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D/592/11.01.00/2021

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA AHOLAN MAA-AINES-
ALUEELLE, KARVIO HEINÄVESI / MAANSIIRTO KARVINEN OY

Keski-Savon ympäristölautakunta 16.12.2021 § 88

Maansiirto Karvinen Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ai-
nesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa 
kiven louhinnalle ja murskaukselle (yhteiskäsittelylupa) 10 vuodeksi Heinä-
veden kunnan Karvion kylän kiinteistölle Ahola 90-408-70-1. 

Alue on uusi avaamaton kallioalue, jolla ei ole ennestään ollut maa-aines-
tenottotoimintaa. Suunnitelma-alueen koko on 4,7 ha, josta ottamisaluetta 
on 1,8 ha. Maanpinta ottamisalueella vaihtelee +95,5…+110 mpy. Lähim-
mät vapaa-ajan ja vakituiset asuinrakennukset sijoittuvat yli 300 m etäisyy-
delle ottamisalueesta sen itä- ja länsipuolelle. Alue ei sijoitu ympäristöhal-
linnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Alueella tai sen välittömässä lä-
heisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, eikä alueella tai sen välittö-
mässä läheisyydessä ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. 
Aholan alueelle ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa eikä alueelle 
kohdistu maakuntakaavamerkintöjä.

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 80 000 m3ktr (noin 224 000 
tn) kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla alueelta 
otetaan 8 000 m3ktr (noin 22 400 tn) vuodessa, mutta ottomäärään vaikut-
taa kiviaineskysyntä. Ottotoiminnassa saattaa olla vuosia, jolloin alueelta 
otetaan keskimääräistä enemmän ja vuosia, jolloin ottotoiminta on vähäi-
sempää.

Aholan alueella kiviaines irrotetaan louhimalla ja jalostetaan alueella murs-
kaamalla eri kalliokivilajitteiksi. Alueen kalliokiviaineksesta tuotetaan eri 
murskelajikkeita keskimäärin vuodessa 20 000 tn/vuosi, max. 50 000 tn/
vuosi. Louhinta- ja murskaustoiminta kallioalueella ei ole jatkuvaa, vaan 
töitä tehdään 1–2 kertaa vuodessa, 2–5 viikon kestävän yhtämittaisen jak-
son aikana. Louhinta- ja murskaustyöt suoritetaan arkipäivinä (ma – pe). 
Louhinta- ja murskaustöitä ei välttämättä suoriteta joka vuosi.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 28.10.-7.12.2021 ja naapureita 
kuultiin 28.10.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta ei jätetty 
muistutuksia. Hakemuksesta saatiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-kes-
kukselta (ympäristö- ja luonnonvarat), Pohjois-Savon ELY-keskukselta (lii-
kenne- ja infrastruktuuri) sekä terveydensuojeluviranomaiselta. 

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-
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taen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia 
esteitä. 

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

 
Valmistelija ja lisätietoja: 
Eila Kainulainen, puh 044 7906 049, eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Maansiirto Karvinen 
Oy:lle liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan 
maa-ainesten ottoon, kallion louhintaan ja kiven murskaukseen 10 vuodeksi 
Heinäveden kunnan Karvion kylässä sijaitsevalle Aholan maa-ainesalueel-
le.  

Lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa 
ei myönnetä.

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi 13 000 € suuruinen vakuus. Vakuus on toimitettava en-
nen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta lu-
van voimassaolon päättymisen jälkeen

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan ja maa-aines-
taksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteensä 3 090 euroa.

Päätös:
Hyväksyttiin  yksimielisesti.
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ASIA

Maansiirto Karvinen Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen 
ympäristölupahakemuksen kallion louhinnalle ja siirrettävälle kivenmurskaamolle 
sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen maa-aineksen ottamiseen 10 
vuodeksi Aholan kallioalueelta Heinäveden kunnan Karvion kylästä tilalta Ahola (90-
408-70-1). 

Lisäksi haetaan maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista 
lupaa aloittaa maa-aineksen ottotoiminnan ennen kuin maa-aineksenlupapäätös on 
saanut lainvoiman

LUVAN HAKIJA

Maansiirto Karvinen Oy
Häyrynlahdentie 53 A
83100 Liperi
Y-tunnus 2032320-2
Yhteyshenkilö Harri Karvinen, p. 0500 275 130, myynti@maansiirtokarvinen.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 Heinäveden kunnassa toimii Keski-Savon 
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 11.8.2021, Dnro D/592/11.01.00

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Aholan kallioalueelle ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa. Alue sijoittuu 
Etelä-Savon maakuntakaavojen alueelle, mutta alueelle ei kohdistu merkintöjä. 

Heinäveden kunnanhallitus on 23.11.1994 myöntänyt alueelle maa-ainesluvan 
60 000 m3 kalliokiviaineksen ottamiseen. Maa-aineslupa on päättynyt 30.11.2004. 
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Alueelle on myönnetty ympäristölupa louheen murskaamiselle Heinäveden kunnan 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimesta 20.12.1994. Lupa on ollut voimassa 12/2004 
saakka. Alueella ei ole ollut toimintaa lupa-aikana.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Alue sijaitsee noin 11 kilometrin etäisyydellä Heinäveden keskustasta pohjoiseen, 
tiestöä pitkin etäisyys on noin 25 kilometriä. Valtatie 23 sijaitsee alueen 
lounaispuolella noin 350 metrin etäisyydellä. 
 
Alue on uusi maa-ainesalue. Alueen pinta-ala on 4,7 ha ja varsinaisen ottamisalueen 
pinta-ala 1,8 ha. Kallioaluetta ympäröi lähinnä metsätalouskäytössä olevat alueet. 
Aluetta ympäröivä maaston korkeus vaihtelee +95,5…+110 mpy.

Lähimmät asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä 
alueesta. 

Lähimmät pintavedet ovat Hotkanlampi, noin 400 metrin etäisyydellä louhinta-
alueesta, sekä soistunut ojitettu alue alueen välittömässä läheisyydessä. Ottoalueen 
lounaispuolella on noin 300 metrin etäisyydellä lähde, sekä toinen lähde noin 400 
metrin etäisyydellä koillisessa. Alue sijoittuu Kermajärven valuma-alueeseen, ja 
alueen valumavedet ohjautuvat alueen soistuneista ojista kaakon suuntaa 
Kermajärven Takunlahteen.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Arvioitu pohjaveden pinnantaso on +97 
mpy, alin ottotaso on suunniteltu olevan + 99 mpy. 

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 80 000 m3ktr kokonaisottomäärälle 10 
vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla ottomäärä olisi noin 8 000 m3ktr (21 600 tn) 
vuodessa, mutta ottomääriin vaikuttaa ennen kaikkea Heinäveden ja lähiympäristön 
talousalueen kiviaineksen kysyntä. 
                     
Louhinta ja murskaus

Aholan alueen 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. 

Louhinta- ja murskausjaksoja alueella tullaan tekemään 1-2 kertaa vuodessa, yhden 
jakson kestona 2-5 viikkoa, jonka aikana tuotetaan keskimäärin 20 000 tn mursketta, 
enintään 50 000 tn. Murskauksessa käytetään 2- tai 3-vaiheista murskausasemaa, 
joka sijaitsee alueella vain murskaustoiminnan ajan. Toimintaa ei välttämättä alueella 
ole vuosittain.

Raaka-aineet

Taulukossa 1 on arvioitu louhinta- ja murskaustoiminnassa käytetyt raaka-
ainemäärät. Määrät on arvioitu vastaavan tyyppisten tuotantojaksojen raaka-
ainemäärien perusteella.
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Taulukko 1. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet
Raaka-aine Varastointipaikka Keskimääräinen 

kulutus
(tn/vuosi)

Maksimi 
kulutus

(tn/vuosi)
Kalliokivimurske tai 

-louhe
Ympäristöluvan 

mukainen toiminta-
alue

20 000 50 000

Räjähdysaineet Ei varastoida alueella 3,75 - 7,5 9,25 - 18,5
Kevyt polttoöljy Kaksoisvaippasäiliöt 

(IBC)
14,5 36

Työkoneiden 
voiteluöljy

Lukittava kontti tai 
tila

0,1 0,1

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 ma-pe klo 6-22 välisenä aikana, 
satunnaisesti viikonloppuisin tienhoidon ja kunnossapidon 
toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Liikenne

Liikenne alueelle tapahtuu olemassa olevia tieyhteyksiä pitkin. Kulku alueelle 
tapahtuu metsäautotietä pitkin, joka liittyy valtatielle 23. Liikennettä voi aktiivisena 
toiminta-aikana olla 10-25 käyntiä vuorokaudessa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyvyyteen

Ottamisalue ei tule erottumaan merkittävästi paikallismaisemassa, koska sen 
ympäristö on lopputilanteessa pääosin korkeammalla kuin itse ottamisalue. 
Toiminnan maisemavaikutukset ovat suurimmat katsottaessa aluetta 
Rajakankaantien suunnasta, muihin ilmansuuntiin vaikutukset rajautuvat itse toiminta 
-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Suunniteltu toiminta ei muuta oleellisesti 
kaukomaiseman nykytilaa. 

Aluetta ei ole luokiteltu arvokkaaksi harjualueeksi. Kohde sijoittuu alueelle, joka on 
ollut pitkään metsätalous käytössä ja alue on osittain hakattua aluetta. Tiedossa ei 
ole, että hakemuksen mukaisella alueella olisi erityisiä luontoarvoja. Merkittäviä 
luontoarvoja ei menetetä. Maa- aineksen ottaminen ei aiheuta huomattavia tai laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Maanpinnanmuodot muuttuvat 
suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi. Toiminnan edettyä menetetään varsin 
tavanomaista kasvillisuutta. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä 
ottamisalueella ja sen lähiympäristössä elävälle lajistolle soveliaita vastaavia 
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elinympäristöjä on lähialueella. Ottamistoiminnan jälkeen eläimet voivat käyttää 
aluetta elinympäristönään kuten tähänkin asti.

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia 
muinaismuistoja, muinaishautoja tai merkittäviä sotahistoriallisia kohteita. Lähin 
Natura-alue on Kermajärvi (FI0500011). Se sijoittuu alueen lounaispuolelle noin 4 km 
päähän. Lähin luonnonsuojelualue on yksityinen luonnonsuojelualue Jouhiviidan 
luonnonsuojelualue YSA246004, joka on alueen koillispuolella noin 1,3 km päässä.

Kun toiminnassa käytetään hakemuksessa esitettyjä pölyn- ja meluntorjuntakeinoja
toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen tai 
ihmisen terveyteen. Toiminta ei ole jatkuvaa, vaan urakkaluonteista. Ottamisalue 
sijoittuu suhteellisen suojaisaan paikkaan, eikä siihen ole laajalta alueelta näkyvyyttä. 

Asutukseen on lyhimmillään matkaa 305 m. Murskauslaitoksen melutaso on noin 90–
120 dBA, joka laskee lähimmässä häiriintyvässä kohteessa alle sallitun melutason 45 
dBA. Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua 
tai muuta asiaankuulumatonta tavaraa. Mikäli alueen toiminnasta aiheutuvasta 
melusta tai pölystä tulisi valituksia, selvitettäisiin melun/pölyn lähde ja valituksiin 
reagoitaisiin tarpeen mukaan. Alueella työskennellään noudattaen työturvallisuuslain 
mukaisia työskentelytapoja. Ottamistoiminnan päätyttyä maisemallisia vaikutuksia 
vähennetään palauttamalla alue metsätalouskäyttöön jälkihoitotoimenpiteillä

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintaveteen

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on se, ettei toiminnasta saa
aiheutua merkittäviä muutoksia alueen vesien laatuun tai määrään.

Alueella ei säilytetä pidempiaikaisesti polttoaineita, koneita tai laitteita, silloin kun
niitä ei toiminnassa tarvita.
Polttoaineet säilytetään pääsääntöisesti asemapiirrokseen merkityllä tukitoimintojen 
alueella. Polttoainesäiliö on maanpäällinen, IBC-hyväksytty ja asianmukaisesta 
tarkistettu kaksoisvaippasäiliö. Tankkauslaitteisto on lukittava, jotta luvaton käyttö 
voidaan estää. Alueella voi olla lisäksi murskaustoiminnan aikana tiiviillä pohjalla 
varustettu aggregaatti, joka tuottaa sähköä mm. taukotuvalle. Mikäli alueella on 
tarpeen säilyttää murskaus ja louhintatoiminnan aikana hydrauliikkaöljyjä ja 
voiteluaineita, ne säilytetään murskauslaitoksen kalustoon kuuluvassa huoltokontissa 
tai vastaavassa tilassa. Tarvittaessa tukitoiminta-alueelle perustetaan suoja-alue, 
jossa maahan on asetettu suojakalvo (HPDE) kaukaloksi.

Aholan kallioalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. 

Louhinta-alueelta muodostuvat sadanta- ja sulamisvedet ohjataan maanpinnan
kallistuksin ja ojapainanteiden avulla ottamisalueen eteläosan maastoon, jossa ne
suotuvat maaperään ja ohjautuvat ojastoon. Mikäli toiminnan aikana ottamisalueen 
poistettavien vesien määrä tai jokin muu seikka vaatii vesien johtamista 
selkeytysaltaan kautta alapuoliseen maastoon, niin tarvittaessa ottamisalueen 
reunaan maastollisesti alimpaan kohtaan rakennetaan maapohjainen selkeytysallas.

Päästöt ilmaan

Alueella käytettävien koneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä ilmaan. 
Ilmapäästöjen määrät on esitetty alla. Päästöjen laskenta perustuu mm. Motiva Oy:n
kokoamiin tietoihin, jotka on kerätty mm. Tilastokeskuksen tilastoista ja Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen tiedotteista sekä muista saatavilla olevista 
tutkimuksista.
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Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät päästöt ilmaan
Päästöt Keskimäärin t/a Maksimi t/a

Hiukkaset 0,08 0,2
Typen oksidit 0,68 1,69
Rikkioksidi 0,014 0,038
Hiilidioksidi 45,19 113,02

Toiminnan yhteydessä syntyvän pölyn määrä ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, 
kuten murskauksessa valmistettavan tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, 
tuuliolosuhteet ja ilman suhteellinen kosteus. Pöly muodostuu hienojakoisista 
mineraaleista, jotka eivät sisällä haitta-aineita tai ravinteita. 

Murskauksessa pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla käsiteltävä
materiaali ja/tai koteloimalla laitokset. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä
putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Louhintatyössä suurin yksittäinen
pölyn aiheuttaja on räjäytystyö, joka kuitenkin aiheuttaa hetkellisen pölyämisen. Tätä 
pölyhaittaa voidaan vähentää pienentämällä irtonaisen kivipölyn määrää, esimerkiksi 
poravaunut varustetaan tarvittaessa pölynkeräyslaitteistolla. Myös alueen 
työskentely- ja kuljetusväylien pölyämistä voidaan vähentää tarvittaessa 
kastelemalla. 

Vastaavanlaisissa kohteissa pölyleijuman suojaetäisyys pölylähteestä lähimpään 
häiriintyvään kohteeseen vapaassa tilassa on 300 m (Tielaitoksen julkaisu: 
Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristösuojelu 1994). 

Louhinta- ja murskaustoiminta alueen reunasta on lähimpiin asuinkiinteistöihin 
matkaa 305 metriä. Toiminta ei vaaranna lähialueen asutuksen ilmanlaatua eikä 
pölystä aiheudu haittaa naapuritilojen muulle käytölle, kun otetaan huomioon esitetyt 
pölyntorjuntakeinot ja suojaetäisyydet.

Melu ja tärinä

Melua alueella syntyy vain, kun alueella on toimintaa. Melua aiheuttavia työvaiheita 
ovat louhinta, murskaus, rikotus ja räjäytykset. Murskaustoimintaa alueella 
suoritetaan vuodessa noin 2–5 viikon ajan. Kallion louhintaa (poraus, räjäytys ja 
rikotus) alueella suoritetaan vuodessa 1–2 viikon ajan, jolloin yhden tai kahden 
vuoden tarpeet louhitaan mahdollisesti yhdellä kerralla kokonaan.

Meluvallien sijoittaminen lähelle melulähdettä on yleinen meluntorjuntakeino 
kiviaineksentuotannossa. Myös louhinnassa syntyvä rintaus on merkittävässä 
roolissa meluntorjunnassa. Aholan ottamisalueelle louhinnassa syntyvä louhinta 
rintaus on toiminnan aikana 3–10 metriä korkea.

Murskauslaitos sijoitetaan louhinta-alueella siten, että se kaikissa tilanteissa sijoittuu 
ympäröivien kallioseinien ja varastointi kasojen suojaan, jolloin ne ehkäisevät melun 
ja pölyn leviämistä asutuksen suuntaan. Louhinta-alueen tasolle myös muodostuu 
varastointikasoja, joiden korkeus on yli viisi metriä.

Murskausasema ja louhintatoimet sijoitetaan mahdollisimman lähelle ottorintausta. 
Louhosalueen ja asutusten väliin jäävällä välimatkalla kasvaa korkea puustoista 
metsää sekä itäpuolella väliin jää myös kumpareita, jotka ovat 5–8 metriä 
korkeammalla kuin ottamisalueen pohja. Kun huomioidaan kallioalueen 
varastointikasojen sijoittelu, asutuksen suuntaan jäävät maastonmuodot ja
kasvillisuus, sekä toiminnan kesto, voidaan todeta tutkimuksiin ja kokemukseen
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perustuen, että toiminnasta aiheutuva melu laskee alle sallitun melutason
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Louhintajakson aikana räjäytysmelua ei voi merkittävästi vähentää, mutta räjähdys 
kestää ainoastaan 1–2 sekuntia eli melu on hyvin lyhytaikaista, eikä sillä ole 
vaikutusta keskimääräisiin kokonaismelutasoihin. Räjäytystyön häiritsevyyttä voidaan 
vähentää esimerkiksi tiedottamalla räjäytyksestä ennakkoon, painottamaan 
räjäytykset tiettyihin ja mahdollisimman samoihin ajankohtiin päivistä sekä soittamalla 
varoitussummeria. Näin toimien säikähtämisvaikutus saadaan mahdollisimman 
pieneksi.

Suunnitellun ottamisalueen läheisyydessä esiintyvät tärinävaikutukset aiheutuvat
yksinomaan louhinnasta, lähinnä räjäytyksistä. Tärinään voidaan tällöin merkittävästi 
vaikuttaa panostuksella ja vähentämällä kerralla räjäytettävän kalliomassan määrää. 
Suositeltavaa on tehdä esimerkiksi useita pieniä räjäytyksiä yhden suuren 
räjäytyksen sijaan, jolloin louhittavan materiaalin määrä pysyy samana, mutta 
ympäristössä tuntuvat tärinävaikutukset ovat huomattavasti lievempiä. Räjäytyksestä 
aiheutuva tärinä on lyhytaikaista ja maa- ja kallioperässä välittyvä tärinä vaimenee 
erittäin tehokkaasti etäisyyden kasvaessa. Liikennöinnistä aiheutuvan tärinän 
vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön. Murskaukseen, kaivamiseen ja 
kuormaamiseen käytettävästä koneista aiheutuvan tärinän vaikutusalue jää 
ottamisalueen välittömään läheisyyteen. Tärinää voidaan tarvittaessa selvittää 
tärinämittauksin.

Jätteet

Jätteitä alueella syntyy pääsääntöisesti murskauslaitoksen toiminnan aikana ja
syntyvät jätteet ovat pääasiassa sekajätettä. Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä. 
Alueella mahdollisesti syntyvät vähäiset määrät ongelmajätettä on rinnastettavissa 
taloudessa tavallisesti syntyvään ongelmajätteeseen, joka muodostuu paristoista, 
polttimoista…jne. Ongelmajätteet säilytetään niille varatussa tiiviissä säiliössä. Jos 
ongelmajätteitä toiminnan aikana muodostuu, ne toimitetaan aina jätelain mukaisiin 
keräyspisteisiin ja kirjanpito suoritettaisiin laskutuksen seurannan kautta.

Kaikki jätteet lajitellaan ja kerätään niitä varten varattuun keräysastiaan. 
Hyötykäyttöön soveltuvat jätejakeet kierrätetään.

Taulukko 3. Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely
Jätenimike Arvioitu 

määrä
(kg/vuosi)

Käsittely- tai
hyödyntämistapa

Toimituspaikka

Talousjäte 
(ruoan
tähteet, 
pakkauskääreet
yms.)

100–200 
kg

Jätehuolto Toimitetaan 
jäteasemalle

Ongelmajätteet
(paristot, 
polttimot…)

0–2 kg Ongelmajätteiden
käsittelylaitos

Kuivakäymälän 
säiliön
sisältö

50 kg Kompostointi Kompostoidaan
turpeeseen ja 
kuljetetaan
kompostointipisteeseen

Metalliromu 100 kg Kierrätys Toimitus metalliromun
kierrätysliikkeeseen tai
palautetaan
varaosatoimittajille
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Alueen maisemointi ja jälkihoito

Toiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki laitteet viedään alueelta pois. Jälkihoidon 
avulla pyritään ottamisalue liittämään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä ja 
alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Ottamisalueen pohja muotoillaan siten, että 
alin taso on alin ottamistaso.

Kallion louhinnassa kalliokiviaines otetaan siten, että ottamisen edetessä alueelle 
muodostuu kalliorintaukset 7:1 kaltevuuteen. Louhinta-alueen reunaan jäävien yli 3 
metriä korkeiden jyrkänteiden yläreunaan rakennetaan pysyvä suoja-aita tai 
asetellaan kivilohkareita aitamaiseen muotoon, jotta ihmisten tai eläinten tahaton
joutuminen alueelle estyy.

Ottamisalueen reunoille toiminnan aikana läjitetyt pintamaista ja hyötykäyttöön 
kelpaamattomista aineksista läjitetyt kasat levitetään alueen maisemoinnin
yhteydessä alueen pohjalle ja ”hyllyihin” mikäli kasat eivät ole jo metsittyneet.

Alueen maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun
lopullinen pohjataso saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen 
mahdollisuuksia. Alueen maastonmuotoilun jälkeen, annetaan alueen metsittyä joko 
luontaisesti tai keinollisesti (kylvämällä tai istuttamalla).

Toiminnan aikana tiivistyneet maakerrokset kuten ajoreitit ja varastointialueiden 
pinnat rikotaan ja muokataan tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan 
saamiseksi.

Alueen maisemointityöt toteutetaan niin, että pintavesistä ei muodostu kohteeseen
lammikoita. Maisemointitöiden avulla maanpinnanmuodot näyttävät 
luonnollisemmilta, sekä kasvillisuus kylväytyy ja juurtuu helpommin. Maisemoitu 
tilanne on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa lopputilannekartassa ja 
poikkileikkauspiirroksissa.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN JA 
YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen 
ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien kanssa 
Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa – julkaisu, johon on koottu 
taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). 
Lupahakemuksen mukaiset toiminnat on suunniteltu em. julkaisussa esitettyjä
toimintaperiaatteita noudattaen.

Toiminta-alueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti
ja taloudellisesti käyttökelpoisia koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti
mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä ilmaan. Murskaus-,
louhinta- ja kuljetustyössä käytettävät diesel- ja polttomoottorit täyttävät nykyaikaisille 
työkoneille asetetut päästönormit. Murskausasema on myös osittain koteloitu ja 
varustettu vesikastelu järjestelmällä melu- ja pölypäästöjen vähentämiseksi. 
Pölyämistä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä työsuojelullisista syistä, 
koska pölyn vaikutukset kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin.

Melua pyritään vähentämään sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman lähelle
louhittua rintausta ja alas louhinta-alueen pohjalle varastointikasojen suojaan. Myös
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kiviaineksen putoamiskorkeuden säätäminen mahdollisimman pieneksi vähentää 
melun syntyä. Melupäästöjä vähennetään käyttämällä huollettuja nykyaikaisia 
murskauskalustoja.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Murskauskaluston 
tekniikkaa voidaan rinnastaa normaaliin maarakennuskalustoon. Toiminnasta 
mahdollisesti aiheutuva ympäristön pilaantuminen voisi johtua öljyvahingosta tai 
luvattomien kuormien tuonnista alueelle.

Riskienhallinta on toiminnassa otettu huomioon seuraavalla tavalla:

- Louhintatyö toteutuksessa noudatetaan annettuja ohjeita ja
työturvallisuusmääräyksiä myös vahinkoja ehkäistään riittävillä
turvaetäisyyksillä. Räjäytyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä.
- Alueella ei varastoida toiminnassa tarvittavia räjähdysaineita, vaan ne
toimitetaan alueelle, kun räjäytystyö on ajankohtaista. Panostus- ja räjäytystyö
tehdään hyväksytyn, asianomaisen pätevyyskirjan saaneen henkilön toimesta.
- Polttoaineiden käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja
tarkkuutta sekä toimintaan liittyvät riskit tiedostetaan.
- Polttoainesäiliöitä ei säilytetä alueella murskaustoiminta-ajan ulkopuolella.
- Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan
laitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastointikontissa, jonka pohja on
tiivis.
- Työkoneita tai laitteita ei huolleta tai pestä alueella
- Aseman käyttöhenkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää
toiminnan häiriötilanteessa, pysäytys voidaan tarvittaessa tehdä useammasta
eri pisteestä.
- Työmaalle varataan imeytysmatto ja -turvetta öljyvahingon varalle. Asemalla on
viranomaisten määräämät alkusammutuskalustot ja henkilökunta on saanut
tarvittavan opastuksen niiden käyttöön. Toiminnan harjoittaja huolehtii oman
henkilöstönsä kouluttamisesta ympäristövahinkojen varalle. Liitteenä 9,
tarvittaessa käytettävä työntekijän perehdyttäminen kiviainestuotannossa -
lomake (INFRA Ry).

Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja
ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä pelastuslaitokselle ja 
ympäristöviranomaiselle.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Kalliokiviainesten otettu määrä ja laatu Ilmoitetaan lupaviranomaisille vuosittain
maa-aineslain edellyttämällä tavalla.

Työmaalla pidetään tarkastus joka työjakson alussa, jossa kartoitetaan riskitekijät 
työturvallisuuden ja ympäristövahinkojen varalta sekä sovitaan toimenpiteet ja
tarkistetaan aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden toteutuminen. Toiminnan aikana 
havaituista poikkeus-/häiriötilanteista raportoidaan työmaanjohdolle, josta asia 
viedään tarvittaessa eteenpäin yrityksen johtoon.

Laitoksen toimintaa seurataan päivittäin ja seurattavia asioita ovat mm. päivittäinen
tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat 
tilanteet. Toiminnasta aiheutuvia melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana 
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jatkuvasti aistinvaraisesti useamman henkilön toimesta. Louhinta työssä käytetty 
räjäytysaine, määrä ja räjäytyksien ajankohdat kirjataan päiväkirjaan.

Pintavesien laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti säännöllisesti koko toiminnan ajan
lähialueen ojista sekä selkeytysaltaasta, mikäli se toteutetaan. Pohjaveden 
korkeuden tarkkailua ei esitetä tehtäväksi, koska alueella ei tehdä louhintaa 
pohjavedenpinnan alla, joten vaikutuksia pohjavedelle ei oletettavasti muodostu 
louhinnan seurauksena.

Kaikilla eri valvontaviranomaisilla on esteetön pääsy alueelle. Ottamistoiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvia haittoja tarkkaillaan eri viranomaisten esittämien vaatimusten 
mukaisesti. Toiminnan seurantaa raportoidaan lupapäätöksien edellyttämällä tavalla.

Mikäli havaitaan merkittävää haittaa ympäristölle, niin tällöin ryhdytään korjaaviin
toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi tai estämiseksi mahdollisimman pian.
Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja
ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä kunnan pelastuslaitokselle ja
ympäristöviranomaiselle.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus julkaistiin 28.10.2021 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin 
nähtävillä 28.10.-7.12.2021 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat, sekä kuulutus 
Heinäveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.heinavesi.fi. 

Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat kuultiin 28.10.2021 päivätyllä 
kuulemiskirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

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

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue 7.12.2021: ” 
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella tapahtuvaa kiviaineksen murskausta 
varten on pölyn ja melun ehkäisemiseksi annettava määräykset Muraus asetuksen 
vaatimusten mukaisesti (Vna 800/2010, 3 §). Jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 
500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai 
sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta 
tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, on pölyn joutumista ympäristöön estettävä 
kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä
muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Vastaavasti 
melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti 
parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään 
läheisyyteen.
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Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen käsityksen mukaan suunnitelman mukaisella maa-
aineksen otolla ei ole maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia rajoituksia ainesten 
ottamiselle.

Lupamääräyksissä olisi kuitenkin huomioitava ainakin seuraavat seikat:

- Öljytuotteita sisältävät säiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle. Säiliöiden
on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä säiliön tilavuutta
vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Öljysäiliöiden säilytyspaikka ja
työkoneiden tankkauspaikka on oltava pohjarakenteeltaan nestetiivis ja
kaukalomallinen mahdollisten valumien estämiseksi.

- Jos pohjaveden pinta havaitaan kallioalueella ottotoiminnan edetessä,
pohjavedenpinnan yläpuolelle jätetään vähintään kahden metrin paksuinen
luonnontilainen kalliokerros.

- Alin ottotaso on merkittävä selvästi maastoon.

- Merkittäviä konekaluston huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa alueella
eikä sen välittömässä läheisyydessä.

- Maa-ainesten otto voi vaikuttaa paikallisesti kallioalueen pintavalunnan
muuttumisen kautta. Pintavedet ohjataan kallistuksin ja ojapainanteiden
avulla eteläosan maastoon. Alueelle rakennetaan tarvittaessa
selkeytysallas, jonka pohjalle kiintoaines laskeutuu.

- Ottoalueelle ei saa läjittää/levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun
ottamatta jälkitoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia.
Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa kuitenkaan varastoida alueella.

- Jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottotoiminnan edetessä.
Jälkitoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Jyrkkien rintausten
yläosiin asetetaan suoja-aita turvallisuuden varmistamiseksi. Kallioalueen
pohja tasataan ja muotoillaan siten, ettei alueelle pääse
muodostumaan pintavesilammikoita. Kallioalueen pohjan muotoilussa
käytetään mm. ylijäämämaamassoja.

- Ottomääristä on toimitettava tiedot vuosittain NOTTO rekisteriin ja luvan
myöntäjälle annettujen ohjeiden mukaan.”

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
lausuu asiasta naapurina (vt 23): ”Tierekisterin mukaan kuljetuksiin käytettävä liittymä 
(tieosoitteessa 23/411/1504 vasen) on pysyvä liittymä, jonka käyttötarkoitus on 
rajoittamaton. Valtatietä 23 (Varkaus-Viinijärvi) koskevassa, vuonna 2014 
hyväksytyssä tiesuunnitelmassa, liittymä on kuitenkin määritelty maa- ja 
metsätalousliittymäksi, joka ei kata elinkeinonharjoittamiseen rinnastettavaa maa- ja 
kiviaineksenottotoiminnan kuljetuksia. Tiesuunnitelmassa ko. tieosuudelle esitettyjä 
toimenpiteitä ei ole kuitenkaan vielä toteutettu, eikä toteuttamisesta ole tehty 
päätöstä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ei 
kuitenkaan näe estettä liittymän käyttämiseksi hakemuksen mukaiseen toimintaan 
tilanteessa, jossa tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen ei ole 
lähivuosina näköpiirissä.

Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomainen 26.11.2021: ”Mikäli lähialueelle 
sijoittuu talousvesikaivoja, terveysvalvonta suosittelee tutkimaan niiden veden laadun 
(mikrobiologinen ja kemiallinen) ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päätyttyä. 
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Tarvittaessa myös toiminnan välillä, mikäli on epäilyä, että talousvesikaivojen laatuun 
on tapahtunut muutoksia louhinta- ja murskaustoiminnasta.

Muuten terveysvalvonnalla ei ole yhteislupahakemuksesta huomautettavaa, mikäli 
toiminta tapahtuu lupahakemuksen mukaisesti ja erityistä huomiota kiinnitetään 
poltto- ja voiteluaineiden yms. huolelliseen käsittelyyn ja varastointiin sekä melun 
torjuntaan ja pölyämisen estämiseen.”

Hakijan vastine

Hakija on ilmoittanut, ettei sillä ole tarvetta vastineen antamiseen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Maansiirto Karvinen 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 Heinäveden kunnan Karvion kylän tilalle Ahola (90-
408-70-1). 

Maa-aineslain (MaL) 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa 
toiminnan aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ei 
myönnetä.

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

Lupamääräykset 

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-aineksen ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,8 ha:n 
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 80 000 m3ktr kalliokiviainesta. Alin sallittu 
ottotaso on +99,00 (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. 

MaL 11 §, MaA 7 §

3. Alueella saadaan murskata alueelta otettua maa-ainesta enintään 50 000 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.
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- Kuormaaminen ja kuljetus klo 6.00 - 22.00

Erityisistä syistä, on kiviaineksen kuormaus ja kuljetus sallittu myös lauantaisin 
klo 7.00 – 18.00.  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) 50 dB(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. Alueelta kuorittavat pintamaat tulee kasata melulta suojaavaksi maavalliksi 
ottoalueen reunoille lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. 

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. 

Poraus- ja murskauslaitteisto ei saa olla yhtä aikaa käytössä toiminnan 
alkuvaiheessa, kun alueelle ei ole vielä syntynyt melulta suojaavaa ottorintausta 
ja varastokasoja.

Louhinta- ja murskausjaksojen alkamisesta ja kestosta on ilmoitettava 
Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä vähintään seuraaville 
kiinteistöille; Viltto (90–408–60–1), Kuusela (90–408–60–2), Pekkala (90–418–8–
133), Miilukangas (420-429-4-29), Raivio (90–418–8–53) ja Kuusirinne (90–418–
8–139). Edellä mainituille kiinteistöille tulee lisäksi tiedottaa jokaisesta 
irrotusräjäytyksestä tarkempi ajankohta vähintään vuorokautta ennen 
räjäytysajankohtaa.

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

6. Pölypäästöjen joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tarvittaessa 
maa-ainesta, vähentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta, koteloinnilla ja 
muilla vastaavilla 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. Pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 16.12.2021 / 88 §



13 (22)

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

7. Räjäytystyöt on suunniteltava toteutettava siten, ettei niistä aiheutuva tärinä 
vaurioita louhinta-aluetta lähellä olevia rakennuksia tai rakenteita. 
 
Tärinää tulee mitata ensimmäisen louhintajakson aikana vähintään ottoaluetta 
lähimpänä olevilta kiinteistöiltä Viltto (90–408–60–1) ja Kuusela (90–408–60–2). 
Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista. 
Mittaustulokset on toimitettava Heinäveden kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja mittauskohteeseen.

Polttoaineet ja kemikaalit

8. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei
niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Öljytuotteita 
sisältävät säiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle.

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

9. 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
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10. Luvan hakijan tulee selvittää lähimpien asuinkiinteistöjen Viltto (90–408–60–1) ja 
Kuusela (90–408–60–2) talousvesikäytössä olevien kaivojen vedenpinnan 
korkeus ja veden laatu (pH, sameus, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, 
nitraatti, kloridi sekä aistinvaraisesti haju ja maku) ennen toiminnan aloittamista. 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarpeen mukaan edellyttää em. kaivovesien 
tarkkailua myös toiminnan aikana. Edellä mainittujen kiinteistöjen kaivoveden 
laatu ja pinnankorkeus on tutkittava myös toiminnan päätyttyä.

Tutkimustulokset on toimitettava Heinäveden kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tutkimuskohteeseen.

11. 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. Kallionlouhinnassa on 
huomioitava pinnan muotoilu siten, ettei lammikoitumista synny.

Jos pohjavedenpinta havaitaan kallio- tai kaivualueella, tulee pohjavedenpinnan 
yläpuolelle jättää vähintään kahden metrin paksuinen luonnontilainen maa- tai 
kalliokerros. 

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

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

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

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 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

13. 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

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 16.12.2021 / 88 §



15 (22)

Alueen maisemointi

14. Alueen maisemointi on tehtävä vaiheittain oton edistymisen mukaan. Jyrkänteet 
on luiskattava 1:7 kaltevuuteen ja yli 3 metriä korkeat jyrkänteet on aidattava 
turvallisuuden takaamiseksi. 

Luiskauksissa ja kuoppien tasauksissa tulee käyttää alueelta kuorittuja 
pintamaita. Toiminnan loputtua alueelle on muodostettava riittävän paksu 
kasvualusta kasvillisuudelle ja sen on metsitettävä tarvittaessa istuttamalla tai 
kylvämällä. 

Tiivistyneet maakerrokset, kuten ajoreitit ja varastointialueiden
pinnat on rikottava ja muokattava tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan
saamiseksi. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

MaL 11 §, Ysl 16 §

Paras käyttökelpoinen tekniikka

15. Toiminnanharjoittajan tulee seurata aktiivisesti toimialan parhaan käyttökelpoisen
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

16. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen 
ottotoiminnan aloittamista 13 000 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

17. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Heinäveden kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 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
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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
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 annettu tärinästä aiheutuvien haittojen ennalta ehkäisemiseksi ja 
haittojen vähentämiseksi. Katselmointi ja tärinämittaus ovat tarpeen toiminnan 
vaikutusten arvioimiseksi ja valvonnan kannalta.

Lupamääräys 8
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 9
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 
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lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat 
tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden 
turvaamiseksi.

Lupamääräykset 10 ja 11
Määräykset on annettu pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi sekä nykytilanteen ja 
toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain mukaan 
toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. 
Kuivatusvesien käsittely voi olla tarpeen, jos niitä syntyy paljon. 

Lupamääräys 12
Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 13
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 14
Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maisemaan soveltuvaksi sekä 
turvalliseksi ihmisille ja ympäristölle. Maisemoinnilla mahdollistetaan myös alueen 
jälkikäyttö.   

Lupamääräys 15
Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä. Toiminnassa tulee 
lisäksi pyrkiä mahdollisimman hyvään energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Lupamääräykset 16 ja 17
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. Maa-
ainestenoton vaikutusalueella ei ole tiedossa merkittäviä luontotyyppeihin tai 
eliölajistoon liittyviä luontoarvoja. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole 
luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia muinaismuistoja, muinaishautoja tai 
merkittäviä sotahistoriallisia kohteita. Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse 
valtakunnallisesti arvokkaalla harju- tai kallioalueella. Otto ei aiheuta kauniin 
maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Alue ei 
sijaitse luokitellulla 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.
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Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnitellulle ottamisalueelle. 
Heinäveden pohjoisten alueiden rantayleiskaava ei myöskään ulotu suunnitelma-
alueelle. Harjoitetulle toiminnalle ei siten ole kaavallisia esteitä.  

Lähimmät vapaa-ajan ja vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat 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, polttoaineista ja kemikaaleista sekä toimista, 
joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai 
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista ei 
myönnetty, sillä kallion louhinta muuttaa ottoaluetta peruuttamattomasti, eikä sitä 
voida saattaa ennalleen, mikäli toiminta on aloitettu ja lupapäätös kumotaan.

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja yksilöityihin vaatimuksiin

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Heinäveden kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esille tuomat asiat on huomioitu 
toimintaa, melu- ja pölypäästöjä, polttoaineita ja kemikaaleja, alueen maisemointia 
sekä vesipäästöjä ja niiden tarkkailua koskevissa lupamääräyksissä.

 
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 3090 euroa.

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 920 euroa.
Maa-ainestenoton ja ympäristöluvan yhteiskäsittely: louhinnan ja murskauksen 
ympäristölupakäsittely on 1820 euroa (70 % ympäristölupamaksusta)
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Asianosaisten kuulemiskustannukset
Naapurien ja asianosaisten kuuleminen 300 euroa. Lupahakemuksen vireille 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)
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
Maansiirto Karvinen Oy
Häyrynlahdentie 53 A
83100 Liperi
Y-tunnus 2032320-2
Yhteyshenkilö Harri Karvinen, p. 0500 275 130, myynti@maansiirtokarvinen.fi

Jäljennös päätöksestä
Pohjois-Karjalan ELY –keskus

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet
muistutuksen.
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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
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös
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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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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset §:t 82 - 84, 86, 87, 90, 91 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen §:t 88, 89 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 85 
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
16.12.2021
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