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MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS  2 / 2023 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) 
PL 33, 50101 MIKKELI 4 §:n mukaisessa lupa-asiassa. 

Päätöksessä on liitteineen 13 
sivua. 

MAA-AINESLUPA/ PUUSKANKANKAAN MAA-AINESALUE, MIKKELI 

ASIA Maa-aineslupahakemus 

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja 
hiekan ottamiselle Mikkelin Ristiinassa tilojen Lääninharju 491-470-1-168/1 
ja Kaunisto 491-470-1-72 alueelle. 

Kiinteistön sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä. 

Ottoalueen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): 
N: 6821889 
E: 508327 

HAKIJA Savon Kuljetus Oy 
Asevarikontie 15 
70800 Kuopio 

Y-tunnus 0171337-9

Verkkolaskutusosoite 
003701713379 
OVT-tunnus 003701713379 
Välittäjä Maventa (003721291126) 

KIINTEISTÖNOMISTAJA 

Kiinteistöjen omistaja on Läänin Tilausliikenne Oy. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

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

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian 
ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 
mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 26.1.2023 Liite 1 § 7
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HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 11.10.2022.  
 
SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 
 

Lupatilanne 
 
Alueella on aiemmin ollut ottamistoimintaa. Ottaminen on loppunut 
vuonna 2007. 
 
Alueilla ei ole voimassa olevia lupia. 

 
Kaavoitus 

 
Etelä-Savon maakuntakaavassa maa-ainesalueeseen ei kohdistu kaavava-
rauksia tai -merkintöjä. 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. 
  

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

Ottoalue sijaitsee Mikkelin Ristiinassa, Mikkelin kaupungista noin 26 kilo-
metriä etelä-lounaaseen. Ottoalue on alueella, jossa on ottamistoimintaa 
jo ennestään. 
 
Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa. Haettavan ottoalueen pinta-ala on 2,3 
ha. Suunnitelman mukaisesti alueelta on mahdollisuus ottaa noin 115 000 
m3ktr maa-aineksia. Otto tapahtuu seuraavan 10 vuoden aikana. 
 
Suunnittelualue rajoittuu kiinteistön rajoihin ja pohjoisessa Hietasentiehen. 
Rajojen ja ottoalueen väliin jätetään 10 metrin suojavyöhyke. Tilojen 491-
470-1-72, 491-470-1-168 ja 491-470-1-95 välinen raja otetaan rajaa myö-
ten. Luiskanvaihtosopimus on hakemuksen liitteenä. 
 
Ottoaluetta lähimmät asuintalot ovat ottoalueen etelä- ja länsipuolella 
noin 190 – 200 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Lähin vapaa-ajanasunto 
sijaitsee noin 370 metrin etäisyydellä kaakossa.  
 
Lähimmät vesistöt ovat Hietanen (450 metriä luoteeseen) ja Lavusjärvi (500 
metriä kaakkoon). 
 
Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. 
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Luontoselvitys 
 
Alueelta ei ole tehty luontoselvitystä. Alue on vanhaa ottoaluetta.  
 

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT 
 
Ottamistoimenpiteet 
 
Ottamistoimenpiteet on esitetty suunnitelman liitteenä olevissa suunnitel-
mapiirroksissa: Nykytilanne, suunnitelma, leikkaus A-A (päivätty 
12.9.2022), leikkaus B-B (päivätty 29.6.2022) ja massalaskelma (päivätty 
19.9.2022).  
 
Ottotoiminta etenee kohti etelää ja lounasta.  
 
Hakemuksen mukaan alin ottotaso on N2000 +88.20. Alueelle asennetaan  
tarvittaessa pohjavesiputki, josta tarkkaillaan pohjaveden korkeutta.  
 
Hakemuksen täydennyksessä todettiin, että alueen keskivaiheelle 
24.5.2022 kaivetusta koekuopasta 1 pohjan tasossa +91,0 ei havaittu vielä 
vettä. Alueen eteläosaan kaivetusta koekuopasta 2 havaittiin vettä pohjan 
tason ollessa +90,0. Hietasentien pohjoispuolella olevalla hiekanottoalu-
eella on Etelä-Savon ELY-keskuksen pohjavesiputki (ESAKIHU32), josta mi-
tattiin 18.10.2022 pohjaveden pinnan korkeudeksi +88.20. Tämänhetkinen 
maanpinnan taso on ottoalueella +94 - +98. 
 
Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia työturvallisuus-
määräyksiä. 

 
Liikenne 

 
Ottamisalueelta liikennöidään pohjoiseen Hietasentielle.  
 
Kemikaalit 

 
Ottotoiminnassa käytetään prosessin eri vaiheissa maansiirtokoneita. Alu-
eella ei huolleta työkoneita kuin rikkoontumistapauksissa. Siellä ei varas-
toida poltto- ja voiteluaineita. Alueelle varataan öljynimeytysturvetta. 

 
Jälkihoitotoimenpiteet 
 
Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä. Pintamaat varastoi-
daan ottamisalueen reunoille, josta niitä käytetään alueen jälkihoitotoi-
menpiteissä. Alueelle tuodaan puhtaita maa-aineksia maisemointia varten. 
Niitä arvioidaan tuotavan enintään 50 000 m3. 
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Rintaukset luiskataan 1:2 – 1:3 kaltevuuteen, jolloin ne noudattavat luon-
nollisia maaston muotoja. 
 
Alueella mahdollisesti paljastuva kallio verhoillaan moreenilla. Soran seassa 
olevat suuret kivet murskataan. Ottoalueen pohja muotoillaan ja kunnossa-
pidetään ottamisen aikana niin, ettei alueelle synny pintavesilammikoita. 
 
Ottamistoiminnan edetessä aluetta siistitään ja metsitetään. Tarvittaessa 
metsän kasvua täydennetään luontaisen metsittymisen lisäksi kylvöllä tai 
istutuksin. 

 
Ympäristövaikutukset  
 
Ottamistoiminnan päätyttyä ja maisemoiduttuaan alue tulee sopeutumaan 
maastoon. Ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. 

 
ASIAN KÄSITTELY 
  

Tarkastus 
 
Alueella on suoritettu lupahakemukseen liittyvä maastokäynti 28.10.2022. 
 
Kuuluttaminen 
 
Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin verkkosivulla ja osoit-
teessa www.julkipano.fi  19.10 – 25.11.2022 välisenä aikana. Lähikiinteistö-
jen haltijoille (4 kpl) on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kir-
jeenä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana myös Mikkelin seu-
dun ympäristöpalvelut -yksikössä. 
 
Muistutukset  
 
Hakemuksen johdosta ei saatu muistutuksia. 
 
Lausunnot 
 
Hakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualueelta. 
 
ELY-keskus toteaa 24.11.2022 antamassaan lausunnossa seuraavaa: 

 
Ottamisalueelle on kulkuyhteys suoraan Hietasentieltä likimäärin 
tierekisteriosoitteessa 4201/3/5102/oikea. Ottamissuunnitelman mukaan 
kyseistä liittymää on tarkoitus käyttää maa-aineksenottoa varten. ELY-kes-
kuksella ei ole liittymälupatietoja ensin mainitun liittymän (jatkossa 
itäisempi liittymä) osalta. Liittymän näkemät ovat maastotarkastelun 
perusteella huonot liittymästä vasemmalle katsottuna (97 metriä) läheisen 

http://www.julkipano.fi/
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mäen vuoksi. Lisäksi itäisempi liittymä liittyy Hietasentiehen jyrkässä 
kulmassa, mikä haittaa edelleen havainnointia liittymästä vasempaan 
katsoessa. ELY-keskus ei salli liikennöinnin järjestämistä maa-aineksenotto-
alueelle itäisemmän liittymän kautta. Mikäli liikennöinti maa-ainesottoalu-
eelle halutaan järjestää itäisemmästä liittymästä, tulee hakijan tehdä ensin 
ELY-keskukselle tarkempi selvitys liittymän parantamisesta ja/tai siirtämi-
sestä, jotta liittymän näkemät paranevat ja liittymä parannetaan ohjeiden 
mukaiseksi. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maa-ainesluvan mukaista 
toimintaa ei voida aloittaa itäisen liittymän kautta ennen kuin liittymää on 
siirretty tai parannettu ja liittymälle on myönteinen liittymälupa. 
 
Ottamisalueelle on myös kulkuyhteys läheisen yksityistien, 
Puuskankankaantien, kautta. Kiinteistöille 1:168 ja 1:72 kulkemiseen on 
osoitettu tieoikeus Puuskankankaantien kautta. Maastotarkastelun 
perusteella Puuskankankaantien liittymästä on paremmat näkemät (120 m 
ja 150 metriä) Hietasentielle. ELY-keskus suosittaa käyttämään 
Puuskakankaantietä maa-aineksenottoon. Mikäli Puuskakankaantietä 
käytetään maa-aineksenottamiseen, tulee itäisempi liittymä Hietasentielle 
poistaa viipymättä. 
 
ELY-keskus huomauttaa, että maa-aineksen otto tulee sijoittua vähintään 
20 metrin etäisyydelle Hietasentien (maantie 4201) keskilinjasta mitattuna 
(maantien suoja-alue). ELY-keskus lisäksi muistuttaa, että maantien liitty-
mäalue tulee pitää puhtaana kiviaineksesta. 

 
Hakijan vastine saaduista lausunnoista 
 
Hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen saatujen lausuntojen 
johdosta.  
 
Hakija toteaa vastineessaan 10.1.2023, että se lähtee hakemaan uutta liit-
tymälupaa kulkuyhteydelle Hietasentielle kiinteistöltä 1:168 ja hakemuk-
sessaan todennäköisesti siirtää nykyisen itäisen liittymän sijainnin lähem-
mäksi kiinteistön itä nurkkaa. Täten näkymää länteen saadaan kasvatettua 
ja liittymä tullaan rakentamaan liittymärakentamisohjeen mukaisesti. Tar-
kempi selvitys liittymän parantamisesta ja siirtämisestä tullaan esittämään 
liittymälupahakemuksessa. 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

Ympäristölautakunta on tarkastanut maa-aineshakemuksen ja siitä annetun 
lausunnon ja hakijan niiden johdosta antaman vastineen.  

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

ainesten ottamisluvan Mikkelin Ristiinassa tilojen Lääninharju 491-470-1-
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168/1 ja Kaunisto 491-470-1-72 alueelle edellyttäen, että toimet toteute-
taan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toimin-
nassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä: 

 
 Lupamääräykset maa-aineslupaan: 

 
1. Luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettuna ennen ottamisen aloitta-
mista. 
  
2.  Kaivualueelta, joka tulee olla merkittynä maastoon ennen ottamisen 
aloittamista, saa ottaa soraa ja hiekkaa suunnitelman mukaiselta rajatulta 
2,3 ha alueelta enintään 115 000 m3-ktr.  
 
Maa-aineksen otto tulee sijoittua vähintään 20 metrin etäisyydelle Hieta-
sentien (maantie 4201) keskilinjasta mitattuna (maantien suoja-alue). 
 
3. Alin ottotaso sekä soran ja hiekan ottomäärä määräytyy pohjavesipinnan 
korkeuden mukaisesti. Se tulee mitata luotettavasti alueelle asennettavista 
pohjavesiputkista ennen toiminnan aloittamista.  Tämän jälkeen alin otto-
taso merkitään maastoon ennen toiminnan aloittamista korkopukkien 
avulla tai muutoin niin, että se on selvästi havaittavissa alueella. 
 
4. Alin ottotaso tulee olla kaksi (2) metriä pohjavesipinnan yläpuolella. Lu-
vanhaltijan tulee tarkkailla pohjaveden korkeusasemaa kaksi kertaa vuo-
dessa asianmukaisista pohjavesiputkista. Havaitut pohjaveden pinnankor-
keudet tulee raportoida vuosittain Ympäristöpalveluille. 
 
5. Ottoalueelle kertyvät sade-, sulamis- ja kasteluvedet tulee imeyttää halli-
tusti ottoalueelle tai johtaa vähintään yhden laskeutusaltaan kautta avo-
ojaan. 
 
6. Ottamistoiminnan aikana alueelle muodostuvat jyrkät reunat tulee suo-
jata/merkitä varoitusmerkinnöin ja -nauhoin putoamisvaaran ehkäise-
miseksi.  
 
Lopullisessa tilanteessa alueen reunat tulee luiskata siten, että ne ovat tur-
vallisia.  
 
7. Polttoaineita ja kemikaaleja saa säilyttää alueella vain toiminnan aikana 
välttämätön määrä. Polttoaineiden varastoinnin alueella tulee toteuttaa 
ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Alueella ei saa suorittaa koneiden 
korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta. 
 
Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee maa-
perään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan 
poistamiseksi ja tarvittaessa vahingosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. 
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Kaikista alueella tapahtuvista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Hakijalla tulee olla toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteiden varalle ja 
se tulee saattaa tiedoksi kaikille alueella työskenteleville. 
 
8. Alueen siisteydestä tulee huolehtia. Aluetta ei saa käyttää romujen tai 
muun jätteen varastona. 
 
9. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosit-
tain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun loppuun 
mennessä. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnalliseen NOTTO-rekisteriin rekis-
terinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
10. Jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä hakemuksen liitteenä olevassa otta-
missuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Maisemointia varten alueelle mah-
dollisesti tuotavien maa-ainesten pilaantumattomuus tulee varmistaa.  
 
11. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä val-
vontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen edustaja suorittaa lopputar-
kastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan 
kuluttua umpeen. 
 
12. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta vii-
pymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liitty-
vistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toi-
nen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa ottotoimintaa, 
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 jälki-
hoitotyöt käyttämällä vakuutta.  
 
13. Mikäli alueella on tarpeen murskata kiviä, tulee siitä tehdä ympäristön-
suojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus tai hakea ympäristölupa, jos 
murskauspäivien lukumäärä on 50 päivää tai enemmän. 

 
 Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta 
 

Hakijan on asetettava 8 050 € vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittami-
sesta.  

 
Vakuuden tulee olla voimassa 28.2.2034 asti tai siihen saakka, kunnes alue 
on maisemoitu ja lopputarkastettu. Ilmoitus vakuudesta tulee toimittaa lu-
van myöntäjälle ennen ottamistoiminnan aloittamista. 
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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 jälkihoidetuksi.  

 
Vakuusohje 
 
Asetettavan vakuuden tulee olla päätöksen liitteenä olevan vakuusohjeen 
mukainen (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 22.1.2020 § 5).   
 (MAL 12 §)  
 
Luvan voimassaolo 
 
Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi. Maa-ainesluvan viimeinen voi-
massaolopäivä on 28.2.2033, mihin mennessä alueen tulee olla maisemoitu 
yhteislupahakemuksen liitteenä olevan ottosuunnitelman mukaisesti. 
 

  Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa. 
 
 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 murskaus suunnitellulla sijoituspaikalla 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, ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua haital-
lista 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. 
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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. 
 
Lupamääräys 1.  Vakuuden tulee olla asetettuna ennen toiminnan aloitta-
mista.  
 
Lupamääräykset 2 ja 3. Ottamisalue ja alin sallittu ottotaso tulee merkitä 
näkyvästi maastoon, jotta toiminta ei laajene laajemmalle alueelle kuin ot-
tosuunnitelmassa on esitetty ja jolle maa-aineslupa on myönnetty. Korko-
pukin avulla alin ottotaso on valvontaa varten helposti luettavissa maas-
tossa. Maantiehen tulee jättää riittävä suojaetäisyys. 
 
Lupamääräys 4. Pohjaveden tarkemman pinnan tason määrittämiseksi alu-
eelle tulee asentaa pohjavesiputket. 
 
Lupamääräys 5. Määräyksellä varmistetaan, ettei sade- tai kasteluvesien 
mukana kulkeudu suuria määriä kiintoainesta läheisiin ojiin. 
 
Lupamääräys 6. Toiminnanharjoittaja vastaa alueen turvallisuudesta. Mää-
räyksellä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa tai turvallisuusris-
kiä alueella tai sen ulkopuolella liikkuville ihmisille ja eläimille. Lisäksi mää-
räys varmistaa, että alueen maisemoinnoissa huomioidaan rintausten riit-
tävä loivennus. 
 
Lupamääräys 7. Öljy- ja muiden kemikaalituotteiden säilyttäminen maa-ai-
nestenottoalueella edellyttää, että varastoinnissa noudatetaan ottamis-
suunnitelmaa. 
 
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 8. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu romujen tai mui-
den jätteiden säilyttämiseen tai työkoneiden huoltamiseen. Tällä määräyk-
sellä pyritään pitämään maa-ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvalli-
sena. 

 
Lupamääräys 9. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa 
varten, mutta se palvelee myös mm. tilastointia.  
 
Lupamääräys 10. Alueen loppukäytöksi on ilmoitettu metsätalous. Alue on 
oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan valmis loppukäyttöä var-
ten. Alueelle voidaan tuota puhtaita maa-aineksia maisemointia varten, 
mutta toiminnassa tulee huomioida, ettei alueelle saa muodostaa maa-ai-
nesluvalla kuitenkaan maankaatopaikkaa. 
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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.  
 
Lupamääräys 13. Hakija hakee tässä vaiheessa vain maa-aineslupaa, mikä ei 
sisällä melupäästöjä koskevia määräyksiä. Murskausta varten tarvitaan ym-
päristönsuojelulain mukainen meluilmoitus tai ympäristölupa, jos toiminta-
päivien lukumäärä alueella eri jaksoissa on yhteensä 50 tai enemmän. 
 
Tieliittymä rakennetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen antamien ohjeiden ja 
myöhemmin annettavan myönteisen liittymäluvan mukaisesti.  
 
Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu 
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten viran-
omaistehtävien maksutaksaan (2020). Taksassa siistimis- ja tasauskustan-
nusten laskentaperuste sora-alueilla on 3 000 € / ha + 0,01 €/k-m3. 

 
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 § (Vakuu-
den antaminen), 13 § (Kuuleminen), 9 § (Julkipano), 19 § (Lupapäätöksen 
tiedoksianto), 20 § (Muutoksenhaku), 20 a § (Valitusoikeus), 21 § (Lainvoi-
maa vailla olevan päätöksen noudattaminen) 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 § 
(Toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (Maa-aineslain 
mukaiset ilmoitukset). 
 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 
 
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymä maa-aineslain mu-
kaisten viranomaistehtävien maksutaksa (Mikkelin seudun ympäristölau-
takunta 22.1.2020 § 5) 
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MAA-AINESLUPAMAKSU 

Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista määrätään maa-aines-
taksassa. 
 
Tästä päätöksestä peritään 1 645 €.  
 
Ottosuunnitelman tarkastus: 480 € + (0,009 € x 115 000 k-m3) = 1 515 €. 
Kuulemiskustannukset (50 € + 4x20 €) ovat 130 €. Yhteensä laskutetaan 
1 645 € 
 
Luvanhaltijalta peritään vuosittain maa-aineslupaan liittyvää valvontamak-
sua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. (MAL 23 §) 
 

MUUTOKSENHAKU 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
tipäivästä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan haki-
jalla, kunnan jäsenellä, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tar-
koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinym-
päristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; ja niillä, joiden oikeutta tai etua 
asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa 
asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (MAL 20 §, 20 a §)  
 

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 
 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (MAL 19 §). 
 
 
Hanna Pasonen 
ympäristöpäällikkö 

 
Päätös Hakijalle 
  
Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
 Lausunnon antajalle 
 
 Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuk-

sesta (4 kpl). 
 
 Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja Lupapis-

teen Julkipano-sivustolla (www.julkipano.fi).  

http://www.julkipano.fi/
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