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MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 6 / 2020 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) 
PL 33, 50101 MIKKELI 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 

(527/2014) 27 §:n mukaisessa 
lupa-asiassa. 

Päätöksessä on liitteineen 25 
sivua. 

MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA /ANTINMÄEN MAA-AINESALUE, PERTUNMAA 

ASIA Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely 

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa- ja kiviaines-
ten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ym-
päristölupahakemus kallion louhintaan ja kiven murskaukseen sekä kierrä-
tysasfaltin ja -betonin vastaanottamiseen, murskaamiseen ja hyötykäyttöön 
toimittamiseen Pertunmaan Antinmäen tilalle 588-403-1-430. 

Kiinteistön sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä. 

Laitoksen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): 
6808793 (pohjoinen N) 
476749 (itä E) 

HAKIJA Maanrakennus Leppä Ky 

KIINTEISTÖNOMISTAJA 

Kiinteistön omistaa Jari Leppä. Hakijalla on vuokrasopimus kiinteistön omis-
tajan kanssa alueen käyttämisestä lupahakemuksen mukaiseen käyttötar-
koitukseen. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslaki, muutos (424/2015 4 a §): Maa-ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava sa-
malla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 10.6.2020 Liite 1 §
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 Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 mo-
mentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c) ja e) ja 13 
f) kohdan mukaisena toimintana.  

  
 Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian 

ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukainen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

   
 Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelusta annetun 

valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a) ja b) sekä 12 
b) kohdan mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin.  
 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 19.3.2020.  
 
SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 
 

Lupatilanne 
 
Alueella on aiemmin harjoitettu maa-ainestenottotoimintaa. 
 
Pertunmaan kunnan teknisten ja ympäristöpalvelujen lautakunta myönsi 10 
vuoden ajan voimassa olevan maa-ainesluvan 5.11.2013 § 49.  
 
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan 
25.9.2011. Vaasan hallinto-oikeus piti ympäristölautakunnan päätöksen 
voimassa antamallaan päätöksellä 30.5.2012 muutoin, mutta lyhensi voi-
massa oloaikaa. 
 
Nyt haetaan samalla yhteislupahakemuksella sekä maa-aines- että ympäris-
tölupaa toiminnan jatkamiselle ja ottoalueen laajentamiselle. 
 
Kaavoitus 
  
Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole asetettu ottoalueelle aluevarauksia. 
 
Alueen tuntumassa on voimassa Pertunmaan rantayleiskaava, joka on 
hyväksytty 16.10.2006. Ottoalue ei sijoitu kaava-alueelle. 

 
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON 
VAIKUTUSTA 
 

Kallioalue on Pertunmaan kunnan Höltän kylässä, tilan Antinmäki sisällä. Se 
sijoittuu Hattuhonka -nimisen mäkialueen koillisrinteeseen ja rajoittuu lou-
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nais- ja kaakkoisreunoiltaan mäen lakialueeseen. Itälaidaltaan suunnittelu-
alue rajoittuu olemassa olevaan ottoalueeseen ja pohjois-/koillisreunaltaan 
metsäautotiehen. Alue on havupuustoista metsämaata.  
 
Ottamisalue sijoittuu vanhalle kiviainesten ottoalueelle ja sen laajennusalu-
eelle. Ottoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei ole Natura- eikä luon-
nonsuojelukohteita. Ottoalueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Alu-
eelta on tehty luontoselvitys 10.6.2013. Luontoselvityksen mukaan maa-
ainestenotto ei uhkaa erityisiä luonnonarvoja. 
 
Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.  
 
Lähin vapaa-ajanasunto on noin 300 metrin päässä Ylä-Rievelin Eevanlah-
della. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 550 metrin etäisyydellä alueen 
länsipuolella ja noin 500 metrin etäisyydellä luoteispuolella.  
 
Lähimmät vesistöt ovat Ylä-Rieveli noin 320 metrin ja Paskolampi noin 700 
metrin päässä ottoalueesta.  

 
 TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT 
 
 Yhteislupaa haetaan 10 vuoden ajalle. 

 
 Ottamistoimenpiteet  
 
Suunnittelualue on kartoitettu Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:n toi-
mesta. 
 
Ottamistoiminnan pohjan alimpana tasona pidetään nykyistä pohjan tasoa 
+93.50 (N60). Mikäli ottamistoiminnan aikana havaitaan pohjavettä, jäte-
tään alimman ottotason ja pohjaveden väliin vähintään kahden metrin suo-
jakerros.  
 
Ottamisen edetessä pohja tasataan puhtailla maa-aineksilla siten, että ta-
sattu pinta on ottoalueen pohjoisreunalla tasossa n. +95.80 (N60). Tasattu 
pinta nousee etelään päin mentäessä tasoon n. +97.50 (N60). 
 
Ottamisalueen pohja muotoillaan viettäväksi kohti pohjoista/koillista, jol-
loin alueen pintavalumavedet voidaan johtaa keräilyojan kautta aiemmin 
rakennettuun laskeutusaltaaseen ja altaasta maastoon. 
 
Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä ja välivarastoidaan 
ottoalueen reunoille, joista ne käytetään toiminnan loputtua luiskauksiin ja 
maisemointiin. Alueelle tuodaan paluukuormina puhtaita maa-aineksia, 
joita käytetään alueen tasaamiseen ja maisemointiin. 
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Ottamissuunnitelmassa, mikä on päivätty 15.1.2020, on esitetty ottoalueen 
sijainti ja kiinteistöjaotus, suunnittelualueen rajaus ja kaivualueen rajaus. 
Ottamissuunnitelman piirroksissa on esitetty nykytilanne, suunniteltu ti-
lanne ja leikkaukset A-A … C-C.  
 
Alueelle on merkitty korkeuskiintopiste jo aiemman ottotoiminnan aikana. 
Ottoalueen uudet nurkkapisteet tullaan merkitsemään maastoon.  
 
Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia  
työturvallisuusmääräyksiä.  
 
Liikenne 
 
Alueelle liikennöidään Karmintien, Miekansalmentien ja Koirakivenraitin 
kautta valtatielle 5. 
 
Jälkihoitotoimenpiteet  
 
Ottamistoiminnan edetessä alue siistitään ja jyrkät rintaukset loivennetaan 
1:2 – 1:3 kaltevuuteen maaston muotojen mukaisesti. Alueelle levitetään 
metsän kasvulle soveltuvaa maa-ainesta niille osin, kun aluetta ei tarvita 
varastokäytössä. 
 
Ympäristövaikutukset  
 
Ottamisalueen ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaan vähäiset. 
Ainoastaan paikallismaisema muuttuu jonkin verran, sillä ottamistoiminta 
ja lopullinen tasanne tulevat jäämään ympäröivää maastoa alemmaksi. 
 
Toiminnalla ei ole vaikutusta pohjaveteen. 

 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN SISÄLTYVÄN TOIMINNAN KUVAUS 

  
Murskausta alueella on noin 1 – 2 kertaa vuodessa siirrettävällä murskaus-
laitoksella, joka koostuu yleensä esimurskaimesta, väli- ja jälkimurs-
kaimesta sekä seulastosta. 
 
Tuotteet ajetaan pyöräkuormaajalla välivarastointiin ottamisalueelle, josta 
ne kuljetetaan kuorma-autolla käyttökohteisiin. 
 
Kuormausta ja kuljetusta tehdään pääasiassa arkisin klo 6 – 22 välisenä ai-
kana. Yksittäisiä kuormia toimitetaan tarvittaessa myös viikonloppuisin klo 
7 – 18 välisenä aikana. 
 
Alueella tuotetaan kalliomursketta noin 10 000 m3ktr vuodessa. 
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Alueelle otetaan vastaan kierrätysasfalttia ja -betonia enintään 20 000 tn 
vuodessa. Asfaltti tulee pääsääntöisesti lähialueen vanhoista pihoista ja 
kaavateiden korjauksista. Asfaltti murskataan ja toimitetaan uuden asfaltin 
raaka-aineeksi. 
 
Betoni tulee pääasiassa lähialueella purettavien rakennusten pohjista. Be-
toni murskataan ja käytetään tie- ja pohjarakenteisiin. 
 
Lisäksi alueella seulotaan multaa. Mullan sekaan lisätään hiekkaa ja tarvit-
taessa kalkkia. Aluetta tullaan käyttämään myös kantojen välivarastointialu-
eena. 
 
Toiminta-aika 
 
Hakemuksessa esitetään toiminta-ajoiksi seuraavat: 
 
Poraus Ma-To klo 7.00 - 22.00, Pe klo 7.00 - 18.00  
Louhinta ja räjäytys Ma-Pe klo 7.00 - 18.00  
Murskaus Ma-To klo 7.00 - 22.00, Pe klo 7.00 - 18.00  
Kuormaus ja kuljetus Ma-Pe klo 6.00 – 22.00, La-su klo 7.00 - 18.00  
 
Energian käyttö 
 
Murskauslaitoksen ja työkoneiden kevytpolttoöljyn kulutus on noin 0,4 lit-
raa tuotettua kiviainestonnia kohden. 
 
Liikenne 
 
Raskaan liikenteen liikennemäärät ovat suurimmillaan noin 10 käyntiä vuo-
rokaudessa. Keskimäärin liikennemäärät ovat noin viisi käyntiä vuorokau-
dessa.  
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS/TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN JA PÄÄSTÖJEN HALLINTA 
 

Melu ja tärinä 
  
 Toiminta-alueen melulähteet ovat pyöräkuormaaja, murskaimet, seulasto 

ja kuljettimet. Lisäksi melua muodostuu kuormaus- ja kuljetusvälineistä. 
Toimet eivät aiheuta merkittävässä määrin tärinää. 

 
 Kivi murskataan mahdollisimman kaukana häiriintyvistä kohteista ja mah-

dollisimman alhaisella tasolla ympäröivään maanpintaan nähden. Raaka-
ainekasat ja tuotevarastot pyritään sijoittamaan varastointialueella siten, 
että ne muodostavat suojan häiriintyviin kohteisiin. 

 
 Nykyisen ottoalueen etelä- ja kaakkoisreunoille on rakennettu meluvalli ra-

joittamaan melun kulkeutumista eri ilmansuuntiin. 
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 Toiminnasta aiheutuvia meluhaittoja on arvioitu Rambollin 24.5.2011 teke-

mässä melumallinnuksessa. Lisäksi Rejlers Oy on tehnyt alueella melumit-
tauksia keväällä 2012. Tuleva louhinta siirtyy kauemmaksi häiriintyvistä 
kohteista. 
 
Päästöt ilmaan 
 
Toiminta aiheuttaa jonkin verran pölypäästöjä. Pölyä muodostuu ainesten 
käsittelyssä, kuormauksessa sekä liikennöinnissä. Pölyn muodostumista ja 
leviämistä estetään kallioseinämällä, varastokasojen sijoittelulla sekä tarvit-
taessa kastelemalla. Murskaimista ja seuloista aiheutuvaa pölyn leviämistä 
ehkäistään tarvittaessa peitteillä ja koteloinnilla.  
 
Pölyn leviämiseen vaikuttaa sääolosuhteet, raekoko ja toimet pölyn rajoit-
tamiseksi. Ottoalueen ympärillä kasvava puusto ja kastelu estävät pölyn le-
viämistä ympäristöön. 
 
Soratien pölyämistä estetään kastelulla ja tarpeen mukaan suolauksella. 
 
Pölynsidontaan käytettävä vesi tuodaan alueelle tarvittaessa säiliöautolla 
tai pumpataan alueella sijaitsevasta laskeutusaltaasta. 
 

                      Maaperä, pohjavedet ja pintavedet 
 
 Toiminnalla ei ole maaperää tai pohjavettä pilaavaa vaikutusta. Alue on 

pääasiassa sora- tai murskepintainen. Alueella, jolla käsitellään poltto- ja 
voiteluaineita, varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä 
määrä.  

 
 Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä. Ottoalueella pinnan tasaus ja muo-

toiltu toteutetaan siten, että pintavesilammikoita ei pääsisi syntymään. 
 
  Jätteet 

 
Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Pinta-
maat (2500 m3ktr ja seulontakivet 300 m3ktr käytetään ottoalueen maise-
mointiin). Kannot ja hakkuutähteet 350 m3ktr haketetaan. 
 
Metallijätettä arvioidaan syntyvän 1500 kg/a. Se toimitetaan Kuusakoski 
Oy:lle Heinolaan. Akut (100 kg/a) ja jäteöljy (1000 kg/a) toimitetaan vaaral-
lisen jätteen keräyspaikkaan. Sekajäte (100 kg/a) on järjestetyn jätteenkul-
jetuksen piirissä. 
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Vaikutukset ympäristöön  
 
Hakemuksen mukaan ottotoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta ympä-
ristöön. Arvioinnissa huomioidaan murskaustoiminnan lyhytkestoisuus ja 
toiminnan pienimuotoisuus. Toimintavuotta kohti murskausaika on noin 
10-15 päivää.  
 
Vaikutukset viihtyvyyteen ja ihmisen terveyteen  
 
Toiminta ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle eikä alenna ympäristön 
yleistä viihtyvyyttä.  
 
Aiemmin tehtyjen melumittaustulosten perusteella voidaan todeta, että 
melutasot eivät ylitä valtioneuvoston antamia päiväaikaisen ympäristöme-
lun ohjearvoja. Toiminta-alueelle tehty meluvalli estää tehokkaasti melun 
leviämisen.  
 
Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäris-
töön  
 
Toiminnalla ei ole vaikutusta seudun maisemakuvaan, koska ottotoiminta 
jää ympäristöä alemmaksi. Ainoastaan paikallismaisema muuttuu jonkin 
verran. Ottamistoiminnan loputtua alue muuttuu vähitellen ympäristöönsä 
sopivaksi metsäpeitteiseksi alueeksi. Vaihtoehtoisesti alueen käyttö jatkuu 
ottotoiminnan jälkeen varastoalueena.  
 
Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön  
 
Vaikutukset vesistöön arvioidaan vähäisiksi, eikä niitä voida eriyttää vesi-
alueeseen kohdistuvasta muusta kuormituksesta.  
 
Vaikutukset ilman laatuun  
 
Toiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ilman laatuun toi-
minta-alueen ulkopuolella.  
 
Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen  
 
Toimimalla ottamissuunnitelman mukaisesti, toiminnasta ei arvioida aiheu-
tuvan maaperän pilaantumista eikä haittaa pohjaveden tilaan. 
 

HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KAN-
NALTA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ (BEP)  
 
 Alan parhaana mahdollisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-ainei-

den kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, ku-
ten pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset. Toiminnassa käytetään parasta 
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mahdollista tekniikkaa. Kalusto pidetään kunnossa ja toiminnoissa käyte-
tään ammattitaitoista henkilökuntaa. 

 
TOIMINNAN RISKIARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN 
 
 Toiminnan suurimpia riskejä ovat poltto- ja voiteluaineiden käsittely sekä 

koneissa käytettävien hydrauliikkaletkujen sekä polttoaineiden pääsy häi-
riö- tai onnettomuustilanteissa pinta- ja pohjaveteen. Kaikki toiminta-alu-
eella työskentelevät työntekijät ja urakoitsijat ovat tietoisia ympäristö- ja 
maa-ainesten ottolupaehdoista siltä osin kuin se heidän työtään koskee.  
 
Häiriön sattuessa, käyttäjä keskeyttää toiminnon ja häiriö poistetaan ennen 
työn jatkamista. Työmaaliikenteeseen kohdistuvaa riskiä vähennetään ra-
joittamalla nopeuksia sekä varustamalla kuljetusajoneuvot ja työkoneet pe-
ruutusvaroitusäänellä.  
 
Suojaimien käyttö ja turvasäännösten noudattaminen vähentää henkilöva-
hinkojen syntymistä. Ensisammutuskalusto pidetään saatavilla mahdollisten 
syttymispaikkojen läheisyydessä. 
  

TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
   

Käyttötarkkailua tehdään päivittäin toiminnan ollessa käytössä. Ongelma-
kohtiin puututaan välittömästi ja mahdolliset häiriötilanteet korjataan par-
haalla mahdollisella tavalla.  
 
Päästö- ja vaikutustarkkailu  
 
Toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä 
seurataan aistinvaraisesti. Pöly- ja melumittauksia tehdään, jos erityinen 
syy niin vaatii.  
 
Raportointi  
 
Toiminnasta tehdään vuosiraportti, jossa esitetään toiminnan ja sen vaiku-
tusten kannalta merkitykselliset asiat kuten raaka-aineiden määrät, jättei-
den määrä ja käsittely sekä tiedot merkittävistä häiriötilanteista ja niiden 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

  
ASIAN KÄSITTELY 

 
Kuuluttaminen 
 
Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kunnan-
verkkosivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi  28.3. – 6.5.2020 välisenä ai-



9 
 

kana. Lähikiinteistöjen haltijoille (23 kpl) on lähetetty tieto lupahakemuk-
sen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana 
myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä. 
 
Muistutukset  
 
Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. 
 
Lausunnot 
 
Hakemuksesta pyydettiin lausunto terveystarkastajalta. 
 
Lausunnossaan 6.5.2020 terveysvalvonta arvioi ennalta, että toiminta ei ai-
heuta terveyshaittaa lähialueen kiinteistöillä oleskeleville. Häiriintyvien 
kohteiden läheisyys on kuitenkin huomioitava toiminnassa erityisesti me-
lun- ja pölyntorjunnan osalta. Melun- ja pölyntorjunta tulee tehdä hake-
muksessa esitetyllä tavalla. 
 
Hakijan vastine 
 
Hakija totesi, että hän ei näe tarvetta vastineeseen. 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

Ympäristölautakunta on tarkastanut maa-aines- ja ympäristölupahakemuk-
sen ja siitä annetun lausunnon.  

 
 Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-

ainesten ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristö-
luvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle sekä kierrätysasfaltin ja -
betonin vastaanottamiseen, murskaamiseen ja hyötykäyttöön toimittami-
seen edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa 
esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä:  

 
 Lupamääräykset maa-aineslupaan: 

 
1. Luvassa määrätty uusi vakuus tulee olla asetettuna ennen ottamisen 

jatkamista. Vanha vakuus voidaan vapauttaa sen jälkeen, kun nykyisen 
luvan tarkoittama alue on lopputarkastettu. 

 
2. Kaivualueelta, joka tulee olla merkittynä maastoon ennen ottamisen 

aloittamista, saa ottaa kalliota suunnitelman mukaiselta rajatulta 2 ha 
alueelta enintään 100 000 m3-ktr.  
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3. Alin ottotaso tulee olla kaksi (2) metriä pohjavesipinnan yläpuolelle. 
Pohjaveden korkeus voidaan arvioida lähialueen pintavesien pinnan ta-
son avulla tai muulla luotettavalla tavalla (pohjavesiputket). 
 

4. Hakemuksen alin ottotaso +93.50 (N60) merkitään maastoon korkopuk-
kien avulla tai muutoin niin, että se on alueella nähtävissä. 

 
5. Alueelle maisemointitarkoituksessa vastaanotettavista puhtaista maista 

tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi, mistä ne ovat peräisin 
ja kuinka paljon niitä on kulloinkin sinne otettu vastaan.  

 
6. Ottamistoiminnan aikana alueen jyrkät reunat tulee suojata/merkitä 

varoitusmerkinnöin ja -nauhoin putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Lopul-
lisessa tilanteessa alueen reunat tulee ensisijaisesti luiskata siten, että 
ne ovat turvallisia. Kalliojyrkänteiden reunalle tulee asentaa metalli-
verkkoaita. 

 
7. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, 

eikä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tar-
vetta.  

 
8. Luvan haltijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista laatia kemi-

kaalivahingon torjuntasuunnitelma työnaikaisen öljy- tai kemikaaliva-
hingon varalta. 

 
Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee 
maaperään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toi-
miin haitan poistamiseksi ja vahingosta tulee ilmoittaa pelastuslaitok-
selle. Kaikista alueella tapahtuvista ympäristönpilaantumisen vaaraa 
aiheuttavista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. 
 

9. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosit-
tain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun lop-
puun mennessä. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnalliseen Notto-rekiste-
riin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. (ML 23 a 
§, ML 23 b §) 
 

10. Jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä hakemuksen liitteenä olevassa otta-
missuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Alueelle istutetaan puuntaimet, 
mikäli alueen metsittyminen ei käynnisty luontaisesti. 

 
11. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä val-

vontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen edustaja suorittaa loppu-
tarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassa-
oloajan kuluttua umpeen. 
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12. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta vii-
pymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan 
liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväk-
sytty toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa otto-
toimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 
kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta 
tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettää tarpeelliseksi 
katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta. (MAL 13 a §).  

 
 Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta 
 

Hakijan on asetettava yhteensä 11 000 € vakuus jälkihoitovelvoitteiden 
suorittamisesta.  
 
Vakuuden tulee olla voimassa 31.7.2031 asti tai siihen saakka, kunnes alue 
on maisemoitu ja lopputarkastettu. (ML 12 §) 
 
Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettami-
sesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 10 
tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi. 
 
Lupaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun ottamisalue on loppu-
tarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidettu.  
 
Vakuusohje 
 
Asetettavan vakuuden tulee olla ympäristölautakunnan 20.4.2017 hyväksy-
män vakuusohjeen mukainen. 

 
 Lupamääräykset ympäristölupaan: 

 
1. Toiminta 

 
Kallion porausta saa alueella tehdä 16.8. – 31.5. välisenä aikana arkipäivisin 
maanantaista torstaihin klo 7 – 21 ja perjantaisin klo 7 - 18. 
 
Kivenmurskausta saa alueella tehdä 16.8. – 31.5. välisenä aikana arkipäivi-
sin maanantaista torstaihin klo 7 – 22 ja perjantaisin klo 7 – 18. 
  
Kiviaineksen räjäytystyötä ja rikotusta saa tehdä 16.8. – 31.5. välisenä ai-
kana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8 – 18 aikavälillä. 
 

   Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista per-
jantaihin klo 6 – 22 välisenä aikana. Erityisestä syystä niitä voi tehdä lauan-
taisin klo 7 – 18. 
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Alueella ei muutoin toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päi-
vinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä.  
 
(YSL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010) 
 
2. Melu ja tärinä sekä näiden tarkkailu 
 
Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä ai-
heutuva päivittäinen (klo 7-22) ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55 
dB(A) lähimpien asuintalojen, eikä 45 dB(A) lähimpien vapaa-ajanasuntojen 
piha-alueilla.  
 
Meluntorjunnassa käytetään meluvalleja, kallioseinämiä tai pysyväisluon-
teisia varastokasoja. 
 
Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määri-
teltyinä ajankohtina.  
 
Räjäytyksistä ja toimintajaksoista ilmoitetaan etukäteen Mikkelin seudun 
ympäristöpalvelut-yksikköön ja lähimmille kiinteistöjen omistajille.  
 
Räjäytyksiin liittyvät tarvittavat rakennekatselmukset ja tärinämittaukset 
tehdään lähimmillä kiinteistöillä.   
 
Mahdollisesti tarvittavista melumittauksista sovitaan erikseen tarkemmin 
toiminnanharjoittajan kanssa. 
 
(YSL 6 §, 20 §, 52 §, 62 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010) 
 
3. Ilma- ja pölypäästöt 
 
Murskausaseman laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, 
että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Pölyäminen tulee estää 
tämän lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla. 
 
Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden 
kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vä-
hentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
 
Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheu-
tuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa 
estettävä vedellä kastelemalla. Alueelle johtavaa tietä tulee tarvittaessa 
kastella. 
 
Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvos-
ton ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 annettuja raja-arvoja lähimpien häiri-
ölle altistuvien asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen kohdalla. 
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Pölyn leviämistä tarkkaillaan tarvittaessa aistinvaraisen tarkkailun lisäksi 
lähialueella tehtävin mittauksin. 
 
 (YSL 6 §, 20 §, 52 §, 53 §, 62 §, VNA 711/2001, NaapL 17 §, 18 §, VNA 
800/2010) 
 
4. Kemikaalit 
 
Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava asi-
anmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, ve-
sistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksi-
vaippaisia tai kiinteästi suoja-altaallisia. 
 
Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Polttoainesäiliön tankkausyh-
teessä on oltava laite, joka estää painovoimaisesti ja lappoutumalla tapah-
tuvan polttoainevuodon.  Polttoaineen varastointiin ja käsittelyyn liittyvien 
rakenteiden kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa. 
 
Öljysäiliöt tulee tarkastaa vähintään 10 vuoden välein tai niiden tarkastuk-
sessa saaman tarkastusvälimääräyksen mukaisesti. 
 
Tankkauspaikka ja muut kohdat, joissa käsitellään maaperälle tai pohjave-
delle haitallisia aineita, on tiivistettävä siten, että ympäristölle haitallisten 
aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen estetään. 
 
Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, 
että polttoaineita tai muita kemikaaleja ei pääse maaperään tai pohjave-
teen. 
 
Räjähteitä sekä pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää 
siten, että niistä voi aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaa-
raa. 
 
(YSL 16 §, 19 §, 20 §, 52 §, VNA 800/2010) 
 

 5. Hyödynnettävät jätteet 
 
Betonin ja asfaltin murskausta saa tehdä alueella 16.8. – 31.5. välisenä ai-
kana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7 - 22 ja perjantaisin klo 7 - 
18. (YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §) 
 
Alueella saa ottaa vastaan ja varastoida hakemuksen mukaisesti käytöstä  
poistettua betonia ja asfalttia. Toiminnanharjoittajan on tarkastettava be-
toni- ja asfalttijäte. Se ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten 
öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. 
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Alueella ei saa varastoida em. materiaaleja yli kolme vuotta ennen sen hyö-
dyntämistä. Betonimurske tulee toimittaa tie- ym. pohjarakenteisiin. Asfalt-
tijäte toimitetaan uuden asfaltin valmistukseen. 
 
(YSL § 34, § 52, §, 58 §, YSA § 2, VNA (331/2013) 3 §)  
 
Alueella hyödynnettävän jätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin val-
tioneuvoston asetuksen 843/2017 (eräiden jätteiden hyödyntäminen maa-
rakentamisessa) mukaisesti. 
 
Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa murskattu betonierä ennen sen jat-
kokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoi-
suus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti ei saa ylittää taulu-
kossa 1 annettuja raja-arvoja eikä jäte sisältää epäpuhtauksina muitakaan 
haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle.  
 
Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalve-
luille.  
 
Betoni- ja asfalttijätteen siirron mukana purkukohteesta hyödyntämisalu-
eelle on oltava jätteen haltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja, 
joka luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Jätteen vastaanottajan on säily-
tettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan.  
 
(YSL 52 §, 58 §, 62 §, JL 121 §, VNA (179/2012) 24 §) 
 
6. Muut jätteet 
 
Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava säännölli-
sesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteet 
tulee kerätä erikseen ja toimittaa hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet on 
säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä 
kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomai-
selle.  
 
Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä romua tai muuta jä-
tettä kuin luvassa tarkoitettua betonia ja asfalttia. Maa-ainesten ottami-
sessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulko-
puolelle hyödynnettäväksi. 

 
 (YSL 52 §, 58 §, 113 §, JL 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010) 
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 7.   Päästöt vesiin ja tarkkailut pinta- sekä pohjavesistä 

 Alueen vesitalous tulee hoitaa laskeutusaltaan avulla siten, etteivät toi-
minta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutu-
vat kiintoaineet pääse suoraan alueen pohjoispuolella kulkevaan ojaan tai 
muihin pintavesiin.  
 
Jos toiminnan epäillään aiheuttavan pintaveden pilaantumista, valvontavi-
ranomainen voi lisäksi erikseen päättää tarvittavasta näytteenotosta. 

 
 (YSL 20 §, 52 §, VNA 800/2010) 

 
8. Onnettomuudet ja häiriötilanteet 
 
Alueelle on varattava turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljy-
vahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpitei-
siin. Jos öljyä tai muuta kemikaalia pääsee maahan tai sattuu muu ympäris-
tön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tai poikkeuksellinen päästö, 
toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, 
joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnan-
harjoittaja ei itse tällöin kykene varmuudella torjuntatoimiin, jotka estävät 
maaperän tai muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettävä pelas-
tuslaitos apuun. 

 
Häiriötilanteesta on mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjun-
tatoimien jälkeen ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
maaperän pilaantumisesta myös Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle. Työmaalla tulee olla näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympä-
ristöviranomaisten yhteystiedot.  
 
Korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi on 
tehtävä mahdollisimman pian ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
 (YSL 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 52 §, VNA 800/2010)  

 
9. Tiedottaminen 
 
Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut 
määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alu-
eella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 52 §) 
 
10. Toiminnan lopettaminen 
 
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle 
toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanhar-
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joittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomai-
sesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista. Yhteys-
tiedot on pidettävä ajantasaisina. 
 
(YSL 52 §, JL 72 §) 
 
Vakuus 
 
Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 59 §:n mu-
kaista jätteenkäsittelyyn liittyvää vakuutta, koska kyseessä ei ole kaatopaik-
katoiminta, eikä käsiteltävä jäte ole vaarallista jätettä. 
 
Määräys kirjanpitoon ja raportointiin 
 
Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja 
huoltotoimenpiteistä. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava vuosittain seu-
raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ympäristölupaan liittyvä vuo-
siyhteenveto seuraavin tiedoin: 
 

- Kokonaistoiminta-aika 
- Louhitun kallion määrä ja murskeen tuotantomäärä 
- Alueelle vastaanotetun ja hyödynnetyn asfaltti- ja betonijätteen määrä ja 

jatkotoimituspaikat 
- Käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet 
- Syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat 
- Häiriötilanteet/onnettomuudet 

 
 (YSL 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §)  
 
Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta  (YSL 199 § ja 
MAL 21 §) 
 
Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toimintaa 
voidaan muutoksenhausta huolimatta jatkaa lupapäätöstä noudattaen, jos 
hakija asettaa 2 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai 
lupamääräysten muuttamisen varalle. Kyseessä on toiminnan jatkaminen 
olemassa olevalla toiminta-alueella. Täytäntöönpano ei tee siten muutoksen-
hakua hyödyttömäksi. 
 
Luvan voimassaolo 
 
Yhteisluvan viimeinen voimassaolo päivä on 31.7.2030, mihin mennessä alue 
on maisemoitu maa-ainelupahakemuksen liitteenä olevan ottosuunnitelman 
mukaisesti. (MAL 10 §) 
 



17 
 

  Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa. (YSL 29 §, MAL 4 
a § ) 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
 
Alueen kaavoitus ei aseta esteitä luvan myöntämiselle. 
 
Maa-ainesluvan myöntämisedellytykset on annettu maa-aineslain 3 §:ssä. 

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukai-
sesti ei kallionlouhinnan ja murskaamon toiminta suunnitellulla sijoituspai-
kalla aiheuta; 

- Maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, 
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiinty-
mien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muu-
toksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyt-
töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaaran-
tumista 

- Eikä ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympä-
ristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua 
haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

 
Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on lii-
tettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutu-
vien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivat sanotut seikat käy 
ilmi ottamissuunnitelmasta. 
 
Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoimin-
nan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeel-
lisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNa 
maa-ainesten ottamisesta 6 §) 
 
Lupamääräys 1.  Uuden vakuuden tulee olla asetettuna ennen maa-aines-
ten ottamisen jatkamista.  
 
Lupamääräys 2. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta toi-
minta ei laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty 
ja jolle maa-aineslupa on myönnetty. 
 
Lupamääräykset 3 - 4. Pohjaveden tarkemman pinnan tason määrittä-
miseksi alueelle tulee tarvittaessa asentaa pohjavesiputket, mikäli sitä ei 
pystytä muuten luotettavasti arvioimaan. Korkopukin avulla alin ottotaso 
on luettavissa maastossa. 
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Lupamääräyksen 5 avulla varmistetaan, että alueelle mahdollisesti tuotava 
maa-aines on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi alueen maisemointiin. 
Maa-aineskohteesta ei saa muodostua maankaatopaikkaa. 
 
Lupamääräys 6. Toiminnan harjoittaja vastaa alueen turvallisuudesta. Lou-
hintatyössä muodostuvat jyrkänteet on merkittävä jo työn aikana ja lopulli-
sessa tilanteessa niihin on rakennettava pysyvät suoja-aidat. Tavoitteena 
tulee kuitenkin olla, ettei jyrkänteitä jää alueelle, vaan ne on luiskattu. 
 
Lupamääräys 7. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu romujen tai mui-
den kuin luvassa määriteltyjen jätteiden säilyttämiseen tai työkoneiden 
huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään pitämään maa-ainestenottoalue 
siistin näköisenä ja turvallisena. 
 
Lupamääräys 8. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelman avulla varaudu-
taan mahdollisiin öljyvahinkoihin. 
 
Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu, toi-
minnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta 
viranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko voidaan 
korjata. 
 
Lupamääräys 9. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa 
varten, mutta se palvelee myös mm. tilastointia.  
 
Lupamääräys 10. Alueen loppukäytöksi on ilmoitettu metsätalous tai alu-
een käyttäminen varastoalueena. Alue on oltava lopputarkastuksessa siisti 
ja muotoiluiltaan valmis loppukäyttöä varten. Tarvittaessa alueelle tulee 
istuttaa puuntaimet. 
 
Lupamääräys 11. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alu-
eelle tehdään lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty 
hyväksyttävällä tavalla. Viranomainen poistaa kohteen valvontaohjelmas-
taan, päättää vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen 
päättymisestä Notto-rekisteriin. 
 
Lupamääräys 12. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viran-
omaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä se.  
 
Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu 
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten viran-
omaistehtävien maksutaksaan 2020. Taksassa siistimis- ja tasauskustannus-
ten laskentaperuste on 5 000 euroa/ha + 0,01 €/k-m3. Ottamisalue on 2 ha. 
Otettava maa-ainesmäärä on 100 000 k-m3. Kokonaisvakuusmaksuksi tulee 
11 000 €. 
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Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tar-
peelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä, toimista, joilla ehkäistään, 
vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta ai-
heutuvia haittoja. 

 
Naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, 
rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 
asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu 
kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pö-
lystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 
 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säätelee toiminnan vä-
himmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Ase-
tuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän me-
lulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, 
hoito- tai oppilaitoksesta. 
 
Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurs-
kaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toimin-
non etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alu-
eeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.  
 
Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin 
kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai rä-
jäytyksiä eikä kuormauksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan: 
 
1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–22 välisenä aikana; 
2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–21 välisenä aikana; 
3) rikotus on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana; 
4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana; ja  
5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6–22 välisenä ai-

kana. 
 
Ympäristöluvassa voidaan erityisistä syistä sallia kuormaaminen ja kuljetus 
lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.  
 
Kyseessä olevassa tapauksessa ottoalueen reunasta on lähimpään vapaa-
ajanasuntoon matkaa noin 300 metriä.  
 
Ympäristöluvan määräyksillä 1 ja 2 vähennetään lähimmille häiriöille altis-
tuville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tärinähaittaa.  
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Koska lähimpiin vapaa-ajanasuntoihin on ottoalueen kaakkoisreunasta mat-
kaa noin 300 metriä ja noin 350 metriä, on vuosittaista toiminta-aikaa ly-
hennetty kesäajan osalta hakemuksessa esitetystä ajasta. Rikotus ja räjäy-
tykset ajoitetaan arkipäiviin klo 8 – 18. 
 
Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka 
ovat yleisesti vapaapäiviä.  
 
Päivittäinen toiminta-aika on rajattu kaikkien muiden toimintojen kuin 
kuormaamisen ja kuljetuksen osalle välille klo 7 – 22.   
 
Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992 asetettuja ohjearvoja. Päiväaika alkaa klo 7 ja päättyy klo 22. Me-
luraja-arvot koskevat asumiseen ja loma-asumiseen käytettäviä alueita, 
hoito- ja oppilaitoksia palvelevia alueita, luonnonsuojelualueita  
sekä kaavoitettuja virkistysalueita.  
 
Määräyksellä 3 pyritään ehkäisemään lähiympäristölle toiminnasta aiheutu-
via pölypäästöjä. Hiukkaspitoisuuksista annetaan määräys sen varmista-
miseksi, että pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi.  
 
Pölymittauksia voidaan vaatia tarvittaessa tehtäväksi.  
 
Määräyksillä 4, 5, 6 ja 7 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohja-
vettä pilata. 
 
Määräyksellä 4 ehkäistään ennakkoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoin-
nissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja. 
 

 Määräyksellä 5 ja 6 ohjataan jätteitä ja vaarallisia jätteitä asianmukaiseen 
käsittelyyn. 

 
 Betoni- ja asfalttijätteen murskausaika on sama kuin kivenmurskauksen 
aika.  

 
 Luvassa hyväksytyn jätteen kiertoaika tulee pitää lupamääräyksen 5 mukai-
sena, jottei alueesta muodostu kaatopaikkaa. 

 
 Murskatun jätteen laatututkimuksella varmistetaan, että se soveltuu käy-
tettäväksi maarakentamisessa.  
 
Määräyksellä 7 estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutu-
mista sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja pintavesiin. 
 
Määräys 8 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumi-
sen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.  
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Määräyksellä 9 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella 
toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.  
 
Määräys 10 on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen 
muutostarpeen varalta. Lisäksi määräyksellä varmistetaan, että toiminnan 
loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja 
maa-ainesluvassa mainitut jälkihuoltotoimenpiteet suoritetaan. 

  
ASETUKSEN NOUDATTAMINEN 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myön-
netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estä-
mättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  
 

Maa-aineslaki (555/1981): 3 § (ainesten ottamisen rajoitukset), 4 § (luvan 
varaisuus), 4 a § (maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen 
yhteiskäsittely), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivannaisjätteen jäte-
huoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisedellytykset), 7 § (lupaviran-
omainen), 10 § (luvan voimassaolo), 11§ (lupamääräykset), 12 § (vakuuden 
antaminen), 13 § (kuuleminen), 19 § (lupapäätöksen tiedoksianto ja lupa-
päätöksestä tiedottaminen), 23 a § (ilmoitusvelvollisuus). 
 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-
ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § 
(lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toi-
menpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mu-
kaiset ilmoitukset). 
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilläolovelvollisuus), § 7 (velvol-
lisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), § 11 (sijoituspaikan 
valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15 (ennaltavarautu-
misvelvollisuus), § 16 (maaperän pilaamiskielto), § 17 (pohjaveden pilaa-
miskielto), § 19 (kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet), § 20 
(yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toimin-
nassa), § 22 (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen luvan-
varaisuus), § 29 (luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen), § 34 
(toimivaltainen lupaviranomainen), § 39 (lupahakemus), § 42 (lausunnot), § 
43 (muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 
48 (lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan myöntämisen edellytykset), § 52 
(lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi), § 53 (parhaan käyttökel-
poisen tekniikan arviointi), § 58 (jäte- ja jätehuoltomääräykset), § 58 (jät-
teen käsittelytoiminnan vakuus), § 62 (seuranta- ja tarkkailumääräykset), § 
70 (lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde),  § 71 (määräys 
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lupamääräysten tarkistamiseksi), § 83 (lupapäätöksen sisältö), § 84  (lupa-
päätöksen antaminen), § 85  (lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätök-
sestä tiedottaminen), § 87  (luvan voimassaolo), § 113 (kaivannaisjätteitä 
koskevat määräykset), § 114 (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), § 
172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190 (muutoksenhaku), § 191 (vali-
tusoikeus), § 198 (päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus), § 205 (maksut) 
 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): § 2 (kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat, § 3 (lupahake-
muksen sisältö), § 4 (hakemukseen liitettävät tiedot), § 6 (lisätiedot jät-
teistä ja jätehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen 
nähtävilläpito), § 12 (lupahakemuksesta ja ilmoitusasiasta pyydettävät lau-
sunnot), § 13 (lupa-asian ja ilmoituksen käsittely) 
 
Eräistä naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18 

 
Jätelaki (646/2011): § 12 (selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus),  
§ 13 (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), 
§ 29 (jätteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja  
tiedonantovelvollisuus), § 121 (siirtoasiakirja), § 122 (tiedonsaantioikeus) 

 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): § 24 (siirtoasiakirjaan merkit-
tävät tiedot ja niiden vahvistaminen) 
 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 
 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 
 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010, muut. 314/2017) 
 
Suomen ympäristökeskuksen julkaisu 25/2010: Paras käyttökelpoinen tek-
niikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa 
 
Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksat 2020 2 § (hy-
väksytty 22.1.2020 § 5 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa) 
 
Ympäristönsuojelun maksutaksat ja taulukot 2019 3 § (hyväksytty 
30.1.2019 § 11 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa)  
 

MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAMAKSU 
 

Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista ja maa-aines- ja ympä-
ristönsuojelulain mukaisesta yhteiskäsittelystä määrätään maa-aines-
taksassa. 
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Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen 
ympäristölupa-hakemuksen yhteiskäsittelystä peritään ympäristönsuojelu-
viranomaisen taksan mukainen ympäristöluvan hinta ja puolet (50 %) maa-
aineslain mukaisen ottamissuunnitelman tarkastamisen hinnasta. 
 
Tästä päätöksestä peritään 3600 € + 690 € = 4290 €.  
 
Luvanhaltijalta peritään vuosittain maa-aineslupaan liittyvää valvontamak-
sua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. (MAL 23 §) 
 
Maksuista saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kol-
menkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Va-
litusosoitus on liitteenä. 
 

MUUTOKSENHAKU 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäi-
västä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla 
ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomai-
silla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liit-
teenä. (YSL 190 § ja 191 §) 
 

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 
 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §). 
 
 
Hanna Pasonen 
ympäristöpäällikkö 
 

 
Päätös Hakijalle 
  
Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Ympäristönsuojelun ja 

vesien käytön palvelut -yksikkö 
 
 Lausunnon antajalle 

 
Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille on annettu erikseen tieto hake-
muksesta. 

                
Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kunnan 
verkkosivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi 
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