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Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  17.05.2022 § 38

Suomen Kivivalmiste Oy hakee maa-aineslain sekä ympäristönsuojelulain
mu kais ta yhteislupaa kalliokiviaineksen ottamista sekä kiviaineksen lou hin-
taa varten Viitasaaren kaupungin Jurvansalon kylässä sijaitsevalle kiin teis-
töl le Hakomäki 931-405-2-10.

Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta.

HAKIJA
Suomen Kivivalmiste Oy
Ukontie 26
44500 Viitasaari
Y-tunnus 02084324

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö lau ta kun nas-
sa 29.11.2021.

LUVAN  HAKEMISEN PERUSTE
Toimintaan tulee hakea maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottamista varten
se kä ympäristölupa, koska kysymyksessä on kivenlouhimo, jossa ki vi ai nes-
ta käsitellään vähintään 50 päivää (ympäristönsuojelulaki 27 §, liite 1, tau-
luk ko 2, kohdat 7 c, 7 e). Lupa-asia käsitellään ympäristönsuojelulain 47 a
§:n mukaisena yhteislupana.

TOIMIVALTAINEN  LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-
nen (ympäristönsuojeluasetus 2 §, kohdat 6 a ja 6 b).

Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pohjoisen
Kes ki-Suo men ympäristölautakunta.

OTTAMISALUE
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Viitasaaren keskustasta noin 10 km länteen.
Kiin teis tön omistaa Viitasaaren kaupunki, luvanhakijalla on voimassa oleva
vuok ra so pi mus suunnitelma-alueeseen. 

Louhimolle on tieyhteys kantatieltä 77 ja siitä yksityistietä noin 2,5 ki lo met-
riä louhimoalueelle. Suunnitelma-alue on vanhaa tarvekiven ottoaluetta.
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Ottoalueen pinta-ala on noin 3,2 ha. Alueella on voimassa oleva maa-ai nes-
ten ottolupa sekä ympäristölupa louhintaa varten. Vanhat luvat ovat voi-
mas sa 30.6.2022 saakka. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Ha ke muk-
sen mukainen kokonaisottomäärä on 100 000 m3.

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Suunnitelma-alue on käytössä oleva kiviainestenottoalue, jolta puustoa on
pois tet tu ottamisen edetessä. Eteläosan ottamaton alue on havupuuvaltaista
ta lous met sää. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,3 kilometrin etäisyydellä
suun ni tel ma-alu ees ta. 

Lähin vesistö Kalliojärvi sijaitsee ottoalueelta noin 450 metriä lounaaseen.
Ot ta mis alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

Suunnitelma-alueen koillispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaiden
kal lio aluei den inventoinnissa hyvin arvokkaaksi kallioalueeksi luokiteltu
Ha ko vuo ri-Kal lio mäet -niminen kalliokohde ja lounaispuolella Natura 2000
–koh de Hakovuori – Koljatti (Natura-koodi FI0900120). Kohde on valittu
Na tu ra 2000 -verkostoon alueella esiintyvien luontodirektiivin luon to tyyp-
pien (kuten kasvipeitteiset silikaattikalliot) ja lajien (mm. liito-orava) pe rus-
teel la.

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Ottamisalueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.  

HAKEMUS
Haettu suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 5,2 ha, josta ottamisala on 3,2
ha. Hakemuksen mukainen kokonaisottomäärä 100 000 m3 ja ottamisaika
10 vuotta. Alin ottotaso hakemuksen mukaan on +140 - +165 m N2000.
Suun ni tel ma-alu eel le sijoittuvat kaikki ottotoimintaan liittyvät toiminnot.

Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan. Suunnitelma-alueen ja ot to alu-
een rajat merkitään maastoon. Alin ottotaso merkitään siten, että ot ta mis sy-
vyyt tä ja ottamistasoa voidaan ottotoiminnan yhteydessä seurata ja valvoa.
Ot ta mis toi min nan aikana väliaikainen avolouhoksen reuna suojataan lip pu-
sii mal la tai aidalla. Ympäristöön sijoitetaan avolouhoksen reunasta ja rä jäy-
tys töis tä kertovia varoitustauluja.

Louhinnassa kalliosta irrotetaan kameja, jotka paloitellaan määrämittaisiksi
ja -muotoisiksi blokeiksi. Louhintaa suoritetaan poraamalla, räjäyttämällä,
sa haa mal la ja kiilaamalla. Blokit jatkojalostetaan mm. hautakiviksi, ra ken-
nus- ja sisustuskiviksi sekä muiksi erilaisiksi kivituotteiksi. Vuodessa lou-
hi taan keskimäärin 10 000m3.

Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja ko-
nei den kuntoon sekä öljyn ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Alu-
eel le varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä, jotta
mah dol li sen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin tor-
jun ta toi men pi tei siin.  



VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA
Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 38 17.05.2022

Raskas liikenne muodostuu kiviblokkien kuljetuksesta jatkojalostukseen
kes ki mää rin 30 ajoneuvoa vuodessa. Itse louhimoalueella liikkuvat työ ko-
neet, jotka tuodaan kohteelle louhinnan alkaessa ja viedään pois lou hin ta-
jak son loputtua. Kulku alueelle tapahtuu Kantatie 77 –tieltä Munakukkulan
met sä au to tie tä pitkin.

Louhimolla ei synny louhimovesiä. Jos niitä alkaa muodostua, ohjataan ne
pai no voi mal la takaisin luonnonkiertoon.

Louhimon läheisyydessä sijaitsee Koljatin luonnonsuojelualue. Luon non-
suo je lu alu een reunaan säilytetään sivukiven läjitysalueelta 20 m suo ja etäi-
syys. Itse louhinta-alue on yli 80 m etäisyydellä luonnonsuojelualueesta.

Mikäli kiviaines vastaa sille asetettuja vaatimuksia, louhinta-alueen kes ki-
mää räi nen vuotuinen ottomäärä on 10 000 m3 kiviainesta, josta noin 2000
m3 on tarvekiveä ja noin 8000 m3 sivukiveä. Louhinnan eteneminen ja lou-
hit ta va alue riippuvat oleellisesti kiven laadusta ja sen louhittavuudesta, joi-
ta ei etukäteen luotettavasti voida määrittää. 
Ottamistoiminta tapahtuu kuitenkin ottamissuunnitelmassa esitettyjen ot to-
alue-, ottamismäärä- ja syvyysrajojen sisäpuolella. Koska louhinnan ete ne-
mi nen ja louhittavat alueet riippuvat olennaisesti kiven laadun vaihteluista
ot to alu eel la, on suunnitelmakartalla esitetty ottoalue ylimitoitettu to del li-
seen ottamismäärään nähden.

Ottamistoiminta tapahtuu ottamissuunnitelmassa määrättyjen rajojen si sä-
puo lel la kulloinkin ilmenevien tarpeiden ja kivilaadun vaihtelujen mu kai-
ses ti noudattaen edellä esitettyjä keskimääräisiä vuosittaisia louhintamääriä.

Ottoalue sijaitsee tilalla Hakomäki Rno 2:10, jonka maanomistaja on Vii ta-
saa ren kaupunki. Suomen Kivivalmiste Oy:llä on vuokra-alueeseen
31.12.2032 saakka voimassa oleva vuokrasopimus.

Suunnitelman pohjakarttana on käytetty Suuntakartta Oy:n laatimaa karttaa.
Poh ja kar tan päivityskartoitus on suoritettu syyskuussa 2021. Alueelle on ra-
ken net tu korkeuskiintopiste (rautaputki kalliossa) MP 2001 h=154,19
(N60). Suunnitelmapiirustuksissa on käytetty tasokoordinaattijärjestelmää
ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmää N2000.

Ottotoiminnan loppuessa louhinnassa ja sivukiven käsittelyssä tarvittavat
lait teet ja rakenteet puretaan sekä kuljetetaan pois alueelta niin kuin myös
kaik ki toiminnan aikana syntyneet jätteet. Louhimoalue siistitään yk sit täi-
sis tä lohkareista. Kaivanto saatetaan turvalliseksi suojaamalla korkeat reu-
nat kivimuurilla (liite) tai teräsaidalla. Osa irtomaista, joita on kasattu erik-
seen, käytetään alueen maisemointiin. Sivukivikasojen verhoilua vältetään,
jot ta sivukiven hyötykäyttö olisi mahdollista.
Alueella suoritetaan metsitystä siten, että luontaisen uudistuksen ul ko puo-
lel le jääneet laikut istutetaan asianmukaisilla taimilla.
Louhimo ja ympäristö palautuvat maa- ja metsätalousmaaksi.
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Asian vireilläolosta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla.
Kuu lu tus on julkaistu 12.11.2021. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty
näh tä vil lä 12.11.–20.12.2021. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee (rajanaapureille), on lisäksi tiedotettu erikseen kirjeellä. 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Viitasaaren kaupungin ter vey den suo je-
lu vi ran omai sel ta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto
”ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksessa esitetty toiminta on
par haan käyttökelpoisen tekniikan suositusten mukaista. Kyseessä on ole-
mas sa oleva 1990 -luvulla alkanut toiminta.
Hakemuksessa tulisi tarkemmin kuvata sivukiven mahdollinen käyttö ja sen
ajan koh ta. Hakemuksessa ei ole haettu lupaa kiven murskaukselle. Toi min-
nas sa tulee käyttää ohjeistuksena Ympäristöministeriön julkaisua 2020:24:
Maa-ai nes ten ottaminen, Opas ainesten kestävään käyttöön.
Lisäksi kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava val tio-
neu vos ton asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki ven murs-
kaa mo jen ympäristönsuojelusta (800/2010, ns. Muraus-asetus). Myön net tä-
väs sä ympäristöluvassa asetuksen säädöksiä on käytettävä
ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina. Toiminnassa tulee huo-
mioi da myös Suomen ympäristökeskuksen Suomen ympäristö –
julkaisusarjan julkaisussa 25/2010 "Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
– Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” esitetyt parhaat käyt tö-
kel poi set tekniikat (BAT, best available techniques) sekä parhaat ym pä ris-
tö käy tän nöt (BEP, best environmental practice) suosituksia.

Alueen luonnonsuojelulliset näkökohdat
Tilalle Hakomäki 2:10 esitetty maa-ainesottoalue sijoittuu Natura 2000
–koh teen Hakovuori –Koljatti (Natura-koodi FI0900120) tuntumaan. Kohde
on valittu Natura 2000 -verkostoon alueella esiintyvien luontodirektiivin
luon to tyyp pien (kuten kasvipeitteiset silikaattikalliot) ja lajien (mm.
liito-orava) perusteella. Maa-aineshakemuksessa ei ole otettu kantaa hank-
kees ta Natura-kohteeseen mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin.
Hakemuksessa ei ole esitetty suunnitellun ottoalueen osalta tietoa mm. lii-
to-ora van esiintymisestä. Tältä osin jää auki se, voiko hankkeesta aiheutua
luon non suo je lu lain 49 §:ssä kiellettyä liito-oravan lisääntymis- ja le väh dys-
paik ko jen häviämistä tai heikentymistä.
Tilan 2:10 alueella Natura-aluetta laajemmalle ulottuu valtakunnallisesti ar-
vok kai den kallioalueiden inventoinnissa (Luonnon- ja maisemansuojelun
kan nal ta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomessa. Jukka Husa, Tytti Kontula
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ja Jari Teeriaho. Päivitetty aineisto 25.5.2009. Suomen ympäristökeskus.
Luon to yk sik kö. Julkaisematon moniste. 208 s.) hyvin arvokkaaksi kal lio-
alu eek si luokiteltu Hakovuori-Kalliomäet -niminen kalliokohde. Ot ta mis-
alue sijoittuu mahdollisesti pienialaisesti pohjoisosastaan tai vähintäänkin
ra jau tuu em. arvokkaaseen kallioalueeseen.
Hanke tulee rajata niin, että hankkeen vaikutukset eivät ulotu em. ar vok-
kaal le kallioalueelle.”

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto
”Viitasaaren kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntona totean
seu raa vaa.
Maaperän ja pohjavesiensuojelu
Toiminnassa ja ympäristöluvassa tulee huomioida Vna 800/2010 ki ven lou-
hi mo jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus-
ta (ns murskausasetuksen) määräykset maaperän ja pohjaveden suojelusta
(9§).

Melu
Suojauksissa, laitoksen sijoittelussa sekä ympäristölupamääräyksissä tulee
huo mioi da em murskausasetuksen (800/2010) toiminnan sijoittamiseen ja
me luun liittyvät määräykset (6§, 7§ ja 8§) Tarvittaessa toi min nan har joit ta-
jan tulee kustannuksellaan toteuttaa puolueeton melumittaus.

Pöly
Pienhiukkaspitoisuus ei saa ylittää asutulla alueella Valtioneuvoston ase tuk-
ses sa ilmanlaadusta 79/2017 annettuja terveyshaittojen ehkäisemiseksi an-
net tu ja raja-arvoja. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee kus tan nuk sel-
laan toteuttaa puolueeton ilmanlaadun mittaus. Laitoksen suojauksissa, si-
joit te lus sa sekä ympäristölupamääräyksissä tulee huomioida em murs kaus-
ase tuk sen (800/2010) toiminnan sijoittamiseen ja pölyyn liittyvät mää räyk-
set (4§).”

Hakija vastine annettuihin lausuntoihin
”Sivukiven käyttö
Tällä hetkellä sivukiveä ei ole tarkoitus murskata. Tarkoitus on kuitenkin
ha kea sivukivelle käyttökohteita ja mahdollista yhteistyökumppania. Jos
murs kaus osoittautuu järkeväksi ratkaisuksi tulemme hakemaan tuolle toi-
min nal le erikseen luvan.
Louhimamme tarvekiviaines käytetään omilla tehtailla luon non ki vi tuot tei-
den raaka-aineena, jolloin eri laatuiset kivet pystytään hyvin hyödyntämään
ja muodostuvan sivukiven määrä on keskimääräistä vähempi.

Luonnonsuojelulliset näkökohdat
Liito-oravan esiintymisalue ei kohdistu louhimoalueelle. Ym pä ris tö mi nis te-
riön julkaisema tutkimus ”Luonnonkivituotannon elinkaaren aikaiset ym pä-
ris tö vai ku tuk set” osoittaa, että louhintatoiminnan vaikutukset rajoittuvat
vain louhimoalueelle. Louhimoalue on pienikokoinen (n. 5,2ha), joten ym-
pä ris tö vai ku tuk set jäävät myös vähäisiksi.
Ottoalue ei ulotu niin pitkälle, että sillä olisi vaikutusta arvokkaaseen kal-
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lio alu ee seen.
Munakukkulan alueelta on louhittu tarvekiveä jo 1990-luvulta lähtien.

Lisäksi Suomen Kivivalmiste Oy huomauttaa, että ELY-keskuksen lau sun-
nos sa on viitattu erilaisiin oppaisiin ja julkaisuihin mutta listauksesta puut-
tuu Suomen Ympäristökeskuksen ”Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luon-
non ki vi tuo tan nos sa”, joka ohjaa tarvekivilouhimoiden toimintaa. Suomen
Ki vi val mis te Oy noudattaa kyseistä ohjetta toiminnassaan.

Edellä mainittuihin vastineisiin viitaten Suomen Kivivalmiste Oy katsoo,
ett ei toiminnalla ole luonnonsuojelullisia haittavaikutuksia.”

Tarkastukset
Ympäristösihteeri tehnyt alueelle maastotarkastuksen kesällä 2021. 

Oheismateriaali:
- Sijainti- ja suunnitelma-aluekartta

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain sekä ym pä ris tön suo-
je lu lain mukaisen yhteisluvan haettuun kokonaismäärältään 100 000 m3
kal lio ki vi ai nek sen ottamiseen ja louhintaan kiinteistölle Hakomäki
931-405-2-10, Viitasaari.

Hakemuksessa esitetyn lisäksi tulee maa-aineksen ottamisessa ja lou hin nas-
sa noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset
1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ottamisalue merkitä maastoon.
Alu eel la sijaitsevalle kiinteälle korkeusmerkille tulee mitata koor di naat ti tie-
to, joka tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. 
Ottamisalueelle tulee pystyttää taulu, jossa on ilmoitettu ottamisluvan hal ti-
ja yhteystietoineen ja luvan voimassaoloaika. 

Naapurikiinteistön rajaan tulee jättää 30 m suojavyöhyke. Ottamisalueen
koil lis puo lel la sijaitsevaan hyvin arvokkaaksi kallioalueeksi luokitellun Ha-
ko vuo ri-Kal lio mäet -nimisen kalliokohteen rajaukseen tulee jättää 30 met-
rin suojavyöhyke. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa val von ta vi ran omai-
sel le päivitetty ottosuunnitelmakartta ennen ottamistoiminnan aloittamista.

Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä aloitustarkastus, jossa
käy dään läpi lupaan liittyvät asiat.

2. Louhintatyön aikana tulee riittävin varoitusilmoituksin ja muutoinkin
huo leh tia siitä ettei toiminnasta aiheudu vaaraa alueella liikkuville. Ot to alu-
een vaaralliset reunat tulee suojata näkyvästi varoituskyltein sekä esim. lip-
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pu sii moin, maavalleilla tai kiviaidanteilla toiminta-aikana alueella liik ku-
vien turvallisuuden varmistamiseksi.

3. Alin sallittu ottotaso on +140 - +165 N2000, mutta kuitenkin vähintään
met ri ylimmän pohjavesitason yläpuolella. Alueelle tulee sijoittaa kor keus-
merk ki. Ottamistoiminnan tulee tapahtua suunnitelmapiirustusten
mukaisesti ottoalueen rajauksen sisällä.

4. Toiminnan ajalliset rajoitukset
Poraaminen on sallittu arkipäivisin klo 7-21 ja räjäytykset arkipäivisin klo
8-18 välisenä aikana. Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin kel-
lo 6-22 ja lauantaisin 8-20 välisenä aikana.

Louhintatoimintaa ei saa harjoittaa pyhäpäivinä eikä joulu-, uudenvuoden-
tai juhannusaattona.

5. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää me-
lu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp
993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käy tet tä-
vil lä alueilla päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22–7)
LAeq 50 dB sekä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo
7–22) 45 dB ja yöohjearvoa (klo 22–7) 40 dB.

Jos määrättyjen meluohjearvojen ylittymistä on syytä epäillä, tulee luvan
saa jan valvontaviranomaisen vaatiessa teettää kustannuksellaan me lu mit-
taus lähimmillä häiriintyvillä kohteilla toiminnan aikana. Mittausten niin
osoit taes sa on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaittojen vä hen tä-
mi sek si ohjearvojen mukaiselle tasolle. Tarvittaessa melumittaus on tehtävä
vi ran omai sen niin määrätessä myöhemmin uudelleen.

6. Tärinähaittojen ehkäisy
Toiminnan aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön rakennusten ja ra-
ken nel mien vaurioitumista. Mikäli tarvetta ilmenee, toiminnanharjoittajan
tu lee tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen määräyksestä sel-
vit tää vaurioiden määrä ja laatu. 

7. Pölyhaittojen ehkäisy
Toiminnan aiheuttama pölyhaitta ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käy-
tet tä väl lä alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-arvoa 50
µg/m3, 24 h keskiarvona mitattuna. Tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä
ra ja-ar von ylittyvän, toiminnanharjoittajan on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sen määräyksestä tehtävä pölypäästöön liittyvä mittaus. Pölyhaittoja
tu lee tarpeen mukaan ehkäistä kastelemalla tai koteloimalla laitteistot tai
muul la vastaavalla menetelmällä.

8. Ottamisalueen pinnan muotoilu tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan si-
ten, että pintavedet valuvat ottamisalueelta pois. Ottamisalueelta pois joh-
det ta vat vedet tulee käsitellä kasvillisuuspeitteiseen pintavalutuksen tai las-
keu tusal taan avulla tai muulla tavoin siten, että ne eivät heikennä läheisen
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ar vok kaan luontokohteen tai alapuolisen vesistön laatua. Suunnitelma ve-
sien johtamisesta ja vesien kulkureitistä on esitettävä ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sel le ennen vesien poisjohtamista.

9. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va-
ras toin ti alueella on kielletty muulloin kuin louhintatoiminnan aikana. Alu-
eel la ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja ko nei-
den säilytys ja huolto alueella on kielletty, ellei ympäristön pi laan tu mis vaa-
ra ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Koneiden ja au-
to jen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polt to ai ne-
pääs tö jen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai maaperälle vahingollisten ai-
nei den käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Louhintajakson aikana alueelle sijoitettavat polttoainesäiliöt tulee olla lu kit-
ta via sekä ylitäytönestimellä ja laponestolaitteella varustettuja. Niiden tulee
ol la kaksoisvaippasäiliöitä tai ne tulee sijoittaa lujiin ja tiiviisiin suo ja-al tai-
siin, joiden tilavuus on suurempi kuin polttoainesäiliöiden tilavuus. Tällöin
suo ja-al taat tulee varustaa katoksilla tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteilla.
Al tai siin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti.

Toiminnassa tarvittavat voiteluöljyt ja muut vaaralliset aineet tulee säilyttää
omis sa astioissaan tiivispohjaisessa lukittavassa varastokontissa tai vas taa-
vas sa. Louhintajakson loputtua polttoainesäiliöt tulee siirtää alueelta pois.

10. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou-
tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus lai-
tok sel le ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toi men pi-
tei siin vahingon leviämisen estämiseksi. Vahinko- ja onnettomuustilanteita
var ten on alueelle varattava riittävä määrä imeyttämismateriaalia, kuten tur-
vet ta.

11. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esi-
nei tä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kerätä omiin keräysastioihinsa ja
toi mit taa asianmukaiselle vastaanottajalle ensisijaisesti hyötykäyttöön. 
Vaaralliset jätteet kuten öljyiset jätteet tulee varastoida omissa selkeästi
mer ki tyis sä astioissaan ja säilyttää suljetussa tilassa, huoltovaunussa tai
kon tis sa ennen toimittamista hyväksyttyyn vastaanottoon. 

12. Ottamisen päätyttyä alue tulee maisemoida ottosuunnitelmassa esitetyn
mai se moin ti suun ni tel man mukaisesti. Mikäli ottoalueen reunoille jää yli 1,5
m korkeampia ja 1:2 kaltevuutta jyrkempiä reunoja, tulee ne ja muut vaa ral-
li set reunat suojata pysyvästi teräsaidalla. Maisemointia tulee tehdä vai heit-
tain ottamisen edistyessä mahdollisuuksien mukaan. 

Mahdollisimman suuri osa syntyvästä sivukivestä tulee saada hyö ty käyt-
töön. Sivukiven hyödyntämiskohteista tulee pitää kirjaa. Mikäli toiminnasta
syn ty vää sivukiveä ei saada hyötykäyttöön, tulee sivukivikasat toiminnan
lo put tua muotoilla ja maisemoida ympäröivän maaston muotojen mu kai ses-
ti ja ympäristölleen turvallisiksi.
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Mikäli toiminta alueella ei jatku enää tämän lupakauden jälkeen, tulee lu-
van haltijan esittää 30.6.2032 mennessä maa-ainesviranomaiselle hy väk syt-
tä väk si lopullinen, yksityiskohtainen alueen jälkihoitosuunnitelma. Siinä tu-
lee esittää myös sivukivikasojen maisemointi.

Alue tulee olla maisemoituna viimeistään vuosi lupa-ajan päättymisen jäl-
keen. Maisemointityön loppumisesta on ilmoitettava maa-aineslupia val vo-
val le viranomaiselle lopputarkastuksen pitämiseksi. Luvan vakuus voidaan
va paut taa vasta sitten, kun jälkihoitotyöt on todettu hyväksytysti tehdyksi.

13. Urakoitsijat ja toimintapaikalla toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tä-
män ympäristösuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan ehtojen
se kä vahinkotilanteiden varalle. Henkilöstön käytössä tulee olla toi min ta oh-
jeet vahinkotilanteiden varalle. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toi-
min nal le on nimettävä vastuuhenkilö.

14. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyt tö kel poi-
sen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon.

15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta, tuo tan-
to mää ris tä, sivukiven hyödyntämiskohteista, toiminnassa syntyvistä jä te la-
jeis ta, jätemääristä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuksellisista ti lan-
teis ta. Yhteenveto kirjanpidosta tulee pyydettäessä esittää val von ta vi ran-
omai sel le. 

16. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan
py sy väs tä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava kunnan ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on
sel vi tet tä vä tarvittavat ympäristönsuojelutoimet, jotka alueella on tarpeen
teh dä. 

Toiminnan aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaisuutta:
Ottaminen voidaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen ennen päätöksen
lain voi mai suut ta.

Vakuuden määrääminen:
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 14600 euron va-
kuus lupamääräysten noudattamiseksi. Vakuusaika tulee ulottua yhden vuo-
den yli luvan voimassaoloajan. Samaa vakuutta voidaan käyttää niiden hait-
to jen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen ku moa-
mi nen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän ottamisen ei katsota ai-
heut ta van maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Luvan
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myön tä mi ses tä ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:n tar koit ta-
maa haitallista seurausta tai sen vaaraa, vaan tämän hetkisen tiedon mukaan
lu van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annettujen ase tus-
ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen no-
jal la on säädetty, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä ta-
val la.

Toiminta on järjestetty louhintatoimintojen yleisesti käytössä olevien toi-
min ta pe ri aat tei den mukaisesti.

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa
esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei ennalta
ar vioi den aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, mer-
kit tä vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai poh ja-
ve den pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, ve den-
han kin nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa-
ran tu mis ta toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista an ne-
tus sa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 3 §:n mukaan kivenlouhimo ja ki-
ven murs kaa mo on sijoitettava siten, että niiden etäisyys asuinrakennukseen
ja loma-asumiseen käytettävään rakennukseen on vähintään 300 metriä. Tä-
mä etäisyys kohteessa täyttyy. 

Laitos ei sijoitu tärkeälle tai muuten vedenhankintaan soveltuvalle poh ja ve-
si alu eel le tai sellaisen välittömään läheisyyteen. Välittömässä läheisyydessä
ei ole myöskään yksittäisiä talousvesikaivoja eikä vesistöjä. Tuo tan to alu eel-
la ei ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella eri tyi-
ses ti suojeltavia lajeja ja luontotyyppejä. Toiminnasta läheiselle arvokkaalle
kal lio alu eel le ja luonnonsuojelualueelle sekä Natura-kohteelle aiheutuva
hait ta voidaan estää annetuilla määräyksillä.

Toiminnasta aiheutuva maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaara voi-
daan estää annetuilla määräyksillä. Rajoituksilla on haluttu varmistaa, että
toi min nas ta ei aiheutuisi alueen asukkaille kohtuutonta rasitusta, ter veys-
hait taa tai viihtyisyyshaittaa. Haittojen rajoittamiseksi on asetettu toiminta-
ja aikarajoituksia sekä annettu määräyksiä toiminnan sijoittamisesta, suo-
jauk ses ta sekä tarkkailusta. 

Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta toiminnasta aiheutuva ym pä-
ris tön pilaantumisen vaara sekä ottamisen vahingollinen vaikutus jää mah-
dol li sim man vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa.

Ottamisen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan sallia,
kos ka toiminta on jatkoa aikaisemmalle kallion louhinnalle. Päätöksen täy-
tän töön pa non ei tästä syystä katsota tekevän muutoksenhakua hyö dyt tö mäk-
si.
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Lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä on otettu huomioon saapuneet lau sun-
not.

Lupamääräysten 1–16 yksilöidyt perustelut

Lupamääräykset 1–2
Lupamääräykset on annettu alueella liikkuville sekä läheisille luon to koh-
teil le kohdistuvan vaaran ja haitan vähentämiseksi. Alkutarkastus on tar-
peen pitää, jotta varmistutaan, että luvanmääräykset ovat selvillä ja mää-
räys ten mukaiset toimet on tehty ennen ottotoiminnan jatkamista.

Lupamääräykset 4–5
Meluhaittojen ehkäisemiseksi on rajoitettu toiminta-aikoja sekä määrätty
me lu pääs töä koskevista rajoista ja suojauksista ja meluvaikutuksen tark kai-
lus ta. 

Lupamääräys 6
Lupamääräys on annettu toiminnan haitallisten tärinävaikutusten eh käi se mi-
sek si ja niiden selvittämiseksi.

Lupamääräys 7
Pölyhaittojen ehkäisemiseksi asuinalueilla on määrätty pölypäästöä kos ke-
vis ta rajoista ja suojauksista ja pölyvaikutuksen tarkkailusta.

Lupamääräykset 8–10
Määräykset on annettu pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantumisen
eh käi se mi sek si. 

Lupamääräys 11
Määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon turvaamiseksi ja alueen ros-
kaan tu mi sen ehkäisemiseksi. 

Lupamääräys 12
Lupamääräys on annettu maaperän pilaantumis- ja maisemahaitan vält tä mi-
sek si ja rajoittamiseksi.

Lupamääräykset 13
Määräykset on annettu poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumiseksi.

Lupamääräys 14
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeva määräys on annettu ym pä ris tön-
suo je lu lain nojalla.

Lupamääräykset 3,15,16
Määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh-
käi se mi sek si. 
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MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA MI-
SES TA

Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-
ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

LUVAN VOIMASSA OLO
Lupa on voimassa 30.5.2032 saakka.

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava
uu si lupa. Tämä päätös on määräaikana voimassa, kunnes uusi lupapäätös
on tullut lainvoimaiseksi.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan.

Tarkastusmaksu
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti tar kas tus-
mak suk si määrätään 2769 euroa. Maksuun lisätään asianosaisten kuu le mis-
ku lut.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 19-20, 23 §.
VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7 §.
VNp melutason ohjearvoista 993/1992.
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 42, 43, 44, 47a, 48, 49, 52, 53, 58,
59, 62, 66, 70, 83 - 87, 96, 190 ja 191 §.
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 ja 11 - 15 §.
Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 72, 118 §.
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki-
ven-murs kaa mo jen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa (Ym pä ris tö lau-
ta kun ta 26.9.2017 § 68)

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal lin to-oi keu-
del ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (808/2019) säädetään.
Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus
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Toimenpiteet  23.5.2022 Ote + valitusosoitus hakija, Keski-Suomen ely-keskus, tiedoksi
muut asianosaiset, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  23.5.2022

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 23.5.2022.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 29.6.2022. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs. 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihde)

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut;
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

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.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta. 

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.


