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Asianumero D/335/11.01.08/2020
 

Otsikko Maa-aineslupa kallion louhintaan, OTSO Metsäpalvelut Oy, Leppämäki
 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

OTSO Metsäpalvelut Oy

 

Hakijan osoite Olavinkatu 60 F 25
57100 Savonlinna

 

Vireilletulo 5.5.2020
 

Toiminta / hakemuksen
kohde

  Maa-aineslupahakemus kallioainesten louhimiseen 9 000 k-m3 ottomäärälle 3 vuodeksi.
Alueella ei ole ollut aiemmin ottamistoimintaa, vaan alue on uusi ottoalue.

 

Kiinteistörekisteri numero171-411-10-2 Rauhajärvi
 

Kiinteistön osoite / sijainti Leppämäentie, 77460 Maavesi
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

UPM-Kymmene Oyj

 

Toiminnan kuvaus Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Joroisten kunnan Maaveden kylässä tilalla Rauhajärvi 171-
411-10-2. Lupaa haetaan 3 vuodeksi ja 9 000 k-m3 kokonaismäärälle maa-ainesten ottoon.
Ottamisalueen pinta-ala on 5 000 m2 ja ottamissyvyys 4 metriä.

Luvan hakija ottaa kallioaineksia Leppämäen metsätien rakentamiseen. Ottamistoiminta
painottuu vuosiin 2020-2021, jonka jälkeen pienempimuotoisena. Liikenne toteutetaan
olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen. Ottamisalue merkitään maastoon puupaaluin.
Ottamistasoksi on esitetty tasoa +104,50 (N2000). Ottamista suoritetaan alkaen alueen
eteläreunasta ja edetään pohjoista kohti. Polttoaineita ei varastoida alueella.

Suunniteltu alue on metsätalouskäytössä olevaa kangas/kalliomaata joka on puustoltaan
mäntyvaltaista. Alueen ympäristö kangasmaata, mustikkatyyppiä. Ottoalue on noin 700 metrin
etäisyydellä lähimmästä kesämökistä ja noin 1600 metrin etäisyydellä vakituisesta asunnosta.
Alue ei kuulu pohjavesialueisiin. Vedenhankintaan soveltuvan pohjavesi-alueen reuna sijaitsee
noin 200 metrin päässä ottoalueesta. Hanke ei vaikuta pohjavedenkorkeuteen.

Maa-aineksen oton jälkeen rinteet loivennetaan 1:3. Kallio jää pystysuoraksi. Kaltevuutta
voidaan maiseman elävöittämiseksi myös vaihdella rinteen eri osissa. Alueen pintamaat
sijoitetaan alueen reunoille ja lopussa käytetään alueen maisemointiin. Ottamisalue palautetaan
metsätalouskäyttöalueeksi ja sitä voidaan käyttää kääntö- ja varastopaikkana. Alueen metsitys
tapahtuu luontaisesti.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta julkaistiin 12.5.2020. Kuulutus ja hakemus pidettiin
nähtävillä 12.5. – 18.6.2020 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus
Joroisten kunnan sähköisellä ilmoitustaululla os. www.joroinen.fi ja Pieksämäen kaupungin
sähköisellä ilmoitustaululla os. www.pieksamaki.fi. Hakemuksen johdosta kiinteistön
naapureita ja lähiasukkaita kuultiin 11.5.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä.

 

Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 11.5.2020 päivätyllä kirjeellä Etelä-Savon ELY-
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keskukselta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta, Savonlinnan maakuntamuseolta ja Pieksämäen
kaupungilta.

Etelä-Savon ELY-keskuksella (12.5.2020), Savonlinnan maakuntamuseolla (11.5.2020) ja
Pieksämäen kaupungilla (13.5.2020) ei ollut lausuttavaa/huomautettavaa hakemuksesta.

Etelä-Savon Maakuntaliiton lausunto 20.5.2020
Alueella, jolle kalliokiviaineksen ottolupaa haetaan ei ole maakuntakaavan aluevarauksia.
Alueen välittömässä läheisyydessä on maakuntakaavassa Pajuharjun II luokan pohjavesialue
(pv 11.279) ja Valkeinen-Harjärvi geologisesti arvokas muodostuma (ge 4.495).

Maakuntakaava ei aseta estettä maa-ainesluvan myöntämiselle. Ottamisen
ympäristövaikutuksista ei maa-ainesten ottosuunnitelmassa ollut kuvausta. Tältä osin
suunnitelmaa tulisi täydentää. Maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa
ottolupahakemukseen.

 

Muistutukset / mielipiteet Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia/ mielipiteitä kuulemisaikana.
 

Hakijan vastine Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine 18.6.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä maa-
ainesluvan ratkaisua varten pyydetyistä lausunnoista. Hakija antoi vastineensa 22.6.2020
päivätyllä kirjeellä:

Maa-ainestenotto ei aiheuta vaikutuksia läheiselle Pajuharjun II luokan pohjavesialueelle,
koska sijaitsee Pajujoen eteläpuolella ja omalla valuma-alueellaan. Hakemuksessa on
huomioitu läheinen lähde, jonka pinnan alapuolelle ei maa-ainesotto ulotu. Maa-ainesotossa ei
huuhdella kallioaineista, joten ylimääräistä valumaa ei toiminta aiheuta. Ottoalue on kooltaan
pieni ja syrjäinen. Sillä ei ole vaikutusta Valkeinen-Harjärvi geologisesti arvokas -
muodostumaan (ge 4.495).

 

Tarkastukset Ympäristösihteeri on tehnyt alueella maastotarkastuksen 13.5.2020.
 

Päätösperustelut Maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa. Lain 6 §:n 1
mom. mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen
ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä
säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten
vaikutus.

 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu Ympäristösihteeri myöntää OTSO Metsäpalvelut Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan
maa-ainesten ottamiseen hakemuksen mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin:

 

Määräykset 1. Lupa oikeuttaa kallion ottoon 9 000 k-m3 ottomäärälle 3 vuoden ajaksi
ottamissuunnitelmaan rajatulta 0,5 ha ottamisalueelta. Alin sallittu ottotaso on +104,50
(N2000).

MaL 6, 10, 11 §, MaA 6 §

2. Ottoalue on merkattava selkeästi maastoon. Jyrkkien louhintarintausten päälle on
asennettava merkintänauhaa tai lippusiimaa. Korkomerkki tulee olla selkeästi nähtävillä.

MaL 11 §, MaA 7 §

3. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä
aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Siirrettävät polttoainesäiliöt on
oltava kaksoisvaippaisia. Säiliöt on varustettava ylitäytönestolla, lukituksella ja laponestolla.
Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole
toimintaa eikä koneiden huoltotöitä sallita ottoalueella. Alueella tulee olla käytettävissä
imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.
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MaL 11 §, MaA 6 §

4. Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettavana erityistä varovaisuutta.
Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin
vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle ja Joroisten kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

MaL 11 §, MaA 6 §

5. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön
roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden
muodostumista on pyrittävä vähentämään. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla
katetussa ja lukitussa tilassa niin, ettei valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri laatuiset
vaaralliset jätteet on säilytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna. Jätteet
tulee toimittaa käsiteltäväksi paikkaan jolla on toiminnan edellyttämät luvat.

Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilaantumista tai aiheuttaa yleistä haittaa alueen
jälkikäytölle. Alueen pintamaat tulee käyttää maisemointiin.

MaL 5 a, 11 §:t, MaA 6 §, Vna kaivannaisjätteistä (190/2013)

6. Maa-ainesalueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä
maisemointisuunnitelman mukaisesti. Jyrkänteet tulee luiskata kaltevuuteen 1:3 tai
loivemmaksi turvallisuuden takaamiseksi. Alue on metsitettävä istuttamalla tai kylvämällä.

MaL 11 §, MaA 6, 8 §

7. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen määrä ja
laatu NOTTO-rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä.

MaL 23 a §, MaA 9 §

8. Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle 2 950 euron suuruinen hyväksyttävä
vakuus jälkihoitotöiden varalta. Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista.
Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus
vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt
jälkihoitotoimenpiteet lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi.

MaL 12 §, MaA 7, 8 §

9. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan
olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan
asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toiminnan seurantaa ja
tarkkailua varten. Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan
päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 12 §, MaA 6, 7 §

Lupamääräysten perustelut:
Lupaviranomainen voi muuttaa maa-aineslain nojalla antamiaan lupamääräyksiä, milloin
ainesten ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön,
asutukseen tai luonnonolosuhteisiin.
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Lupamääräys 1.
Luvan voimassaolo, ottamismäärä, ottamisalue sekä alin ottotaso ottosuunnitelman mukaisesti.

Lupamääräys 2.
Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä
korkotasojen oltava näkyvissä koko ottamisajan. Määräys on tarpeen alueen yleisen ja
työturvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille aiheudu onnettomuusvaaraa.

Lupamääräys 3.
Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain toimintajakson ajaksi vähentää maaperän ja
pohjaveden suojelemiseksi. Toiminnan aikaiseen öljyvahinkojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lupamääräys 4.
Ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto
valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja -valvonnan
toteuttamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja.
Määräys tarpeen maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.

Lupamääräys 5.
Määräykset ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden
turvaamiseksi

Lupamääräys 6.
Ottoalue tulee saattaa ottamistoiminnan jälkeen ympäröivään maiseman soveltuvaksi ja
sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua.

Lupamääräys 7.
Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta.

Lupamääräys 8.
Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden suuruus. Hakemuksessa ei ole esitetty
vakuutta alueen jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi, joten vakuus määrätään Keski-
Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42 vahvistaman maa-ainestaksan mukaisesti.

Lupamääräys 9.
Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta.

Yleiset perustelut:
Lupa myönnetään, koska asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen
järjestely ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on
otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. MaL 3 §:n 1 mom, mukaan maa-aineslaissa
tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan
turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain
mukaista lupaa.

Etelä-Savon Maakuntaliiton mukaan maakuntakaava ei aseta estettä maa-ainesluvan
myöntämiselle. Muita oikeusvaikutteisia kaavoja ei vaikuta ottoalueella.

Ottotoiminnasta on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma ja muut selvitykset, joissa on
esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n.
700 m:n etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalue ei erotu ympäröivästä metsämaasta. Otto ei



aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Alue
ei sijaitse vedenhankintakäyttöön soveltuvalla, luokitelluilla pohjavesialueella. Ottoalueen
eteläpuolella, noin 70 metrin päässä on lähde. Maastotarkastuksella 13.5.2020 oli todettavissa,
että lähteestä vesi laskee pohjoiseen, eli ottoaluetta kohti, joten ottotoiminnalla ei arvioida
olevan vaikutusta lähde-esiintymään.

Kallion louhinta- ja murskausjaksosta on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n
mukainen ilmoitus, jonka päätöksessä annetaan tarvittavia määräyksiä ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin/lausuntoon:
Etelä-Savon maakuntakaavan lausunnossa esitettyihin seikkoihin on vastattu hakijan
vastineessa sekä ne on huomioitu soveltuvin osin lupamääräyksissä.

 

Päätöksen voimassaolo 1.8.2023
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille. Viranhaltijalla on ratkaisuvalta maa-aineksen ottamislupa-asiassa
kun otettava määrä on vähäinen (< 10 000 m3), eikä ottoalue sijaitse pohjavesialueella.

 

Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16 b, 19, 20, 23, 23 a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Keski-Savon ympäristölautakunta 16.5.2019 § 42 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja
maa-ainestaksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 §
42 hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti 592 euroa ja vuotuista valvontamaksua peritään
voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksan perusteella.

 

Liitteet  

 

  Marika Limatius
  Ympäristösihteeri
 

  marika.limatius@leppavirta.fi
  040 673 8488
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristösihteeri 24.6.2020 5 §
 

Tähän päätökseen voi päätökseen tyytymätön asianosainen hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella, joka valittajan itsensä on toimitettava tai vastuullaan lähetettävä postitse tai lähetin välityksellä hallinto-
oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusaika on 30 päivää
päätöksen tiedoksisaannista.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjassa on ilmoitettava:
1. valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
2. päätös, johon haetaan muutosta
3. miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
4. muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.
 

Jakelu / tiedoksianto Hakija
Kiinteistön omistaja
Etelä-Savon ELY-keskus
Joroisten kunta
Pieksämäen kaupunki

 


