
LEPPÄVIRRAN KUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

D/345/11.01.07/2021 

 

MAA-AINESLUPA KALLION OTTOON, MÄKELÄ 3:13,MAANRA-

KENNUS VILJAKAINEN OY, VARKAUS 

 

Keski-Savon ympäristölautakunta 16.12.2021 § 89 

  

 Maanrakennus Viljakainen Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-

aineslupaa kallion ottamiseen Varkauden kaupungin Harjurannan kylän ti-

lalle Mäkelä, RN:o 3:13. Ottoalueen pinta-ala on noin 1,42 ha ja kokonais-

ottomäärä on 99 000 m3ktr 10 vuoden aikana. Hakemuksen mukainen tila 

Mäkelä (3:13) on avattu maa-ainesalue, jonka aikaisempi maa-aineslupa 

päättyi 29.8.2021. Kallionoton lisäksi haetaan lupaa vastaanottaa alueelle 

500 m3 ylijäämämaa-aineksia maisemointitarkoituksiin. Lupaa haetaan 

aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (MaL 21 §). 

   

Alkuperäiseen lupahakemukseen sisältyi maa-aineslupahakemuksen lisäksi 

ympäristönsuojelulaissa 27 § tarkoitettu ympäristölupahakemus kallion lou-

hinnalle ja kiven murskaukselle sekä ympäristölupahakemus rakentami-

sessa syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, puretun päällys-

teen sekä betoni‐ ja tiilijätteen murskaukseen ja hyödyntämiseen tekemällä 

meluvalli sekä tasaamalla alueen kenttää (jätteen ammattimainen tai laitos-

mainen käsittely). Uudella ympäristöluvalla haettiin mm. ympärivuotista 

toiminta-aikaa ja mahdollisuutta käsitellä ja sijoittaa alueelle betoni‐ ja tiili-

murskeita sekä välivarastoida purettua asfalttia. 

 

 Luvan käsittelyn aikana 25.10.2021 hakija muutti ympäristölupahakemusta 

jättämällä pois jätteen ammattimaisen hyötykäytön. Sittemmin 9.11.2021 

hakijan ilmoituksella peruuntui myös ympäristölupahakemus kallion lou-

hintaan ja murskaukseen. Keski-Savon ympäristölautakunnan 23.2.2012 § 

12 (VHaO päätös 22.5.2013) myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan 

ja murskaukseen on toistaiseksi voimassa oleva ja hakija jatkaa toimintaa 

voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Voimassa olevan ympäristölu-

van mukaan kallion louhinta- ja murskaustoimintaa saa tehdä 1.9.-31.5. vä-

lisenä aikana. Lupaviranomainen voi myös velvoittaa toiminnanharjoittajaa 

toiminnan tarkkailuun (lupamääräys 17.). 

 

Alueella on voimassa Harjuranta-Härmäniemen osayleiskaava, jossa alue 

on esitetty merkinnällä EO, maa-ainesten ottoalue. Alue sijoittuu Pohjois-

Savon maakuntakaavassa merkinnälle EO, eli maa-ainestenottoalue. Alu-

eella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.  

 

 Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimmät suojelualueet ovat Pyynurkka 

1,5 kilometrin etäisyydellä, sekä Puolihongansuon metsän Natura 2000 –

alue 2,5 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Lähin vesistö, Alalampi, si-

jaitsee noin 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta. 
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 Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 6.8. – 13.9.2021 Keski-Savon ym-

päristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto 

/ Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus Varkauden kaupungin sähköi-

sellä ilmoitustaululla os. www.varkaus.fi. Naapureita ja lähiasukkaita (23 

kpl) kuultiin 6.8.2021 päivätyillä kuulemiskirjeillä. 

   

 Lausunto pyydettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja Liikenne 

vastuualueilta ja Varkauden kaupungin terveydensuojelusta, rakennusval-

vonnasta sekä kaavoitukselta. Hakemuksesta saapui 4 kpl lausuntoja sekä 8 

kpl muistutuksia. Saapuneiden muistutusten ja hakijan toiveesta Jouten-

mäen kallioalueella järjestettiin keskustelutilaisuus 8.10.2021. Pääosin 

muistutukset liittyivät ympäristöluvanvaraisten toimintojen vaikutuksiin.  

 

 Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen voi periä maksun luvan käsittelystä. 17.12.2020 § 80 hyväksytyn  

 ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti, mikäli asian käsittely 

ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa ennen kuin asiasta on tehty pää-

tös, peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet kustannukset. 

Perittävien kustannusten määrä saa olla enintään vastaavasta päätöksestä tai 

muusta suoritteesta perittävän käsittelymaksun suuruinen. 

 

 Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lupahakemusasiakirjat ovat 

esillä kokouksessa.  

   

 Valmistelija ja lisätietoja: ympäristösihteeri Marika Limatius, 

 p. 040 673 8488, marika.limatius@leppavirta.fi 

  

  

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Maanrakennus Viljakainen 

Oy:lle liitteen mukaisen maa-ainesluvan kallion ottoon 99 000 m3ktr koko-

naisottomäärälle Varkauden kaupungin Harjurannan kylän tilalle Mäkelä 

915-424-3-13. Maa-aineslupa sisältää luvan vastaanottaa 500 m3 ylijäämä-

maa-aineksia lupa-aikana maisemointitarkoituksiin.  

  

 Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta maa-aineslain 

21 §:n mukaisesti myönnetään. 

  

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-

misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 

loppuun saamisen varalta 19 450 € suuruinen vakuus. Vakuus toimii myös 

toiminnanaloittamisluvan vakuutena. 

  

 Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakun-

nan 17.12.2020 § 80 maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 1 372 

euroa ja vuotuista valvontamaksua peritään voimassa olevan maa-aines-

taksan mukaisesti. 
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Maanrakennus Viljakainen Oy:n 11.5.2021 vireille jättämän ympäristön-

suojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen käsittely kallion 

louhintaan ja murskaukseen sekä jätteen ammattimaiseen hyötykäyttöön 

kiinteistöllä Mäkelä 915-424-3-13 päättyy. 

 

 Ympäristölupa-asian käsittelystä peritään hakemuksen peruuttamiseen men-

nessä aiheutuneet kustannukset 17.12.2020 § 80 hyväksytyn taksan mukai-

sesti. Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu 

on 1 820 €, kun hakemus on käsitelty yhdessä maa-aineslupahakemuksen 

kanssa. Pilaamattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai 

pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, ympäristö-

lupahakemuksen käsittelymaksu on 3120 €. Tehtyä työmäärää vastaava 

osuus on tässä tapauksessa 35 % taksan mukaisesta maksusta eli yhteensä 

1729 €. 

 

 Keski-Savon ympäristölautakunnan 23.2.2012 § 12 (VHaO päätös 

22.5.2013) myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen on 

toistaiseksi voimassa oleva ja toimintaa valvotaan voimassa olevan ympä-

ristöluvan mukaisesti. Ympäristöluvan lupamääräyksen 17. mukaisesti lu-

paviranomainen edellyttää toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnan 

meluvaikutukset vuoden 2022 aikana. 

 

Päätös: Hyväksyttiin  yksimielisesti. 

 

 

Päätös tiedoksi: Maanrakennus Viljakainen Oy 

Pohjois-Savon ELY –keskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) 

Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue) 

Varkauden kaupungin terveydensuojelu 

Varkauden kaupungin rakennusvalvonta  

Varkauden kaupungin kaavoitus 


