kokonaispinta-ala on 6,8 ha. Muutos-
ta haetaan varastointialueen pinta-alaan siten, että aiemman 1,6 ha:n varas-
toalueen sijaan uusi hakemus koskee 3,4 ha:n varastoaluetta varastointimää-
rän ollessa entinen 54 000 m3.

Hakemuksen mukaan Vieristeen alueen maisemointitöiden yhteydessä ha-
vaittiin, että maa-ainesvarastot eivät mahdu 1,6 ha:n suuruiselle alueelle ja 
vanhoja kasoja ei kannata siirtää. Lisäksi Savon Kuljetus Oy:n omistukses-
sa olevien Vieristeen pohjoispuolisten maa-ainesalueiden Heikka ja Sora-
mäki maa-aineksia on alkuvaiheessa tarkoitus siirtää Vieristeen alueelle. 

Hakemuksesta on annettu kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Etelä- Savon 
ELY -keskuksella ei ole hakemuksesta lausuttavaa eikä Pohjois-Savon 
ELY –keskuksella ja Varkauden kaupungilla huomautettavaa. 
Mielipiteensä ilmaissut naapuri toteaa sijoituspaikkahakemuksen olevan 
asiallinen, mutta tähän mennessä suoritetun maisemoinnin olevan puutteel-
lisen.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
Lupapäätös on esityslistan liitteenä. 

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristösihteeri Hanna Kakriainen, 
puh 044 368 6729, hanna.kakriainen@leppavirta.fi. 

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Savon Kuljetus Oy:lle 
liitteen mukaisen maa-ainesluvan maa-ainesten (54 000 m3) varastointiin 
kiinteistöllä Vieriste 593-450-6-108 sekä jatkoaikaa varastointialueen 
(3,4 ha) maisemoinnille 22.9.2021 saakka.

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Maa-aineslupa 593-2020-1

Savon Kuljetus Oy
Suurahontie 5
70460 Kuopio
Y-tunnus 0171337-9

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 vireille tulo
Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 14.10.2019.

Hakemuksen sisältö
Savon Kuljetus Oy hakee muutosta Vieristeen tilalle myönnettyyn lupaan (593-2019-
5) maa-ainesten varastointiin siten, että maa-aineksia varastoitaisiin yhteensä 54 000 
m3:n (80 000 t) Vieristeen tilan (593-450-6-108) luoteisosassa 3,4 ha:n alueella. 
Aiemmassa luvassa varastointimäärä on ollut sama, mutta alue on ollut 1,6 ha 
pienempi. Käytännössä toiminnanharjoittaja on huomannut, ettei kyseinen 54 000 
m3:n määrä mahdu oheistoimintoineen aiemman luvan mukaiselle 1,6 ha:n alueelle. 
Varastoalueella tulee olemaan 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.

Alueella tehdyllä tarkastuksella 9.9.2019 todettiin, että Vieristeen aluetta on muotoiltu
eteläosaltaan ja sovittiin, että Vieristeen maa-ainestenottoalue maisemoidaan lukuun 
ottamatta varastoaluetta syksyn 2019 aikana. Tästä poiketen aluetta ei ole loppuun 
maisemoitu, alueella on vielä muutama kohta alle sallitun ottotason sekä mahdollinen 
kasvukerros ja puiden istutus puuttuvat.   

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 200 metrin etäisyydellä etelässä ja lähin 
kesäasunto noin 100 metrin etäisyydellä koillisessa varastointialueesta.

Kuuluttaminen
Hakemuksesta on kuulutettu 29.11.2019–7.1.2020 Pieksämäen kaupungin ja 
28.11.2019–7.1.2020 Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen 
ilmoitustauluilla sekä Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla. Asiasta on 
pyydetty lausunnot Etelä-ELY –keskukselta ja Varkauden kaupungilta ja lisäksi on 
lähetty kuulemiskirje 11 asianosaiselle.
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Muistutukset, lausunnot
Hakemuksesta on tullut kolme lausuntoa:
Varkauden kaupungilla ei ole 26.11.2019 saapuneen sähköpostin mukaan 
huomautettavaa.
Etelä-Savon ELY –keskuksen lausunnon 16.12.2019 mukaan sillä ei ole 
hakemuksesta lausuttavaa.
Pohjois-Savon ELY –keskuksen lausunnon 23.12.2019 mukaan sillä ei ole asiaan 
huomautettavaa.

Hakemuksesta on antanut yksi lähinaapuri kannanoton, jossa todetaan 
sijoituspaikkahakemuksen olevan asiallinen. Toteutuneen maisemoinnin osalta 
todetaan, että maisemointiaineksen piti olla kasvumaata, nyt se on jotain epämääräistä
liejua. Myöskään pään kokoiset kivet ja muoviputken pätkät eivät kuulu joukkoon. 
Levityskerros on aivan naurettava, jos sekoitettaisiin soramaahan niin kuin ajatus oli, 
siitä ei jäisi edes väriä jäljelle. Uusi tarkkailuputki on porattu 107 m tasolta. Veden 
pinnan taso putkessa on 4,2 m syvyydessä, mikä täyttää lupaehdon. Kun siitä 
katsotaan seurakunnan mäkeä kohti, ollaan taas montussa, josta on todettu, että se piti 
täyttää puhtaalla soralla. Nyt siinä on tuota mustaa liejua 1,0 – 0,0 cm. Suojamaata 
puuttuu pohjaveden päältä 1,5-2,0 m.

Hakijan vastine
Hakija ei ole nähnyt tarpeelliseksi antaa vastinetta lausuntoihin tai mielipiteisiin.

Katselmus
Ympäristösihteeri ja ympäristöpäällikkö tekivät yhdessä hakijan kanssa alueelle 
maastokatselmuksen 9.9.2019.

Päätös: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 
mukaisen luvan maa-ainesten varastointiin 11.10.2019 päivätyn hakemuksen ja sen 
17.9.2019 päivätyn karttaliitteen mukaisesti sekä seuraavin määräyksin :

Lupaehdot:
1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten (yhteensä 54 000 m3) varastointiin Vieristeen tilalla 
(593-450-6-108) 3,4 ha:n alalla ja maisemointitöiden loppuun saattamiseen 22.9.2021 
mennessä. Alueella voidaan varastoida Vieristeen alueen olemassa olevat varastokasat
ja väliaikaisesti Hiekka- ja Soramäki-tilojen maa-aineksia.
Perustelut: Lupa varastointiin voidaan sallia hakemuksen mukaisesti. MaL 10 §, 11 §

2. Vieristeen maa-ainestenottoalue on muilta osin maisemoitava 31.8.2020 mennessä.
Perustelut: Vieristeen varastointialueen ulkopuolelle jäävä 3,4 ha:n ottoalue on tarpeen
ja mahdollista maisemoida ennen muun alueen maisemointia etenkin, kun alue 
sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. MaL 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§
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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 31.8.2020 mennessä. MaL 11 §
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 kuitenkin 
siten, että alueen maisemointiin käytetään ainoastaan Hiekka, Soramäki ja Vieristeen 
tiloilta saatavaa materiaalia.
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. Maisemointii 
käytettävää materiaalia on rajoitettu siksi, ettei alueelle tuoda muualta 
pohjavesialueelle sopimatonta maa-ainesta. MaL 11 §

8. Alueelle asennetusta pohjaveden tarkkailuputkesta on otettava pohjaveden 
tarkkailunäyte kerran vuodessa vuosina 2020 ja 2021. Tarkkailu on liitettävä Syvänsin
alueen yhteistarkkailuun. Analysoitavat parametrit ovat pH, sameus, väriluku, 
sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, CODMn, öljyhiilivedyt (c10-c40) sekä pinnan- 
korkeuden mittaus. Valvontaviranominen voi määrätä tarkkailun jatkamisesta luvan 
päättymisen jälkeen.
Perustelu: Ottoalueen sijaitessa tärkeällä pohjavesialueella on oton vaikutuksia 
tarkkailtava pohjaveden laadun turvaamiseksi. MaL 11 §

9. Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä 
luvan valvojan määräämällä tavalla. Ennen lopputarkastusta on luvansaajan 
toimitettava luvan valvojalle loppumittauspöytäkirja.
Perustelut: Määräys on annettu toiminnan valvomiseksi. Alueen korkotason 
toteaminen (loppumittauspöytäkirja) on tarpeen niin, että voidaan varmistaa riittävän 
suojamaakerroksen toteutuminen alueella. MaA 7 §

10. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava ennen 
varastoinnin aloittamista 19 700 euron suuruinen vakuus Leppävirran kunnalle 
jälkihoitotöiden tekemisen 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 
16.5.2019 § 42 vahvistaman taksan kohdan 2.5 mukaisesti 580 euroa.
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Lisäksi toiminnan valvonnasta peritään vuosittain voimassa olevan taksan mukainen 
valvontamaksu.

Tämä lupa korvaa alueelle aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan numero 593-2019-5.

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. 
Maa-ainestenottoalueella on järjestetty hakijan kanssa maastokatselmus 9.9.2019, 
jossa on sovittu muutoshakemuksen tekemisestä sekä alueen vaiheittaisesta 
maisemoinnista. Hakija omistaa kaksi alueen pohjoispuolella olevaa tilaa, joille on 
voimassa oleva maa-ainestenottolupa 22.9.2021 asti. Tällöin koko alue tulee 
maisemoitua yhtä aikaa.
Lupaehdoilla 7. ja 9. on varmistettu, että alueella käytettävä maisemointimateriaali on 
soveltuvaa ja että maa-ainestenottoalueen korko on jälkihoitotoimenpiteiden jälkeen 
luvan mukainen. 

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 16.5.2019 § 42

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan hallintolain 59 § ja 62 a §:ien mukaisesti. Päätöksen katsotaan 
tuleen tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.

Päätöksen jakelu
Savon Kuljetus Oy
Etelä-Savon ELY –keskus
Pohjois-Savon ELY –keskus 
Varkauden kaupunki

Päätöksestä ilmoittaminen
Asianosaisille, joille lähetetty tieto hakemuksesta

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. 

Päätöksestä on ilmoitettu  Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen 
internetsivuilla www.pieksamaki.fi ja  www.keskisavonymparistotoimi.fi.
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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 tiedoksi 
saantopäivästä. Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 
seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä.  

Valitusaika päättyy 12.3.2020

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 . 
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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 

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

  Muutoksen
  hakukielto

Päätöksistä §:t 1-9, 11-16 jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 
136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Tämän kokouksen päätökseen § 10 oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen 
liitteenä.
 

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
30.01.2020
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