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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/388/11.01.07/2022

MAA-AINES JA YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN JA 
MURSKAUKSEEN, NIINIMÄKI WIND OY, TAHKOKANGAS PIEK-
SÄMÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 29.9.2022

Niinimäki Wind Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten 
ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiven 
louhinnalle ja murskaukselle (yhteiskäsittelylupa) 10 vuodeksi Pieksämäen 
kaupungin Vilhulan kylän kiinteistölle Tahkokangas 593-435-9-2. Samalla 
haetaan myös maa-aineslain 21 § ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukais-
ta lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 

Alue on uusi avaamaton kallioalue, jolla ei ole ennestään ollut maa-aines-
tenottotoimintaa. Suunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on 8,5 ha, josta 
varsinaista ottamisaluetta on 3,0 ha. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 2,7 
kilometrin etäisyydessä suunnitelma-alueesta. Alue ei sijaitse ympäristöhal-
linnon luokitellulla pohjavesialueella. Alueella tai sen välittömässä lähei-
syydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, eikä muitakaan esim. maisemal-
lisesti - ja kulttuuri historiallisesti arvokkaita alueita. Suunnitelma-alue on 
maakuntakaavassa merkattu tv –merkinnällä (maakunnallisesti merkittävät 
tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet). Varsinainen ottamisalue 
sijoittuu pääosin Niinimäen tuulivoimaosayleiskaavassa maa-ainesten otto-
alueeksi EO osoitetulle alueelle.

Niinimäen tuulivoimapuiston maanrakentamistyöt kestävät noin 1 vuoden, 
jona aikana hakemuksen mukaisen alueen kalliokiviainesvaranto käytettäi-
siin kokonaisuudessaan, jolloin ottamisalue tulisi olemaan avattuna vain 
noin 1 vuoden ajan. Lupaa haetaan 10 vuoden ajaksi, jotta hankkeelle mah-
dollistetaan riittävän suuri aikaikkuna. Ottamisalueen kokonaisottamismää-
rä on 160 000 m3ktr (430 000 tonnia).

Hakemus kuulutettiin 23.6.-29.7.2022 Keski-Savon ympäristötoimen inter-
net sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi ja Pieksämäen kaupungin 
sähköisellä ilmoitustaululla os. www.pieksamaki.fi. Lähikiinteistöjen omis-
tajia kuultiin 23.6.2022 lähetetyillä kirjeillä. Hakemuksesta ei tullut muistu-
tuksia. Lausunto saatiin Pieksämäen 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-
taen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia 
esteitä.  
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Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat koko-
naisuudessaan nähtävillä Extranetissä.

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

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Niinimäki Wind Oy:lle
liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-aines-
ten ottoon, kallion louhintaan ja kiven murskaukseen 10 vuodeksi Pieksä-
mäen kaupungin Vilhulan kylän kiinteistölle Tahkokangas 593-435-9-2.

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

Luvan saajan on toimitettava lupamääräysten noudattamisen ja lupapäätök-
sen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamiseksi 
23 000 € suuruinen vakuus. Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloit-
tamista. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan ja maa-aines-
taksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteensä 3380 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 Tahkokankaan kallioalueelle 
ainestenottoalueelle Pieksämäen kaupungin Vilhulan kylän tilalle Tahkokangas (593-
435-9-2). Alueelle haetaan maa-aineslain 21 § mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten 
ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman, sekä 
ympäristönsuojelulain 199 § mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen 
toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

LUVAN HAKIJA

Niinimäki Wind Oy
Lapinlahdenkatu 1 C
00180 Helsinki
Y-tunnus 3166162-9
Yhteyshenkilö Antti Lindqvist, p. 040 624 0127, antti.lindqvist@ox2.com

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 
ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Savon 
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 12.05.2022,
Dnro: D/388/11.01.08/2022

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Tahkokankaan kallioalue on merkitty tv-alueeksi Etelä-Savon 
maakuntakaavayhdistelmä kartalla. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti 
merkittävät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet. Alueelle tai sen 
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välittömään läheisyyteen ei myöskään ole osoitettu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeitä alueita, eikä maisemallisesti – tai kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita alueita.

Alue on uusi avaamaton kallioalue, jolla ei ole ennestään ollut maa-
ainestenottotoimintaa. Alueelle haetaan maa-aineslupaa 160 000 m3ktr 
kokonaisottomäärälle ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinta- ja 
murskaustoiminnalle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle luvan lainvoimaiseksi 
tulemisesta lukien. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen ennen kuin lupa on 
saanut lainvoiman.
                 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Tahkokankaan kallioalue sijaitsee Pieksämäellä noin 13 kilometrin etäisyydellä 
kaupungin taajama-alueesta luoteeseen, Mataramäen alueen kaakkoispuolella. 
Kallioalue sijaitsee kiinteistön Tahkokangas (593-435-9-2) alueella. 

Alue ja sen lähiympäristö ovat pääosin metsätalouskäytössä olevaa aluetta. 
Suunnitelma-alueen koko on 8,5 ha, josta ottamisaluetta on 3,0 ha. Maanpinta 
vaihtelee suunnitelma-alueella +130,4…+148,5 mpy.

Lähin asuinrakennus sijoittuu suunnitelma-alueelta etelään noin 2,6 kilometrin 
etäisyyteen. Muut lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat länsipuolella noin 3,0 
kilometrin ja luoteispuolella noin 3,6 kilometrin etäisyydellä. 

Suunnitellulla ottamisalueella ei ole virta- ja pintavesikohteita. Lähin pintavesikohde 
Pätinlampi (+125 mpy) sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta 
luoteeseen. Ottamisalue ei sijaitse tärkeäksi luokitetulla, vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Tinakypärä (luokka 2, 
numero 0659406), sijaitsee noin 8,7 kilometrin etäisyydellä lounaaseen. 

Alueelta tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Alueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä ei myöskään ole arvokkaita luontokohteita tai 
maisema-alueita. Lähin Natura-alue sijaitsee noin 3,5 kilometrin päähän alueen 
itäpuolelle (Ringinsuo – Heinälamminsuo (FI0500008)). Samainen alue on myös lähin 
luonnonsuojelualue (ESA302300). Alueella on tehty luontoselvityksiä vuonna 2015 ja 
2021. Selvityksessä kävi ilmi, että ottoalueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja eikä 
huomionarvoisia lajihavaintoja. Alueelta oli löytynyt harvakseltaan valkolehdokkia, 
mutta tämä rauhoitus ei estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen eikä 
myöskään rakentamiselle (luonnonsuojelulaki 48 §). On kuitenkin vältettävä 
vahingoittamasta rauhoitettuja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä 
lisäkustannuksia.

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 160 000 m3 ktr (noin 430 000 tonnia) 
kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle. Ennen ottotoiminnan aloittamista, alueelle 
merkataan ottamisalueen rajat ja tehdään tarvittavat korkomerkinnät. Louhinta-alue 
merkitään maastoon joko lippusiimoin, aidoin tai varoituskyltein. Tulotien varteen 
asetetaan kyltti, joka kertoo muun muassa toiminnan harjoittajan, yhteystiedot, 
alueen nimen ja varoituksen alueella liikkumisesta.  Louhinta on suunniteltu 
tehtäväksi tasaisesti yhdellä tasolla (+132…+134 mpy) luoteesta kaakkoon päin. 
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Ottamisjärjestys kuitenkin tarkentuu toiminnan edetessä, ja sitä ohjaa esimerkiksi 
kallion laatu.

                     
Louhinta ja murskaus

Tahkokankaan kiviaines irrotetaan louhimalla ja jalostetaan alueella murskaamalla eri 
kalliokivilajitteiksi. Louhinta suoritetaan niin kutsutulla pengerlouhintana, johon 
kuuluvat poraus, panostus ja räjäytys. Myös ylisuuret lohkareet rikotetaan. Näin ollen 
kerralla räjäytettävän kentän paksuus on noin 9 metriä. Louhinta suoritetaan lähes 
pystysuorana seinämän leikkauksena 7:1. Louhinta-alueelta poistetaan pintamaat ja 
puiden kannot.  Nämä läjitetään ottoalueen reunoille sekä varastointi- ja 
käsittelykentän rakenteisiin. Louhintajaksoja toteutetaan tuulivoimalapuisto hankkeen 
etenemisen mukaan, kuitenkin useita jaksoja vuodessa. Louhintatyöhön valittu 
urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman, jossa tulee ottaa huomioon 
kallioperätutkimuksissa havaitut ruhjeet. Räjäytysainetta käytetään noin 0,5-1 kg /m3 
ktr irrotettavaa kalliota kohti. Alueella ei varastoida räjähdysaineita, vaan niitä 
tuodaan tarvittaessa vain tarvittava määrä. Panostus- ja räjäytystyö tehdään 
hyväksytyn, asianomaisen pätevyyskirjan saaneen henkilön toimesta. Tarvittaessa 
tämän jälkeen suoritetaan ylisuurten kiviainesten rikotus, jonka jälkeen aloitetaan 
kiviaineksen murskaus.

Murskaustoiminta tapahtuu siirrettävillä murskauslaitoksille, johon kiviaines siirretään 
pyöräkuormaajilla tai kaivinkoneella. Syöttimeen asetettu kiviaines siirtyy 
leukamurskaajaan (esimurskain). Esimurskaimesta tullut kiviaines kulkeutuu 
välimurskaimelle tai seulan kautta jälkimurskaimelle, riippuen murskauksen 
suunnitelmasta (2- vai 3-vaiheinen). Jälkimurskaimesta kiviaines siirtyy 
seulontavaunuun, jossa se seulotaan ja erotetaan oikeisiin kasoihin. Valmiit tuotteet 
varastoidaan varastointialueelle kuormauskoneella. Varastointikasat tulee sijoittaa 
murskaamon lähistölle estämään melun leviämistä. Valmis tuote kuljetetaan tarpeen 
tullen käyttökohteisiin. 

Alueelle ei pystytetä tai rakenneta pysyvästi rakennuksia tai laitteita. Tarvittavat 
kalustot ja laitteet tuodaan alueelle toiminnan ajaksi. Toiminnassa käytetään 
siirrettävää telaketjuista murskauslaitosta, jonka tarkempi kokoonpano määräytyy ja 
selvenee tuotettavien lajikkeiden, murskattavien ainesten ominaisuuksien sekä 
saatavilla olevan kaluston mukaan. Murskaustoiminnassa voidaan käyttää joko 
Lokotrack –tyyppistä, tela-alustaista, siirrettävää murskausasemaa tai muuta 
vastaavan tasoista murskausasemaa. Murskauslaitos on joko polttoaine- tai 
sähkökäyttöinen. Sähkökäyttöisen laitoksen sähkö tuotetaan aggregaatilla. 
Kallionporauksessa käytetään hydraulista porauskalustoa, jossa on tela-alusteinen 
poravaunu. Tämän tarvitsema energia tuotetaan dieselmoottorilla. Porauskalustona 
pyritään käyttämään nykyaikaisia laitteitta, joissa on ominaisuutena pölynkeräys. 
Murskaamo tuodaan alueelle toimintajakson alkaessa ja viedään pois jakson 
päätyttyä. Murskausasema koostuu kahdesta tai kolmesta murskaimesta, seuloista ja 
kuljettimista. Alueella työskentelee jakson aikana murskaamon lisäksi 
kauhakuormaaja ja kaivinkone. Murskausasema sijoitetaan kullakin käyntikerralla 
murskattavaksi tarkoitetun kohteen läheisyyteen, pohjatasolle. Laitoksen tulee myös 
olla varastointikasojen ympäröitynä. 

Alueelle tuodaan murskausjakson ajaksi polttoainesäiliö. Polttoaineet säilytetään 
tukitoiminta-alueella. Polttoainesäiliö on maanpäällinen, IBC-hyväksytty ja 
asianmukaisesti tarkistettu kaksoisvaippasäiliö. Säiliöissä oltava ylitäytön estävä 
sulkuventtiili. Tankkauslaitteisto on lukittava luvattoman käytön estämiseksi. 
Tarvittaessa alueelle perustetaan suoja-alue, jossa maahan on asetettu suojakaivo 
(HPDE) kaukaloksi ja kaukalon päälle levitetään 30-50cm paksu kerros hiekkaa. 
Kaukalon tilavuus tulee olla yhtä suuri kuin siihen sijoitettavien polttoainesäiliöiden 
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tilavuus, ja suoja-alue tulee perustaa muuta ympäröivää maastoa ylemmäksi, jottei 
suoja-alueelle pääse mahdollisia sulamis- tai pintavaluvesiä. Polttoainetta 
varastoidaan kerrallaan vain työkoneiden välittömän tarpeen verran. 
Murskaustoiminnan aikana alueella olevien polttoainesäiliöiden yhteistilavuus saa olla 
maksimissaan 10 m3. Muuna aikana alueelle varastoidaan vain työkoneiden käyttöön 
tarkoitettuja öljy- ja polttoainesäiliöitä niille varatulla alueella. 
Alueella voi olla murskaustoiminnan aikana tiivispohjainen aggregaatti, joka tuottaa 
sähköä esimerkiksi taukotuvalle. Jos alueella on tarve säilyttää hydrauliikkaöljyjä ja 
voiteluaineita, ne tulee säilyttää murskauslaitoksen kalustoon kuuluvassa 
huoltokontissa tai vastaavassa tiivispohjaisessa tilassa. 

Raaka-aineet

Alueella toimivien koneiden ja laitteiden polttoaineena käytetään kevytpolttoöljyä, 
jonka kulutus on arvioitu olevan maksimissaan 325 tn/vuosi. Arvio perustuu 
keskiarvoon eri urakoitsijoiden murskausasemilla kulutetun polttoaineen määristä ja 
tuotetuista tuotteista. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan siten, ettei päästöjä 
maaperään synny. Pienemmissä huoltotöissä tarvittavat öljyt ja voiteluaineet 
varastoidaan murskauslaitoksen huoltokontissa tai vastaavassa tilassa. 
Maksimissaan näitä varastoidaan enimmillään 100kg omissa astioissaan. Alueella ei 
suoriteta öljynvaihtoja tai suurempia huoltoja. 
Pölyämisen estämiseksi alueelle tuodaan tarvittaessa kasteluvettä, jonka 
kulutukseksi on arvioitu 0-400 m3/vuosi. Kasteluvesi otetaan alueen ulkopuolelta 
vesistöstä. Juomaveden kulutukseksi on arvoitu noin 0,5-1 m3 / vuosi. Työntekijät 
tuovat juomaveden alueelle omissa kanistereissa. 
Räjähdysaineet tuodaan alueelle vain tarvittaessa ja ne käytetään heti. Näin ollen 
alueella ei varastoida räjähdysaineita. Räjähdysaineen määräksi on arvioitu 0,5-1 kg/
m3 ktr irrotettavaa kalliota kohden.
Tuotettujen murskauslajikkeiden varastointiaika on enimmillään 1 vuosi. 
Varastointikasat ovat 5-15 metrin korkuisia, joten ne toimivat hyvin melun ja pölyn 
leviämisen esteenä. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa vesikastelun avulla. Myös 
louheiden varastointiaika on maksimissaan 12 kuukautta. 

Toiminta-ajat

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 2,6-3,6 kilometrin etäisyydellä, joten ei ole 
syytä rajata toiminta-aikoja MURAUS-asetuksen 8 § -mukaisesti. Louhintaa ja 
murskausta tehdään yhdessä tai useammassa jaksossa vuoden aikana 
tuulivoimalapuistohankkeen etenemisen mukaan. Raskasliikennettä tapahtuu alueella 
arkisin klo 6.00-22.00 välisenä aikana, mahdollisesti vähäisin määrin myös 
viikonloppuisin.

Taulukko 1. Toiminta-ajat.
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Liikenne

Ottamisalueelle rakennetaan kaksi tieyhteyttä, joista toinen johtaa tuulipuiston sisälle 
itään ja toinen Mataranmäentielle länteen. Kulkeminen ottamisalueelle tapahtuu 
pääsääntöisesti idän puolelta, käyttäen puiston sisäistä tieyhteyttä. Alueella 
tapahtuvasta toiminnasta aiheutuu raskasliikennettä, joista suurin osa koostuu 
dumpperiliikenteestä. Liikenteen aktiivisuudesta on arvioitu 50-200 käyntiä 
vuorokaudessa, aktiivisena aikana. Toiminnan etenemisen johdosta alueelle syntyy 
murskepintaisia työkoneiden ajouria. Ajourien pölyämistä ehkäistään tarvittaessa 
vesikastelulla, tien kunnossapidolla sekä pitämällä ajonopeudet maltillisina. 
Suunnitelma-alueelle johdettavat tiet voidaan tarvittaessa sulkea puomilla tai 
vastaavalla esteellä, mikäli hakija katsoo sen asentamisen olevan tarpeellista 
esimerkiksi turvallisuuden takia. Alueen liikennöinti on esitetty tarkemmin taulukossa 
1.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin

Suunnitelma-alueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä talousmetsiä ja turvemaat 
ovat ojitettu. Kaikki uomat ovat ojia, eikä alueella esiinny luonnonvaraisia pienvesiä 
tai puroja. Näin ollen merkittäviä luontoarvoja ei menetetä suunnitellun toiminnan 
myötä. Ottamisalue ei myöskään tule erottumaan merkittävästi paikallismaisemasta 
sijaintinsa puolesta. Aluetta ympäröi laajat talousmetsät, jotka peittävät näkyvyyden 
alueelle. Näin ollen suunniteltu toiminta ei muuta oleellisesti paikallis- ja 
kaukomaiseman nykytilaa. 

Kalliokiviaineksen ottaminen ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 
muutoksia luonnonolosuhteissa. Maanpinnan muodot muuttuvat ja tavanomaista 
kasvillisuutta menetetään toiminnan edetessä. Eläimistölle on lähialueilla tarjolla 
samanlaista elinympäristöä ja ottamistoiminnan jälkeen eläimistö voi käyttää aluetta 
elinympäristönään kuten tähänkin asti. 

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia 
muinaismuistoja tai –hautoja.

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintaveteen

Louhintaa ei uloteta lähialueen pintavesimuodostumien tason alapuolelle. Louhinta 
ulottuu tasolle +132…+134, joka on korkeammalla tai lähes samalla tasolla, kuin 
lähialueen pintavesimuodostumien tasot (+126…+136). Louhinnan aikana 
vedenpinnan tasoa lasketaan louhoksella alimmilleen hieman alle suunnitellun 
louhintatason (+132).

Louhinnan vaikutukset maapohjaveden pinnankorkeuteen eivät ulotu kauas 
louhittavalta alueelta johtuen lähiympäristön moreeni- ja hienoaineksisen 
vedenjohtavuuden vähäisyydestä. Kalliopohjaveden pinta voi laskea louhinta-alueella 
ja sen välittömässä läheisyydessä, mutta vaikutukset jäävät paikallisiksi.

Pohjaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellaisten 
onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan 
maahan. Ottoalueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita vain toimintajaksojen 
yhteydessä. 
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Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä 
ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estävällä 
sulkuventtiilillä. Voiteluaineet murskaimen vaunun huoltokontissa, tai muussa 
vastaavassa tiivispohjaisessa tilassa.

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. Työkoneissa ja 
murskausasemalla oltava tarkistetut alkusammutuskalustot. 

Louhinta-alueen luoteisreunaan rakennetaan laskeutusallas, johon johdetaan 
louhinta-alueella syntyvät hulevedet käyttäen apuna maanpinnanmuotoja ja –
kallistuksia. Altaassa vedenvirtaus hidastuu ja hulevedessä olevat kiintoaineet, siihen 
sitoutuneet ravinteet ja muut aineet laskeutuvat hitaasti altaan pohjaan. Altaasta vesi 
johdetaan olemassa olevaan ojastoon. Altaan arvioidaan estävän toiminnasta 
aiheutuvan kiintoainekuormituksen alapuolella sijaitseviin pintavesiin. 

Päästöt ilmaan 

Alueella käytettävät koneet ja apulaitteet ovat valmistettu tai peruskorjattu viime 
vuosien aikana, joten saatavilla ei ole merkittävästi parempia laitteita. Aseman 
varustelutasoa uusitaan korjausten ja huoltojen yhteydessä sitä mukaan, mitä 
tekniikka kehittyy. Alueella käytettävät polttomoottorit täyttävät päästönormit. 
Suunnitelmassa lasketut arviot polttomoottoripäästöistä on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Päästöt

Alueella tapahtuvan toiminnan ja kuljetusten yhteydesä syntyy pölyä. Pölyn 
leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi murskauksessa valmistettavan 
tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, tuuliolosuhteet ja ilmankosteus. 
Murskaustoiminnassa syntyvää pölyä voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla 
käsiteltävä kiviaines ja pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Alueen 
kuljetus- ja työväyliä voidaan myös tarvittaessa kastella.

Pölyä syntyy myös räjädystyöstä. Tätä pölyhaittaa voidaan tarvittaessa vähentää 
pienentämällä irtonaisen kivipölyn määrää, esimerkiksi asentamalla poravaunuihin 
pölynkerääjälaitteistot. Tämä pölyn syntyminen on kuitenkin vain hetkellistä, 
räjäytysten aikana.

Toiminta ei vaaranna  lähialueen asutusten ilmanlaatua eikä pölystä aiheudu haittaa 
naapuritalojen muulle käytölle. Lähimmät aasuinkiinteistöt sijaitsevat 2,6-3,6 
kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta.  Suurin osa alueella syntyvistä 
pölyhiukkasista on yli 10 μm, jotka laskeutuvat päästölähteen läheisyyteen. Suurin 
osa pienemmistä partikkeleista kulkeutuu koilliseen noin 100 metrin päähän 
päästölähteestä. Tielaitoksen julkaisun (Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden 
ympäristönsuojelu 1994) mukaan vastaavanlaisten kohteiden pölyleijuman 
suojaetäisyys häiriintyvään kohteeseen vapaassa tilassa on 300 metriä.
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Melu ja tärinä

Tahkokankaan alueella melua syntyy toiminnan aikana toiminta-aikojen puitteissa 
(Taulukko 1). Murskaus- ja louhimistoimintaa tehdään jaksoissa, joten melu ja tärinä 
eivät ole yhtäjaksoista. Merkittävimpiä toiminnan melunlähteitä ovat murskaus, 
louhinta, rikotus ja räjäytys. Lähimpien asuinrakennusten pihoissa on melun 
ohjearvojen mukaan pysyttävä alle 55 dB, joka on asumiseen käytettävän alueen A –
painotettu keskiäänitaso. Loma-asumisen osalta käytetään päiväsaikaan raja-arvoa 
45 dB. Meluntorjuntakeinona käytetään meluvallien asettamista toiminta-alueen 
ympärille sekä louhinnan yhteydessä syntyvää rintausta, joka suunnitelman mukaan 
arvioitiin 9 metriä korkeaksi.

Tahkokankaan suunnitelma-alueelta lähimpiin kiinteistöihin on matkaa 2,6-3,6 
kilometriä. Murskauslaitos sijoitetaan louhinta-alueelle siten, että laitosta ympäröi 
varastointikasoja ja kallioseinämiä. Näin torjutaan melu- ja pölyhaittoja. 
Varastointikasojen korkeudeksi arvioidaan 5-15 metriä. Alueella toiminnan 
yhteiskestoksi on arvioitu 4-8 kuukautta, jotka suoritetaan erimittaisissa jaksoissa. 
Näin ollen haitat eivät ole jatkuvia. Murskauksen tehollinen työaika on n. 80 % ja 
porauksen n. 50 % käytettävästä työajasta. 

Louhinta- ja murskaustoiminnan yhteydessä syntyy impulssimaista melua, 
esimerkiksi rikotus ja kiviaineksen syöttö murskaimeen. Melun impulssimaisuus 
häviää etäisyyden kasvaessa. Tästä huolimatta tulee välttää rikotusta korkeiden 
kasojen päällä. Rikotuksen suorittaminen murskekasojen ja louhintarintausten 
läheisyydessä edesauttaisi melun etenemisen rajoittamista. Murskausasema ja 
louhintatoimet tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle ottoaluetta. 

Kun huomioidaan kallioalueen varastointikasojen sijoittelu, asumusten etäisyys, 
asumusten suuntaan jäävät maastonmuodot ja kasvillisuus, tulisi toiminnan melun 
pysyä raja-arvojen sisällä. Louhintajaksoilla räjäytysmelun alentaminen on 
haastavaa, mutta räjähdys kestää ainoastaan 1-2 sekuntia. Melu on siis hyvin 
lyhytaikaista. Räjäytystyön häiritsevyyttä voidaan vähentää tiedottamalla niistä 
ennakkoon, painottamalla räjäytykset samoihin kellonaikoihin päivässä ja käyttämällä 
varoitussummeria. Näillä toimilla säikähtämisvaikutus saadaan mahdollisimman 
pieniksi. 

Suunnitelman mukaisen toiminnan ei arvioida ylittävän Valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992 asetettuja melun ohjearvoja. Toiminnanharjoittajan tulee valvoa ja tarkkailla 
toimintaa sekä tehdä tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Melumittauksia voidaan 
tarvittaessa suorittaa toiminnan aikana. Tahkokankaan alueen toiminta on 
mahdollista toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu melun ohjearvojen ylityksiä 
asumusten kohdalla. 

Räjäytys- ja louhintatöissä noudatetaan siitä annettua erillistä lainsäädäntöä. 
Louhintatyön toteutuksen yhteydessä tulee laatia aina räjäytys- ja 
turvallisuussuunnitelma. Lisäksi räjäytyskentistä tulee tehdä erillinen 
räjäytyssuunnitelma. Näiden avulla minimoidaan vaaratilanteet ja estetään 
merkittävät haitalliset vaikutukset ympäristöön. Suunnittelussa voidaan arvioida 
laskennallisesti tärinän vaikutusalue. Vaikutusalueen laajuuteen vaikuttavat 
tärinänjohtavuus, etäisyys räjäytyspisteestä havaintopisteeseen, räjäytystapa ja 
räjäytyskentän koko. Näiden pohjalta lasketaan tarvittava räjähdysainemäärä. 

Suunnitellun ottamisalueen läheisyydessä esiintyvät tärinävaikutukset aiheutuvat 
louhinnasta, lähinnä räjäytyksistä. Näin ollen tärinään voidaan vaikuttaa 
panostuksella ja kerralla räjäytettävän kallioaineksen määrällä. Räjäytyksistä 
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aiheutuva tärinä on lyhytkestoista ja se vaimenee nopeasti maa- ja kallioperässä. 
Liikenteen aiheuttama tärinä rajoittuu teiden ympäristöön. Murskauksen, kaivamisen 
ja kuormaamisen tärinävaikutukset jäävät ottoalueen välittömään läheisyyteen. 
Tärinää voidaan tarvittaessa seurata tärinämittauksin. 

Jätteet

Alueella muodostuu jätteitä pääsääntöisesti toimintajaksojen aikana. Syntyvät jätteet 
ovat pääosin sekajätettä. Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä. Alueella voi 
mahdollisesti syntyä pieniä määriä ongelmajätettä. Nämä ovat kuitenkin verrannollisia 
taloudessa tavallisesti syntyvään ongelmajätteeseen, esimerkkinä paristot, polttimot 
ym. Ongelmajätteiden varastointi suoritetaan niille varatuissa tiiviissä säiliössä. Mikäli 
ongelmajätettä muodostuu, ne toimitetaan aina jätelain mukaisiin keräyspisteisiin ja 
kirjanpito suoritetaan laskutuksen seurannan kautta. Kaikki alueella syntyvät jätteet 
lajitellaan ja kerätään niille varattuihin jäteastioihin. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet 
kierrätetään. Alla olevassa taulukossa suunnitelmassa mainitut arvioidut jätemäärät 
ja niiden käsittely (Taulukko 3).

Taulukko 3. Arvio alueella syntyvistä jätteistä ja niiden käsittely.

Ottamisalueella arvioidaan olevan välivarastoitavaa pintamaata noin 70 000 m3. 
Kaavitut pintamaat varastoidaan toiminnan ajakasi alueen reunoille. Välivarastoidut 
pintamaat hyödynnetään kokonaisuudessaan maisemoinnissa. Varastointi- ja 
käsittelyalueen rakenteisiin sijoitetut pintamaat taas jätetään kenttärakenteisiin ja 
keänttä maisemaoidaan sekä metsitetään keinollisesti. Pintamaat koostuvat lähinnä 
sekalajitteisesta moreenista. Alueelta kuorittava puhdas pintamaa ei aiheuta 
ympäristövaikutuksia. 

Alueen maisemointi ja jälkihoito

Toiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki laitteet viedään alueelta pois. Jälkihoidon 
avulla pyritään liittämään ottamisalue mahdollisimman luontevasti takaisin muuhun 
alueen ympäristöön ja alue palautetaan metsätalouskäyttöön. 

Alueen kallionlouhinnasta syntyvät rintaukset 7:1 luiskataan 1:3 käyttäen alueen 
reunoille välivarastoituja pintamaita. Myös louhoksen pohjalle levitetään kyseisiä 
pintamaita. 

Alueen maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan edellyttäen, 
että lopullinen pohjataso saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen 
mahdollisuuden. Alueen maaston muotoilun jälkeen metsitys aloitetaan keinollisesti 
kylvämällä tai istuttamalla männyn taimia. Mikäli alueelle jää ylisuuria tai muuten 
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hyötykäyttöön kelpaamattomia kiviä, ne käytetään maisemoinnissa kasaamalla ja 
peittämällä pintamailla. Näin saadaan ympäristöön loivapiirteisiä kumpareita.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN JA 
YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

Lupahakemuksen mukaiset toiminnat on suunniteltu Suomen ympäristökeskuksen ja 
eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien kanssa tehdyn Ympäristöasioiden 
hallinta kiviainestuotannossa –julkaisun pohjalta. Julkaisuun on koottu mm. 
taustatietoa alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT).

Toiminta-alueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti, 
joka pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä ilmaan. Murskaus-, louhinta- ja 
kuljetustyössä käytettävien koneiden diesel- ja polttomoottorit täyttävät nykyaikaiselle 
työkoneelle asetetut päästönormit. Murskausasema on myös osittain koteloitu ja 
varusteltu kastelujärjestelmällä melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi. Pölyämistä 
yritetään pitää mahdollisimman pienenä jo työturvallisuustöistä, koska pölyn 
haittavaikutukset kohdistuvat erityisesti alueen työntekijöihin. 

Meluhaittoja pyritään vähentämään murskauslaitoksen sijoittamisella mahdollisimman 
lähelle louhintarintausta ja varastointikasoja. Myös kiviaineksen putoamismatkan 
pienentäminen vähentää melu- ja pölyhaittoja. Melupäästöjä vähennetään myös 
käyttämällä huollettuja ja nykyaikaisia murskauskalustoja. 

Polttoainesäiliö on IBC-hyväksytty, maanpäällinen ja asianmukaisesti tarkistettu 
kaskoisvaippasäiliö ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteisto tulee 
myös olla lukittava, jotta sen luvaton käyttö voidaan estää. 

Louhinta-alueen luoteisreunan tuntumaan rakennetaan laskeutusallas, johon alueen 
hulevedet lasketaan hallitusti maanpinnan kallistusten ja ojapainanteiden avulla. 
Laskeutusaltaan tavoitteena on poistaa louhinta-alueelta johdettujen vesien 
kiintoaineita ja siihen sitoutuneita ravinteita sekä muita aineita. Altaan ansioista 
toiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia alapuolisiin pintavesiin. 
Altaan purkamisreitti rakennetaan ojastoon. 

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Murskauskaluston 
tekniikkaa voidaan rinnastaa normaaliin maarakennuskalustoon. Toiminnasta 
aiheutuva mahdollinen ympäristön pilaantuminen voi johtua työkoneiden 
öljyvahingosta tai luvattomien kuormien tuomisesta alueelle. 

Riskienhallinta on toteutettava suunnitelmassa osoitetulla tavalla. Työn eri vaiheissa 
ja niiden toteutuksissa noudatetaan annettuja ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. 
Toiminnan aikana työhenkilökunta tarkkailee toimintaa jatkuvasti ja ovat valmiina 
pysäyttämään toiminnan useammasta eri pisteestä tilanteen niin vaatiessa. 
Räjäytystoiminnasta varoitetaan etukäteen merkkiäänellä.  Räjäytystöissä käytettäviä 
räjähdysaineita ei säilytetä alueella, vaan niitä tuodaan aina räjäytykseen tarvittava 
määrä tarvittaessa. Panostus- ja räjäytystyön tekee henkilö, joka omaa hyväksytyn ja 
asianomaisen pätevyyskirjan. 

Alueella tapahtuvassa polttoaineenkäsittelyssä on noudatettava asiaan kuuluvaa 
huolellisuutta ja tarkkuutta. Myös toiminnan riskit on tiedostettava. Polttoainetta ei 
myöskään säilytetä alueella murskaustoiminta-ajan ulkopuolella. Hydrauliikkaöljyt, 
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voiteluaineet ja jäteöljyt säilytetään joko murskauslaitoksen mukana kulkevassa 
lukitussa kontissa, tai muussa vastaavassa tiiviissä tilassa. Työkoneita ja –laitteita ei 
huolleta eikä pestä alueella.

Mahdollisten ympäristövahinkojen sattuessa aloitetaan välittömästi torjuntatoimet, ja 
ilmoitetaan asiasta pelastuslaitokselle sekä ympäristöviranomaiselle. Työmaalle 
varataan imeytysmatto ja –turvetta öljyvahingon varalle. Asemalla on oltava 
viranomaisten määrittämät alkusammutuskalustot ja alueen henkilökunta on 
opastettu niiden käyttöön. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia oman henkilöstönsä 
kouluttamisesta ympäristövahinkojen varalle. 

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Kallioainesten otettu määrä ja laatu ilmoitetaan vuosittain maa-aineslain (555/1981 
23 a §) mukaisesti lupaviranomaiselle ja NOTTO –rekisteriin.

Jokaisen työjakson alussa pidetään tarkastus, jossa kartoitetaan mahdolliset 
riskitekijät sekä työturvallisuuden, että ympäristövahinkojen osalta. Samalla sovitaan 
toimenpiteet ja tarkastetaan aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden toteutuminen. 
Toiminnan aikaisista häiriö-/ poikkeustilanteista tulee ilmoittaa työmaanjohdolle, joka 
vie asian tarvittaessa eteenpäin yritysjohtoon. 

Laitoksen toimintaa seurataan päivittäin (mm. päivittäinen tuotantoaika ja –määrä, 
tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet). Tuotannon aikana 
aiheutuvaa melua ja pölyä arvioidaan aistinvaraisesti useamman henkilön toimesta. 
Louhintatyössä käytetyt räjähdysaineet, määrät ja räjäytysten ajankohdat kirjataan 
päiväkirjaan.

Pohjaveden tarkkailua ei esitetä tehtäväksi. Alueella tapahtuva louhinta tapahtuu 
pohjavedenpinnan yläpuolella, joten oletettavasti ei synny vaikutuksia pohjavedelle. 
Pintavesien laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti ja säännöllisesti koko toiminnan ajan. 
Pintavesien tarkkailu tapahtuu laskeutusaltaasta, louhinta-alueen ja varastointikentän 
pintaveden täyttämistä painanteista sekä lähialueen ojista. Pintavesistä otetaan 
alkunäyte ennen toiminnan aloittamista. Näyte otetaan alueelta poislaskevasta 
ojasta, tarkempi sijainti esitetty suunnitelman liitteessä 11.1. Toiminnan aikana 
pintaveden laatu tutkitaan vesinäytteillä 2 kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. 
Näytteistä analysoidaan väriluku, sameus, kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, 
happipitoisuus, CODMn, kloridi, sulfaatti, kokonaistyppi, nitraattityppi, nitriittityppi ja 
öljyhiilivetyjakeet (C10-C20, C21-C40 ja C10-40). Vesinäytteiden oton ja tutkimisen 
suorittaa asianmukaisen ammattitaidon omaava ulkopuolinen asiantuntija. 

Kaikilla viranomaisilla tulee olla esteetön pääsy alueelle. Ottamistoiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvia haittoja tarkkaillaan eri viranomaisten esittämien vaatimusten 
mukaisesti. Toiminnan seurantaa raportoidaan lupapäätöksien edellyttämällä tavalla. 
Mikäli havaitaan merkittävää haittaa ympäristölle, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin 
päästöjen vähentämiseksi sekä estämiseksi mahdollisimman nopeasti havainnon 
tehtyä. Ympäristövahingon sattuessa aloitetaan välittömästi torjuntatoimet ja 
ilmoitetaan pelastuslaitokselle sekä viranomaiselle.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
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Kuulutus julkaistiin 23.06.2022 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin 
nähtävillä 23.06.-29.07.2022 Pieksämäen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 
www.pieksamaki.fi ja Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat. 

Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat kuultiin 23.06.2022 päivätyllä 
kuulemiskirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja 
luonnonvarat- vastuualue) ja Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.

Etelä-Savon ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 7.6.2022:  ELY-
keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole hakemuksesta ole lausuttavaa.

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 22.7.2022: 
”Toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, että meluavat ja pölyävät toiminnot 
estettään parhaalla mahdollisella tavalla, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Polttoaineet, kemikaalit, öljyt ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä 
aiheudu terveyshaittaa eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Maa-ainesten 
ottoa, kalliokivenlouhintaa ja murskaustoimintaa on harjoitettava siten, että 
terveyshaittojen syntyminen estyy. Toiminta tulee suojata niin hyvin, ettei missään 
olosuhteissa (ei edes häiriötilanteessa) terveydelle haitallisia aineita pääse 
pohjaveteen.”

Hakijan vastine

Niinimäki Wind Oy on ilmoittanut 18.8.2022, että heillä ei ole mitään lausunnossa 
ehdotettua toimintamallia vastaan.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Niinimäki Wind 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 Pieksämäen kaupungin Vilhulan kylän tilalle 
Tahkokangas (593-435-9-2)
Ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen toiminnan 
aloittamislupa ennen luvan lainvoimaisuutta myönnetään.

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

Lupamääräykset 

Toiminta
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1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,0 ha:n 
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 160 000 m3 ktr. Alin sallittu ottotaso on 
+132,00 (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 sallitut toiminta-ajat ovat arkisin, maanantaista-perjantaihin:

- Pintamaiden poisto klo 6.00-22.00
- Murskaustoiminta klo 6.00 - 22.00
- Poraaminen klo 6.00 - 22.00
- Rikotus klo 6.00 - 22.00
- Räjäytykset klo 8.00 - 18.00.
- Kuormaaminen ja kuljetus klo 6.00 - 22.00
- Maisemointi klo 6.00 – 22.00

Erityisistä syistä, on kiviaineksen kuormaus ja kuljetus sallittu myös lauantaisin 
klo 6.00 – 22.00.  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 kunnan ympäristöviranomainen 
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.
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Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltyinä
ajankohtina niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa lähimmille 
asuinkiinteistöille. 

Louhinta- ja murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava 
kunnan 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 
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.

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 §,
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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 käsiteltävä 
selkeytysaltaassa ennen alueelta poisjohtamista.  

Toiminnan vaikutuksia pintavesiin tulee tutkia toiminta-aikana selkeytysaltaan 
alapuolisesta ojasta otettavin vesinäyttein 2 kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. 
Ensimmäinen näyte tulee ottaa ennen toiminnan alkamista. Pintavesinäytteistä 
tulee analysoida: Lämpötila, väriluku, sameus, kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, 
happipitoisuus, CODMn, kloridi, sulfaatti, kokonaistyppi, nitraattityppi, nitriittityppi 
ja öljynhiilivetyjakeet (C10-C20, C21-C40 ja C10-C40).

Pohjaveden pinnakorkeutta on tarkkailtava toiminta-aikana kaksi kertaa vuodessa 
alueelle asennetusta pohjavesiputkesta. Pohjaveden laatu tulee selvittää 
pohjavesiputkesta ottavin vesinäyttein ennen toiminnan aloittamista, kerran 
toiminta-aikana ja lupakauden päätyttyä. Pohjavesinäytteistä tulee analysoida: 
Lämpötila, väriluku, sameus, kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, happipitoisuus, 
CODMn, kloridi, sulfaatti, kokonaistyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, rauta, 
magnaani, kokkonaiskovuus, alkaliniteetti ja öljynhiilivetyjakeet (C10-C20, C21-
C40 ja C10-C40).

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
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12. Alueen maisemointi on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vaiheittain oton 
edistymisen mukaan. Luiskauksissa saa käyttää vain alueelta kuorittuja 
pintamaita. 

Toiminnan loputtua alueelle on muodostettava riittävän paksu kasvualusta 
kasvillisuudelle ja sen on metsitettävä istuttamalla tai kylvämällä. Alueen jälkihoito 
on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

MaL 11 §, Ysl 16 §

Paras käyttökelpoinen tekniikka

13. 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

14. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen 
ottotoiminnan aloittamista 23 000 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

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 
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ovat tarpeen yleisen turvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille aiheudu 
onnettomuusvaaraa. 

Lupamääräys 3
Lupamääräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi. 
Toiminta-ajat on rajattu arkisin lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti, sillä lähimmät 
asuinrakennukset ovat noin 2,6 km:n etäisyydellä alueesta. 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 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. Pinta- ja pohjavesien 
laadun tutkiminen on tarpeen nykytilanteen ja toiminnan mahdollisten vaikutusten 
selvittämiseksi. Pinnankorkeuden seuraamisella varmistetaan riittävän 
suojakerrospaksuuden säilyminen pohjaveteen.

Lupamääräys 10
Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 11
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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.   

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. 
Toiminta sijoittuu Niinimäen tuulivoimapuiston alueelle, josta on tehty useita 
luontoselvityksiä. Maa-ainestenoton vaikutusalueella ei todettu erityisiä luontoarvoja 
eikä huomioarvoisia lajihavaintoja. Suunnitelma-alueen lounaisreunalla on 
selvityksien yhteydessä havaittu rauhoitettu valkolehdokki, ottosuunnitelmassa tämä 
on huomioitu suojavyöhykkeellä, eikä varsinainen louhinta-alue tai pintamaiden läjitys 
ulotu havaituille kasvualueelle. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole 
luonnonsuojelualueita, eikä tiedossa olevia muinaismuistoja tai muinaishautoja. Lähin 
vesistö Pätinlampi sijoittuu noin 1,2 km etäisyydelle maa-ainesalueesta. 

Suunniteltu toiminnan ei arvioida muuttavan merkittävästi nykyistä kaukomaisemaa, 
aluetta ympäröivän maaston ja puustoisten metsämaiden takia. 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 suunnitelma-alue on merkattu tv –merkinnällä (maakunnallisesti 
merkittävät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet). Ottamisalue sijoittuu 
pääosin Niinimäen tuulivoimaosayleiskaavassa maa-ainesten ottoalueeksi EO 
osoitetulle alueelle. Harjoitetulle toiminta on osayleiskaavan mukaista. 

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. Lähin asuinrakennus sijaitsee 2,6 kilometrin 
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etäisyydellä toiminta-alueesta, toiminnasta ei aiheudu myöskään naapuruussuhdelain 
17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 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. 

Toiminnasta ei päätöstä noudattaen ennalta arvioiden aiheudu sellaisia päästöjä 
ympäristöön, joilla olisi merkittäviä pysyviä tai pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia. 
Arvioidaan, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Päätöksessä 
on määrätty vakuudesta, lupapäätöksen muuttamisen tai kumoamisen varalle.

Vastaus annettuihin lausuntoihin

Melusta ja pölystä aiheutuvien terveyshaittojen estämiseksi on määrätty melu- ja 
pölyntorjuntatoimista annetuissa lupamääräyksissä. Melutasoille on annettu raja-
arvot sekä melupäästöt on tarvittaessa mitattava. Pinta- ja pohjavesien pilaantumisen 
estämiseksi lupapäätöksessä on annettu määräykset polttoaineiden, kemikaalien ja 
jätteiden käsittelystä. Vaaditut toimet ovat MURAUS –asetuksen (800/2010) 
vaatimusten mukaisia. Päätöksessä on lisäksi määrätty toiminnanharjoittajaa 
tarkkailemaan pinta- ja pohjavesien laatua.

 
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 3 380 euroa.

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 1 560 euroa.
Maa-ainestenoton ja ympäristöluvan yhteiskäsittely: murskauksen 
ympäristölupakäsittely on 1 820 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.
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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
Niinimäki Wind Oy
Lapinlahdenkatu 1 C
00180 Helsinki
Yhteyshenkilö Antti Lindqvist 
puh. 040 624 0127
antti.lindqvist@ox2.fi 

Jäljennös päätöksestä
Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Etelä-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
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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
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 § 58, 59, 62 -66 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 60, 61 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
29.09.2022
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