
Leppävirran kunta                     PÄÄTÖS                             1 / 13 
Keski-Savon ympäristölautakunta                    Kokouspäivämäärä 2.4.2020 § 27 
PL 4     
79101 Leppävirta                                        
 
 

ASIA Päätös Heinäveden kunnan, Sompasaaren kylässä sijaitseville kiinteistöille Löppölä (90-
425-3-31) ja Kasihiekka (90-425-3-30) maa-aineslain (1981/555) 4 §:n mukaisesta ha-
kemuksesta maa-aineksen ottamiseen. 

 Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, maa-ai-
neslain 21 § mukaisesti. 

LUVAN HAKIJA 

 Hakija:  Hannu Malkki 
   Malkkilantie 144, 
   79700 Heinävesi 
 
 Yhteyshenkilö: Hannu Malkki 
   Puh. 050 2828 
   eytrans@saunalahti.fi  
  
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA 

Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Lupa ei ole tar-
peen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai 
maa- ja metsätalouteen. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Heinäveden kunnassa toimii Keski-Savon  
ympäristölautakunta. 

HAKEMUKSEN VIREILLE TULO 

 Hakemus on tullut vireille 31.1.2020. Asianumero D/150/2020. 

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE 

Hannu Malkki hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen Sompasaaren maa-ainesalu-
eella, Heinäveden kunnassa. Maa-aineslupaa haetaan tilalle Löppölä (90-425-3-31) ja 
Kasihiekka (90-425-3-30). Sompasaaren maa-ainesalueella on harjoitettu maa-aines-
tenottoa jo vuosikymmenien ajan.  
 
Hakemuksen mukaisella alueella tilalla Löppölä (3:31) on edellisen maa-ainesluvan 
voimassaolo päättynyt 4.12.2019. Tilalla Löppölä on Keski-Savon ympäristölautakun-
nan myöntämä ympäristölupa, joka on voimassa 31.12.2025 saakka. 
 
Maa-aineslupaa haetaan 10 vuoden ajalle ja 210 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. 
 
Maa-ainestenottoalue sijaitsee Sompasaaren kylässä, Heinäveden kunnassa, noin 21 
km Heinäveden keskustasta etelään. 

 
Sompasaaren maa-ainestenottoalue on Heinäveden reitin rantayleiskaava-alueella ja 
alue on Sompasaaren pohjavesialuetta (pohjavesialueen tunnus 0609001). Toiminta-
alue sijoittuu Heinäveden reitin rantayleiskaavassa EO- ja M-1 merkityille alueelle, eli 
maankamaran ainesten ottoalueelle ja maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle. 
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Etelä-Savon 4.10.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa suunniteltu ottoalue on mer-
kitty Sompasaaren pohjavesialueeksi (kohde 2.275) ja kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (kohde 2.550), sillä 
maa-ainestenottoalueen länsipuolella kulkee Heinäveden vesistöreitti. 
 
Kohteesta itään sijaitseva vesialue (Pyttyvesi ym.) sisältyy Natura 2000 erityisten suo-
jelutoimien alueeseen. 
 
Edellä mainitut kaavamääräykset, suojelualueet yms. eivät estä ottotoimintaa. 

 
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

Toiminta-alueelta on jo otettu maa-aineksia, joten alue on valtaosin puuton. Toiminta-
alueen pohjoiskärjessä, tilalla Kasihiekka kasvaa tavanomaista havupuuvoittoista ta-
lousmetsää, joka on pääosin mäntyä. Aluetta on jo osin maisemoitu. Viimeisimmät 
maisemointitoimet on tehty tammikuun 2020 alussa. 
 
Toiminta-alue sijoittuu ympäristöhallinnon luokittelemalle Sompasaaren 2- luokan poh-
javesialueelle. Hakemuksen mukaan toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole 
tiedossa olevia kaivoja eikä vedenottamoita. 
 
Ottoalueen lähin muinaismuistopaikka sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä ottoalueen 
rajasta eteläkaakkoon. 
 
  Häiriintyvien kohteiden etäisyydet 

Kohde Etäisyys (m) Kohteen nimi 
Asuttu rakennus 200 Retkelä (90-425-3-44) 
Asuttu rakennus 120 Retkelä (90-425-3-44) 
Lomarakennus 100 Niittynen (90-425-1-13) 
Lomarakennus 280 Retkelä (90-425-3-44) 
Järven, joen tai meren ranta 70 Pytärävesi/Sompasaaren selkä 
Muinaismuisto 350 Muinaismuistolain rauhoittama 

kiinteä muinaisjäännös 
 

TOIMINTA 

 Maa-ainestenotto 

Alueelle haetaan nykyisen ottotoiminnan jatkamiseksi maa-aineslupaa 210 000 m3ktr 
ottomäärälle 10 vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla vuosittainen ottomäärä on 21 000 
m3ktr. Ottamistoimenpiteen tarkoituksena on maa-ainesten sekä niiden seassa olevista 
ylisuurista kivistä murskaamalla tehtyjen lajitteiden hyödyntäminen erilaisiin rakenta-
mistarpeisiin. 
 
Alin suunniteltu ottotaso on valtaosin tasolla +83,00 (N2000). Ottamisalueen eteläpuo-
leisella kiinteistöllä Rantala (90-425-1-19) on myös olemassa oleva maa-ainesalue. 
Hakija on myös sen maa-ainesluvan haltija. Luvan alin ottotaso on +90,21 (N2000). 
Taso on tässä suunnitelmassa pyöristetty korkoon +90,00 (N2000), joten tasojen väli-
nen korkoero on noin 7 metriä. 
 
Työn edetessä valmiiksi leikatuille alueille sijoitetaan jalostettujen tuotteiden  
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varastokasoja. Alueella ei ole rakennuksia tai rakennelmia. Pysyviä rakennuksia tai ra-
kenteita ei alueelle sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa melko lyhytaikaista (1-4 viikkoa) 
kiviainesten jalostusta varten paikalle sijoitetaan murskaus- ja seulontalaitteita. 
 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

Alue on käytössä olevaa soranottoaluetta, jolla on voimassa oleva ympäristölupa.  
 
Ottamisalueen pohjoisosassa oleva lisäotto on suunniteltu siten, sen mahdolliset  
maisemavaikutukset vesistön ja laivareitin suuntaan olisivat mahdollisimman vähäiset. 
Siitä syystä kaivuraja eli valmis maisemoitu yläluiska kulkee tuolla osalla pitkin käyrää 
+94,0 ja etäisyys rantaviivaan pidetään suurin piirtein samana kuin tähänkin asti ote-
tussa alueessa. 

 
Kohteessa ei kasva metsälain tarkoittamaa vanhaa metsää. Alueella ei ole tiedossa 
uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja. Ottoalueella ei muutoinkaan ole tiedossa erityisiä 
luonnonarvoja tai muita sellaisia tekijöitä, joihin ottamistoiminta voisi tämän suunnitel-
man mukaisin ehdoin toteutettuna haitallisesti vaikuttaa. 
 
Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään 

Maa-ainestenottoalue sijoittuu ympäristöhallinnon luokittelemalle Sompasaaren 2-luo-
kan pohjavesialueelle (Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Ympäristölu-
vassa on annettu määräykset koskien pohjaveden laadun tarkkailua alueella olevasta 
pohjaveden havaintoputkesta. 

Pohjavesiputkesta maastotöiden yhteydessä (24.11.2019) mitattu pohjavedenpinta oli 
tasolla +75,85 (N2000). Siten pohjaveden suojapaksuudeksi jää ko. tapauksessa 7,15 
metriä. Kuitenkin, mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei saa missään olosuhteissa 
ulottaa alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 4 metriä havaittua pohjavesipintaa 
ylempänä. 
 
Pintamaat varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin 
yhteydessä. Otto- ja varastointialueelle ei tulla tekemään asfaltoituja tai muita pinnal-
taan tiiviitä alueita, jolloin suurin osa alueelle satavasta vedestä pidättyy ottoalueen 
pintaosiin ja haihtuu. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. 

Alueelta muodostuu kaivannaisjätteeksi luokiteltavia pintamaita ja hakkuutähteitä. Pin-
tamaat ja muut alueen raivaamisesta syntyvät sekalaiset maamassat läjitetään otta-
misalueen reunoille ja hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Kannot ja muu puuaines 
voidaan tarvittaessa hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Toi-
minnassa pyritään siihen, että läjitetyt pintamaamassat olisivat kasalla mahdollisimman 
vähän aikaa. 
 
Toiminnan aikana kaivannaisjätteiden varastointi ei aiheuta erityistarkkailua lukuun ot-
tamatta mahdollista pintamaa- ja moreenimaakasojen pölyämistä. Läjitetyistä pinta-
maista ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. 
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Liikenne  

Liikennöinti alueelle tapahtuu entiseen tapaan alueen länsireunalla olevasta liittymästä. 
 
Toiminnan tarkkailu ja raportointi  

Ottotoiminnasta raportoidaan maa-aineslain (555/1981) 23 a §:n mukaisesti vuosittain 
ottomäärät lupaviranomaiselle NOTTO-rekisteriin sähköisellä lomakkeella. 

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 

Alueen viimeisimmät maisemointitoimet on tehty vuoden 2020 alussa. Oton päätyttyä 
alue muotoillaan tämän ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman 
hyvin sulautuu ympäristöönsä. Alue palautuu metsätalouskäyttöön. Lopulliset maaluis-
kat tehdään tilan puutteen vuoksi länsi- ja itäreunoilla kaltevuuteen 1:2. Muotoilua teh-
dään mahdollisuuksien mukaan vaiheittain sitä mukaa, kun ottamistoiminta edistyy.
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ASIAN KÄSITTELY 

 Hakemuksen vireille tulo 

Hakemus tuli vireille 31.1.2020, Dnro 150/2020. 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Lupahakemuksesta kuulutettiin 5.2. – 6.3.2020. 

Asiakirjat olivat nähtävillä kuulutusajan Heinäveden kunnanvirastolla ja Keski-Savon 
ympäristötoimen verkkosivuilla. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksen johdosta saapui 1 kpl muistutuksia.  

Muistuttaja A: Sompasaaren lupahakemuksen muistutus, pohjaveden suojakerros tulisi 
olla 5 metriä. Luiskan kaltevuus tulisi olla 1:2,5. 

Lausunnot 

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot 4.2.2020 päivätyillä lausuntopyynnöillä Etelä-
Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualue), Etelä-Savon Maa-
kuntaliitolta ja Savonlinnan maakuntamuseolta. 

Etelä-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) 21.2.2020 

Suunnitelma-alue sijaitsee 2 luokan pohjavesialueella. Aluetta on siis mahdollista tule-
vaisuudessa hyödyntää yhdyskuntien vedenhankinnassa. ELY-keskus katsoo, että esi-
tetty ottaminen palvelee vanhojen ottoalueiden maisemoimista. Esitetyillä suojakerros-
paksuuksilla ottaminen ei todennäköisesti aiheuta vaaraa pohjaveden laadulle tai mää-
rälle. 
 
Etelä-Savon Maakuntaliitto 13.2.2020 
 
Alue, jolle maa-ainesten oton jatkolupaa haetaan, on maakuntakaavassa Sompasaa-
ren II luokan pohjavesialuetta (pv 2.275) ja Heinäveden reitin kulttuuriympäristön ja/tai 
maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävää aluetta (maV 2.550). Ot-
toalueen edustalla oleva Pyttyselkä kuuluu Kolovesi-Vaalunvirta-Pyttyselkä Natura 
2000 -alueeseen. 
 
Pohjavesialuemerkinnällä (pv) osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tär-
keät (I luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokan) pohjavesialueet. Alueita kos-
kevan 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. Maakuntakaa-
van suosituksen mukaan alueelle tulisi laatia pohjaveden suojelusuunnitelma.  
 
Osa-alueen erityisominaisuuksia ilmaisevalla maV-merkinnällä osoitetaan valtakunnal-
lisesti arvokkaita maisema-alueita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueita koske-
van suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa on otettava huomi-
oon alueen historiallisesti tai ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryh-
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mät, puistot tai maisema-alueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja rakennetun kult-
tuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi. Alueita 
koskevan maakuntakaavan suosituksen mukaan ympäristöön merkittävästi vaikutta-
vista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museoviranomaiselta ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta. 
 
Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä alueelle ei tulisi myöntää maa-ainesten ottolupaa 
muuta kuin alueen maisemoimiseksi ja oton loppuunsaattamiseksi. Nykyistä ottoaluetta 
ei tule laajentaa vielä avaamattomille alueille. Ottamisen ympäristövaikutuksia ei ole 
suunnitelmassa arvioitu riittävästi. Ottoalueen lähellä on sekä vakituista, että loma-asu-
tusta, joille voi ottamisesta aiheutua melu- ja pölyvaikutuksia. Lisäksi tulee arvioida 
oton vaikutukset pohjaveteen ja valtakunnalliseen maisema-alueeseen tarkemmin. 
 
Savonlinnan maakuntamuseo 6.2.2020 

Ottamisalueesta noin 350 etelään ja eteläkaakkoon sijaitsee muinaismuistolain 295/63 
suojeltu kivikautinen asuinpaikka (Hiekanpohja, muinaisjäännösrekisterin tunnus 
1000032704), mutta suunnitelman mukaisella maa-aineksen otolla ei ole vaikutusta 
Hiekanpohjan kivikautiseen asuinpaikkaan. 

Valtakunnallisesti merkittävän, kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema-alue Heinäve-
den reitti sivuaa Sompasaarta. Suunnitelmissa on esitetty, että maisemavaikutukset 
vesistöön ja laivareitin suuntaan ovat mahdollisimman vähäiset. Tähän tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Hakijan vastine 

Hakija antoi vastineen 12.3.2020 todeten, että ELY-keskus on lausunnossaan toden-
nut, että esitetty ottaminen palvelee vanhojen ottoalueiden maisemoimista ja esitetyillä 
suojakerrospaksuuksilla ottaminen ei todennäköisesti aiheuta vaaraa pohjaveden laa-
dulle tai määrälle.  

Hakija toteaa, että lisäottoalue on vanhaan ottoalueeseen verrattuna pinta-alaltaan 
pieni, eikä se oleellisesti lisää toiminnan aiheuttamaa mahdollista melu- ja pölyhaittaa 
lähiympäristön asutukselle. Kohteessa on voimassa oleva ympäristölupa. 

Pölyä ja melua syntyy lähinnä soran ja ylisuurien kivien murskauksesta. Murskaustoi-
mintaa tehdään vain ajoittain, eikä yksittäisten murskausten kesto ole pitkä. Naapuri-
kuulemisten yhteydessä rajanaapurit eivät ole esittäneet muistutuksia suunniteltuun 
lisäottoon liittyen.  
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Hannu Malkille Heinäveden kunnan, Som-
pasaaren kylässä sijaitsevalle kiinteistöille Löppölä (3:31) ja Kasihiekka (3:30) maa-ai-
neslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen. 

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta maa-aineslain 21 §:n mu-
kaisesti myönnetään. 

Lupa myönnetään 15.1.2020 päivätyn hakemuksen ja hakemuksen liitteiden mukaisesti 
10 vuodeksi seuraavin lupaehdoin: 

 Lupamääräykset 

 Toiminta 

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 4,62 ha  
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 210 000 m3ktr. 

MaL 6 § ja 11 § 

2. Alin sallittu ottotaso on +83,00 (N2000), kuitenkin siten, että keskimääräisen havai-
tun pohjavesipinnan yläpuolelle jää koskematonta maa-ainesta vähintään seitse-
män (7) metriä. 

 
Alueen korkotaso ja alin ottotaso tulee merkitä alueelle näkyville paikoille. Ottamis-
alueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen edistymistä. 

MaL 6, 11 § 

3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaa-
valla tavalla. 
 
Turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla tai muulla selvästi erottuvalla tavalla 
merkittävä jyrkännekohdat. Tarvittaessa ottoalueen tulotie tulee varustaa puomilla 
ja se tulee pitää suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa. 
 
MaL 11 §, MaA 7 § 

4. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan järjestää alueen aloituskatsel-
mus. 
 
MaA 7 § 

 
5. Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman 

mukaisesti. Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilantumista tai aiheuttaa 
yleistä haittaa alueen jälkikäytölle. Ottotoiminnan loputtua jälkihoito tulee toteuttaa 
ottosuunnitelmanmukaisesti. 
 
Alueen pintamaat tulee käyttää maisemointiin. 
 
MaL 5 a § 
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Toiminnan kirjanpito ja raportointi 
 

6. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen 
määrä ja laatu NOTTO-rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuo-
den helmikuun loppuun mennessä. 

MaL 23 a §, MaA 9 § 
 

7. Lupa oikeuttaa alueen maisemoinnin käyttämällä alueelle soveltuvia, alueella ole-
via ja niihin verrattavia maa-aineksia. 
 
Maa-ainesalueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä hake-
muksessa esitetyn mukaisesti. Jyrkänteet tulee luiskata hakemuksessa esitetyn 
mukaisesti lopulliseen kaltevuuteen 1:2 tai loivemmaksi turvallisuuden takaa-
miseksi. Tarvittaessa jyrkänteet tulee suojata kiinteällä aidalla. Alue on metsitettävä 
istuttamalla tai kylvämällä. 
 
MaL 11 § 

 
Vakuudet 

 
8. Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen ja 

lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saami-
sen varalta 33 600 € suuruinen vakuus. Vakuus toimii myös toiminnan aloittamislu-
van vakuutena. 
 
Vakuus 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, 21 §, MaA 7 § 
 

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
 

9. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan 
olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toi-
minnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toimin-
nan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toimin-
nan seurantaa ja tarkkailua varten. 
 
Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä 
valvontaviranomaisen määräämällä tavalla. 
 
MaL 12 §, MaA 7 § 
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asian-
mukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 
3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa. 

Kyseessä on nykyisen ottotoiminnan jatkaminen käytössä olevalla maa-ainesten otto-
alueella.  Ottoalueella on voimassa oleva Keski-Savon ympäristölautakunnan myöntä-
män ympäristölupa soran murskausta varten. 

Ottotoiminnasta on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma ja muut selvitykset, 
joissa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Lupa maa-ainesten ot-
tamiseen voidaan myöntää. 

Ottoalue sijoittuu Heinäveden reitin läheisyyteen, mutta maisemallisesti merkittävän 
laivaväylän kapeikkoalueen (kaavamerkintä m) ulkopuolelle. Karttatarkastelun perus-
teella ottoalueen pohjoisosan etäisyys vesistöön on hakemuksen mukaisesti 70 metriä. 
Etäisyys vesistöön säilyy lähes samana kuin tähänastisen ottotoiminnan aikana. 

Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
yleisiä toimintaa koskevia määräyksiä. Tämän johdosta maa-aineslupapäätöksessä ei 
ole katsottu tarpeelliseksi antaa erikseen pölyämiseen, meluntorjuntaan, vaarallisen 
jätteiden ja kemikaalien säilyttämiseen ja vesienkäsittelyyn liittyviä määräyksiä. Toi-
minta-ajoista on niin ikään määrätty ympäristölupapäätöksessä. Toiminta-aikoja koske-
vassa määräyksessä on otettu huomioon toiminnasta aiheutuvat vaikutukset. 

Toiminnasta ei päätöstä noudattaen ennalta arvioiden aiheudu sellaisia päästöjä ym-
päristöön, joilla olisi merkittäviä pysyviä tai pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia ympäris-
töön. Maa-aineslupahakemuksen yhteydessä ei ole tullut esille seikkoja, jonka perus-
teella toiminta-aikaa olisi ollut tarpeen tiukentaa ympäristölupapäätöksessä määrä-
tystä. 

 
Lupapäätöksen yksityiskohtaiset perustelut 

 Lupamääräys 1 

 Kokonaisottomäärä on lupahakemuksen mukainen. 

 Lupamääräys 2 

 Määräys on maa-aineslain mukainen. 

Lupamääräys 3 

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 kulki-
joille aiheudu onnettomuusvaaraa. 

Lupamääräys 4 

Aloituskokouksessa tai katselmuksessa käydään läpi luvan velvoitteet ja samalla tar-
kastetaan luvan mukaiset alueen merkinnät. 
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Lupamääräys 5 

Määräys on tarpeen, jotta kaivannaisjätteen syntyä voidaan ehkäistä ja vähentää sen 
haitallisuutta sekä edistetään jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä. 

Lupamääräys 6 

Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 7 

Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maiseman soveltuvaksi ja sellaiseksi, 
että siellä on turvallista liikkua. 

Lupamääräys 8 

Määräyksellä varmistetaan, ettei toiminnan loputtua alueelle jää jätteitä tai muutakaan 
tarpeetonta materiaalia ja että maa-ainesluvassa mainitut jälkitoimenpiteet tehdään. 

Lupamääräys 9 

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta. 

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN 

Muistuttaja A: Pohjaveden suojakerrospaksuudeksi jää hakemuksen mukaisesti koske-
matonta maa-ainesta vähintään 7 metriä. Pohjaveden suojakerrospaksuus on huomi-
oitu lupamääräyksessä 2. Lupahakemuksessa on esitetty perustelut käytettäville luis-
kakaltevuuksille. Lopputilanne loiventaa luiskia turvallisemmaksi kuin nyt vallitsevassa 
tilanteessa. 

Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto: Lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu sovel-
tuvin osin lupamääräyksissä. Ottoalue on rajattu siten, että se jää Heinäveden reitin 
maisemallisesti merkittävän laivaväylän kapeikkoalueen (kaavamerkintämerkintä m) 
ulkopuolelle. 

Voimassa olevassa ympäristöluvassa on annettu määräyksiä ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemisestä, kuten pohjaveden tarkkailusta, pölyämisestä ja meluntorjunnasta. 

LUVANVOIMASSAOLO 

Maa-aineslupa soran ja hiekan ottoon myönnetään kymmenen (10) vuoden määrä-
ajaksi luvan lainvoimaisuuspäivästä lukien. 

MaL 10 § 

MAKSUT JA VAKUUDET 

Maa-aineslupahakemuksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 
voimassaolevan maa-ainestaksan 2 §:n kohdan 2.1 mukaisesti ottamissuunnitelman 
tarkastamisesta 280 € ja hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuu-
den mukaan 1 680 €. Lisäksi lupahakemuksen vireille tulo 20 €. 

Naapurien ja asianosaisen kuulemisen maksu 300 €. Lupahakemuksen vireilläolosta ja 
päätöksen kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään erikseen. 
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Lupamääräysten noudattaminen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen ottami-
sen aloittamista 33 600 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 12 
kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, 
kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupa-
määräysten mukaan suoritetuiksi. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10 – 13, 21, 23, 23 a §:t 
Vna maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t 
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 16.5.2019 § 42 
 

LUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOTTAMINEN 

Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla maa-aineslain 19 §:n mukaisesti. 
 
Luvan myöntämisestä ilmoitetaan niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä pyy-
täneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 

 
MUUTOKSEN HAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen 
hallinto-oikeuteen. Liitteenä valitusosoitus.



                   

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen  Muutosta tähän Keski-Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valit-
tamalla Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. 

Valitusaika ja valituksen toimittaminen 
 
  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vastaanot-

tajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7.) päivänä päätök-
sen julkaisemisajankohdasta. 

 
 Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. 

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  

 
Valitusoikeus  Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella;  
2) kunnan jäsenellä; 
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen 
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympä-
ristövaikutukset ilmenevät; 
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ym-
päristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä 
sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut lupapäätöksen. 

Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitet-
tava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on il-
moitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle. 



                   

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, jo-
hon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli 
valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuo-
mioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liitty-
vät asiakirjat. 

Valituksen liitteet  Valituskirjelmään on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle. 
 

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


