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  D/691/11.01.07/2020

HELAKIVEN KALLIOALUEEN YHTEISKÄSITTELYLUPA JA YM-
PÄRISTÖLUPA JÄTTEEN AMMATTIMAISEEN HYÖDYNTÄMI-
SEEN/ DESTIA OY, JOROINEN

Destia Oy hakee Joroisten kunnan Lahnalahden kylän kiinteistöille Helan-
kiven kallioalue 171-409-20-14 ja Helankivi III 171-409-20-13, maa-aines-
lain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen 300 000 m3ktr koko-
naismäärälle ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kal-
lion louhinnalle ja kiven murskaukselle (yhteiskäsittelylupa) sekä ympäris-
tölupaa rakentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, 
puretun päällysteen sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittelyyn ja varastointiin 
(jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely) 10 vuodeksi. Lupaa hae-
taan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (MaL 21 § ja YsL 199§).

Suunnitelma‐alue käsittää noin 8,24 ha suuruisen alueen. Ottamisalueen 
pinta-ala on 3,4 ha ja alin ottotaso +108.00 (N2000). Suunnitelma‐alue on 
ollut kiviaineksen ottoalueena vuodesta 1995 lähtien.

Alueella kierrätetään eli otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan ra-
kentamisessa syntyvää, sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta pilaantumaton-
ta maa‐ ja kiviainesta, puretun päällysteen kappaleita sekä purettua betonia 
ja tiiltä. Käsittelyllä tarkoitetaan materiaalien seulomista, murskaamista, se-
koittamista ja välivarastointia. Pilaantumattomia maa-aineksia on tarkoitus 
käyttää myös maisemointiin. 

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle eikä erityisen luonnontilaiselle alueel-
le. Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyttöön tai 
ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. Toiminta ei ole ristirii-
dassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa. Alueella on voimassa Ete-
lä-Savon Maakuntakaava, mutta ei asema- tai yleiskaavoja. Ottoalueen itä-
puolella kulkee Imatra-Huutokoski voimalinja. Kiinteistö rajoittuu länsi-
puolella kulkevaan VT 5 tiealueeseen.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 7.12.2020-13.1.2021 ja naapureita 
kuultiin 12.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta saapui yksi 
(1 kpl) muistutus. Hakemuksesta pyydettiin viisi (5) lausuntoa, joista kol-
messa (3) vastattiin, etteivät lausu hakemuksesta tai hakemukseen ei ole 
huomauttamista. Etelä-Savon ELY-keskus lausui, että tällä ympäristöluval-
la ei tule sallia em. jätteiden loppusijoittamista alueelle, pilaantumatonta 
maa‐ ja kiviainesta voidaan hyödyntää louhoksen maisemoinnissa. Fingrid 
Oyj lausui voimajohtojen huomioisesta toiminnassa suojaetäisyyksin ja tar-
kastuksin sekä turvallisuusohjein. Lausunnot ja saapunut muistutus on otet-
tu huomioon lupamääräyksissä. 

Maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten ra-
joitusten kanssa.
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Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat koko-
naisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

Valmistelija ja lisätietoja:
Marika Limatius, ympäristösihteeri, p. 040 673 8488, 
marika.limatius@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle liitteenä 
olevan päätösehdotuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-ainestenot-
toon, kallion louhintaan ja kiven murskaukselle sekä ympäristöluvan raken-
tamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, puretun pääl-
lysteen sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittelyyn ja varastointiin (jätteen am-
mattimainen tai laitosmainen käsittely) 10 vuodeksi.

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristön-
suojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti myönnetään. Toi-
minnanaloittamisluvat voidaan myöntää, sillä alueella on edelleen voimassa 
maa-aines- ja ympäristöluvat lähes vastaavaan toimintaan.

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi 32 000 € suuruinen vakuus. 

Maa‐ ja kiviainesjätteiden (ylijäämämaat), purettujen päällysteiden sekä be-
toni‐ ja tiilijätteiden käsittely- ja välivarastointitoiminnan lupamääräysten 
noudattamisen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoi-
menpiteiden loppuun saamiseksi on toimitettava 22 000 € suuruinen va-
kuus. 

Vakuudet toimivat myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. Vakuuden 
on oltava voimassa 12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan ja maa-aines-
taksan (16.5.2019 § 42) mukaisesti yhteensä 6 145 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ASIA Päätös Joroisten kunnan, Lahnalahden kylässä sijaitsevalle kiinteistöille Helakiven kal-
lioalue ja Helakivi III (171-409-20-14 ja 171-409-20-13) maa-aineslain (1981/555) 4 §:n 
mukaisesta  hakemuksesta  maa-aineksen  ottamiseen  ja  ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 27 § (1 momentti, liite 1, taulukko 2, kohta 7 c ja e) mukaiseen ympäristölu-
pahakemukseen kalliokivenlouhintaan ja murskaukseen sekä  27 § (1 momentti, liite 1, 
taulukko 2, kohta 13 f) mukaiseen ympäristölupahakemukseen rakentamisessa synty-
neen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, puretun päällysteen sekä betoni‐ ja tii-
lijätteen käsittelyyn ja varastointiin (jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely) 
10 vuodeksi. 

Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, ympä-
ristönsuojelulain 199 § ja maa-aineslain 21 § mukaisesti.

LUVAN HAKIJA

Hakija: Destia Oy
Graanintie 7
50190 Mikkeli

Y-tunnus: 2163026-3

Yhteyshenkilö: Simo Tarkkanen
puh. 0400 335 554
simo.tarkkanen@destia.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 
(527/2014) 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c 
ja e perusteella. 

Rakentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, puretun päällys-
teen sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittely; muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle 
alle 50 000 tonnia vuodessa on ympäristölupavelvollinen 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. momen-
tin 6 a ja b sekä 12 b -kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan toimival-
taan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Joroisten kunnassa toimii Keski-Savon 
ympäristölautakunta.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.02.2021 / 16 §
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HAKEMUKSEN VIREILLE TULO

Hakemus on tullut vireille 5.11.2020, Dnro D/691/11.01.07/2020.

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Suunnitelma‐alue on toiminnassa oleva kiviainestenottoalue, jolla on ollut toimintaa 
1990‐luvun puolivälistä lähtien. Alueen viimeisimmät luvat ovat maa‐aineslain mukai-
nen lupa maa‐ainesten ottamiseen (Joroisten kunta kunnanhallitus 13.8.2012 § 177) 
150 000 k‐m3 kokonaisottamismäärälle ja ympäristönsuojelulain mukainen lupa kiven-
louhinnalle, murskaamolle, asfalttiasemalle sekä puretun päällysteen välivarastointiin 
ja hyödyntämiseen. (Rantasalmen kunta ympäristölautakunta 20.6.2012 § 30). Maa‐ai-
neslupa on voimassa 30.6.2022, ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Uutta lupaa 
haetaan kiviaineksen riittävyyden varmistamiseksi nykyisellä alueella.

Suunnitelma‐alue käsittää noin 6,24 hehtaarin suuruisen kiinteistön Helankiven kallio-
alue 171‐409‐20‐14 ja noin 2 hehtaarin suuruisen toiminta‐alueen kiinteistöllä Helankivi 
III 171‐409‐20‐13. Kiinteistön Helankiven kallioalue omistaa Destia Oy ja toiminta‐
alueen kiinteistön Helankivi III Janne Reijonen.

Etelä‐Savon 2. maakuntakaavassa suunnitelma‐alueella ei ole merkintöjä. Toiminta ei 
ole ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa, vaan maankäytön suunni-
telmien mukaista.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Suunnitelma‐alue sijaitsee Joroisten kunnan Lahnalahden kylässä valtatien 5 välittö-
mässä läheisyydessä, noin 7 kilometriä Joroisista Juvan suuntaan. Kulkuyhteys on val-
tatieltä 5 erkanevaa Suonsivun tietä pitkin, valtatieltä on matkaa alueelle noin 100 met-
riä. Lähin osoite Suonsivuntie 6, Joroinen.

Louhittavaksi suunnitellun alueen puusto on pääosin poistettu. Alueen ympäristö on ta-
lousmetsää. Alueen itäpuolella on sähkölinja ja länsipuolella valtatie 5. Kiviaineksia on 
otettu alueen keskiosasta. Pintamaa ja kallion päällä olevat moreenikerrokset on pois-
tettu ottamisen edistymisen mukaan ja varastoitu avatun rintauksen reunoille. Alueen 
moreenia käytetään ottoalueen jälkihoito‐ ja maisemointitöissä. Maakerrosten paksuus 
kallion päällä vaihtelee 0‐3 metriin.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat suunnitelma‐alueen länsipuolella noin 350 met-
riä ja eteläpuolella noin 600 metriä louhittavasta alueesta. Alueen länsipuolella noin 
150 metrin etäisyydellä on MPY Telecomin masto. Suunnitelma‐alueen maanpinnan 
korkeimmat kohdat ovat alueen eteläosassa tasolla n. +130 m ja matalimmat kohdat 
pohjoisosassa n. +109 m. 

Aluetta ei ole luokiteltu luonnon‐ tai maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallio-
alueeksi. Alueen kaakkoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä alkaa Vuotsinsuo -nimi-
nen suojeltu alue. Suunnitelma‐alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.02.2021 / 16 §
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Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön tai 
vahingoita koskematonta luontoa. Alueen ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan joh-
dosta tapahtunut haitallisia muutoksia. Etäisyys asutukseen on riittävä. Toiminnan mer-
kittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä.

TOIMINTA

Maa-ainestenotto

Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi kiviaineksen kokonaisottomäärälle 300 000 
m3ktr, jolloin laskennallinen vuosittainen ottomäärä on 30 000 m3ktr. Määrä kuitenkin 
vaihtelee merkittävästi vuosittain markkina‐ ja työtilanteen mukaan. Ottamistoimintaa 
jatketaan nykyisestä rintauksesta kiviaineksen käyttötarpeen mukaan. Maa‐ainesta 
käytetään tie‐ ja muuhun rakentamiseen jalostamalla erikokoisiksi murskelajikkeiksi 
sekä jalostamattomana rakennusmateriaaliksi. 

Ottamisen alkuvaiheessa ottotasoa syvennetään niin, että alueelle kertyvät pintavedet 
voidaan johtaa alueen pohjoispuolen ojaan. Ojan taso on suunnitelma‐alueen rajalla 
noin +107 m, josta maasto laskee edelleen kohti pohjoista, alin ottotaso on +108 m.

Ottoalueen  reunat  louhitaan jyrkkänä muilta  osin,  paitsi  korkeampi  eteläpääty,  joka 
maisemoidaan portaittain. Louhoksen yläreunaan rakennetaan aita luonnonkivistä tai 
muu kiinteä aita,  joka estää pääsyn jyrkänteen reunalle.  Kiviaineksen laatu alueella 
vaihtelee, joten kalliota joudutaan louhimaan tarpeiden mukaan alueen eri osista.

Pintamaita ja kallion päällä olevaa moreenia on poistettu ottamisen edetessä ja ne on 
varastoitu alueen reunoille. Suunnitelma‐alueen pohjoisosaa käytetään varasto‐ ja toi-
minta‐alueena

Louhinta

Louhintatyöt tilataan aliurakkana alan ammattilaisilta, jotka tuovat räjähdysaineet päivit-
täisen tarpeen mukaan työmaalle ja vievät käyttämättömät aineet vastaavasti välittö-
mästi pois alueelta. Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä 
sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksesta. Työn aluksi louhinta‐alue merkitään maas-
toon varoituskyltein ja lippusiimoin. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat, jotka 
varastoidaan maisemointia varten pintamaiden välivarastointialueelle. Ennen porausta 
porausreikien paikat merkitään maastoon panostussuunnitelman mukaisesti. Poraus-
reikien määrään ja reikäväliin vaikuttavat mm. louhittavan kallion laatu, irrotettava ma-
teriaalimäärä, käytettävä räjähdysaine sekä haluttu lohkarekoko.

Porauksessa käytetään hydraulisia, tela‐alustaisia poravaunuja, joissa on pölynkeräys-
laitteisto. Poravaunu koostuu hydraulisesta porauslaitteistosta ja kompressorista, joi-
den tarvitsema energia tuotetaan dieselmoottorilla. Yhdellä räjäytyksellä irrotetaan kes-
kimäärin 10 000… 14 000 k‐m3 kalliota. Suhteutettuna keskimääräiseen vuotuiseen ot-
tomäärään alueella on räjäytyksiä arviolta 2 ‐ 3 kpl vuosittain. Käytettävä räjähdysaine-
määrä on noin 0,5…1 kg/m3ktr irrotettavaa kalliota.

Mikäli räjäytyksissä syntyy esimurskaimen kitaa suurempia, tilavuudeltaan yli 1 m3:n 
lohkareita, ne rikotetaan ennen murskausta hydraulisella, kaivinkoneeseen tai esimurs-
kaimeen liitetyllä iskuvasaralla.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.02.2021 / 16 §
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Murskaus

Eri murskelajikkeita tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia, maksimissaan 300 000 ton-
nia vuodessa. Maksimituotannolla varaudutaan mahdollisen suururakan tarpeisiin. Li-
säksi alueella kierrätetään, otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan rakentami-
sessa syntyvää pilaantumatonta maa‐ ja kiviainesta, purettua asfalttia ja betoni‐ ja tiilijä-
tettä. Vastaanotettavia pilaantumattomia maita käytetään myös alueen maisemointiin.

Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta alueella voi 
olla  toimintaa  ympäri  vuoden.  Murskaus  tehdään  urakoina,  yhden  murskausjakson 
kesto on yleensä 3  ‐ 12 viikkoa.  Rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten myös 
maa‐aineksen vastaanottoja kierrätystoiminta on aktiivisempaa kesäaikaan.

Murskauslaitos on siirrettävä eli laitos tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja 
viedään pois  kunkin  urakan päätyttyä.  Työmaa‐alue pidetään siistinä  maa‐aines‐ ja 
ympäristölupien mukaisesti ja asiattomien pääsy alueelle on kielletty.

Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. 
Murskauslaitos on yleensä kaksi‐ tai kolmivaiheinen, ja koostuu esi‐, väli‐, ja jälkimurs-
kaimista,  hihnakuljettimista  ja  seuloista.  Esimurskaimena  käytetään  yleensä  leuka-
murskainta ja väli‐ ja jälkimurskaimina kara‐ tai kartiomurskaimia. Käyttöenergialtaan 
laitoksia  on kahdenlaisia.  Laitos voi  olla  polttomoottorikäyttöinen tai  vaihtoehtoisesti 
sen käyttöenergiana on sähkövirta,  jolloin laitokseen kuuluu sähköntuotantoa varten 
aggregaatti.

Murskausprosessissa kiviaines syötetään syöttimeen, joka annostelee materiaalin esi-
murskaimeen.  Siitä  kiviaines  siirtyy  edelleen  hihnakuljettimilla  väli‐ tai  jälkimurskai-
meen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatke-
taan, kunnes saadaan aikaan haluttu lopputuote. Kuljettimet kuljettavat erikokoiset kivi-
ainekset omiin kasoihinsa.

Murskattavan kiviaineksen syöttö murskaimeen tehdään kaivinkoneella tai pyöräkuor-
maajalla. Valmiit murskelajikkeet siirretään murskauslaitokselta varastokasoihin ja niis-
tä kuorma‐autoihin pyöräkuormaajalla. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuorma‐au-
toilla. Murskauksen yhteydessä alueella toimii yleensä yksi kaivinkone ja kaksi pyörä-
kuormaajaa.

Murskauslaitoksen toimiessa alueella työmaalla on lisäksi toimisto‐ ja taukotilat ja kont-
tivaunu öljytuotteiden varastointia sekä jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Murs-
kauslaitokset ovat aliurakoitsijan omistuksessa. Murskauslaitos sijoitetaan alueen poh-
jatasolle ja mahdollisimman lähelle rintausta, sille alueelle, josta kalliota kulloinkin ote-
taan. Tällöin kuljetus‐ ja kuormausmatka ja samalla siitä  aiheutuva melu ja päästöt 
ovat pienimmät. Koska ottamisen paikka muuttuu oton edetessä, myös murskauslai-
toksen sijainti vaihtelee.

Pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, päällystekappaleiden sekä betonin ja tii-
len välivarastointi ja kierrätys

Alueella kierrätetään eli otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan rakentamises-
sa syntyvää, sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta pilaantumatonta maa‐ ja kiviainesta, 
puretun päällysteen kappaleita sekä purettua betonia ja tiiltä. Kierrätettävä materiaali 
on kalliolouhetta, soraa, hiekkaa, moreenia, multaa tai turvetta sekä purettua päällys-
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tettä, betonia ja tiiltä. Käsittelyllä tarkoitetaan materiaalien seulomista, murskaamista, 
sekoittamista  ja  välivarastointia.  Lopputuotteena  syntyy  rakentamiseen  sellaisenaan 
kelpaavia murskelajikkeita tai muussa maarakentamisessa esim. viherrakentamisessa 
hyödynnettäviä materiaaleja keskimäärin 30 000 t, mutta maksimissaan 50 000 t vuo-
dessa. Lisätiedoksiannossa (16.2.2021) arvioitiin, että kiertotalousmateriaaleja käsitel-
lään käytännössä haettua määrää vähemmän, noin 10 000 tn vuodessa.

Vastaanotettavia pilaantumattomia maita käytetään myös alueen maisemointiin. Vas-
taanotettavat materiaalit ovat peräisin rakennustyömailta. Pilaantumattoman materiaa-
lien puhtaus on selvitetty rakennusurakan suunnittelun yhteydessä ja varmistetaan nii-
den syntypaikassa.  Asfalttijäte  ja  muu päällystemateriaali  jalostetaan murskeeksi  ja 
käytetään uudelleen. Betonijätteestä poistetaan raudat rikkomalla kappaleet pienem-
miksi, jonka jälkeen betonijäte murskataan. Raudat toimitetaan metallin kierrätykseen. 

Käsittelemättömän materiaalin välivarastointiaika on enintään kolme vuotta, jonka ku-
luessa erä jalostetaan uudelleen käyttöä varten. Vastaanotettavat materiaalit välivaras-
toidaan lajikkeittain kasoissa suunnitelma‐alueella ennen käsittelyä. Materiaalin käsitte-
lyssä käytetään kauhakuormaajia ja kaivinkoneita. Seulonta ja murskaus tehdään siir-
rettävillä laitteistoilla. Kierrätettävät materiaalit jalostetaan murskeiksi vastaavalla lait-
teistolla (murskauslaitos, seula) kuin ns. neitseellinen maa‐ tai kiviaines. Valmiit tuot-
teet varastoidaan lajikkeittain.

Toiminta-ajat

Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta toimintaa voi 
olla  ympäri  vuoden.  Murskaus  tehdään  urakoina,  yhden  murskausjakson  kesto  on 
yleensä 3‐12 viikkoa.

Rakentaminen painottuu kesäkauteen, joten myös maa‐aineksen vastaanotto‐ ja kier-
rätystoiminta  on aktiivisempaa  kesäaikaan.  Kierrätettävän  materiaalin  käsittely  (lou-
heen murskaus, seulonta) tehdään vastaavalla kalustolla kuin muukin kiviaineksen ja-
lostus, joten näitä toimintoja voi olla kesäkauden ulkopuolellakin.

Päivittäiset toiminta‐ajat:

- murskaus arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00‐22.00 välisenä aikana
- räjäytykset arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00‐18.00 välisenä aikana
Kuormausta ja kuljetuksia poikkeustapauksessa satunnaisesti myös viikonloppuisin.

Liikenne 

Sekä alueelle tuotavien, että sieltä lähtevien materiaalien kuljetukset tehdään kuorma-
autoilla. Liikennettä on aktiivisina aikoina noin 30‐40 autoa vuorokaudessa.

Kulku alueelle tapahtuu valtatieltä 5 erkanevaa Suonsivutietä pitkin. Jatkuvien kiviai-
nesten ajon aikana valtatien 5 liikennettä varoitetaan kiviaineskuljetuksista liikennemer-
kein nykyisen luvan mukaisesti.

Liikenteen määrä vaihtelee huomattavasti rakennushankkeiden ja murskeiden menekin 
mukaan. Esimerkiksi tuotaessa materiaalia tietyn, käynnissä olevan rakennushank-
keen työmaalta liikennettä alueelle voi hetkellisesti olla enemmän. Rakennushankkeet 
painottuvat yleensä kesäaikaan. Toisaalta on myös kausia, jolloin alueella ei ole lain-
kaan toimintaa eikä liikennettä.
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan

Hakemuksen mukainen suunnitelma‐alue on jo avattu, useamman lupakauden ajan 
toiminnassa ollut ottoalue. Toiminta jo avatulla alueella ei enää oleellisesti muuta mai-
semaa.

Louhittavaksi suunnitelluilla alueilla ei havaittu erityisiä luontoarvoja. Suunnitelma‐alue 
sijaitsee kokonaisuudessaan alueella, joka on ihmisen toiminnan vaikutuksen alainen. 
Aluetta ei voida pitää erityisen luonnontilaisena.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään

Alueelle kertyvät pintavedet ohjataan alueelta pois ympäröiviin ojiin. Kun ottotaso on 
ympäristön ojia ylempänä, vesi pääsee luontaisesti ojia myöten pois alueelta. 

Murskausprosessissa ei synny jätevesiä. Murskauslaitoksen sosiaalitilan käymälän jä-
tevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehtoisesti 
käytetään kuivakäymälää. Toiminnassa ei synny päästöjä maaperään.

Toiminnan lähtökohta on, ettei siitä saa aiheutua muutoksia alueen vesien laatuun tai 
määrään. Öljytuotteiden käsittely ja varastointi järjestetään siten, ettei niistä voi aiheu-
tua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Asianmukaisesti toteutettu ottaminen ei ai-
heuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole ai-
kaisempaa suurempaa vaikutusta alueen ympäristöön.

Päästöt ilmaan

Alueella toimivien koneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä ilmaan. Ilmapäästöjen 
määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.

Pölypäästöjä syntyy murskausprosessin eri vaiheissa ja jonkin verran murskeen siir-
rossa (kuormaus, kuljetukset) ja seulonnassa. Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen 
vaikuttavat useat tekijät, kuten murskauksessa ja seulonnassa valmistettavan tuotteen 
raekoko, raaka‐aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pö-
lyn leviämistä estetään olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan kastelemalla käsitel-
tävä materiaali (murskauksessa) ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyä-
mistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimmat pieninä. Alueen 
maapohjan pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla.

Melu ja tärinä

Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Toiminnassa melua syn-
tyy murskauksessa, kuljetuksissa ja kuormauksessa sekä seulonnassa. Merkittävin yk-
sittäinen melunlähde on murskauslaitos. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälytti-
mien ääni, voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön vaihtelee 
mm. sääolosuhteista ja vuorokaudenajasta riippuen.

Ympäristömelun häiritsevyyden arvioinnissa käytetään melun A‐painotettua keskiääni-
tasoa. Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista antaa asumiseen 
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käytettäville alueille päiväajan (klo 7‐22) ohjearvoksi 55 dB (melun A-painotettu keski-
äänitaso, ekvivalenttitaso) ja loma‐asumiseen käytettäville alueille 45 dB (A). 

Helakiven kallioalueella melun syntyä ja sen leviämistä ehkäistään sijoittamalla toimin-
not siten, että melulle asetetut ohjearvot eivät ylity. Melun leviämisesteinä toimivat 
sekä luontaiset maastonmuodot ja louhinnassa syntyneet kallioseinämät sekä varasto-
kasat. Meluhaittaa vähentävät osaltaan myös kaluston säännöllinen kunnossapito ja 
huolto ja muut laitetekniset ratkaisut.

Murskaus on kausittaista ja vuosittainen toiminta‐aika on suhteellisen lyhyt. Toiminta-
jaksoista ja esim. louhintaräjäytyksistä voidaan tiedottaa lähimpiä asukkaita etukäteen. 
Toiminta on mahdollista toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu melun ohjearvojen 
ylityksiä asutuksen kohdalla

Helakiven kallioalueella tehtävien räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti 
alueen lähiympäristöön. Tärinän vaikutusalue ja rakennuskohtainen tärinän ohjearvo 
voidaan laskennallisesti arvioida louhinnan suunnitteluvaiheessa. Tärinän suuruuteen 
vaikuttavat kallion tärinänjohtavuus, räjäytystapa, etäisyys räjäytyspisteestä havainto-
pisteeseen sekä räjäytyskentän koko. Kun em. tekijät ja kohdekohtainen tärinän ohje-
arvo tunnetaan, voidaan laskea oikea räjähdysainemäärä.

Jätteet

Jätteitä syntyy ainoastaan murskauslaitoksen toiminnan aikana. Tavanomaisessatoi-
minnassa syntyy lähinnä sekajätettä ja pieniä määriä ongelmajätettä. Öljynvaihdot tms. 
jätettä synnyttävä kaluston huolto tehdään muualla.

Kaikki jätteet lajitellaan ja kerätään niitä varten varattuun keräysastiaan. Keräysastiat 
säilytetään murskauslaitoksen mukana kiertävässä tiivispohjaisessa, lukitussa varasto-
kontissa. Hyötykäyttöön soveltuvat jätejakeet kierrätetään. Muut jätteet toimitetaan 
paikkaan, jolla on lupa ko. jätteen käsittelyyn.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. Poistettavaa pintamaata 
on noin yhden hehtaarin alueelta. Alueella olevan pintamaan määräksi arvioidaan noin 
20 000 m3. Sivukiveä ei synny. Kaikki otettava materiaali jalostetaan murskeeksi.

Pintamaita on poistettu ottamisen edistymisen mukaan aiempien lupakausien aikana ja 
ne on varastoitu alueen reunamille. Kiviaineksen ja pintamaiden käsittely tapahtuu ot-
tamisalueella. Ottamisen edetessä kaivannaisjätteenä syntyneet pintamaat ja alueella 
mahdollisesti olevat kannot, jotka eivät mene hyötykäyttöön käytetään jälkihoitotöiden 
yhteydessä ottamisalueen suojarakenteisiin ja maisemointiin. Kaikki pintamaa on pe-
räisin ottamisalueelta. Luonnonmateriaalin varastointi ei aiheuta haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. Alueella suoritetaan vuosittainen maastokatselmus ja ottamisen päätyttyä 
maa-ainesluvan lopputarkastus.

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi

Murskauslaitoksen tarvitsema energia tuotetaan polttomoottoreilla tai energialähteenä 
on aggregaatilla tuotettava sähkövirta. Työkoneiden polttomoottorit toimivat kevyellä 
polttoöljyllä.
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Alueella on tarvittaessa toimisto‐ ja taukotilat, varastokoppeja, konttivaunu jätteiden va-
rastointia ja lajittelua varten sekä alue työkoneiden yöaikaista pysäköintiä varten. Em. 
tukitoimintojen alue sijoitetaan louhittavan alueen ulkopuolelle. Paikkaa voidaan siirtää 
louhinnan etenemisen mukaan, minkä vuoksi sille ei ole osoitettu yksittäistä paikkaa 
suunnitelmapiirustuksissa.

Alueella ei ole pysyviä polttoainesäiliöitä, vaan murskauslaitos, seula ja työkoneet tan-
kataan suoraan alueella käyvästä säiliöautosta. Tankkaus on poikkeuksetta valvottu ta-
pahtuma. Mahdolliset pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan 
sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen.

Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan murs-
kauslaitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastokontissa. Varastoitava määrä on 
enintään 200 kg. Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä estää 
mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen sekä ympäristöasioiden 
hallinta

Murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia BAT ‐vertailuasiakirjoja. 
Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka‐ainei-
den kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten 
tuotantoprosessin optimointi, pöly‐, melu‐ ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, 
ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Kiviainestuotannon 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri 
kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) Ympäristöasioiden hallinta kiviaines-
tuotannossa ‐julkaisu, johon on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoi-
sesta tekniikasta (BAT). Helakiven kallioalueen toiminnassa noudatetaan em. julkai-
sussa esitettyjä toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huo-
mioiden toiminnassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa hakemuksessa esitetyllä 
tavalla.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi 

Alueelta otettavien maa‐aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa‐aineslupaviranomai-
sille vuosittain maa‐aineslain 23a §:n mukaisesti.

Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen tuo-
tantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilan-
teet. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. 
Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivit-
täin. Käyttöpäiväkirjat ovat pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtävissä. Merkittävät 
poikkeamatilanteet alueella ilmoitetaan valvontaviranomaiselle välittömästi.

Alueelle vastaanotettujen maa‐ ja kiviainesten määrä kirjataan hakijan varastotietokan-
taan. Kirjanpitoon merkitään lisäksi kuorman tuoja, kuljetettu materiaali, kuljetuksen 
lähtöpaikka/työmaa ja päivämäärä. Kirjaa pidetään lisäksi hyödynnetyn (seulonta, 
murskaus) materiaalin määristä. Yleisesti kirjaa pidetään alueen muista havainnoista ja 
mahdollisista poikkeavista tilanteista. Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan 
vuosittain Joroisten kunnan valvontaviranomaiselle.
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Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen

Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Murskauskalusto on tekniikaltaan rin-
nastettavissa normaaliin maarakennuskalustoon. Ympäristön pilaantumista voisi ai-
heuttaa öljyvahinko tai luvattomien kuormien tuonti alueelle. Riskienhallinta tehdään 
kolmella tasolla:

1. Toimintatavat. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedoste-
taan siihen liittyvät riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolellisuudella. Alueella ei va-
rastoida polttoaineita. Murskauslaitos ja työkoneet tankataan suoraan säiliöautosta, 
joka käy alueella vain tankkauksen ajan. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. 
Alueella on aina riittävä määrä imeytysmattoja tms. imeytysmateriaalia. Työn aikana 
noudatetaan Destia Oy:n työ‐ ja ympäristönsuojeluohjeita. Alueella ei sallita öljyä vuo-
tavien työkoneiden ja autojen työskentelyä eikä öljyn ja polttoaineiden varastointia. 
Alue pidetään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä. Asiaton kulku alueel-
le on estetty lukitulla puomilla ja kiinteällä aidalla.

2. Maaperän suojaus. Työkoneiden työnaikaista säilytystä varten rakennetaan ns. tuki-
toimintojen alue, joka sijoitetaan louhinta‐alueen ulkopuolelle.

3. Rakenteelliset suojaukset. Polttonestettä kuljettavat säiliöautot ovat ADR‐/VAKhy-
väksyttyjä. Tankkaus on poikkeuksetta valvottu tapahtuma. Murskauslaitoksen hydrau-
liikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan laitoksen mukana kulkevassa lukit-
tavassa varastokontissa. Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä 
estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään.

Suojausten kunto varmistetaan normaalien työmaatarkastusten yhteydessä. Vuodon 
sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan sekä maaperä 
puhdistetaan. Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi Joroisten kunnan 
ympäristöviranomaiselle, Etelä‐Savon pelastuslaitokselle sekä Etelä‐Savon ELY‐kes-
kukselle ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi.

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö

Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja 
alue siistitään. Eteläpäädyn luiskat muotoillaan portaille, muuten reunaluiskat ovat jyrk-
kiä. Luiskan yläreunaan rakennetaan aita luonnonkivistä tai muu kiinteä aita. Kallion 
suorien seinämien tai portaiden pinnat muodostavat erityisen kasvupaikan paahteisia, 
kuivia ja niukkaravinteisia kasvuolosuhteita kestävälle lajistolle. Paahteisilla alueilla 
viihtyy useita vaateliaita kasvi‐ ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa ym-
päristössä.

Kallion seinämän hyllyt, kolot ja kielekkeet sopivat monien lintulajien pesimäpaikoiksi 
(korppi, haukat, pöllöt). Alueelle tehtävät luonnonmukaisen kaltaiset kivikot sopivat 
mm. kettujen ja käärmeiden elinympäristöksi. Törmäpääskyjen pesimärauha fillerika-
soissa turvataan ja on myös mahdollista tehdä alueen jälkihoitotöiden yhteydessä tör-
mäpääskyjen pesintään sopiva hienoainespitoinen luiskaamaton penkka.

Pintamailla tehdään kasvualusta niille osille aluetta, joita ei jätetä kivikko‐ ja paahde-
alueiksi.  Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti ottamisen yhtey-
dessä, jolloin mm. konetyön kustannukset ovat pienemmät. Ottamistoiminnan päätyt-
tyä jälkihoidettu metsittynyt ottoalue vähitellen sulautuu ympäröivään maisemaan. 
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Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäytön suunnitteluun tulee oleellisia 
muutoksia luvan aikana, jälkihoitosuunnitelma päivitetään muutosten mukaiseksi otta-
mistoiminnan loppuvaiheessa.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus julkaistiin 7.12.2020 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 7.12.2020-
13.1.2021 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus 
Joroisten kunnan sähköisellä ilmoitustaululla os. www.joroinen.fi.

Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat (yhteensä 11 kpl) kuultiin 7.12.2020 päi-
vätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta saapui yksi (1 kpl) muistutus.  

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutus 171-409-11-1 Kangasaho (13.1.2021)

Helakiven kallioalue 171-409-20-14 ja Helankivi III 171-409-20-13 kiinteistöt, koskien 
kallion ottamista ja kiven murskausta. Koska kiinteistöt sijaitsevat välittömässä lähei-
syydessä omistamani kiinteistön kanssa aiheutuu suunnitelluista toimenpiteistä huo-
mattavaa meluhaittaa kiinteistön asukkaille sekä kotieläimille. Epäsäännöllistä kolmi-
vuorotyötä tekevänä minulla tulisi olla rauhallinen ympäristö lepoon läpi vuorokauden, 
jotta suoriuduin työn vaatimista tehtävistä.

Murskauksen ja erityisesti yllätyksellisen räjäytyksen äänet aiheuttavat meluhaittaa ja 
sen seurauksena stressiä ulkona asuville kotieläimille. Pk. ottamaan suunnittelussa 
huomioon meluhaitat ja tekemään kaikki mahdolliset toimenpiteet niiden torjumiseksi 
sekä minimoimiseksi.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja luon-
nonvarat- vastuualue), Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne- ja infrastruktuuri- 
vastuualue), Etelä-Savon Maakuntaliitolta, Joroisten kunnan terveydensuojeluviran-
omaiselta sekä Fingrid Oyj:ltä.

Etelä-Savon Maakuntaliitto (9.12.2020), Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen (11.1.2021) ja Pohjois-Savon ELY-keskus (19.1.2021) ilmoittivat etteivät lausu ha-
kemuksesta tai hakemukseen ei ole huomauttamista. 

Etelä-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue) 11.12.2020

ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kallion ottamiseen ja murskaamiseen.

Lupahakemuksen mukaan ympäristölupaa haetaan myös tavanomaisen jätteen loppu-
sijoitukseen: rakentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, pure-
tun päällysteen sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittely; muu käsittely kuin sijoittaminen kaa-
topaikalle alle 50 000 tonnia vuodessa. Suunnitelman kohdassa 5.1. kerrotaan, että 
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alueella kierrätetään, otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan rakentamisessa 
syntyvää pilaantumatonta maa‐ ja kiviainesta, purettua asfalttia ja betoni‐ ja tiilijätettä.

ELY-keskus katsoo, että tällä ympäristöluvalla ei tule sallia em. jätteiden loppusijoitta-
mista alueelle. Rakentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen hyö-
dyntämistä louhoksen maisemoinnissa ei pidetä jätteen loppusijoituksena.

Fingrid Oyj 18.1.2021
Destia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Helakiven kallioalueelle, joka sijaitsee
Joroisten kunnassa kiinteistöillä Helankiven kallioalue 171-409-20-14 ja Helankivi III
171-409-20-13. Alueen läheisyydessä on Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohto
Juva–Huutokoski. Voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeus 58 metriä
leveälle johtoalueelle. Johtoalue muodostuu 30 metriä leveästä johtoaukeasta ja
johtoaukean reunoilla olevista 14 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Maapohja ja 
puusto ovat maanomistajan omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajoh-
tonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. Maanomistajan oikeuksia 
rajoitetaan esimerkiksi siten, että maanomistaja ei saa harjoittaa johtoalueella sellaista 
toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.

Maa-aineksen otto, käsittelytoiminta ja varastointi tulee tehdä kokonaisuudessaan
johtoalueen ulkopuolella eli vaakasuoraan mitattuna vähintään 29 metrin etäisyydellä
voimajohdon keskilinjasta. Keskilinja maastossa on voimajohdon keskimmäisen
virtajohtimen kohdalla. Työmenetelmien tulee olla sellaisia, että voimajohto joutuu
mahdollisimman vähän alttiiksi pölylle.

Maa-ainesta voidaan ottaa Fingrid Oyj:n voimajohdon ympäristössä edellä määritellyn
johtoalueen ulkopuolella ottaen mainitun voimajohdon osalta huomioon seuraavaa:

Ennen maa-aineksen otto- ja louhintatöiden aloittamista tai jatkamista on räjäytysten
vaikutusalueella olevilla johto-osilla pidettävä katselmus Fingrid Oyj:n Varkauden
aluetoimipaikan voimajohtoasiantuntijan kanssa ---. Katselmuksessa tarkastetaan otto-
alueen läheisyydessä olevien pylväsrakenteiden ja johtimien senhetkinen kunto. Kun 
otto- ja louhintatyöt ovat päättyneet, tulee pitää loppukatselmus.

Työn suorittajan on hankittava kaikki viranomaisten vaatimat luvat ja tehtävä ilmoituk-
set räjäytystöiden aloittamisesta. Räjäytystöissä on noudatettava räjäytysalan ajan ta-
salla olevia normeja. Kun johdon läheisyydessä suoritetaan räjäytystöitä, on räjäytys-
kohteet suojattava niin hyvin, ettei johtoon pääse sinkoutumaan kiviä. Varsinkin johti-
met ja eristimet vioittuvat hyvin herkästi. Louhinnassa ei saa käyttää niin suuria
räjähdysainemääriä, että räjäytyksistä aiheutuva kallioperän tärinä aiheuttaa
voimajohtopylväille ja niiden perustuksille minkäänlaista vahinkoa. Tarvittaessa lähim-
pien pylväiden perustuksiin tulee asentaa tallentavat tärinämittarit. 

Maa-aineksen ottoa, maan leikkausta tai louhintaa ei saa suorittaa eikä maa-ainesta tai
alueelta mahdollisesti hakattavaa puustoa varastoida johtoalueella eli vaakasuoraan
mitattuna 29 metriä lähempänä voimajohdon keskilinjaa. Kiviaineksen murskaus,
räjähdys- ja polttoainevarastot, työmaakopit, työkoneiden huolto- ja säilytystilat sekä
maa-aineksen ja murskeen varastointi ja käsittelytoiminta tulee sijoittaa johtoalueen
ulkopuolelle. Kiviaineksen mahdollinen murskaus on suoritettava niin kaukana ja sellai-
sin työmenetelmin, että voimajohdon virtajohtimet ja eristinketjut joutuvat mahdollisim-
man vähän alttiiksi pölyyntymiselle. Maa-aineksen ottaja vastaa henkilökuntansa työ-
turvallisuudesta työskenneltäessä jännitteisen voimajohdon läheisyydessä sekä kaikis-
ta niistä vahingoista, joita voimajohdolle tai sähkön siirrolle saattaa aiheutua maa-ai-
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neksen oton ja louhinnan seurauksena. Tällaisia ovat esimerkiksi likaantuneiden eristi-
mien ja niiden puhdistuksen aiheuttamat häiriöt ja katkokset sähkön siirrossa.

Jos 100 metriä lähempänä voimajohtoja aiotaan räjäyttää kiviä, on siitä ilmoitettava
erikseen mahdollista katselmusta varten Fingrid Oyj:n Varkauden aluetoimipaikan
voimajohtoasiantuntijalle ---. Katselmuksessa todetaan räjäytystöiden vaikutusalueella 
sijaitsevien johto-osien senhetkinen kunto. Räjäytyskohteet on suojattava niin hyvin, 
ettei johtoon pääse sinkoutumaan kiviä. Varsinkin johtimet ja eristimet vioittuvat hyvin 
herkästi. Räjäytystöissä on huomioitava Fingrid Oyj:n ohje Maa-ainesten louhinta ja 
murskaus voimajohtojen läheisyydessä.

Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylväiden maanpäällisis-
tä perustus- ja harusrakenteista. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa kaivaa eikä
liikkua työkoneilla. Työskenneltäessä 110 kV:n johdon alla ei työkoneen työskentely-
alue pystysuoraan mitattuna saa ulottua kolmea metriä lähemmäksi 110 kV:n johdon 
johtimia silloin, kun työkoneen työskentelyalue vaakasuoraan mitattuna ulottuu viittä 
metriä lähemmäksi 110 kV:n johdon reunajohtimia. Voimajohdon läheisyydessä puita 
ei saa kaataa johtoon päin ja kaatosuunta on aina varmistettava puunkorjuutöiden tur-
vallisuusmääräysten mukaisesti. Varastointi johtoalueella on kielletty.

Jos maa-aineksen oton aikana tapahtuu voimajohtoon liittyvä vahinko, pyydämme
ilmoittamaan siitä heti Fingrid Oyj:n kantaverkkokeskukseen, puhelin 030 395 4300.
Jos suunnitelmanne muuttuvat tai voimajohdon ympäristöön suunnitellaan muuta
toimintaa, pyydämme ilmoittamaan siitä Fingrid Oyj:lle ---.

Hakijan vastine

Hakijalle lähetettiin vastinepyyntö saapuneista lausunnoista ja muistutuksista sekä lisä-
selvityspyyntö 21.1.2021 päivätyllä kirjeellä. Lisäselvityspyynnössä hakemukseen pyy-
dettiin tarkentamaan mitä haitta-aineita maa- ja kiviaineksesta, puretusta päällysteestä, 
puretusta betonista ja tiilestä tutkitaan ja mihin raja-arvoihin niitä verrataan pilaantu-
mattomuuden todentamiseksi. Hakija antoi vastineen ja lisäselvityksen 28.1.2021.

Vastine
Destia Oy:llä ei ole tarvetta antaa vastinetta lausuntoihin.

Muistutukseen toteamme, että toiminnasta aiheutuvia melu-, tärinä- ja pölyhaittoja pyri-
tään minimoimaan mahdollisimman hyvin oikealla työn suunnittelulla ja melu- ja pöly-
suojauksilla. Ottamistoimintaa alueella on ollut yleensä 1-2 kertaa vuodessa, joinakin 
vuosina ottoa ei ole ollut lainkaan. Toiminta on jatkossakin samanlaista.

Lisäselvitys

Pilaantumattomien maiden vastaanotto

Pilaantumattomuuden kriteerinä ovat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjear-
vot. Vastaanotettavien maa- ja kiviainesten haitta-aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää 
Vna 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. Pilaantumattomien maiden varastoalueelle 
ei oteta vastaan materiaaleja mahdollisesti likaantuneilta alueilta, kuten teollisuusalueil-
ta, huoltoasemien, ampumaratojen, pesuloiden jne. läheisyydestä. Alueelle ei myös-
kään oteta vastaan maa-ainesta, jonka joukossa on kantoja, betonia, tiiltä, asfalttia tai 
muita vastaavia epäpuhtauksia.
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Materiaalien puhtaus on selvitetty rakennusurakan suunnittelun yhteydessä ja varmis-
tetaan niiden syntypaikassa. Kuorman toimittaja eli jätteen tuoja on vastuussa siitä, 
että alueelle tuotava maa-aines alittaa em. ohjearvot ja täyttää muutkin edellä mainitut 
vastaanoton ehdot. 

Hakija on täsmentänyt 3.2.2021 ympäristönsuojeluviranomaisen pyynnöstä valtioneu-
voston asetuksen (214/2007) mukaisten ohjearvojen soveltamista seuraavasti: Destia 
ottaa vastaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Puhtaiksi katsotaan maa-ainekset, 
joiden haitta-ainepitoisuuden alittavat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnissa annetun valtioneuvosto asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot 
(lisäselvityksen 28.1.2021 liite, puhtaan maa-aineksen vastaanottoehdot 21.4.2020)

Rakennusmateriaalin kierrätys

Vastaanotettavan asfaltin, betonin ja tiilen vastaanoton kriteerinä on, että materiaalit 
kuuluvat valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-
sessa (843/2017) eli ns. MARA-asetuksen soveltamisalaan eli ovat jalostettuina hyö-
dyntämiskelpoisia maarakentamisessa. Materiaalien laadunvarmistus tehdään em. 
asetuksen mukaan dokumentoidusti. Alueella ei oteta vastaan eikä käsitellä pilaantu-
neita eikä pilaantuneiksi epäiltyjä materiaaleja. Vastaanotossa kuormat tarkastetaan, 
punnitaan, dokumentoidaan ja ohjataan joko varastopaikkaan tai suoraan jatkokäsitte-
lyyn murskauspaikalle.

Tarkastus

Ympäristösihteeri on tehnyt alueella valvontatarkastuksen 8.10.2020.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Destia Oy:lle Joroisten kunnan, Lahnalah-
den kylässä sijaitseville kiinteistöille Helakiven kallioalue ja Helakivi III (171-409-20-14 
ja 171-409-20-13) luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristöluvan kallion louhinnalle 
ja kiven murskaukselle siirrettävällä kivenmurskauslaitoksella sekä ympäristöluvan ra-
kentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, puretun päällysteen 
sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittelyyn ja varastointiin (jätteen ammattimainen tai laitos-
mainen käsittely).

Lupa aloittaa  toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta  ympäristönsuojelulain  
199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti myönnetään.

Lupa myönnetään 25.11.2020 täydennetyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti 10 
vuodeksi seuraavin lupaehdoin:

Lupamääräykset

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,4 ha 
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 300 000 m3 ktr. Alin sallittu ottotaso on 
+108,00 (N2000).

MaL 6 ja 11 §

2. Lupa tuoda Helakiven kallioalueelle ottamisalueen maisemointiin tarkoitettuja tai 
jatkojalostukseen tarkoitettuja rakentamisessa syntyneitä pilaantumattomia maa‐ ja 
kiviaineksia (ylijäämämaa-aineksia).

Ylijäämämaa-aineksen pilaantumattomuus on selvitettävä näytteenotolla, mikäli 
sen puhtaudesta ei ole varmuutta. Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tulee alit-
taa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysohjearvot. Valvontaviran-
omainen voi tarvittaessa määrätä näytteenoton.

YsL 6, 7, 16, 17, 20, 52 ja 62 §:t, Vna 214/2007

3. Lupa tuoda ja jatkojalostaa Helakiven kallioalueella purettuja päällysteitä sekä be-
toni- ja tiilijätteitä.

Aineksien pilaantumattomuus on selvitettävä näytteenotolla, mikäli sen puhtaudes-
ta ei ole varmuutta. Jakeiden haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa Valtioneuvoston 
asetuksen 843/2017 mukaiset raja-arvot. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa 
määrätä näytteenoton.

YsL 6, 7, 16, 17, 20, 52 ja 62 §:t, Vna 843/2017

4. Lupamääräyksissä 2. ja 3 tarkoitettuja jätteitä, eli rakentamisessa syntyneitä pi-
laantumattomia maa‐ ja kiviaineksia (ylijäämämaat), purettuja päällysteitä sekä be-
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toni‐ ja tiilijätteitä on sallittu tuoda enintään 50 000 tn vuodessa ja varastoida enin-
tään 3 vuotta. 

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 §:t, JL 13, 29, 72 §:t Vna 843/2017, Vna 214/2007, Vna 
331/2013

5. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaaval-
la tavalla. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa otta-
misen edistymistä.  

Ottamisen aikana syntyvät jyrkänteet on aidattava ja merkittävä putoamisvaaran 
ehkäisemiseksi. Alueella tapahtuvasta liikenteestä on kiinnitettävä riittävät varoitus-
taulut tien varteen toimintajaksoilla. 

MaL 11 §, MaA 7 §

6. Ennen toiminnan aloittamista alueelle on tehtävä aloitustarkastus valvontaviran-
omaisen ja Fingrid Oyj:n voimajohtoasiantuntijan kanssa.

Maa-ainestenotossa tulee noudattaa Fingrid Oyj:n antamia työskentelyohjeita ja 
suojaetäisyyksiä ilmajohtojen läheisyydessä.

MaA 7 §, YsL 170 §

Melu, tärinä ja pöly

7. Toiminnan aiheuttama A-painotettu ekvivalenttinen melutaso (LAeq) ei saa ylittää 
lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväarvoa (klo 7 – 22) 55 dB(A), eikä yöohje-
arvoa (klo 22- 7) 50dB(A). Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien va-
paa-ajan asuntojen piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7 – 22) 45 dB(A), eikä yöoh-
jearvoa (klo 22 -7) 40 dB(A). 

Valituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi voi lupaviranomainen edellyttää toimin-
nanharjoittajaa mittaamaan aiheuttamansa melutason lähimmässä häiriintyvässä 
kohteessa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma ja toteuttaa
tarpeelliset toimet meluhaittojen torjumiseksi.

YsL 6, 20, 52, 62 §:t, NaapL 92/1920, 17 ja 18 §:t, Vnp 993/1992
Vna 800/2010, 7 §
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8. Sallitut toiminta-ajat arkisin, maanantaista-perjantaihin:

- Murskaustoiminta klo 7.00 - 22.00 
- Poraaminen klo 7.00 - 21.00
- Rikotus klo 8.00 - 18.00 
- Räjäytykset klo 8.00 - 18.00. 
- Kuormaaminen ja kuljetus klo 6.00 - 22.00

Lauantaisin kuormaus ja kuljetus on sallittua kello 7.00–18.00 välisenä aikana. 
Arkipyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, ei toimintaa 
saa harjoittaa.

YSL 6, 7, 20, 52 §:t VNA 800/2010, 8 §

9. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että lai-
toksen ympärillä on mahdollisimman paljon melu- ja pölyesteenä toimivia varasto-
kasoja, ottorintaus tai vastaavia rakenteita estämässä melun leviämistä asutuksen 
suuntaan. 

Murskaislaitoksen melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla 
ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. 

Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltyinä 
ajankohtina ja niistä on ilmoitettava Fingrid Oyj:lle sekä kiinteistölle 171-409-11-1 
Kangasaho. Tarvittaessa voimajohtojen pylväiden perustuksiin on asennettava täri-
nämittarit.

YSL 6, 7, 20, 52 §:t VNA 800/2010, 6 §

10. Pölypäästöjen joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla maa-ainesta, vä-
hentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta, koteloinnilla ja muilla vastaavilla työ-
teknisillä tavoilla. Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti. Haittojen synty-
mistä voimajohdoille ja lähiympäristöön on estettävä.

Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja tiealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää 
mahdollisimman vähäiseksi. Valtatie 5:n liittymäalue tulee pitää puhtaana autoista 
tippuvasta ja niiden mukana kulkeutuvasta kiviaineksesta. Pölyntorjunnassa on en-
sisijaisesti käytettävä vettä.

YsL 6, 7, 52 ja 62 §:t VNA 800/2010, 4 §
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Polttoaineet ja kemikaalit

11. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei 
niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja 
muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään 
ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja 
käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Mahdollisten polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valu-
ma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. 
Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtii-
leillä.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida tai säilyttää alueella silloin, kun 
alueella ei ole toimintaa. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljy-
vuotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.

YsL 6, 7, 15, 16, 20, 52 §:t, Vna 800/2010, 9 §

Jätteet

12. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön 
roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Jätteet tulee käsitellä ja hyö-
dyntää sellaisessa paikassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat.

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 6, 7, 16, 52, 58 ja 113 §:t, JL 72 §, MaL 5a §, Vna 800/2010, 11 §, 
Vna 190/2013

Päästöt vesiin, tarkkailu ja vesistövaikutukset

13. Rakentamisessa syntyneiden pilaantumattomien maa‐ ja kiviaineksien (ylijäämä-
maat), purettuja päällysteiden sekä betoni‐ ja tiilijätteiden välivarastointialueen sekä 
maa-ainestenottoalueen kuivatusvedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu 
haittaa tai vaaraa alueen pinta- tai pohjavesille.

YsL 6, 7, 16, 17, 20, 52, 62 §:t, MaL 11 §, Vna 800/2010, 10 §
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Toiminnan kirjanpito ja raportointi

14. Kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmi-
kuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:

- louhinnan ja murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- välivarastoitavaksi vuoden aikana vastaanotettujen rakentamisessa synty-

neitä pilaantumattomien maa‐ ja kiviaineksien (ylijäämämaat), purettujen 
päällysteiden sekä betoni‐ ja tiilijätteiden määrä, laji ja alkuperä 

- maisemointiin käytettyjen maa-ainesten määrä ja laji
- vuoden aikana alueelta jatkokäsiteltynä lähteneen maa‐ ja kiviaineksien 

(ylijäämämaat), purettujen päällysteiden sekä betoni‐ ja tiilijätteiden määrä.
- huoltotoimenpiteet, häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arvio 

päästöstä ja sen mahdolliset mittaustulokset)

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä maa-aines-
ten ottotiedot edelliseltä vuodelta NOTTO-rekisteriin.

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

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

15. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen 
edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutuneiden ympäristövaiku-
tusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa valvontavi-
ranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet 
vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi.

Alueella työskenneltäessä on noudatettavana erityistä varovaisuutta. Mahdollisen 
vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahin-
gon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta hälytyskeskukselle ja Joroisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Voimajohdoille aiheutuneista vahingoista on vii-
vytyksettä ilmoittava Fingrid Oyj:lle.

YsL 6, 7, 14, 15, 16, 17 ja 52 §.t, MaL 11 §, Vna 800/2010, 12 §

Alueen maisemointi

16. Lupa oikeuttaa alueen maisemoinnin käyttämällä alueelle soveltuvia pilaantumatto-
mia ylijäämämaa-aineksia. Maa-ainesalueen maisemointi on tehtävä lupakauden 
loppuun mennessä maisemointisuunnitelman mukaisesti. Jyrkänteet tulee suojata 
kiinteällä aidalla. 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 §
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Paras käyttökelpoinen tekniikka

17. Toiminnanharjoittajan tulee seurata aktiivisesti toimialan parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan ja parhaiden käyttökelpoisten käytäntöjen sekä energia- ja materiaalite-
hokkuuden kehittymistä. Toiminnassa tulee mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää 
ja soveltaa tällaisia tekniikoita ja käytäntöjä.

YsL 8, 20, 52 §:t

Vakuudet

18. Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen ja 
lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saami-
sen 32 000 € suuruinen vakuus. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan va-
kuutena.

Maa‐ ja kiviainesjätteiden (ylijäämämaat), purettujen päällysteiden sekä betoni‐ ja 
tiilijätteiden käsittely- ja välivarastointitoiminnan lupamääräysten noudattamisen ja 
lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saami-
seksi on toimitettava 22 000 € suuruinen vakuus. Vakuus toimii myös toiminnan-
aloittamisluvan vakuutena.

Vakuudet on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuudet on oltava voi-
massa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuudet vapautetaan vasta 
sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt jälki-
hoitotoimenpiteet lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi.

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

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

19. 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. Mukaan on pyydettävä Fingrid Oyj:n 
voimajohtoasiantuntija.

YsL 89 ja 94 §:t, MaL 12 §, MaA 7 §
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, mer-
kittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista, erityisten luontosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä 
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueel-
la eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

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.

Ottamisalue ei erotu ympäröivästä metsämaasta. Otto ei aiheuta kauniin maisemaku-
van turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Toiminta ei aiheuta ym-
päristösuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantu-
mista tai sen vaaraa tai erityistä muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta, jo-
ten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Maakuntakaava ei ole ristiriidassa maa-ainestenottotoiminnan tai ammattimaisen jät-
teen hyödyntämistoiminnan kesken. 

Yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemuksessa on esitetty riittävällä tarkkuudella toi-
minnan vaikutukset. Lähin asuinrakennus sijaitsee alle 500 m:n etäisyydellä ottamis-
alueesta, joten lupamääräyksissä on otettu huomioon Valtioneuvoston asetuksen ki-
venlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
800/2010 mukaiset toiminta-ajat ja muut vaatimukset melun ja pölyn torjuntaan. Lupa-
määräyksissä on lisäksi esitetty toimenpiteet, joihin ryhdytään, mikäli toiminnasta ai-
heutuu kohtuutonta melua tai pölyhaittaa

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 §).

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettu-
ja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla an-
nettujen asetusten vaatimukset.

Jätelaki määrittelee jätteen ja purettava materiaali muuttuu viimeistään purkuhetkellään 
jätteeksi. Purettu asfaltti-, tiili- ja betonimurske sekä ylijäämämaat säilyttävät jätteen 
määritelmän, vaikka ne olisi jalostettu. Jätteitä on lupa varastoida alueella 3 (kolme) 
vuotta, mikäli edellä mainitut aikarajat ylittyvät, pidetään varastointialuetta kaatopaikka-
na (Vna 331/2013) ja tällöin mm. massat muuttuvat jäteverolliseksi. Tästä syystä ra-
kentamisessa syntyneiden pilaantumattomien maa‐ ja kiviaineksien (ylijäämämaat), 
purettujen päällysteiden sekä betoni‐ ja tiilijätteiden varastointiajan enimmäiskestoksi 
on määrätty kolme (3) vuotta. Jätteen käsittelyyn on ympäristönsuojelulain 27 § mu-
kaan oltava ympäristölupa. Lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen, kun vuosittain käsiteltävä jätemäärä on alle 50 000 t vuodessa.

..
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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 ja muistutukseen.

Hakemuksesta pyydettiin viisi (5) lausuntoa, joista kolmessa (3) vastattiin, etteivät lau-
su hakemuksesta tai hakemukseen ei ole huomauttamista.

Etelä-Savon ELY-keskus lausui, että tällä ympäristöluvalla ei tule sallia em. jätteiden 
loppusijoittamista alueelle. Rakentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kivi-
aineksen hyödyntämistä louhoksen maisemoinnissa ei pidetä jätteen loppusijoitukse-
na. Jätteiden varastointiajasta on annettu lupamääräys 4.

Fingrid Oyj lausui voimajohtojen huomioisesta toiminnassa suojaetäisyyksin ja tarkas-
tuksin sekä turvallisuusohjein. Fingrid Oyj:n lausunto on otettu huomioon lupamääräyk-
sissä 6, 9, 10, 15 ja 19.

Hakemuksesta saapui yksi (1) muistutus liittyen toiminnasta aiheutuvaan murskaus- ja 
räjäytysmeluun. Meluntorjuntaan ja toiminta-aikoihin on annettu lupamääräykset 7, 8 ja 
9. 

Lupapäätösten yksityiskohtaiset perustelut

Lupamääräys 1

Kokonaisottomäärä ja alin ottamistaso ovat lupahakemuksen mukaiset.

Lupamääräys 2

Lupamääräys ylijäämämaa-aineksien vastaanotosta ja vaatimuksesta niiden pilaantu-
mattomuudesta. Pilaantuneista ylijäämämaa-aineksista voi aiheutua ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa.

Lupamääräys 3

Lupamääräys purettujen päällysteiden sekä betoni- ja tiilijätteiden vastaanotosta.

Määräys on annettu jätteen puhtauden sekä asianmukaisen jätehuollon varmistami-
seksi ja eri materiaalien ja jätteiden pitämiseksi erillään toiminta-alueella.

Lupamääräys 4. 

Lupamääräys jätteiden varastointiajasta sekä vastaanotettavasta enimmäismäärästä 
on tarpeen. 

Lupamääräys 5.

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 kulkijoil-
le aiheudu onnettomuusvaaraa.
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Lupamääräys 6.

Aloitustarkastuksessa käydään läpi luvan velvoitteet ja samalla tarkastetaan luvan mu-
kaiset alueen merkinnät. 

Lupamääräys 7.

Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi sekä luvan 
valvonnan kannalta.

Lupamääräys 8.

Lupamääräys sallituista toiminta-ajoista noudattaen valtioneuvoston asetusta 
800/2010.

Lupamääräys 9. 

Lupamääräys melun ja tärinän torjunnasta noudattaen valtioneuvoston asetusta 
800/2010.

Lupamääräys 10.

Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen eh-
käisemiseksi. Lähimpien häiriintyvien kohteet on otettu huomioon lupamääräyksessä.

Lupamääräys 11.

Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Polttoai-
neiden varastoinnin salliminen vain toimintajakson ajaksi vähentää maaperän ja pohja-
veden pilaantumisriskiä. 

Lupamääräys 12.

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 13.

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja hulevesivaikutuksien hallinnan kannalta. Kiin-
toaineen erottamiseksi ympäristöön päätyvät vedet on tarvittaessa johdettava esimer-
kiksi selkeytysaltaan kautta. 

Lupamääräys 14.

Lupamääräys päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. Määräys on tarpeen luvan valvon-
nan kannalta.

Lupamääräys 15.

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-
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nanharjoittajalla on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita 
niitä.

Lupamääräys 16.

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

Lupamääräys 17.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä. Toiminnassa tulee lisäksi pyrkiä mah-
dollisimman hyvään energia- ja materiaalitehokkuuteen.

lupamääräys 18

Lupamääräys maa-ainestenottotoiminnan ja ammattimaisen jätteenkäsittelytoiminnan 
vakuudesta jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi.

Lupamääräys 19.

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta.

LUVANVOIMASSAOLO

Yhteiskäsittelylupa maa-ainesten ottoon, kalliokiven louhintaan ja murskaukseen sekä 
ympäristölupa rakentamisessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, pu-
retun päällysteen sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittelyyn ja varastointiin on voimassa 10 
vuotta. 

MAKSUT JA VAKUUDET

Lupa- ja tarkastusmaksu

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 2 680 €.

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu on 1575 €, kun 
hakemus on käsitelty yhdessä maa-aineslupahakemuksen kanssa.

Pilaamattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen 
muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, ympäristölupahakemuksen käsittelymak-
su on 1 980 €. Käsittelymaksua on pienennetty 30 prosentilla, koska käsittelyyn käytet-
ty työaika on ollut pienempi muun lupa-asian yhteydessä kuin taksalaskelmissa käytet-
ty.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan maksutaulukko (voimaatulo 1.7.2019), 
kohdat 6.3 ja 12.2. ja maa-ainestaksa (voimaantulo 1.7.2019) 2 §.

Valvontamaksu
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Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja ympäristön-
suojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) määräytyy kul-
loinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan valvontamaksutaksan pe-
rusteella.

Vakuus

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen ja lu-
papäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen 
32 000 € suuruinen vakuus. 

Maa‐ ja kiviainesjätteiden (ylijäämämaat), purettujen päällysteiden sekä betoni‐ ja tii-
lijätteiden käsittely- ja välivarastointitoiminnan lupamääräysten noudattamisen ja lupa-
päätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamiseksi on 
toimitettava 22 000 € suuruinen vakuus. 

Vakuudet toimivat myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. Vakuuden on oltava voi-
massa 12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Maa-ainesvakuus on laskettu ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan (voi-
maantulo 1.7.2019) perusteella.

Toiminnalta on edellytetty ympäristönsuojelulain 59 §:n mukainen jätteenkäsittelytoi-
minnan vakuus. Vakuudella katettavien kustannusten ei arvioida toimintaa lopettaessa 
olevan jätteen määrä ja laatu huomioon ottaen vähäiset. Luvanhakija on arvioinut va-
kuusmääräksi 2 000 euroa (lisätiedoksianto 3.2.2021). Ympäristönsuojeluviranomainen 
on pitänyt arviota riittämättömänä ja arvioinut vakuudeksi 22 000 euroa. 

Vakuuden laskemisessa on oletettu, että varastossa oleva kiertotalousjäte on hyöty-
käyttökelpoista. Kustannukset varaston purkamiseksi muodostuvat silloin kuormauk-
sesta ja kuljetuksesta hyötykäyttökohteeseen (oletus 10 000 tn kuljetetaan kuorma-au-
toilla keskimäärin 20 km päähän käyttökohteeseen).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 9, 10 – 12, 14, 21, 23, 23 a §:t
Vna maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t
Ympäristösuojelulaki (YsL 527/2014) 6, 7, 9, 11, 12, 14-17, 19, 20, 27, 34, 39, 40, 41 – 
44, 47 a, 48, 49, 52, 53, 58-62, 66, 70, 83, 85, 87, 113, 114, 172, 190, 191,199, 205 §:t
Vna ympäristönsuojelusta (YsA 713/2014) 2 – 4, 6, 11 – 15, 18 §:t
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12, 15 – 17, 29, 72, 118, 122 §:t
Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17 – 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston  asetus  kivilouhimojen,  muun  kivilouhinnan  ja  kivenmurskaamojen 
ympäristösuojelusta (MURAUS-asetus 800/2010)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
(214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Keski-Savon ympäristölautakunta 16.5.2019 § 42 Ympäristönsuojeluviranomaisen 
lupa- ja ilmoitus-käsittelyn maksutaksa ja maa-ainestaksa
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LUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti.

Päätös
Destia Oy

Jäljennös päätöksestä
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen
Fingrid Oyj

Ilmoituspäätöksestä
Naapurit (11 kpl)

MUUTOKSENHAKU

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 valitus-
osoituksen mukaisesti.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankoh-
dasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövai-
kutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toimin-
nan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutus-
alueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvoval-
la viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu va-
littajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on va-
lituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantito-
distuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen 
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu 
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa 
käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oi-
keuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökoh-
taisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, säh-
köpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun 
kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä 
päivänä klo 16.15 mennessä.
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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

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

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 eu-
roa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen 
valittajan eduksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 13, 14, 20, 21, 22, 24 - 26 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 15 - 19  
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 23 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
25.02.2021
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