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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/549/11.01.08/2022

MAA-AINESLUPA KALLIOKIVIAINEKSEN JA MOREENIN OT-
TOON, MÄKELÄN KALLIOALUE, DESTIA OY, PIEKSÄMÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.1.2023

Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottami-
seen 20 vuodeksi 170 000 m3ktr kokonaisottomäärälle Pieksämäen kaupun-
gin Niskamäen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Mäkelänkallio 593-418-17-
0. Samalla haetaan myös maa-aineslain 21 § mukaista lupaa toiminnan 
aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 

Alue on olemassa olevaa maa-ainestenottoaluetta. Alueen maa-ainestenotta-
mislupa (593-2006-72) päättyy 31.5.2026. Uutta maa-aineslupaa haetaan, 
koska nykyisestä luvasta oli vuoden 2021 lopussa jäljellä enää noin 18 000 
m3. Alueella on myös toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion-
louhintaan, murskaukseen ja päällystemassojen valmistukseen ja varastoin-
tiin. Kyseisellä paikalla on maa-aineksia otettu yli 20 vuoden ajan. Ottamis-
ta jatketaan alueen nykyisistä rintauksista materiaalin käyttötarkoituksen 
mukaan. Alueen pinta-ala on 4,13 ha, josta varsinaista ottamisaluetta on 1,8 
ha. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toiminnan vaiku-
tusalueella ei ole suojelu- tai luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi vaikutus-
ta. Alueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa.  Etelä-Savon 
maakuntakaavassa alueella ei ole kaavamerkintöjä.

Hakemus kuulutettiin 27.10. – 5.12.2022 Keski-Savon ympäristötoimen in-
ternet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi ja Pieksämäen kaupungin 
sähköisellä ilmoitustaululla os. www.pieksamaki.fi. Lähikiinteistöjen omis-
tajia kuultiin 26.10.2022 lähetetyillä kirjeillä. Hakemuksesta ei saapunut 
muistutuksia. Lausunnot hakemuksesta pyydettiin Etelä-Savon ELY-kes-
kukselta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta, Pieksämäen kaupungilta ja Pieksä-
mäen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta saapui 
kolme (3) lausuntoa.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 
6 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan 
hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen 
lupamääräyksiä noudattaen.
 
Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtä-
vissä portaalissa.
 
Valmistelija ja lisätietoja: 
Maija Nykänen, puh 044 3686 729, maija.nykanen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle

8 §

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
26.01.2023

Sivu
 2



LEPPÄVIRRAN KUNTA

liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen maa-ainesluvan kalliokiviai-
neksen ja moreenin 170 000 m3ktr ottomäärälle 20 vuodeksi Pieksämäen 
kaupungin Niskamäen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Mäkelänkallio 593-
418-17-0.

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

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi 17 500 euron suuruinen vakuus. Vakuus on toimitetta-
va ennen toiminnan aloittamista. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamis-
luvan vakuutena.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen maa-ainestaksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteen-
sä 2 848 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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26.01.2023
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Leppävirran kunta                                                                                                              PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Keski-Savon ympäristölautakunta    Kokouspäivämäärä 26.1.2023 § 8
PL 4, 79101 Leppävirta

Maa-aineslupa 593-2023-1 Mäkelänkallio 593-418-17-0

Hakija Destia Oy 
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa
Y-tunnus: 2163026-3

Yhteyshenkilö: Simo Tarkkanen, p. 0400 335 554, simo.tarkkanen@destia.fi

Luvan tarkoitus Maa-aineslupa kalliokiviaineksen ja moreenin ottamiseen

Sijainti: Mäkelän kallioalue, Pieksämäki
Mäkelänkallio 593-418-17-0

 
Kokonaisottamismäärä: 170 000 m3ktr
Lupa-aika: 20 vuotta

Asian käsittely Asian vireilletulo
Lupahakemus on tullut vireille 6.6.2022. Asianumero D/549/11.01.08/2022.

Hakemuksen sisältö
Destia  Oy  hakee  Pieksämäen  kaupungin  Niskamäen  kylässä  sijaitsevalle  kiinteistölle 
Mäkelänkallio  593-418-17-0  maa-aineslain  (1981/555)  4  §  mukaista  maa-aineslupaa 
kalliokiviaineksen ja moreenin ottamiseen 170 000 m3ktr:n määrälle 20 vuodeksi. Suunnitelma-
alueen pinta-ala on 4,13 ha, josta ottamisaluetta 1,8 ha. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta 
ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MaL 21 §). Kyseessä on olemassa oleva toiminta alueella, 
jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo usean lupakauden eli yli 20 vuoden ajan. 

Sijainti ja lupatiedot
Mäkelän  kallioalue  sijaitsee  seututien  447  (Kangasniemi-  Naarajärvi)  pohjoispuolella 
Pieksämäen  kaupungin  Niskamäen  kylässä  kiinteistöllä  Mäkelänkallio  593-418-17-0. 
Suunnitelma-alueelle  on  matkaa  Ristimäentietä  pitkin  noin  neljä  kilometriä,  josta  alueelle 
johtava tie kääntyy vasemmalle.  Lähin osoite:  Ristimäentie  398,  77220 Pieksämäki.  Alueen 
koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat pohjoiskoordinaatti 6902941, itäkoordinaatti 494144.

Alueen  maa-aineslupa  (593-2006-72)  on  Pieksänmaan  kunnan  ympäristölautakunnan 
29.3.2006  myöntämä  20  vuoden  maa-aineslupa,  joka  päättyy  31.5.2026.  Pieksämäen 
kaupungin  terveyslautakunnan  17.12.2008  myöntämä  ympäristölupa  kallionlouhintaan, 
murskaukseen ja  päällystemassojen  valmistukseen ja  varastointiin  on voimassa toistaiseksi. 
Uutta maa-aineslupaa haetaan, koska nykyisestä luvasta oli vuoden 2021 lopussa jäljellä enää 
noin 18 000 m3.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö sekä ympäristö- ja maisemavaikutukset
Mäkelän  kallioalueella  ei  ole  voimassa  olevaa  yleis-  tai  asemakaavaa.  Etelä-Savon 
maakuntakaavassa alueella ei ole kaavamerkintöjä. 

Maa-ainesten ottamistoiminta
Ottamista  jatketaan  alueen  nykyisistä  rintauksista  materiaalin  käyttötarkoituksen  mukaan. 
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Uuden  suunnitelman  ottamistasot  mukailevat  pääosin  voimassa  olevaa  maa-aineslupaa. 
Ottamistaso on +141,5 metriä (N2000).  Ottorintauksen korkeus on enimmillään eteläosassa 
noin  19  metriä.  Ottamisalueen  pohja  muotoillaan  niin,  että  alueelle  ei  muodostu  pintavettä 
kerääviä lammikoita. 

Louhintaa  ei  suoriteta  alle  300  metrin  etäisyydellä  asutuksesta.  Louhinta  suoritetaan 
pystysuorana, jolloin alueella jäljellä oleva kallio voidaan parhaiten hyödyntää. Louhitut jyrkät 
reunat  ottamisalueen  etelä-  ja  pohjoisosassa  suojataan  putoamisen  estämiseksi  kiinteällä 
aidalla. Kalliolouhe jalostetaan rakennusmateriaaliksi murskaamalla se erikokoisiksi lajikkeiksi. 
Moreenista  tehdään  mursketta  tai  käytetään  jalostamattomana  rakentamiseen. 
Ottamistoiminnassa  käytetään  tavanomaisia  maarakennuskoneita  kuten  kaivinkoneita  ja 
pyöräkuormaajia.  Maa-aineksen  kuljetukset  tehdään  kuorma-autoilla.  Murskauslaitos  on 
siirrettävä  eli  laitos  tuodaan  alueelle  jokaista  toimintakertaa  varten  ja  viedään  pois  kunkin 
urakan  päätyttyä.  Toiminnalla  on  ympäristölupa  kallionlouhintaan,  murskaukseen  ja 
päällystemassojen valmistukseen ja varastointiin. 

Suunnitelma-alueen  ja  ottamisalueen  rajat  merkitään  maastoon.  Alin  ottamistaso  merkitään 
korkokolmioin tai merkein- siten, että ottamissyvyyttä ja ottamistasoa voidaan ottamistoiminnan 
yhteydessä seurata ja valvoa. Ottamistoiminnan aikana jyrkät rintaukset suojataan lippusiimalla 
tai vastaavalla turvallisuuden varmistamiseksi. Asiaton kulku alueelle estetään. Alueen tulotiellä 
on lukittava puomi. Työmaa-alueesta varoitetaan kyltein.

Vaikutukset ympäristöön, maaperään sekä pohja- ja pintaveteen
Suunnitelma-alue  on  ollut  maa-ainesten  ottamisalueena  1990-luvun  puolivälistä  lähtien. 
Lähimmät asuinrakennukset ovat itäpuolella noin 300 metrin ja eteläpuolella noin 500 metrin 
etäisyydellä ottamisalueesta.

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Naarajärvi on noin 7,5 
kilometrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta.

Toiminnan vaikutusalueella  ei ole suojelu- tai luontoarvoja,  joihin toiminnalla olisi  vaikutusta. 
Suunnitelma-alueelta  on  arvopuusto  poistettu,  etelä-  ja  länsiosassa  kasvaa  sekametsää. 
Lähiympäristössä  on  havupuuvaltaista  talousmetsää.  Maisemallisesti  suunnitelma-alue  ei 
merkittävästi erotu ympäristöstään.

Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen
Toiminnan aiheuttamiin ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. 
Lupahakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Toiminta ei 
vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja. Destia Oy:llä on Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 
14001  (viimeisin  auditointi  3.12.2021  ja  voimassaoloaika  31.12.2023  asti)  sekä 
ympäristövahinkovakuutus.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Alueelle on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Pintamaita on poistettu ottamisen 
edetessä  ja  varastoitu  ottamisalueen  reunoille.  Poistettavaa  pintamaata  on  noin  8  000  m3 

alueen etelä- ja länsiosassa noin hehtaarin alueelta.

Kiviaineksen  ja  pintamaiden  käsittely  tapahtuu  ottamisalueella.  Ottamisen  edetessä 
kaivannaisjätteenä  syntyneet  pintamaat  ja  alueella  mahdollisesti  olevat  kannot,  jotka  eivät 
mene hyötykäyttöön käytetään jälkihoitotöiden yhteydessä ottamisalueen suojarakenteisiin  ja 
maisemointiin. Kaikki pintamaa on peräisin ottamisalueelta. Luonnonmateriaalin varastointi  ei 
aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Alueella suoritetaan vuosittainen maastokatselmus 
ja ottamisen päätyttyä maa-ainesluvan lopputarkastus.

Jätehuolto
Alueella  ei  synny  jätteitä  tavanomaisen  maa-ainestenoton  aikana,  sillä  alueella  ei  tehdä
koneiden suunnitelmallisia, suurempia huoltoja tai pesuja. 

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 
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Toiminnan loputtua  kaikki  rakennelmat  ja  laitteet  puretaan  ja  viedään  alueelta  pois  ja  alue 
siistitään.  Luiskan  yläreunaan  rakennetaan  aita  luonnonkivistä  tai  muu  kiinteä  aita.  Kallion 
suorien seinämien tai portaiden pinnat muodostavat erityisen kasvupaikan paahteisia, kuivia ja 
niukkaravinteisia  kasvuolosuhteita  kestävälle  lajistolle.  Paahteisilla  alueilla  viihtyy  useita 
vaateliaita  kasvi-  ja  hyönteislajeja,  jotka  eivät  menesty  muunlaisessa  ympäristössä.  Kallion 
seinämän hyllyt, kolot ja kielekkeet sopivat monien lintulajien pesimäpaikoiksi (korppi, haukat, 
pöllöt). Alueelle tehtävät luonnonmukaisen kaltaiset kivikot sopivat mm. kettujen ja käärmeiden 
elinympäristöksi.

Pesimärauha  törmäpääskyille  varatuissa  varastokasoissa  turvataan  ja  on  myös  mahdollista 
tehdä alueen jälkihoitotöiden yhteydessä törmäpääskyjen pesintään sopiva hienoainespitoinen 
luiskaamaton penkka. Pintamailla tehdään kasvualusta niille osille aluetta, joita ei jätetä kivikko- 
ja paahdealueiksi. 

Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti ottamisen yhteydessä, jolloin mm. 
konetyön kustannukset  ovat pienemmät.  Ottamistoiminnan päätyttyä jälkihoidettu metsittynyt 
ottamisalue  vähitellen  sulautuu  ympäröivään  maisemaan.  Alueen  annetaan  metsittyä 
luontaisesti, mutta mikäli luontainen taimettuminen ei lähde alkuun metsittymistä täydennetään 
lisäistutuksilla.  Mikäli  alueen  kaavoitukseen  tai  muuhun  maankäytön  suunnitteluun  tulee 
oleellisia  muutoksia  luvan  aikana,  jälkihoitosuunnitelma  päivitetään  muutosten  mukaiseksi 
ottamistoiminnan loppuvaiheessa.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi
Lupaviranomaiselle raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. Vuosittain ilmoitetaan mm. otetun
maa-aineksen määrä ja laatu maa-aineslain (555/1981) 23 a §:n mukaisesti NOTTO-rekisteriin
sähköisellä lomakkeella.

Kuuleminen
Kuulutus  lupahakemuksesta  julkaistiin  27.10.2022  ja  tiedoksisaannin  katsottiin  tapahtuneen 
seitsemäntenä  päivänä  julkaisemisajankohdasta.  Kuulutus  ja  hakemus  pidettiin  nähtävillä 
27.10.–5.12.2022  Keski-Savon  ympäristötoimen  internet  sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi  /  Hallinto  /  Vireillä  olevat  asiat  sekä  pelkkä  kuulutus 
Pieksämäen  kaupungin  sähköisellä  ilmoitustaululla  os.  www.pieksamaki.fi.  Hakemuksen 
vireilläolosta on tiedotettu naapureita 26.10.2022 lähetetyillä kirjeillä.

Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot
Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 26.10.2022 päivätyllä lausuntopyynnöllä Etelä- Savon ELY-
keskukselta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta, Pieksämäen kaupungilta ja Pieksämäen kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselta.  Etelä-Savon  ELY-keskus  ilmoitti  27.10.2022,  ettei  ELY-
keskuksella ole lausuttavaa hakemuksesta.

Pieksämäen kaupunki 28.10.2022
Kiinteistö  ei  sijoitu  pohjavesialueelle  eikä  siihen  kohdistu  luonnon-  tai  kulttuuriympäristön 
kannalta merkittäviä arvoja. Etelä-Savon maakuntakaavassa suunnitelma-alueelle ei kohdistu 
merkintöjä tai määräyksiä. Hakemuksen alaiselle ottoalueelle ei kohdistu voimassa olevia yleis- 
tai asemakaavoja eikä sellaisia ole vireilläkään.

Etelä-Savon Maakuntaliitto 22.11.2022
Alueella, jolle maa-aineksen ottolupaa haetaan ei ole maakuntakaavan aluevarauksia eikä alue 
sijoitu vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Maakuntakaava ei aseta estettä maa-
ainesluvan myöntämiselle.

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 30.11.2022
Pölyämisestä  ei  saa  aiheutua  haittaa  häiriintyviin  kohteisiin.  Toiminnanharjoittajan  on 
varmistuttava siitä, että meluavat tai pölyävät toiminnot estetään parhaalla mahdollisella tavalla, 
ettei  toiminnasta  aiheudu  terveyshaittaa  lähimmissä  häiriintyvissä  kohteissa.  Maa-
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ainesottotoiminta ei saa vaarantaa lähiasukkaiden vedensaantia tai talousveden laatua.

Hakijan vastine
Hakijalle  lähetettiin  vastinepyyntö  sähköisesti  7.12.2022. Hakijan  yhteyshenkilö  Simo 
Tarkkanen  ilmoitti  7.12.2022  sähköpostitse,  ettei  hakijalla  ole  tarvetta  antaa  vastinetta.  

Tarkastus
Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuksen 25.10.2022.

Päätös: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Destia Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan 
maa-ainesten ottamiseen kahdeksikymmeneksi  (20) vuodeksi  kiinteistölle Mäkelänkallio  593-
418-17-0.

Maa-aineslain  21  §:n  mukainen  lupa  aloittaa  toiminta  muutoksenhausta  huolimatta 
myönnetään.

Lupa myönnetään 1.6.2022 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin 
määräyksin:

Lupaehdot:

1. Lupa  oikeuttaa  maa-ainesten  ottamiseen  ottamissuunnitelmaan  rajatulta  1,8  ha 
ottamisalueelta. Ottamismäärä on enintään 170 000 m3 ktr.

Perustelut:  Maa-ainesten  otto  on  sallittua  ainoastaan  suunnitelman  mukaiselta 
ottamisalueelta ja sallittu ottomäärä on hakemuksen mukainen. Lupa on jatkoa aiemmille 
maa-ainestenottoluville,  eikä toiminnasta aiheudu ennalta arvioiden maa-aineslain 3 §:n 
mukaisia seurauksia. MaL 6 §, 11 §.

2. Alin sallittu ottamistaso on +141,50 (N2000).

Perustelut: Alin sallittu ottotaso on lupahakemuksessa esitetyn mukainen. MaL 11 §, MaA 
6 §.

3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla 
tavalla. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista selviää alueen korkotaso ja 
alin ottotaso.

Turvallisuudesta on huolehdittava merkkaamalla lippusiimoin tai muulla selvästi erottuvalla 
tavalla jyrkännekohdat. Tarvittaessa alueen tulotie tulee varustaa puomilla ja se tulee pitää 
suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

Perustelut: Määräys on tarpeen alueen yleisen ja työturvallisuuden vuoksi sekä 
ottamistoiminnan valvomiseksi. Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat 
oltava selkeästi merkittyinä sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottoajan. 
Korkomerkkien avulla voidaan valvonnalla varmistaa, ettei kaivua tehdä missään kohdin 
alle sallitun alimman ottotason. MaL 11 §, MaA 7 §.

4. Tukitoiminta-, varasto- ja louhinta-alueen hulevedet tulee johtaa hallitusti maastoon 
tarvittaessa laskeutusaltaan kautta. Louhinta-alueen pinta tulee muotoilla siten, ettei 
lammikoitumista tapahdu.

Lupaviranomainen voi määrätä hulevesien laadun tarkkailusta, mikäli on aihetta epäillä 
niiden sisältävän haitallisia aineita. Lupaviranomainen voi myös määrätä tarvittaessa 
pohjavesien pinnan korkeuden tarkkailusta ja laadun tarkkailusta.

Perustelut: Lupamääräys toiminnan mahdollisten vaikutusten tarkkailusta. MaL 11 §, MaA 
6 §, YSL 20 §, 52 §, VnA 800/2010 § 10.
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5. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä 
aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Toiminta-aikana on 
huolehdittava, että käytössä on riittävästi öljynimeytysainetta sekä pakollinen 
polttoaineiden käsittely tehdään tiivispohjaisella alustalla. Siirrettävät polttoainesäiliöt on 
oltava kaksoisvaippasäiliöitä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestolla, lukituksella ja 
laponestolla.

Perustelut:  Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Tiiviillä  alustalla  tehty  polttonesteiden käsittely  ehkäisee pohjaveden pilaantumisvaaraa, 
kun pakollinen polttoaineiden käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon sattuessa 
imeytysmateriaalin  käytöllä  voidaan  ehkäistä,  ettei polttoaineet  tai  haitalliset  kemialliset 
aineet pääse kulkeutumaan vajovesien kautta pohjaveteen. MaL 11 §, MaA 6 §.

6. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.  Mahdollisen vahingon 
sattuessa  luvan  saajan  on  ryhdyttävä  välittömästi  toimenpiteisiin  vahingon  torjumiseksi 
sekä  ilmoitettava  asiasta  aluehälytyskeskukselle,  Pieksämäen  kaupungin  ympäristön-
suojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY-keskukseen.

Perustelut:  Toiminnan  aikaiseen  öljyvahinkojen  torjuntaan  ja  ennaltaehkäisyyn  tulee 
kiinnittää  erityistä  huomiota.  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. MaL 11 §, MaA 6 §.

7. Pölypäästöjä  murskauksesta,  seulonnasta,  lastauksesta  sekä  työmaaliikenteestä  tulee 
ehkäistä. Pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelun avulla.

Perustelut:  Pölyn  leviämistä  ja  torjuntaa  koskeva  määräys  ovat  tarpeen  ympäristö-  ja 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi. MaL 11§, MaA 6 §.

8. Toiminnassa  on  noudatettava  hakemuksessa  esitettyä  kaivannaisjätteitä  koskevaa 
suunnitelmaa.  Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmaa  vähintään  viiden  vuoden  välein  ja  ilmoitettava  tästä 
valvontaviranomaiselle.

Perustelut: Maa-aineslain 5 a §:n mukaan luvan hakijan on tehtävä osana 
ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Määräys on tarpeen, jotta 
kaivannaisjätteen syntyä voidaan ehkäistä ja vähentää sen haitallisuutta sekä edistää 
jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä. Tarkistamalla suunnitelma määräajoin 
varmistetaan suunnitelman ja toiminnan vastaavuus. MaL 5 a §, 16b §.

9. Maisemointityöt on tehtävä hakemuksen mukaisesti. Lisäksi vaiheittaista maisemointia on 
tehtävä  mahdollisuuksien  mukaan  ottamistoiminnan  edetessä.  Luvanhaltija  tekee 
maisemointitöiden  valmistumisesta  ilmoituksen  valvontaviranomaiselle  lopputarkastusta 
varten, viimeistään kuitenkin ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. 

Perustelut:  Maisemoinnin  ensisijainen  tavoite  on  saattaa  maa-ainestenottamisalue 
turvalliseksi  ihmiselle  ja  ympäristölle.  Lisäksi  oikealla  maisemoinnilla  alue  sopeutetaan 
ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen jälkikäyttö. MaL 11 §, 
MaA 8 §.

10. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen 
määrä ja laatu edelliseltä vuodelta ensisijaisesti sähköisen NOTTO –järjestelmän kautta 
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Perustelut: Määräys perustuu maa-aineslain 23 a §: ään. MaL 23 a §, MaA 9 §.
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11. Lupamääräysten  noudattamisen  vakuudeksi  luvan  saajan  on  asetettava  ennen  maa-
ainestenottamistoiminnan  aloittamista  17  500  euron  suuruinen  vakuus  Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle / Leppävirran kunnalle jälkihoitotöiden hoitamisen varmistamiseksi. 
Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. Vakuuden on oltava voimassa 12 
kuukautta  yli  tämän  luvan  voimassaoloajan.  Vakuuden  arvoa  voidaan  tarkistaa  luvan 
voimassaoloaikana. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on 
lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.  

Perustelut:  Määräys  on  annettu  maa-aineslain  11  ja  21  §:n  nojalla  määrättyjen 
toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. MaL 11, 12, 21 §, MaA 8 §.

12. Toiminnanharjoittajan  on  viipymättä  ilmoitettava  valvontaviranomaiselle  toiminnan 
olennaisesta  muuttamisesta,  pitkäaikaisesta  keskeytyksestä,  lopettamisesta  tai 
toiminnanharjoittajan  vaihtumisesta.  Toiminnalle  on  nimettävä  vastuuhenkilö  toiminnan 
asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toiminnan seurantaa 
ja tarkkailua varten.

Perustelut: Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta. 
MaA 6, 7 §.

Yleiset perustelut
Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan
ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen 
on saatava lupa. Koska alueella jatketaan maa-ainesten ottamistoimintaa ja alueen jälkihoitoa 
ei ole saatettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. 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.

Asiaa harkittaessa  on otettu  huomioon myös lupamääräysten  vaikutus.  MaL 3 §:n 1 mom, 
mukaan maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin 
maisemakuvan  turmeltumista;  2)  luonnon  merkittävien  kauneusarvojen  tai  erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista;  3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa;  tai  4)  tärkeän  tai  muun  vedenhankintakäyttöön  soveltuvan 
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain 
mukaista lupaa.

Etelä-Savon  Maakuntaliiton  mukaan  maakuntakaava  ei  aseta  estettä  maa-ainesluvan 
myöntämiselle. Muita oikeusvaikutteisia kaavoja ei vaikuta ottoalueella.

Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa voidaan myöntää kalliokiven louhinnan osalta enintään 20 
vuodeksi,  jos  se  hankkeen  laajuuteen,  esitetyn  suunnitelman  laatuun  ja  muihin  ainesten 
ottamisessa  huomioon  otettaviin  seikkoihin  nähden  katsotaan  sopivaksi.  Erityisenä  syynä 
voidaan  pitää  myös  sitä,  että  ottaminen  kohdistuu  maankäyttö-  ja  rakennuslain  (132/1999) 
mukaisessa  voimassa  olevassa  maakuntakaavassa  tai  oikeusvaikutteisessa  yleiskaavassa 
maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle.

Ottamisalueella  on  harjoitettu  maa-ainestenottamista  ja  useamman  vuosikymmenen  ajan. 
Ottamistoiminta  ei  aiheuta  kauniin  maisemakuvan  turmeltumista  tai  erityisten  luonnonolojen 
vaarantumista. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Toiminnasta ei 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
Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa edellytetyt seikat on otettu 
huomioon annettaessa lupamääräykset nro 3, 4, 5, 6 ja 7.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki 555/1981 (MaL) 1, 3-7, 10-13, 19, 20, 21, 23, 23 a §:t
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 (MaA) 1-4, 6-9 §:t
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013
Hallintolaki 434/2003, 43 – 49, 59 ja 62 a §
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 17.12.2020 § 80

Maksut
Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80
maa-ainestaksan  mukaisesti  kuulemiskuluineen  2  848  euroa  ja  vuotuista  valvontamaksua 
peritään voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan maa-aineslain 19 §:n sekä hallintolain 59 § ja 62 a §: ien mukaisesti. 
Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä.

Jakelu
Destia Oy
Etelä-Savon ELY –keskus
Etelä-Savon Maakuntaliitto
Pieksämäen terveydensuojeluviranomainen
Pieksämäen kaupunki

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä.
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen Muutosta tähän Keski-Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla 
Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. 

Valitusaika ja valituksen toimittaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksi saannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

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

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

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

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Minna Canthinkatu 64
postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8–16.15

Valitusoikeus Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen 
ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä 
sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut lupapäätöksen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian 
käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 €.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 1 – 6, 11, 13 - 16
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 7 - 9
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 12
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu 

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

Tämän kokouksen päätökseen § 10
ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika 
valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille 
asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämises-
tä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapah-
tuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tar-
koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viih-
tyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kun-
nan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomai-
sella.

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

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
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4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valit-
tajaan
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 valitukses-
sa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

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

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

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oi-
keuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökoh-
taisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähkö-
postitse, 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 osoittees-
sa 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 valitta-
jan eduksi.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
26.01.2023
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