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D/188/11.01.07/2021

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA LITMANKALLION MAA-AINESALUEELLE,
TIMOLA LEPPÄVIRTA / SAVON KULJETUS OY

Keski-Savon ympäristölautakunta 10.6.2021 § 54

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten 
ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiven 
louhinnalle ja murskaukselle (yhteiskäsittelylupa) 10 vuodeksi Leppävirran 
kunnan Timolan kylän kiinteistöille Lähdekangas 420-437-2-55, Hepolahti 
420-437-8-57 ja Hannunaho 420-437-8-81. 

Alue on uusi avaamaton kallioalue, jolla ei ole ennestään ollut maa-aines-
tenottotoimintaa. Suunnitelma-alueen koko on 7,9 ha, josta ottamisaluetta 
on 4,5 ha. Maanpinta ottamisalueella vaihtelee +101…+112 (N2000).  Lä-
hin asuinrakennus sijoittuu 330 m etäisyydelle ottamisalueen rajasta itään 
Viitostien toiselle puolelle. Muutoin lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat 
yli 800 m etäisyydelle ottamisalueesta. Alue ei sijoitu ympäristöhallinnon 
luokittelemalle pohjavesialueelle. Alueella tai sen välittömässä läheisyydes-
sä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, eikä alueella tai sen välittömässä lähei-
syydessä ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. Litmankallion 
alueelle ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa eikä alueelle kohdistu 
maakuntakaavamerkintöjä.

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 500 000 m3ktr (noin 1 400 
000 tn) kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla 
alueelta otetaan 50 000 m3ktr (noin 140 000 tn) vuodessa, mutta ottomää-
rään vaikuttaa kiviaineskysyntä. Ottotoiminnassa saattaa olla vuosia, jolloin 
alueelta otetaan keskimääräistä enemmän ja vuosia, jolloin ottotoiminta on 
vähäisempää.

Litmankallion kiviaines irrotetaan louhimalla ja jalostetaan alueella murs-
kaamalla eri kalliokivilajitteiksi. Yksi toimintajakso kestää noin 2-4 viikkoa 
kerralla, jolloin louhitaan ja murskataan tyypillisesti 20 000-30 000 tn kiin-
teää kalliota mahdollisesti useammalla räjäytyksellä. Alueella arvioidaan 
olevan noin 4-7 louhintajaksoa vuodessa. Yhdellä murskausjaksolla murs-
kataan tyypillisesti 20 000-30 000 tn louhetta. Alueella arvioidaan olevan 
noin 4-7 murskausjaksoa vuodessa. Murskain tuottaa erilaisia murskeita 
parhaimmillaan noin 3 000 tn vuorokaudessa. 

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 23.3.-29.4.2021 ja naapureita 
kuultiin 23.3.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta ei jätetty 
muistutuksia. Hakemuksesta saatiin kaksi lausuntoa. Pohjois-Savon ELY-
keskus liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue lausui, että toimijan tulee ar-
vioida yksityistieliittymän mahdolliset parantamistarpeet, jotta se soveltuu 
pitkille kuljetuksille, eikä sen käyttö aiheuta kohtuutonta haittaa tai liiken-
neturvallisuusriskiä valtatien 5 liikenteelle. Toiminnan aikana liittymäalue 
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tulee pitää puhtaana alueelta kulkeutuvasta kiviaineksesta. Terveydensuoje-
luviranomainen lausui lähialueen mahdollisten kaivojen vedenlaadun tutki-
misesta. Hakija on vastineen, jossa on huomioitu lausuntojen vaatimukset. 

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 
6 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntä-
misen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esite-
tyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudat-
taen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia 
esteitä. 

 
Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat koko-
naisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

 
Valmistelija ja lisätietoja: 
Timo Turunen, puh 040 8473 998, timo.turunen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Savon Kuljetus Oy:lle 
liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-aines-
ten ottoon, kallion louhintaan ja kiven murskaukseen 10 vuodeksi Leppä-
virran kunnan Timolan kylässä sijaitsevalle Litmankallion maa-ainesalueel-
le.  

 
Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi 47 500 € suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voi-
massa 12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan ja maa-aines-
taksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteensä 6 450 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kallion 
louhinnalle ja siirrettävälle kivenmurskaamolle sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisesta 
hakemuksesta maa-aineksen ottamiseen 10 vuodeksi Litmankallion maa-
ainestenottoalueelle Leppävirran kunnan Timolan kylän tiloille Lähdekangas (420-
437-2-55), Hepolampi (420-437-8-57) ja Hannunaho (420-437-8-81).

LUVAN HAKIJA

Savon Kuljetus Oy
Suurahontie 5
70460 Kuopio
Y-tunnus 0171337-9
Yhteyshenkilö Henri Kaila, p. 040 840 7522, henri.kaila@savonkuljetus.fi

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Maa-aineslain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla 
päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 
c ja e perusteella.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1. 
momentin 6 a) ja b) –kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan 
toimivaltaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Leppävirran kunnassa toimii Keski-Savon 
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 15.2.2021, Dnro D188/11.01.07/2021.

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Litmankallion alueelle ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa eikä alueelle 
kohdistu maakuntakaavamerkintöjä.

Alue on uusi avaamaton kallioalue, jolla ei ole ennestään ollut maa-
ainestenottotoimintaa. Alueelle haetaan maa-aineslupaa 500 000 m3ktr 
kokonaisottomäärälle ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinta- ja 
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murskaustoiminnalle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle luvan lainvoimaiseksi 
tulemisesta lukien.                  

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Litmankallion alue sijaitsee Leppävirralla noin 12 km etäisyydellä Leppävirran 
keskustasta etelään ja noin 7 km etäisyydellä Varkauden keskustasta pohjoiseen 
Viitostien (valtatie 5) länsipuolella kiinteistöjen Lähdekangas (420-437-2-55), 
Hepolampi (420-437-8-57) ja Hannunaho (420-437-8-81) alueella.

Alue ja sen lähiympäristö ovat nykytilanteessa metsätalouskäytössä olevaa aluetta. 
Suunnitelma-alueen koko on 7,9 ha, josta ottamisaluetta on 4,5 ha. Maanpinta 
ottamisalueella vaihtelee +101…+112 (N2000). 

Lähin asuinrakennus sijoittuu 330 m etäisyydelle ottamisalueen rajasta itään 
Viitostien toiselle puolelle. Muutoin lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat yli 800 m 
etäisyydelle ottamisalueesta.

Lähin vesistöalue on Litmalampi, joka sijoittuu noin 150 m etäisyydelle ottamisalueen 
lounaispuolelle. Litmalammen vesipinta on peruskartan mukaan tasolla +80,2 
(N2000). Alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai 
Natura 2000 -verkkoon kuuluvia alueita, eikä alueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. Lähin 
luonnonsuojelualue sijoittuu Osmajärven rannalle noin 900 m etäisyydelle alueen 
länsipuolelle. Alueen luonnonolot on kartoitettu loppuvuodesta 2020. Selvityksen 
mukaan maa-aineksen ottoalueella tai sen vaikutusalueella ei todettu merkittäviä 
hankkeeseen vaikuttavia luontotyyppeihin tai eliölajistoon liittyviä luontoarvoja.

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 500 000 m3ktr (noin 1 400 000 tn) 
kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla alueelta otetaan 50 
000 m3ktr (noin 140 000 tn) vuodessa, mutta ottomäärään vaikuttaa ennen kaikkea 
Leppävirran ja Varkauden talousalueen kiviaineskysyntä. Ottotoiminnassa saattaa 
olla vuosia, jolloin alueelta otetaan keskimääräistä enemmän ja vuosia, jolloin 
ottotoiminta on vähäisempää.

Ennen ottotoiminnan aloittamista, ottamisalueen rajat merkitään maastoon ja alueelle 
tehdään tarvittavat korkomerkinnät. Ottotoiminta alkaa alueen koillisosasta ja etenee 
ottamissuunnitelmapiirustusten mukaisesti ottotasossa +95 lounaaseen. Kallioalueen 
pohja jätetään viettäväksi, jotta alueella syntyvät sade- ja sulamisvedet saadaan 
ohjattua pois alueelta. Toiminta alkaa tieyhteyden ja varastoalueen rakentamisella 
alueen koillisosaan.

                     
Louhinta ja murskaus

Litmankallion kiviaines irrotetaan louhimalla ja jalostetaan alueella murskaamalla eri 
kalliokivilajitteiksi. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen 
irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen eli 
rikottaminen. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat, jotka varastoidaan 
maisemointia varten suunnitelma-alueelle. Yksi louhintajakso kestää noin 2-4 viikkoa 
kerralla ja louhintajakson aikana louhitaan tyypillisesti 20 000-30 000 tn kiinteää 
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kalliota mahdollisesti useammalla räjäytyksellä. Alueella arvioidaan olevan noin 4-7 
louhintajaksoa vuodessa.
Louhintatyöhön valittu urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman. Räjäytyksessä 
käytetään yleisesti käytössä olevia NG- ja emulsioräjähdysaineita (esim. Kemix -
putkipanokset, Kemiitti). Räjäytysainetta käytetään noin 400–600 g/m3kiveä (150–
220 g/tn) kohti, jolloin räjähdysaineiden vuosikulutus on keskimäärin noin 25 tn ja 
maksimissaan 30 tn. Räjähdysaineiden menekki riippuu mm. kallion laadusta sekä 
käytettävästä räjähdysaineesta. Mikäli alueella käytetään Kemix- tai Kemiitti-
räjähdysaineita, räjähdyksissä vapautuu ainoastaan pieniä määriä typen oksideja ja 
hiilimonoksidia eli häkää. Räjäytysten päästöillä ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia, 
sillä räjäytyskaasut sekoittuvat nopeasti suureen ilmamäärään. 

Kemix- ja Kemiitti-räjähdysaineet sisältävät ammoniumnitraattia (happea tuottava 
aine) sekä öljyä (palava aine). Mikäli maastoon jää räjähtämätöntä räjähdysainetta, 
se liukenee vähitellen veteen. Epäonnistuneiden räjäytysten seurauksena syntyvät 
nitraatti- ja öljypäästöt luontoon ovat kuitenkin harvinaisia, sillä räjäytystyössä 
käytetään asiantuntevia urakoitsijoita, jotka tekevät panostustyön huolellisesti sekä 
ohjeita noudattaen. Räjähdysaineita ei varastoida alueella, vaan ne tuodaan paikalle 
vasta panostuksen alkaessa. Esimerkiksi Kemiitti emulsioräjähteet pumpataan 
suoraan autosta panostusreikiin.

Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan eri kalliokivilajitteiksi. Yhdellä 
murskausjaksolla murskataan tyypillisesti 20 000-30 000 tn louhetta. Alueella 
arvioidaan olevan noin 4-7 murskausjaksoa vuodessa. Murskain tuottaa erilaisia 
murskeita parhaimmillaan noin 3 000 tn vuorokaudessa. Murskattava määrä ja 
tehtävät lajikkeet riippuvat lähialueen kiviaineskysynnästä. Alueelle ei sijoiteta 
pysyvää murskauslaitosta, vaan alueella käytetään aliurakoitsijoiden 
murskainlaitteistoja, jotka tuodaan alueelle vain murskausjaksojen ajaksi. 

Murskauslaitos sijoitetaan suunnitelma-alueelle ottorintauksen suojaan. 
Murskauksessa voidaan käyttää esimerkiksi 2-3 -vaiheista liikkuvaa, Lokotrack 
tyyppisestä tela-alustaisesta esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöisestä 
jälkimurskaimesta koostuvaa murskauslaitosta. Esimurskaimena käytettävä 
telamurskain mahdollistaa murskaimen liikkumisen murskattavien massojen 
liikuttelun sijaan. Esimurskaimelle syöttö tehdään tavallisesti kaivinkoneella. 
Esimurskainta seuraavat yksi tai useampi jälkimurskain sekä seulavaunu. Mikäli 
Lokotrack-tyyppisiä tela-alustaisia murskainlaitteistoja ei ole saatavissa, käytetään 
perinteisiä siirrettäviä aggregaattikäyttöisiä murskaimia.

Toiminnassa käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Lokotrack -tyyppinen tela-
alustainen esimurskain on tyypillisesti varustettu omalla moottorilla ja jälkimurskaimet 
ovat aggregaattikäyttöisiä. Toiminnassa käytettävien koneiden kevyt polttoöljy 
varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa 
kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Suoja-alueella 
maaperä on suojattu reunoilta korotetulla öljynsuojamuovilla, joka on täytetty 
hienojakoisella maa-aineksella. 

Kevyttä polttoöljyä varastoidaan alueella enimmillään 10 000 l. Näiden lisäksi myös 
työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt. Työkoneiden ja murskainten 
polttoainesäiliöiden koot vaihtelevat tyypin ja mallin mukaan. Voiteluaineet 
varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai tilassa, esimerkiksi huoltovaunussa. 
Alueella on toimintajaksojen aikana myös imeytysmateriaalia maaperän ja 
pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. 

Raaka-aineet
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Taulukossa 1 on arvioitu louhinta- ja murskaustoiminnassa käytetyt raaka-
ainemäärät. Määrät on arvioitu vastaavan tyyppisten tuotantojaksojen raaka-
ainemäärien perusteella.

Taulukko 1. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet
Raaka-aine Varastointipaikka Keskimääräinen 

kulutus
(tn/vuosi)

Maksimi 
kulutus

(tn/vuosi)
Kiviaines Suunnitelma-alue 140 000 200 000

Räjähdysaineet 
(esim. Kemix, 

Kemiitti)

Ei varastoida alueella 25 30

Kevyt polttoöljy Kaksoisvaippasäiliöt 84,8 121,2 
Työkoneiden 

voiteluöljy
Lukittava kontti tai tila 6,6 9,4

Toiminta-ajat

Alueella on toimintaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin ja toiminnassa 
noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) kivenlouhimojen, muun 
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 8 §:n mukaisia toiminta-
aikoja:

• poraaminen klo 7-21 välisenä aikana;
• räjäytykset klo 8-18 välisenä aikana;
• rikotus klo 8-18 välisenä aikana;
• murskaaminen klo 7-22 välisenä aikana; ja
• kuormaaminen ja kuljetukset klo 6-22 välisenä aikana.

Liikenne

Alueelle liikennöidään Viitostieltä erkanevasta liittymästä. Toiminnan alkuvaiheessa 
kunnostetaan alueelle menevä vanha metsäautotie. Myöhemmin tehdään suorempi 
tieyhteys Viitostielle. Tieyhteys rakennetaan siten, että tieltä ei ole suoraa 
näköyhteyttä alueelle. Viitostien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 
kallioalueen kohdalla vuonna 2020 oli 6 874 ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja oli 
721.

Alueella liikennöidään pääosin arkisin maanantaista perjantaihin klo 6-22 välillä. 
Alueen liikennöinti on riippuvainen ennen kaikkea lähialueen kiviaineskysynnästä. 
Käytännössä kuljetukset eivät ole säännöllisiä vaan keskittyvät lyhyille ajanjaksoille, 
jolloin alueelta kuljetetaan kiviainesta pois suurempia määriä kerralla. Louhinta- ja 
murskausjaksojen aikana työntekijöiden henkilöautoliikenne lisää liikennöintiä 
alueella. Alueella liikennöi korkeintaan noin 50 raskasta ajoneuvoa päivässä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin

Maa-ainesten otolla on aina vaikutuksia alueen lähimaisemakuvaan ja ottotoiminnan 
myötä lähimaisema muuttuu maastonmuotojen muuttumisen myötä. Ottotoiminta 
vaikuttaa kaukomaisemaan varsin vähän, vaikka alueen korkein kohta lähtee oton 
myötä. Tähän vaikuttaa se, että mäki madaltuu vain noin kolme metriä, alueella 
kasvaa puustoa ja mäki kohoaa melko jyrkästi. Alueella tai sen läheisyydessä ei 
sijaitse valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi luokiteltuja 
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maisema-alueita. Kallioalue ja sen lähiympäristö eivät ole nykytilanteessa 
virkistyskäytössä, joten toiminnan vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen arvioidaan 
vähäisiksi.

Alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura 2000 -verkkoon 
kuuluvia alueita. Luontoselvityksessä ei havaittu suojeltuja luontotyyppejä. Näin ollen 
maa-aineksen ottotoiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia alueen luontoarvoihin eikä 
sen arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksiltaan negatiivisia muutoksia lähialueen 
luonnonoloissa. 

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintaveteen

Maa-ainesten ottotoiminnasta aiheutuu aina peruuttamattomia vaikutuksia maa- ja 
kallioperään, sillä maa-aines poistetaan pysyvästi. Alue ei sijoitu arvokkaalle 
kallioalueelle. Koska Litmankallion alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle 
pohjavesialueelle tai laajemman vesistön välittömään läheisyyteen, ei maa-ainesten 
otolla arvioida olevan laaja-alaisia vaikutuksia pohja- ja pintaveteen. Ehyillä 
kallioalueilla louhinnan vaikutukset pohjaveteen ovat epätodennäköisiä. 

Maa-ainesten otto voi vaikuttaa paikallisesti pintavalunnan muuttumisen kautta. 
Koska kallion eheydestä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa, alueella syntyvät sade- ja 
sulamisvedet joko suotautuvat kallioruhjeisiin tai ne ohjataan pois toiminta-alueelta. 
Alueella syntyvät sade- ja sulamisvedet ohjataan toiminnan alkuvaiheessa olemassa 
olevaan ojaan alueen koillispuolelle. Ottotoiminnan edetessä tehdään tarvittaessa 
toinen purkupiste alueen luoteisosaan, josta vedet ohjautuvat lähimaastoon. Vesiä 
purettaessa huolehditaan, ettei vedet lätäköidy purkualueelle ja ettei vesien joukossa 
kulkeudu kiintoainesta. Tarvittaessa rakennetaan selkeytysallas kiintoaineen 
erottamiseksi ennen vesien maastoon ohjaamista.

Pohjaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellaisten 
onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan 
maahan. Kallioalueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita vain toimintajaksojen 
yhteydessä. 

Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä 
ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. 
Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai tilassa, esimerkiksi 
murskaimen aggregaattivaunun varastotilassa. Hakija katsoo, että riski poltto- tai 
voiteluaineiden pääsystä maaperään on erittäin pieni, sillä säiliöiden ja maaperän 
suojauksen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. 

Poltto- ja voiteluaineita voi päästä maaperään ainoastaan mahdollisten työkoneiden 
rikkoontumisten yhteydessä, jolloin vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi 
toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan ja likaantunut maaperä puhdistetaan. Alueelle 
varataan riittävä määrä imeytysmateriaalia mahdollisen maaperään kohdistuvan 
öljyvahingon torjumiseksi. Työkoneiden mahdolliset onnettomuudet ovat kuitenkin 
pienialaisia eivätkä aiheuta mittavia tuhoja ympäristölleen.

Päästöt ilmaan

Litmankallion alueella pölyä syntyy kalliokiven louhinnassa, louheen murskauksessa 
ja seulonnassa sekä valmiiden tuotteiden lastauksessa. Myös maa-ainesalueen 
sisäinen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat aiheuttaa tietyissä 
sääolosuhteissa pölypäästöjä. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä on 
halkaisijaltaan yli 10 μm kokoluokkaa, jotka laskeutuvat lähelle päästökohdetta. 
Murskauslaitos ja kaikki työkoneet tuottavat myös kaasumaisia päästöjä. 
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Toiminnassa käytettävien polttoöljyjen rikkipitoisuudet ovat Valtioneuvoston 
asetuksen (413/2014) raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta mukaisesti 
kevyellä polttoöljyllä enintään 0,10 painoprosenttia.

Kallion porauksen pöly on hienojakoista ja se kerätään poravaunun 
pölynkeräyslaitteistolla. Pölynkeräyslaitteiston suodattimet pyritään tyhjentämään 
muualle kuin suoraan räjäytyspaikoille pölypäästöjen vähentämiseksi. Muutoin 
louhinnan ja lastauksen pöly on suurijakoista, eikä leviä haitallisesti ympäristöön. 
Räjäytyksen yhteydessä on havaittavissa hetkellinen pölypilvi, joka laskeutuu 
räjäytyspaikalle. Hengitettävien hiukkasten (PM10) määrälle on annettu 
Valtioneuvoston asetuksessa (79/2017) ilmanlaadusta raja-arvot; vuorokauden 
keskiarvo 50 μg/m3 ja vuoden keskiarvo 40 μg/m3/d, joita toiminnassa ei ylitetä.

Kiven murskauksen pölypäästöjä voidaan vähentää laitoksen sijoitusratkaisuilla ja 
teknisillä toimilla. Teknisiin toimiin kuuluu mm. murskainten kuljettimien kotelointi ja 
pölynerotinlaitteistot. Murskaimen pölyämisenestämiseksi esimurskaimen 
syöttösuppiloon ja jälkimurskaimen seulaan tai purkupäähän voidaan syöttää vettä. 
Jo murskatun kiviaineksen pölyämistä voidaan vähentää säätämällä kiviaineksen 
putoamiskorkeutta ja kastelemalla murskekasoja. Vedellä tehtävää pölynsidontaa 
voidaan harjoittaa vain pakkaskauden ulkopuolella. Murskainten sijoittelussa on 
mahdollista hyödyntää alueen varastokasoja pölyn leviämisen estämiseksi sekä 
pienentää kiviaineksen siirtomatkoja sijoittamalla varastokasat murskainten 
välittömään läheisyyteen.

Melu ja tärinä

Litmankallion alueella melua syntyy kalliokiven louhinnasta (poraus, räjäytykset, 
rikotus), louheen murskauksesta sekä lastauksesta. Myös työmaaliikenne aiheuttaa 
melua, mutta vähäisemmässä määrin kuin edellä mainitut toiminnot.

Melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään eri tavoin. Melun 
syntyä vähennetään laitteiston kunnossapidolla ja huollolla. Uusimmissa 
murskainmalleissa esimerkiksi esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja, 
mikä osaltaan vähentää murskaimesta aiheutuvaa melua. Murskaamisessa pyritään 
käyttämään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa. Jo syntyneen melun 
etenemistä voidaan vähentää toimintojen sijoitusratkaisuilla siten, että melun 
leviäminen ympäristöön ja kohti lähimpiä häiriintyviä kohteita on mahdollisimman 
vähäistä. Murskauslaitos esimerkiksi sijoitetaan ottorintauksen suojaan, jolloin 
ottorintaus toimii meluesteenä. Kallion pinnalta kuorittavat pintamaat kasataan 
ottamisalueen reunoille ja pintamaakasat toimivat myös meluesteinä. Litmankallion 
alueen toiminnasta on tehty laskennallinen meluselvitys (SGM 25.2.2021), 
meluselvitysraportti on hakemuksen liitteenä. 

Meluselvityksen perusteella Litmankallion alueen toiminnasta ei aiheudu 
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisten päiväajan sallittujen 
keskiäänitasojen ylittäviä melutasoja Meluselvityksen perusteella toiminta 
Litmankallion alueella voidaan toteuttaa ottamissuunnitelman mukaisesti ilman 
erillistä meluntorjunnan suunnittelua.

Kalliokiven ottotoiminnassa tärinää aiheuttavat erityisesti louhintaräjäytykset. Muut 
louhinnan työvaiheet tai murskaustoiminta aiheuttavat vain lievää tärinää, jota ei 
havaita kuin toimintojen välittömässä läheisyydessä. Kallion räjäytysten aiheuttama 
tärinä leviää hetkellisesti alueen lähiympäristöön. Tärinän leviämiseen vaikuttavat 
maa- ja kallioperän ominaisuudet, kuten maalaji. Laajimmalle alueelle tärinä leviää 
pehmeissä maalajeissa (esim. savi). Tärinän mittaamisessa, sekä ihmisen kokemana 
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että rakenteiden vaurioitumiskriteereiden kannalta, värähtelyliikettä kuvaavana 
fysikaalisena suureena käytetään heilahdusnopeutta (v), jonka yksikkö on mm/s. 

Maa- ja kallioperässä värähtelyaalto menettää energiaansa etäisyyden kasvaessa ja 
tämä havaitaan heilahdusnopeusarvon pienenemisenä. Jokaiselle rakennukselle 
voidaan laskea tärinän kestävyyttä kuvaava heilahdusnopeuden suurin ohjearvo (v), 
jota laskiessa huomioidaan rakennuksen rakennustapa (Fk) sekä heilahdusnopeus 
(v1) eri etäisyyksillä erilaisissa perustamisolosuhteissa. 

Ihmisen alttius erilaisille tärinäkokemuksille on hyvin yksilökohtainen, mutta yleisesti 
5-10 mm/s heilahdusnopeus havaitaan, 10 - 20 mm/s koetaan epämiellyttävänä ja 20 
- 35 mm/s häiritsevänä. Räjäytysten aiheuttamaan tärinään voidaan vaikuttaa 
panostusteknisin keinoin. Jokaisesta louhinnasta laaditaan räjäytyssuunnitelma, joka 
voidaan tarvittaessa esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätteet

Alueella muodostuu jätteitä toimintajaksojen ajaksi tuotavissa tilapäisissä toimisto- ja 
sosiaalitiloissa sekä mahdollisissa koneiden ja laitteiden pienissä huolloissa. Alueella 
ei tehdä koneiden tai laitteiden suunnitelmallisia, suurempia huoltoja tai pesuja. 
Kaikki alueella mahdollisesti syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte kerätään
umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan urakoitsijan toimesta paikallisen jätehuollon 
toimijalle. 

Jäteöljyt varastoidaan esimerkiksi 0,5 m3:n lukittavassa astiassa. Mahdollisesti 
pienissä ja yllättävissä huoltotöissä syntyvät voiteluaineet, akut, öljynsuodattimet ja 
likaantuneet trasselit säilytetään lukittavassa tilassa. Kaikki vaaralliset jätteet 
toimitetaan urakoitsijan toimesta asianmukaisesti vaarallisten jätteiden 
vastaanottoasemalle. Myös mahdollinen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen 
torjuntatoimissa likaantunut imeytysmateriaali toimitetaan vaarallisen jätteen 
vastaanottoasemalle. Mahdollisesti toiminnan aikana vahinkotilanteissa likaantunut 
maa-aines toimitetaan lähimpään pilaantuneiden maiden vastaanottoasemalle 
asianmukaisesti käsiteltäväksi. Mikäli alueelle sijoitetaan kemiallinen käymälä, sen 
saniteettivedet tyhjennetään säiliöautolla ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle.

Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. Alueelta muodostuu 
kaivannaisjätteeksi luokiteltavia pintamaita ja hakkuutähteitä arviolta noin 25 000 m3. 
Pintamaakerroksen paksuus vaihtelee ollen paikoin avokalliota. Pintamaat ja muut 
alueen raivaamisesta syntyvät sekalaiset maamassat läjitetään ottamisalueen 
reunoille ja hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Kannot ja hakkuutähteet 
käytetään energiahyötykäyttöön. Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia, eikä 
siten ole tarvetta toteuttaa kaivannaisjätteiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseviä toimenpiteitä.

Alueen maisemointi ja jälkihoito

Alueen maisemointi on ajankohtaista aikaisintaan 10 vuoden kuluttua, joten tässä 
vaiheessa suunnittelua alueen jatkokäytöstä voidaan antaa vain suuntaa antavia 
ehdotuksia. Kalliorintaukset louhitaan lähes pystysuorasti ja yli 3 m korkeat seinämät 
aidataan riittävän korkealla aidalla, jotta alueella on turvallista liikkua. Kallioseinämän 
korkeus vaihtelee lopulta 6-14 metriä. Ottamistoiminnan aikana poistetut pintamaat 
levitellään takaisin alueelle ja kasvillisuuden annetaan palautua luontaisesti. Alueen 
maisemoinnin toteutus tarkistetaan maa-aineslupaviranomaisen kanssa kallioalueen 
elinkaaren loppupuolella esimerkiksi maastokatselmuksella.
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PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN JA 
YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

Alueen toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa 
mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi käyttämällä työkoneina alan uusimpia malleja 
voidaan vähentää alueella syntyviä pöly- ja melupäästöjä. 

Savon Kuljetus Oy:llä on sertifioitu toimintajärjestelmä (FIHSK11108143AB), joka 
pitää sisällään ISO 9001 laatujärjestelmän ja ISO 14 001 ympäristöjärjestelmän, 
jonka avulla kartoitetaan ja hallitaan koko Savon Kuljetus Oy:n ympäristövaikutuksia. 
Toimintajärjestelmää ylläpidetään Savon Kuljetus Oy:n auditointiohjelman mukaisin 
auditoinnein. Toimintajärjestelmä auditoidaan vuosittain ulkopuolisen auditoijan 
toimesta.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin ympäristölle sekä alueen 
työntekijöille aiheuttavat louhintatyöt, erilaisten poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja 
murskauksen aikainen varastointi, työkoneiden vuotaminen sekä murskainten 
mahdolliset tulipalot ja alueen liikenne. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään 
asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla. Poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja 
murskauksen aikaisen varastoinnin vuotoja pyritään ehkäisemään edellä kuvatuin 
rakenteellisin ratkaisuin; polttoainesäiliöt ja tankkauspistoolit on varustettu lukituksella 
sekä ylitäytönestimillä. Polttoaineita varastoidaan suoja-alueella, jonka maaperä on 
suojattu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Räjähteitä 
alueella ei varastoida lainkaan. Murskainten toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia 
pyritään estämään säännöllisellä huollolla ja tarkkailuilla.

Poikkeustilanteissa työkoneet tai murskaimet pysäytetään vian määrittämistä ja 
korjaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan 
torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään 
imeytysmateriaaliin, jota alueelle on varattu onnettomuustilanteita varten riittävä 
määrä. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen 
imeytysaineen kanssa lähimmälle pilaantuneiden maiden vahinkokentälle 
käsiteltäväksi. Savon Kuljetus Oy:llä on oma ympäristövahinkovakuutus (Pohjola 
Vakuutus Oy nro 48-01517-4).

Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan ja väärinkäytön riski. Alueella 
liikkuminen kielletään kyltein ja kalliorintaukset merkitään huomionauhoin ja 
pintamaakasoin. Tarvittaessa tulotielle asennetaan lukittava puomi, jolla estetään 
asiaton liikennöinti alueelle.

Kaikista alueella tapahtuvista onnettomuuksista ilmoitetaan ympäristölupaa valvovalle 
viranomaiselle. Onnettomuuden laajuudesta ja vakavuudesta riippuen tehdään 
ilmoitus myös Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään vain 
asiantuntevia urakoitsijoita, joilla on omat toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle. 
Henkilökuntaa on koulutettu (esim. työ- ja ympäristöturvallisuuskortti) toimimaan 
erilaisissa poikkeus- ja onnettomuustilanteissa. Savon Kuljetus Oy:lla on oma, 
8.8.2019 päivitetty toimiminen onnettomuus- ja hätätilanteissa -ohje.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI
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Louhinta- ja murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan 
tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Louhintatyöstä laaditaan 
louhintasuunnitelma, joka voidaan myös tarvittaessa esittää lupaa valvovalle 
viranomaiselle. 

Murskausjaksoilla kulloinkin työhön valittu urakoitsija pitää toiminnasta 
työmaapäiväkirjaa, johon merkitään mm. päivittäiset tuotantomäärät, toiminta-ajat, 
käytetyt raaka-aineet sekä laitteiden huollot ja mahdolliset poikkeustilanteet. Alueen 
melu- ja pölytilannetta, pohjavettä sekä suojausrakenteiden kuntoa tarkkaillaan 
toiminnan aikana aistinvaraisesti. 

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

EHDOTUS MAA-AINESLUVAN VAKUUDEKSI

Maa-ainesluvan saaja on maa-aineslain 12 §:n perusteella velvollinen maksamaan 
vaadittaessa hyväksyttävän vakuuden ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden 
tarkoituksena on varmistaa maa-aineslain 11 §:n mukaisesti maisemointi-, jälkihoito- 
ja muiden velvoitteiden toteutuminen.

Hakija ehdottaa lupamääräysten noudattamiseksi ennen toimenpiteiden aloittamista, 
että alueelle asetetaan 47 500 € suuruinen maa-ainesvakuus. Vakuuden suuruus on 
laskettu Leppävirran 1.1.2021 voimaan tulleen maa-ainestaksan mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus julkaistiin 23.3.2021 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin 
nähtävillä 23.3.-29.4.2021 Leppävirran kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 
www.leppavirta.fi ja Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat. 

Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat kuultiin 23.3.2021 päivätyllä 
kuulemiskirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja 
luonnonvarat- vastuualue), Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne- ja 
infrastruktuuri- vastuualue) ja Leppävirran kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Pohjois-Savon ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue ilmoitti 1.4.2021, 
ettei hakemuksesta ole lausuttavaa.

Leppävirran kunnan terveydensuojeluviranomainen 22.4.2021: ”Mikäli lähialueelle 
sijoittuu talousvesikaivoja, terveysvalvonta suosittelee tutkimaan niiden veden laadun 
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(mikrobiologinen ja kemiallinen) ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päätyttyä. 
Tarvittaessa myös toiminnan välillä, mikäli on epäilyä, että talousvesikaivojen laatuun 
on tapahtunut muutoksia louhinta- ja murskaustoiminnasta.

Terveysvalvonnalla ei ole muuten huomautettavaa hakemuksen mukaiselle 
toiminnalle, mikäli mahdolliset pöly-, meluhaitat ennaltaehkäistään siten, ettei 
läheisille asuinalueille synny terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita.”

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 3.5.2021:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue lausuu asiasta 
naapurina (valtatie 5). Hakemuksen liikennettä kuvaava osio on melko suppea. Sen 
mukaan alueelle liikennöidään Viitostieltä erkanevasta liittymästä, mutta tarkempaa 
sijaintitietoa ei ole esitetty kuin meluselvityksen kohdetta kuvaavissa tiedoissa 
(Viitostie 226). Kyseessä on oletettavasti yksityistieliittymä tieosoitteessa 5/147/8093 
vasen, joka johtaa kiinteistölle 420-437-8-57 (Hepolampi).

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue muistuttaa, että liikennöinti tapahtuu valtatielle 
5, jossa ko. yksityistieliittymän kohdalla on 100 km/h nopeusrajoitus ja molempiin 
suuntiin alkava ja loppuva ohituskaistaosuus. Liittymän sijaintipaikka ei ole 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta paras mahdollinen, mutta vaihtoehtojakaan ei 
juuri ole.

Toimijan tulee arvioida yksityistieliittymän mahdolliset parantamistarpeet (mm. riittävä 
leveys, saareke, näkemäraivaukset, päällystäminen), jotta se soveltuu pitkille 
kuljetuksille, eikä sen käyttö aiheuta kohtuutonta haittaa tai liikenneturvallisuusriskiä 
pitkämatkaiselle valtatien 5 liikenteelle. Liikennöinti valtatielle 5 tulisi nähdä myös 
toimintaan liittyvänä riskinä liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Hakemus liittymän 
parantamisesta käyttötarkoituksen mukaiseksi tulee toimittaa Pirkanmaan 
ELYkeskukseen. Mahdolliset toimenpiteet tulee olla tehtyinä ennen toiminnan 
aloittamista. Toiminnan aikana liittymäalue tulee pitää puhtaana alueelta 
kulkeutuvasta kiviaineksesta.

Meluselvityksen mukaan alueen toiminnasta ei aiheudu VN:n asetuksen mukaisten 
päiväajan sallittujen keskiäänitasojen ylittäviä melutasoja. Selvityksessä ei ole 
kuitenkaan arvioitu raskaan liikenteen kuljetusten aiheuttamaa melutasoa. Toisaalta 
lähin häiriintyvä kohde on jo tällä hetkellä valtatien 5 liikennemelualueella, joten 
ottoalueen liikennöinnistä johtuva melutason muutos ei luultavasti ole merkittävä ko. 
kohteen näkökulmasta. Toiminta-alueen, kuljetusreitin ja valtatien 5 melualueen 
yhteisvaikutus on syytä kuitenkin huomioida.

Hakijan vastine

Litmankallion alueelle liikennöidään, kuten ELY-keskus lausunnossaan esittää, 
Viitostieltä (valtatie 5) erkanevasta liittymästä: yksityistieliittymä tieosoitteessa 
5/147/8093 vasen. Hakija huolehtii mahdollisista yksityistieliittymän 
parantamistarpeista, kuten tien riittävästä leveydestä ja mahdollisista 
näkemäraivauksista, päällystämisestä tai saarekkeesta siten, että kallioalueelle 
suuntautuva liikenne ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai liikenneturvallisuusriskiä 
Viitostien liikenteelle. Lisäksi toiminnassa huolehditaan siitä, että kiviainesta ei 
kantaudu tielle. Mahdollisesta liittymän parantamisesta tehdään asiaankuuluva 
hakemus Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen toiminnan aloittamista.

Meluselvityksessä ei ole huomioitu raskaan liikenteen kuljetusten aiheuttamaa 
melutasoa, sillä Viitostielle liikennöitävän reitin varrelle ei sijoitu häiriölle alttiita 
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kohteita. Lähin häiriintyvä kohde sijoittuu Viitostien varrelle, Viitostien vastakkaiselle 
puolelle kallioalueen kanssa. Kallioalueelle johtavan liittymän kohdalla Viitostien
keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2020 oli 6 874 ajoneuvoa, joista 
raskaita ajoneuvoja oli 721. Kallioalueella arvioidaan liikennöivän enintään 50 
raskasta ajoneuvoa päivässä. Kallioalueelle kohdistuvan liikenteen aiheuttama 
muutos alueen nykyiseen melutilanteeseen arvioidaan vähäiseksi, joten liikennöintiä 
ei näin ollen ole meluselvityksessä huomioitu. 

ELY-keskuksen lausunnon mukaan toiminta-alueen, kuljetusreitin ja valtatie 5 
melualueen yhteisvaikutus on syytä kuitenkin huomioida. Yhteismeluvaikutuksesta on 
tehty laskennallinen tarkastelu meluselvityksen lisäksi. Lähimmän asuinkiinteistön 
kohdalla päiväajan melutaso on 64,3 dB. Meluselvityksen mukaan kallioalueen 
toiminta aiheuttaa pahimman melutilanteen lähimmällä häiriintyvällä kohteelle, kun 
ottamistoiminnan alkuvaiheessa murskataan. Meluselvityksen mallin 3 mukaisessa 
tilanteessa, jossa on huomioitu murskaustoiminta mukaan lukien kuljetukset alueelle 
(5 raskasta-ajoneuvoa tunnissa) ja Viitostien liikenne (6 874 ajoneuvoa 
vuorokaudessa), on melutaso lähimmässä häiriintyvässä kohteessa 64,9 dB. Eli 
kallioalueen toiminnan vaikutus kohteen melutasoon kasvaa 0,6 dB.

Hakijan tiedossa ei ole, että kallioalueen läheisyydessä olisi talousvesikaivoja. Mikäli 
alueelta myöhemmin kuitenkin löytyy talousvesikäytössä olevia kaivoja, tehdään 
veden laadun tutkimukset terveydensuojeluviranomaisen antaman lausunnon 
mukaisesti. Muilta osin lausunnoissa esitettyyn hakijalla ei ole lisättävää, vaan viittaa 
maa-aines- ja ympäristölupahakemuksessa esitettyihin tietoihin.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain (MaL) 4 §:n 
mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (Ysl) 27 §:ssä 
tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä 
murskauslaitoksella 10 vuodeksi Leppävirran kunnan Timolan kylän tiloille 
Lähdekangas (420-437-2-55), Hepolampi (420-437-8-57) ja Hannunaho (420-437-8-
81).

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa 
seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset 

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 4,5 ha:n 
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 500 000 m3 ktr. Alin sallittu ottotaso on 
+95,00 (N2000).

MaL 6 §, 11 §

2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla 
vastaavalla tavalla. Alueen korkotaso ja alin ottotaso tulee merkitä alueelle 
näkyville paikoille. 

Turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla tai muulla selvästi erottuvalla tavalla 
merkittävä jyrkännekohdat. 

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 10.06.2021 / 54 §



12 (21)

MaL 11 §, MaA 7 §

3. Alueella saadaan murskata alueelta otettua maa-ainesta enintään 200 000 tonnia 
vuodessa.

Sallitut toiminta-ajat ovat 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

Erityisistä syistä, on kiviaineksen kuormaus ja kuljetus sallittu myös lauantaisin 
klo 7.00 – 16.00.  Arkipyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti 
vapaapäiviä, ei toimintaa saa harjoittaa.

Ysl 20 §, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 § 8

Melu, pöly ja tärinä

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

Valituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi voi lupaviranomainen edellyttää 
toiminnanharjoittajaa 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 §

5. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että 
laitoksen ympärillä on mahdollisimman paljon melu- ja pölyesteenä toimivia 
varastokasoja, 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 kiinteistölle 420-437-8-56 Rauhala. Tärinää 
tulee mitata ensimmäisen louhintajakson aikana vähintään lähimmältä 
asuinkiinteistöltä 420-437-8-56 Rauhala. 

Louhinta- ja murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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

6. Pölypäästöjen joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla maa-ainesta, 
vähentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta, koteloinnilla ja muilla vastaavilla 
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työteknisillä tavoilla. Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti. Haittojen 
syntymistä 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 
ensisijaisesti käytettävä vettä.

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

Polttoaineet ja kemikaalit

7. 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.

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-
altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. 
Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla 
sulkuventtiileillä.

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

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

Jätteet

8. 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 
hyödyntää 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 
säilytettävä 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

9. Maa-ainestenottoalueen kuivatusvedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu 
haittaa tai vaaraa alueen pinta- tai pohjavesille. Kuivatusvedet on tarvittaessa 
käsiteltävä selkeytysaltaassa ennen alueelta poisjohtamista.  
Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajaa 
selvittämään kuivatusvesien laatua näytteenotoin. 
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Kiinteistön 420-437-8-56 Rauhala talousvesikäytössä olevasta kaivosta on 
tutkittava vedenpinnan taso sekä otettava veden laatunäytteet ennen toiminnan 
aloittamista ja kerran toiminnan aikana sekä lupakauden päätyttyä. 

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

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

10. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja 
huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristöviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:
- louhinnan ja murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- huoltotoimenpiteet, häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arvio 
päästöstä ja suoritetut toimenpiteet) 
- mahdolliset mittaustulokset

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä maa-
ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta NOTTO –rekisteriin

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

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

11.Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä 
varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä 
välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta 
aluehälytyskeskukselle ja Keski-Savon ympäristötoimelle. 

Ysl 6 §, 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 52 §, Vna 800/2010 § 12

Alueen maisemointi

12. Alueen maisemointi on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vaiheittain oton 
edistymisen mukaan. Yli 3 metriä korkeat jyrkänteet on aidattava turvallisuuden 
takaamiseksi. 

 
Mahdollisissa luiskauksissa ja kuoppien tasauksissa saa käyttää alueelta 
kuorittuja pintamaita tai vastaavia tarkoitukseen soveltuvia puhtaita maita. 

Toiminnan loputtua alueelle on muodostettava riittävän paksu kasvualusta 
kasvillisuudelle ja sen on metsitettävä tarvittaessa istuttamalla tai kylvämällä. 

Tarkempi suunnitelma alueen maisemoinnista on toimitettava kunnan 
ympäristöviranomaiselle viimeistään vuotta ennen lupakauden päättymistä. 
Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

MaL 11 §, Ysl 16 §

Paras käyttökelpoinen tekniikka

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

YsL 8, 20, 52 §:t

Vakuus

14. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen 
ottotoiminnan aloittamista 47 500 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava 
voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. 

Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on 
lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan 
suoritetuiksi.

YsL 94 §, MaL 12 §, MaA 7 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristöviranomaiselle 
toiminannan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, 
lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. 
Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, 
käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan 
päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 13a §, MaA 7 §, Ysl 89 §, 94 §, 170 §

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1
Maa-ainesten otto on sallittua suunnitelman mukaiselta ottamisalueelta ja sallittu 
ottomäärä on hakemuksen mukainen. Alimmasta ottotasosta on määrätty pohjaveden 
suojelemiseksi. 

Lupamääräys 2
Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä 
sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottamisajan. Jyrkänteiden merkintä ja aitaus 
ovat tarpeen yleisen turvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille aiheudu 
onnettomuusvaaraa. 

Lupamääräys 3
Lupamääräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi. 
Toiminta-aikojen rajaamisessa on noudatettu valtioneuvoston asetusta 800/2010 
(MURAUS –asetus), jossa määritellään toiminta-ajat, kun melulle alttiit kohteet 
sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä. Erityisistä syistä esim. lähellä sijaitsevien 
suurten tietyö- tai muiden rakennushankkeiden toteutuessa on mahdollista sallia 
tuotteiden kuormaus ja kuljetus lauantaisin, mikäli ympäristövaikutukset eivät ole 
kohtuuttomat. 

Lupamääräys 4
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Lupamääräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua 
ilman, että se aiheuttaisi terveys- tai viihtyisyyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai 
loma-asutukselle. Tarvittaessa melumittauksilla varmistetaan melutason raja-arvojen 
alittuminen ja tehdyn meluselvityksen paikkansapitävyys.

Lupamääräys 5
Lupamääräyksessä on määrätty sovellettavaksi toimialan yleisimpiä käyttökelpoisia 
meluntorjuntatoimia ja melun torjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
olevia työkoneita. Näillä ehkäistään erityisesti murskausmelun aiheuttamaa 
viihtyisyyshaittaa alueen asukkaille. Ilmoitusvelvollisuus toiminnasta on annettu 
valvonnan kannalta.

Lupamääräys 6
Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi. Murskauskalustosta ja ajankohdat riippuen käyttökelpoisia ovat 
erilaiset pölyntorjuntatoimet, joita on edellytetty käytettäväksi tarvittaessa. 
Työkoneiden ja ajoneuvojen liikkumisesta alueella voi erityisesti kuivina kausina 
aiheutua pölyämistä. Myös tällaisesta hajakuormituksesta aiheutuvia pölypäästöjä on 
torjuttava.

Lupamääräys 7
Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Vaaditut toimet ovat MURAUS –asetuksen (800/2010) vaatimusten mukaisia. 
Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain murskauksen ajaksi vähentää maaperän 
ja pohjaveden pilaantumisriskiä.

Lupamääräys 8
Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei 
jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on 
hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia 
lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat 
tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden 
turvaamiseksi.

Lupamääräys 9
Määräys on annettu pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Kaivoveden laadun 
tutkimisesta on tarpeen nykytilanteen ja toiminnan mahdollisten vaikutusten 
selvittämiseksi. Pinnankorkeuden seuraamisella varmistetaan riittävän 
suojakerrospaksuuden säilyminen.

Lupamääräys 10
Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 11
Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, 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. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja 
keinoista hallita niitä.

Lupamääräys 12
Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maisemaan soveltuvaksi sekä 
turvalliseksi ihmisille ja ympäristölle. Maisemoinnilla mahdollistetaan myös alueen 
jälkikäyttö.   
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Lupamääräys 13
Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä. Toiminnassa tulee 
lisäksi pyrkiä mahdollisimman hyvään energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Lupamääräykset 14 ja 15
Määräykset ovat tarpeen valvonnan kannalta ja niillä varmistetaan, ettei toiminnan 
loputtua alueelle jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että 
yhteiskäsittelyluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet tehdään. 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

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

Ottamissuunnitelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. 
Alueesta on tehty erillinen luontoselvitys. Maa-ainestenoton vaikutusalueella ei 
todettu merkittäviä luontotyyppeihin tai eliölajistoon liittyviä luontoarvoja. Lähin 
luonnonsuojelualue sijaitsee 900 metrin etäisyydellä alueesta. Otolla tai 
murskauksella ei ole vaikutuksia em. suojelualueeseen. Maa-ainesalueesta 150 
metriä lounaaseen sijoittuu Litmanlampi. Maaston muodoista ja puustosta johtuen 
otolla ei ole merkittäviä vaikutuksia järven rantamaisemaan. Otto ei aiheuta kauniin 
maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Alue ei 
sijaitse pohjavesialueella. Toimittaessa tämän lupapäätöksen määräysten mukaisesti 
ei pohjaveden laatu tai antoisuus vaarannu, eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia 
muutoksia luonnonolosuhteissa tapahdu. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu 
maa-aineslain 3 §:n mukaisia seurauksia.

Maakuntakaavassa alueelle ei kohdistu merkintöjä. Toiminta-alueella ei ole voimassa 
olevaa osayleis- tai asemakaavaa. Harjoitetulle toiminnalle ei siten ole kaavallisia 
esteitä.  

Lähin asuinrakennus sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. 
Valtioneuvosto on antanut asetuksen (800/2010) kivenlouhimon, muun 
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. 
Päivittäiset toiminta-ajat melua aiheuttaville työvaiheille ovat asetuksen mukaisia. 

Toiminnan kesto ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annettu määräykset 
huomioiden, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista 
terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta em. laissa 
tarkoitettua haitallista seurausta. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset 
mm. melu- ja pölypäästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, 
selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Vastaus annettuihin lausuntoihin

Terveydensuojelun lausunnossa esitetty talousvesikaivojen vedenlaadun tutkiminen 
on huomioitu lupamääräyksissä. Melusta ja pölystä aiheutuvien terveyshaittojen 
estämiseksi on määrätty melu- ja pölyntorjuntatoimista annetuissa lupamääräyksissä. 
Melutasoille on annettu raja-arvot sekä melupäästöt on tarvittaessa mitattava. 
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Hakija on ilmoittanut vastineessaan tekevänsä Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen lausunnossa esille tuomat 
liikenneturvallisuuteen liittyvät yksityistieliittymän parantamistarpeet sekä tekevänsä 
mahdollisesta liittymän parantamisesta asiaankuuluvan hakemuksen Pirkanmaan 
ELY-keskukselle ennen toiminnan aloittamista. Liittymän puhtaanapidosta on 
määrätty pölyntorjuntatoimista annetuissa lupamääräyksissä. Toiminnan 
aiheuttamasta meluntorjunnasta on annettu riittävät määräykset lupaehdoissa.

 
LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo
Lupa myönnetään 10 vuodeksi.
(MaL 10 §)

Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa 
olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(Ysl 70 §)

MAKSUT

Lupa ja tarkastusmaksu
Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelymaksu on yhteensä 6450 euroa.

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 4630 euroa.
Maa-ainestenoton ja ympäristöluvan yhteiskäsittely: murskauksen 
ympäristölupakäsittely on 1820 euroa (70 % ympäristölupamaksusta)

Asianosaisten kuulemiskustannukset
Naapurien ja asianosaisten kuuleminen 300 euroa. Lupahakemuksen vireillä tulosta 
ilmoittaminen 50 euroa. Päätöksen kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään 
erikseen.

Valvontamaksu
Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja 
ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) 
määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan 
valvontamaksutaksan perusteella.

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)
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen
lupa- ja ilmoitus-käsittelyn maksutaksa ja maa-ainestaksa

              
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

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

Päätös
Savon Kuljetus Oy
Suurahontie 5
70460 Kuopio
Yhteyshenkilö Henri Kaila 
puh. 040 840 7522
henri.kaila@savonkuljetus.fi 

Jäljennös päätöksestä
Leppävirran kunnan terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Savon ELY –keskus

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet
muistutuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen 
julkaisemisesta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen.
Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan
valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.
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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.
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

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
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella 
sekä
vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua
valvovalla 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
valittajaan
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
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen 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
saantitodistuksesta 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
oikeusavustaja, 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-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle
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henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen 
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

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
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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

Tämän kokouksen päätökset § 49- 51, 59-60
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätöksiin § 52-55, 58
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätöksiin § 56-57
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on 
luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena 
kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta 
vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
  tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
  alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Keski-Savon ympäristölautakunta
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10.06.2021
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Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

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

Oikeudenkäyntimaksu 

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
10.06.2021
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