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Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa / Savon Kuljetus Oy, Soramäki
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Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  25.10.2022 § 61

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain sekä ympäristönsuojelulain mu-
kais ta yhteislupaa hiekan ja soran ottoon sekä otetun karkeamman soran
murs kaus ta varten siirrettävälle murskaamolle kiinteistöille Soramäki
931-408-5-54, Sorapalsta 931-408-5-25, Toulatkankaan sora-alue
931-408-5-53 ja Monttula 931-408-5-49. Lisäksi alueelle haetaan toiminnan
aloit ta mis lu pa muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA
Savon Kuljetus Oy
Suurahontie 5
70460 Kuopio
Y-tunnus 0171337-9

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö lau ta kun nas-
sa 16.12.2021. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toimintaan tulee hakea maa-aineslupa hiekan ja soran ottamista varten sekä
ym pä ris tö lu pa, koska kysymyksessä on tietylle alueelle sijoitettava siir ret tä-
vä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (ym pä-
ris tön suo je lu la ki 27 §, liite 1, taulukko 2, kohta 7 e).  Lupa-asia käsitellään
ym pä ris tön suo je lu lain 47 a §:n mukaisena yhteislupana.

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

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

OTTAMISALUE
Ottamisalue sijaitsee Viitasaaren kaupungissa, Koliman kylässä noin 13 km
etäi syy del lä Viitasaaren keskustasta koilliseen. Alue sijoittuu Toulaudentien
(yh dys tie 16917) itäpuolelle ja Keiteleentien (kantatie 77) eteläpuolelle.
Suunnitelma-alue on vanhaa ottoaluetta.

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Toulatkankaan maa-ainesalue sijoittuu luokitellulle Toulatkankaan
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(0993101) 1 - luokan pohjavesialueelle; vedenhankintaa varten tärkeä poh-
ja ve si alue. Maa-ainesalueesta noin 600 m kaakkoon sijaitsee tutkittu ve den-
ot to paik ka. Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on
jul kais tu 30.12.2020 (Ramboll Finland Oy).

Lähin luonnonsuojelualue, Heinä-Suvanto -Hetejärven Natura 2000 –alue
(FI0900046), sijoittuu lähimmillään noin 1,2 km etäisyydelle maa-ai nes alu-
een itäkaakkoispuolelle. Lisäksi noin 1,4 km etäisyydellä, alueen koil lis puo-
lel la, sijaitsee Kumpumäen Vanhan metsän hengen suojelualue
(YSA206074) ja noin 3 km maa-ainesalueesta luoteen suuntaan sijaitsee
val ta kun nal li ses ti merkittävä Kärnän ja Kymönjärven välinen Ko li ma-Kei-
te le -koskireitti (Natura 2000 -alue, FI0900070).

Toulatkankaan sora-alueen lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 380 metrin
etäi syy del lä alueen rajalta luoteeseen päin kiinteistöllä Varisaho
(931-409-4-102). Maa-ainesalueen ja Toulaudentien keskilinjan välinen
etäi syys on noin 40 metriä.

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Maakuntakaavassa Toulatkankaan maa-ainesalue sijoittuu pv- ja eo/1 -kaa-
va mer ki tyil le alueille (pohjavesialueelle ja maa-ainesten ottovyöhykkeelle).
Tou lat kan kaan maa-ainesalueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai
yleis kaa vaa.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Suunnitelma-alueen pinta-ala on 15,4 ha, josta kaivualuetta on 12,9 ha. Alin
ot to ta so +126,8 m N 2000. Soraa ja hiekkaa 710 000 m3 ktr (1 420 000 t).
So ra murs keen arvioitu vuosituotannon keskiarvo on 80 000 t ja mak si mis-
saan 180 000 t. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. 

Lisäksi alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huo li-
mat ta.

Toulatkankaan maa-ainesalueelle liikennöidään reittiä Keiteleentie (kantatie
77) - Toulaudentie (kantatie 16917).

Alin ottamisentaso Toulatkankaan maa-ainesalueella on +126,8 (N2000).
Ot to ta so on näin ollen sama, kuin alueen nykyisissä maa-ainesluvissa
(MAL 2011 § 70: +126,80 ja MAL 2014 § 82: +126,8 (N2000)). Poh ja ve-
den pinnankorkeutta ja laatua seurataan toiminnan aikana säännöllisesti alu-
eel la sijaitsevasta pohjavesiputkesta PVP1.

Ottotoimintaa jatketaan alueen keski- ja itäosasta. Alue on tarkoitus ottaa
yh te ne väi sek si naapurikiinteistöillä Kivirinne, Toulatkangas, Tou lat kan-
kaan sora-alue ja Uusi-Sorala sijaitsevien maa-ainesalueiden kanssa. Mikäli
vie rei siä maa-ainesalueita ei oteta samaan ottotasoon Toulatkankaan alueen
kans sa, huolehditaan ottotoiminnassa siitä, että kiinteistöjen rajalle ei jää
1:3 kaltevuutta jyrkempiä maastonmuotoja. Ennen ottotoiminnan jatkamista
ot ta mis alu een rajat merkitään maastoon. Lisäksi alueelle merkitään sel keäs-
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ti ottotasoa ilmaisevat korkomerkinnät. Kun ottotoiminta kohdistuu alueen
itä reu nal le, alueella sijaitsevat pintamaat poistetaan ja läjitetään ot to alu eel-
le. Alueelta poistettavat ja jo poistetut pintamaat hyödynnetään lopulta alu-
een maisemoinnissa.

Ennen ottotoiminnan jatkamista ottamisalueen rajat merkitään maastoon.
Li säk si alueelle merkitään selkeästi ottotasoa ilmaisevat korkomerkinnät.

Toulatkankaan maa-ainesalueen maa-aines hyödynnetään sellaisenaan tai
ja los te taan seulomalla tai murskaamalla. Alueella arvioidaan olevan tulevan
lu pa kau den aikana noin 1 - 3 murskausjaksoa vuodessa. Yksi murs kaus jak-
so kestää tyypillisesti yh des tä kahteen viikkoa.

Toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) ki ven lou-
hi mo jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus-
ta 8 §:n mukaisia toi min ta-ai ko ja:
• murskaus tapahtuu arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00
vä li se nä aikana ja;
• valmiiden murskeiden lastaus ja kuljetus tapahtuu arkipäivisin maa nan-
tais ta perjantaihin klo 6.00 - 22.00 välisenä aikana.

Murskauksessa käytetään esim. 2 - 3 -vaiheista liikkuvaa, Lokotrack –tyyp-
pi ses tä tela-alustaisesta esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöisestä jäl ki-
murs kai mes ta koostuvaa murskauslaitosta.
Esimurskaimelle syöttö tehdään kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esi-
murs kain ta seuraavat yksi tai useampi jälkimurskain sekä seulavaunu. Mi-
kä li Lokotrack -tyyppisiä tela-alustaisia murskainlaitteistoja ei ole saa ta vis-
sa, käytetään perinteisiä siirrettäviä murskaimia.

Murskauslaitoksen murskaimissa käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Lo-
kot rack -tyyppinen tela-alustainen esimurskain on tyypillisesti varustettu
omal la moottorilla ja jälkimurskaimet ovat aggregaattikäyttöisiä. Murs-
kauk ses sa käytettävien työkoneiden kevyt polttoöljy varastoidaan suo ja-alu-
eel la työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kak sois vaip-
pa säi liöis sä. Säiliöt on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Kevyttä polt-
to öl jyä varastoidaan alueella enintään 14 000 ltr kerrallaan. Lisäksi työ ko-
neis sa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt, joiden koot vaihtelevat
tyy pin ja mallin mukaan. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa
kon tis sa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Poltto- ja voi te-
lu ai nei ta säilytetään alueella ainoastaan murskausjaksojen aikana niille va-
ra tul la suoja-alueella. Suoja-alueen maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla
ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on hakemuksen liitteenä. Sen mu-
kaan toiminnasta syntyvien pintamaiden ja ylijäämäkiviaineksen va ras toin-
nis ta alueella ei synny ympäristövaikutuksia. Pintamaat ja yli jää mä ki vi ai-
nek set käytetään maisemoinnissa.

Toulatkankaan maa-ainesalueella syntyy pölyä pääasiassa kiviaineksen
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murs kauk ses ta, seulonnasta ja lastauksesta. Myös maa-ainesalueen sisäinen
työmaaliikenne ja ul ko puo li nen kuljetusliikenne voivat aiheuttaa tietyissä
sääolosuhteissa pölypäästöjä, mut ta vähemmässä määrin kuin edellä
mainitut toiminnot. Suurin osa maa-ai nes alu een hiukkaspäästöistä on
halkaisijaltaan yli 10 µm hiukkasia, jot ka laskeutuvat pääasiassa
tuotantoalueelle.

Pölyn leviämistä maa-ainesalueella voidaan vähentää mm. sijoittamalla va-
ras to ka sat siten, että siirtomatkat ovat lyhyitä ja välttämällä turhia siirtoja.
Va ras to ka sat ja ottorintaukset estävät pölyn leviämistä ympäristöön, joten
ko neet ja laitteet pyritään sijoittamaan varastokasojen tai ottorintausten lä-
hei syy teen. Murskauksen pölyä voidaan estää mm. koteloimalla kuljettimia.
Li säk si pölyämistä voidaan ehkäistä kastelemalla esimurskaimen syöt tö sup-
pi loa, jälkimurskaimen seulaa tai purkupäätä, varastokasoja ja ajoreittejä.
Ve del lä tapahtuvaa pölynsidontaa voidaan kuitenkin harjoittaa vain pak kas-
kau den ulkopuolella. Jo murskatun kiviaineksen pölyämistä voidaan vä hen-
tää säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeutta. Toiminnasta aiheutuvaa pö-
lyä mis tä seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin pölyn le viä mi-
sen estämiseksi.

Toulatkankaan maa-ainesalueella melua aiheuttavia työvaiheita ovat murs-
kaus toi min ta, seulonta ja kiviaineksen kuormaus- ja kuljetustoiminta. Myös
maa-ai nes alu eel le kohdistuva liikenne aiheuttaa melua, mutta huomattavasti
vä häi sem mis sä määrissä kuin edellä mainitut toiminnot.

Melun syntyä sekä jo syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään eri
kei noin. Melun syntymistä voidaan vähentää laitteistoin kunnossapidolla se-
kä huollolla. Esimerkiksi uusimmissa murskainmalleissa esimurskaimen
syö tin ja pääseula ovat kumitettuja, mikä osaltaan vähentää murskaimesta
syn ty vää melua. Murskausprosessissa pyritään käyttämään parasta ja uu sin-
ta mahdollista käyttökelpoista tekniikkaa. Melun etenemistä alueelta ra joit-
ta vat olemassa olevat maastonmuodot sekä muut mekaaniset esteet, sää- ja
ke li olo suh teet, aluetta ympäröivä puusto ja muu kasvillisuus. Syntyvän ja jo
syn ty neen melun etenemistä voidaan vähentää myös toimintojen (mm.
murs kain ja varastokasat) sijoittamisella niin, että melun leviäminen ym pä-
ris töön on mahdollisimman vähäistä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Asian vireilläolosta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla.
Kuu lu tus on julkaistu 17.2.2022. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty
näh tä vil lä 17.2.–28.3.2022. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee
(ra ja naa pu reil le), on lisäksi tiedotettu erikseen kirjeellä. 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
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Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan ter vey den suo je lu vi ran omai sel-
ta, Keski-Suomen ELY-keskukselta sekä Alva Viitasaari Oy:ltä.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveystarkastaja on
an ta nut hakemuksesta terveydensuojeluviranomaisen 30.3.2022 päivätyn
lau sun non, jossa todetaan seuraavaa:

"Pohjavesiensuojelu
Maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan myöntämistä lähelle Vii ta saa-
ren vesilaitoksen tärkeintä vedenottamoa jossa tuotetaan 4000 hengen juo-
ma ve si tulisi harkita hyvin tarkkaan. Ympäristöministeriön oppaan 24/2020
Maa-ai nes ten ottaminen, Opas ainesten kestävään käyttöön mukaan ot ta-
mis alu eet tulee sijoittaa siten, että ottamisella ei ole haitallisia vaikutuksia
poh ja ve si esiin ty män veden laadulle eikä määrälle. Haitalliset poh ja ve si vai-
ku tuk set korostuvat soran ottamisalueilla, mistä syystä ne tulee sijoittaa ve-
den ot ta moi den lähialueiden ja mahdollisuuksien mukaan myös poh ja ve si-
aluei den ulkopuolelle.

Mikäli maa-ainestenotto- ja ympäristölupa myönnetään, tulee selvittää tu li-
si ko toiminnalle hakea Vesilain mukainen lupa. Maa-aineslain 3 §:n mu-
kaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun ve-
den han kin ta käyt töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai an toi suu-
den vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Em. Ym-
pä ris tö mi nis te riön oppaan mukaan lupa edellytetään silloin, kun maa-ai nes-
ten ottamisen pohjavesivaikutukset ovat mahdollisia, vaikka niiden to den-
nä köi syys olisikin verrattain vähäinen. Pohjavesialue on malliltaan kapea ja
laa je nee juuri alueelle jossa hakemuksen mukainen toiminta-alue on. Katso
kart ta lii te. Myös pohjaveden virtaussuunta on Viitasaaren pohjaveden suo-
je lu suun ni tel man 2020 mukaan juuri hakemuksen mukaiselta toi min ta-alu-
eel ta vedenottamolle päin.
Mikäli maa-ainestenotto ja ympäristölupa haetulle alueelle myönnetään, tu-
lee kaikessa alueella tapahtuvassa toiminnassa kiinnittää erityistä huomiota
poh ja ve sien suo je luun.

Jokaisen alueella toimivan tulee olla tietoinen siitä, että he työskentelevät
tär keäl lä pohjavesialueella, josta otetaan juomavesi 4000 hengelle. Heidän
tu lee osata käyttää oikeanlaisia työskentelytapoja ja –tekniikkaa poh ja ve-
sien pilaantumisen estämiseksi.
Lisäksi pohjaveden pinnan päälle jätettävän suojakerrospaksuuden tulisi ol-
la vähintään 6m.

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§).
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Melu
Murskaus tapahtuu kohtalaisen lähellä asutusta. Mikäli ympäristölupa
myön ne tään tulee suojauksissa, laitoksen sijoittelussa sekä ym pä ris tö lu pa-
mää räyk sis sä tulee huomioida em murskausasetuksen (800/2010) toiminnan
si joit ta mi seen ja meluun liittyvät määräykset (6§, 7§ ja 8§).

Melusta johtuvaa haittaa voi vähentää rajoittamalla meluavimpien toi min to-
jen, kuten murskauksen toiminta-aikaa. Esim siten, että toimintaa ei sallita
ke säi sin, arkipyhinä ja Joulun aikaan.
Ympäröivän asutuksen kokemaa meluhaittaa voi vähentää myös toi min nan-
har joit ta jan hyvissä ajoin tekemä ilmoitus murskauslaitoksen saapumisesta
alu eel le sekä päivittäisestä toiminta-ajasta ja laitoksen poistumisesta alu eel-
ta. Näin asukkaan voisivat ennalta valmistautua haittaan ja tietäisivät sen
ole van väliaikaista. Ilmoitus tulisi lähettää ainakin n 500 m säteellä toi min-
ta-alu ees ta sijaitseviin asuinkiinteistöihin, esim 1 kk ennen toimintajakson
aloit ta mis ta.
Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee kustannuksellaan toteuttaa puo lu ee-
ton melumittaus. Hakemuksessa ilmoitettuja murskausaikoja tulee nou dat-
taa.

Pöly
Mikäli ympäristölupa myönnetään ei pienhiukkaspitoisuus saa ylittää asu-
tul la alueella Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 79/2017 annettuja
ter veys hait to jen ehkäisemiseksi annettuja raja-arvoja. Tarvittaessa toi min-
nan har joit ta jan tulee kustannuksellaan toteuttaa puolueeton ilmanlaadun
mit taus. Laitoksen suojauksissa, sijoittelussa sekä ym pä ris tö lu pa mää räyk-
sis sä tulee huomioida em murskausasetuksen (800/2010) toiminnan si joit ta-
mi seen ja pölyyn liittyvät määräykset (4§)."

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut hakemuksesta 18.5.2022 päivätyn
lau sun non, jossa todetaan seuraavaa:
Luonnon- ja maisemansuojelulliset näkökohdat
Suunnitellulla ottoalueella ei ole ELY-keskuksen tiedossa olevia luonnon-
tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita kohteita. Sorakuoppien reunoille
voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain
pe rus teel la rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin
uhan alai suus luok ka: erittäin uhanalainen / EN). Muodostuneet tör mä pääs-
ky-yh dys kun nat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä ja ot ta-
mi sen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pe si-
mä kau den aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue tulisi jät-
tää luonnontilaan.

Vesiensuojelulliset näkökohdat
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Toulatkankaan 1 luokan pohjavesialueella.
Noin 600 m kaakkoon sijaitsee tutkittu vedenottopaikka. Ottoalueelta Luuk-
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kaan nie men vedenottamon lähimmälle kaivolle on noin 3 kilometriä mat-
kaa. Pohjavesi virtaa alueelta kohti nykyistä vedenottamoa nykytiedon va-
los sa (eli ottoalueen ja ottamon välillä ei ole tiedossa olevia vedenjakajia).

Pohjaveden pinnan ja laadun seurantaa varten tulee alueelle asentaa 2-3 uut-
ta pohjaveden havaintoputkea (kallioon asti kairaus, putkeen riittävän pitkät
sii vi lät, kallioon asti ulottuvat):
- Yksi putkista kellatulle alueelle (liite), eli oton etenemissuuntaan ja poh ja-
ve den virtaussuuntaan. Toinen ottoalueiden ulkopuolelle pohjoiseen, jotta
saa daan selville ottoalueiden yhteisvaikutus. Kolmas jonnekin näiden aluei-
den pohjois/luoteisosaan.
- Pohjavesipinnan korkeus tulee mitata neljä kertaa vuodessa.
- Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan pohjaveden laatua tulee tark-
kail la. Alueen putkista otetuista pohjavesinäytteistä tulee tutkia haju, sa-
meus, väri, pH, happi, permanganaattiluku/TOC, sähkönjohtavuus, rauta,
man gaa ni, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polt to-
ai ne hii li ve dyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E. coli bakteerit sekä tar-
vit taes sa raskasmetallit, alumiini ja kromi.
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tai toiminnan alkuvaiheessa poh ja ve-
den laatu analysoidaan yleensä kattavasti. Vastaava laaja analyysi tehdään
ot ta mis toi min nan aikana kolmen vuoden välein. Välivuosina voidaan tehdä
sup peam pi analyysi, joka käsittää vain keskeiset parametrit. Vesinäytteiden
otos sa tulee käyttää akkreditoitua näytteenottajaa ja analysoinnissa ser ti fioi-
tua laboratoriota.

ELY-keskus katsoo, että alin ottotaso on vähintään 4 m ylimmästä ha vai tus-
ta luontaisesta pohjavesipinnasta. Uusien asennettavien havaintoputkien
put ki kort tien tiedot tulee toimittaa Viitasaaren kaupungille ja ELY-kes kuk-
seen. Uusien havaintoputkien pohjavesipintatietojen perusteella voidaan
mää rit tää tarkka alin ottotaso mmpy- tasossa. ELY-keskus täydentää lau-
sun to aan tältä osin, kun tiedot on saatavilla. I luokan pohjavesialueelle
sijoittuvassa ottotoiminnassa erityisen tär keää on, että maa-ainesten
ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet teh dään vaiheittain ottamisen
edistyessä. Niiltä osin, joilta ottaminen saa daan suoritetuksi, tulee muotoilu
ja maisemointi tapahtua välittömästi. Tar kem pi ottotoiminnan ja
maisemoinnin vaiheistus olisi hyvä kirjata lu pa pää tök seen.
Muilta osin ottotoiminta voidaan toteuttaa ottosuunnitelman (Tou lat kan-
kaan maa-ainesalue 24.9.2021 Suomen GPS-Mittaus Oy) mukaisesti.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksessa esitetty toiminta on
par haan käyttökelpoisen tekniikan suositusten mukaista. Louhinta ja murs-
kaus voidaan järjestää hakemuksen mukaisesti.
Ympäristölupahakemus sisältää riittävät toimenpiteet ympäristön suo je le-
mi sek si ja toiminnan tarkkailemiseksi; nyt haettava lupa voidaan ELY-kes-
kuk sen näkemyksen järjestää esitetyn mukaisesti.
Toiminnassa tulee käyttää ohjeistuksena Ympäristöministeriön julkaisua
2020:24: Maa-ainesten ottaminen, Opas ainesten kestävään käyttöön.
Lisäksi kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava val tio-
neu vos ton asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki ven murs-
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kaa mo jen ympäristönsuojelusta (800/2010, ns. Muraus-asetus). Myön net tä-
väs sä ympäristöluvassa asetuksen säädöksiä on käytettävä ym pä ris tön suo je-
lul li si na vähimmäisvaatimuksina.
Toiminnassa tulee huomioida myös Suomen ympäristökeskuksen Suomen
ym pä ris tö – julkaisusarjan julkaisussa 25/2010 "Paras käyttökelpoinen tek-
niik ka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” esitetyt
par haat käyttökelpoiset tekniikat.

ALVA Viitasaari Oy:n lausunto

Alva Viitasaari Oy on antanut hakemuksesta 29.3.2022 päivätyn lausunnon,
jos sa todetaan mm. seuraavaa:
Lausuntonaan Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Alva Vii-
ta saa ri Oy toteaa, että hakemusasiakirjoja tulee täydentää poh ja ve si tut ki-
muk sil la ja niihin perustuvalla vaikutusarvioinnilla ja asian käsittelyä tulee
jatkaa aluehallintovirastossa vesilain mukaisessa lu pa kä sit te lys sä ennen
maa-aineslain mukaisen päätöksen tekemistä.

Edellä esitetyn perusteella hakijan tulee täydentää pohjavesitutkimuksia
asen ta mal la alueelle havaintoputkiverkosto, määrittämällä niistä
pohjaveden virtaussuunnat sekä poh ja ve den laatu. Asiassa tulee huomioida,
ettei myöskään tutkitun ve den ot to pai kan lähisuojavyöhykkeelle sijoitu uutta
maa-ainesten ot ta mis toi min taa.

Maa-ainesten ottolupakäsittelyä tulee jatkaa tämän jälkeen Länsi- ja Si-
sä-Suo men aluehallintovirastossa, koska ottotoiminta voi aiheuttaa
pohjaveden pilaantumisen vaaraa, jos poh ja ve si virtaa hakemusalueelta
mahdollisesti kohti Luukkaanniemen ve den ot ta moa tai tutkittua
vedenottopaikkaa. Käsittelyssä tulisi ottaa huomioon kaik ki maa-aineksen
ottoon ja käsittelyyn liittyvät riskit, myös kiviaineksen murs kaus sekä niihin
liittyvät tukitoiminnot, kuten hakemuksessa mainittu suur ten
polttoainemäärien ja öljyjen varastointi ja käsittely poh ja ve si alu eel la
tilapäisjärjestelyin siirrettävän murskausaseman käytön yhteydessä sekä il-
ki val lan ja tulopalon vaarat mukaan lukien sammutuskemikaalien kul keu tu-
mi nen pohjaveteen. Nyt puheena olevaa maa-aineslupahakemuksen ja ym-
pä ris tö lu pa ha ke muk sen käsittely tulee keskeyttää siihen asti, että ve si lain
mukainen lupa-asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Pääosin samalla ottoalueella on päättymässä vuonna 2014 myönnetty
maa-ai nes lu pa, jonka kokonaisottomäärä on 300 000 m3, minkä luvan puit-
teis sa ottotoimintaa alueella on toteutettu. Nyt haettu lupa tarkoittaa ai kai-
sem man ottomäärän lisäksi 710 000 m3 maa-ainesten ottoa samalta alu eel-
ta. Maa-aineslaki ei tunne jatkoluvan käsitettä, joka muodostaisi kat kea mat-
to man lupajatkumon entiselle ottoalueelle. Jokaisesta maa-aineslupa ha ke-
muk ses ta viranomaisen tulee tehdä erillinen lupaharkinta.
Se, että alue on suurelta osin avattu ja jälkihoitamaton alue, ei ole uuden lu-
van myöntämisen peruste erityisesti vedenhankintakäytössä olevalla 1. luo-
kan pohjavesialueella tapahtuvalle maa-ainesten ottamiselle. Kaikki alueella
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ta pah tu va ottamistoiminta ja murskaustoiminta oheistoimintoineen ai heut ta-
vat vaaraa 1. luokan pohjavesialueelle sekä pohjavedenlaadulle ja hei ken tä-
vät pohjavesialueen käyttökelpoisuutta varavedenhankintaa varten.
Maa-ainestenotto tai toiminnasta aiheutuva ympäristövahinko 1. luokan
poh ja ve si alu eel la voi aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja Viitasaaren alu-
een vedenhankinnalle. Tämän perusteella Alva edellyttää, ettei lupaa toi-
min nan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta myönnetä.

Luvanhakijan vastine

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa yhteislupahakemuksesta ve sien suo je lul-
li sis ta näkökohdista mm. seuraavasti: ”Suunniteltu ottoalue sijaitsee Tou lat-
kan kaan 1 luokan pohjavesialueella. Noin 600 m kaakkoon sijaitsee tutkittu
ve den ot to paik ka. Ottoalueelta Luukkaanniemen vedenottamon lähimmälle
kai vol le on noin 3 kilometriä matkaa. Pohjavesi virtaa alueelta kohti ny-
kyis tä vedenottamoa nykytiedon valossa (eli ottoalueen ja ottamon välillä ei
ole tiedossa olevia vedenjakajia). Pohjaveden pinnan ja laadun seurantaa
var ten tulee alueelle asentaa 2-3 uutta pohjaveden havaintoputkea (kallioon
as ti kairaus, putkeen riittävän pitkät siivilät, kallioon asti ulottuvat).” ---
”Uu sien asennettavien havaintoputkien putkikorttien tiedot tulee toimittaa
Vii ta saa ren kaupungille ja ELY-keskukseen. Uusien havaintoputkien poh ja-
ve si pin ta tie to jen perusteella voidaan määrittää tarkka alin ottotaso mmpy-
ta sos sa. ELY-keskus täydentää lausuntoaan tältä osin, kun tiedot on saa ta-
vil la.”
Lausunnossaan Viitasaaren kaupungin terveydensuojeluviranomainen to-
teaa: ”Mikäli maa-ainestenotto- ja ympäristölupa myönnetään, tulee sel vit-
tää tulisiko toiminnalle hakea Vesilain mukainen lupa. Maa-aineslain 3 §:n
mu kaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun
ve den han kin ta käyt töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai an toi-
suu den vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Em.
Ym pä ris tö mi nis te riön oppaan (24/2020 Maa-ainesten ottaminen, Opas ai-
nes ten kestävään käyttöön) mukaan lupa edellytetään silloin, kun maa-ai-
nes ten ottamisen pohjavesivaikutukset ovat mahdollisia, vaikka niiden to-
den nä köi syys olisikin verrattain vähäinen.”

Hakija toteaa, että ELY-keskuksen lausunnossaan esittämillä pohjaveden
pin nan ja laadun seurantaa varten asennettavilla uusilla havaintoputkilla se-
kä niille ehdotetuilla tarkkailuvaatimuksilla, hakemuksen mukaisen ot ta-
mis toi min nan pohjavesivaikutuksia voidaan seurata kattavasti. Tarkkailujen
yh tey des sä mahdollisesti havaittaviin pohjavesipinnan tai -laadun muu tok-
siin voidaan reagoida nopeasti. Lisäksi on huomioitava, että kyseisellä
maa-ai nes alu eel la on harjoitettu maa-ainestenottoa jo usean vuo si kym me-
nen ajan usean eri toiminnanharjoittajan toimesta. Näin ollen hakija näkee,
ett ei toiminnalle ole tarpeen hakea vesilain mukaista lupaa.

Lausunnossaan Viitasaaren kaupungin terveydensuojeluviranomainen myös
to teaa: ”Lisäksi pohjaveden pinnan päälle jätettävän suojakerrospaksuuden
tu li si olla vähintään 6 m.”
Viitasaaren kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on julkaistu
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30.12.2020 (Ramboll Finland Oy), jonka lisäksi Toulatkankaan ja Kok ko-
lan nie men pohjavesialueille on laadittu 21.6.1999 päivätty suo je lu suun ni-
tel ma. Vuoden 1999 suojelusuunnitelmassa Toulatkankaan maa-ainesalue
si joit tuu Luukkaanniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle. Ym pä-
ris tö mi nis te riön oppaan 24/2020 Maa-ainesten ottaminen, Opas ainesten
kes tä vään käyttöön suosituksen mukaan pohjavedenottamon kau ko suo ja-
vyö hyk keil lä suojakerroksen paksuus on vähintään 4 metriä. Myös
ELY-kes kus toteaa lausunnossaan: ”ELY-keskus katsoo, että alin ottotaso
on vähintään 4 m ylimmästä havaitusta luontaisesta pohjavesipinnasta.”
Näin ollen hakija on sitä mieltä, että havaittuun pohjavesipintaan jätettävä 4
met rin suojakerrospaksuus on riittävä.
Lausunnossaan Viitasaaren kaupungin terveydensuojeluviranomainen to-
teaa: ”Jokaisen alueella toimivan tulee olla tietoinen siitä, että he työs ken te-
le vät tärkeällä pohjavesialueella, josta otetaan juomavesi 4000 hengelle.
Hei dän tulee osata käyttää oikeanlaisia työskentelytapoja ja –tekniikkaa
poh ja ve sien pilaantumisen estämiseksi.”
Savon Kuljetus Oy:n henkilökuntaa on koulutettu (esim. työ tur val li suus-
kort ti ja ympäristöturvallisuuskortti) toimimaan erilaisissa häiriö- ja on net-
to muus ti lan teis sa. Henkilöstölle on laadittu myös toimintaohje on net to-
muus- ja hätätilanteita varten. Toimintaohje on esitetty ottamissuunnitelman
liit tee nä. Toulatkankaan maa-ainesalueen toiminnassa pyritään mah dol li-
suuk sien mukaan käyttämään uusinta ja parasta mahdollista käytettävissä
ole vaa tekniikkaa (BAT). Savon Kuljetus Oy:llä on myös sertifioitu toi min-
ta jär jes tel mä. Toimintajärjestelmä sisältää ISO 9001 laatujärjestelmän sekä
ISO 14 001 ympäristöjärjestelmän. Toimintajärjestelmää ylläpidetään vuo-
sit tain ulkopuolisen auditoijan toimesta Savon Kuljetus Oy:n au di toin tioh-
jel man mukaisesti.
Lausunnossaan Viitasaaren kaupungin terveydensuojeluviranomainen vielä
to teaa: ”Ympäröivän asutuksen kokemaa meluhaittaa voi vähentää myös
toi min nan har joit ta jan hyvissä ajoin tekemä ilmoitus murskauslaitoksen saa-
pu mi ses ta alueelle sekä päivittäisestä toiminta-ajasta ja laitoksen pois tu mi-
ses ta alueelta. Näin asukkaan voisivat ennalta valmistautua haittaan ja tie-
täi si vät sen olevan väliaikaista. Ilmoitus tulisi lähettää ainakin n 500m sä-
teel lä toiminta-alueesta sijaitseviin asuinkiinteistöihin, esim 1 kk ennen toi-
min ta jak son aloittamista."
Murskausjaksojen ajankohdasta ilmoitetaan tarvittaessa lupaa valvovalle vi-
ran omai sel le sekä lähimmille naapurikiinteistöille. Tiedotusten laajuus on
hy vä tarkastella lupaa valvovan viranomaisen kanssa. Koska Savon Kul je-
tus Oy käyttää aliurakoitsijoita murskaustoimintaan, on murskausjaksojen
tark ka ennakointi haastavaa aliurakoitsijoiden aikataulumuutosten (esim.
toi set urakat ja konerikot) takia. Näin ollen tiedottaminen 1 kk ennen toi-
min ta jak son aloittamista on usein mahdotonta. Vaihtoehtona voi olla myös
en nen seuraavan tuotantokauden aloittamista lähetettävä muistutus tulevista
tuo tan to jak sois ta ja alustava suunnitelma toteutusaikatauluista. Lisäksi tuo-
tan to jak so jen aikataulujen varmistuttua, voidaan naapurustoon lähettää esi-
mer kik si tekstiviesti- tai sähköpostitiedotteet mahdollisimman hyvissä ajoin
en nen toimintajakson alkamista.
Muilta osin kyseisiin lausuntoihin hakijalla ei ole vastattavaa.
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Oheismateriaali:
- Sijaintikartta
- Suunnitelma-aluekartta 24.9.2021 päivätyn suunnitelman mukaisina
(sähköpostitse)
- yhden uuden pohjavesiputken sijoituskartta (sähköpostitse)

Lisätiedot: ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain sekä ym pä ris tön suo-
je lu lain mukaisen yhteisluvan haettuun kokonaismäärältään 710 000 m3
hie kan ja soran ottamiseen ja murskaukseen kiinteistöillä Soramäki
931-408-5-54, Sorapalsta 931-408-5-25, Toulatkankaan sora-alue
931-408-5-53 ja Monttula 931-408-5-49. Lupa myönnetään 10 vuodeksi.

Hakemuksessa ja 24.9.2021 päivätyssä ottosuunnitelmassa esitetyn lisäksi
tu lee maa-aineksen ottamisessa sekä murskauksessa noudattaa seuraavia
mää räyk siä:

Lupamääräykset
1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ottamisalue merkitä selvästi
maas toon. 
Ottamisalueelle tulee pystyttää taulu, jossa on ilmoitettu ottamisluvan hal ti-
ja yhteystietoineen ja luvan voimassaoloaika.  Valvonnan helpottamiseksi
tu lee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia selvästi näkyviä
kor keus merk ke jä  (vähintään kolme kolmipukkia).

2. Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee pohjaveden pinnan ja laadun seu-
ran taa varten alueelle asentaa 3 uutta pohjaveden havaintoputkea (kallioon
as ti kairaus, putkeen riittävän pitkät siivilät, kallioon asti ulottuvat). Yksi
put kis ta tulee asentaa erilliseen karttaan merkitylle kellatulle alueelle, eli
oton etenemissuuntaan ja pohjaveden virtaussuuntaan. Toinen ottoalueiden
ul ko puo lel le pohjoiseen, jotta saadaan selville ottoalueiden yhteisvaikutus.
Kol mas tulee asentaa edellä mainittujen alueiden pohjois/luoteisosaan.

Uusien asennettavien havaintoputkien putkikorttien tiedot tulee toimittaa
Vii ta saa ren kaupungille ja ELY-keskukseen. 

3.  Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee alueen putkista otetuista poh-
ja ve si näyt teis tä tutkia haju, sameus, väri, pH, happi, per man ga naat ti lu-
ku/TOC, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, ko-
ko nais ko vuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä ko li-
for mi set- ja E. coli bakteerit sekä raskasmetallit, alumiini ja kromi. Vas taa-
va laaja analyysi tehdään ottamistoiminnan aikana kolmen vuoden välein. 

Kolmen vuoden välein, sijoittuen laajemman näytteen välisille vuosille, tu-
lee alueen putkista otetuista pohjavesinäytteistä tutkia sameus, väri, happi,
pH, sähkönjohtavuus, CODMn tai TOC, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti,
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klo ri di, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt. 

Vesinäytteiden otossa tulee käyttää akkreditoitua näytteenottajaa ja ana ly-
soin nis sa sertifioitua laboratoriota.
Pohjavesipinnan korkeus tulee mitata neljä kertaa vuodessa.

Pohjavesipinnan korkeuden mittaustulokset sekä pohjavesinäytteiden tu lok-
set tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun
men nes sä.

4. Ottoalueen vaaralliset reunat tulee suojata näkyvästi lippusiimoin tai suo-
ja-ai doin toiminta-aikana alueella liikkuvien turvallisuuden var mis ta mi sek-
si. Suojauksesta on huolehdittava koko toiminnan ajan.

5. Alin sallittu ottotaso on +126,8 m N2000, mutta kuitenkin vähintään 4 m
ylim mäs tä havaitusta luontaisesta pohjavesipinnasta. 
Uusien asennettavien havaintoputkien pohjavesipintatietojen perusteella
mää ri te tään tarkka alin
ottotaso mmpy- tasossa. Mikäli tulokset niin osoittavat, voidaan alinta sal-
lit tua ottotasoa tarvittaessa korottaa Keski-Suomen ELY-keskuksen lau sun-
toon perustuen.

6. Toiminnan ajalliset rajoitukset
Murskaaminen on sallittu arkipäivisin klo 7–22
Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin klo 6–22 

Murskaus- ja louhintatoimintaa ei saa harjoittaa pyhäpäivinä eikä joulu-,
uu den vuo den- tai juhannusaattona.

7. 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.

Toiminta tulee sijoittaa alueella siten että kaivannon reunat ja varastokasat
eh käi se vät mahdollisimman tehokkaasti melun leviämistä häiriintyvien
koh tei den suuntaan. Haitallista melua on torjuttava koteloinnein, ku mi tuk-
sin ja muilla vastaavasti ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Me-
lu es teet on tarvittaessa rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen. 

Jos määrättyjen meluohjearvojen ylittymistä on syytä epäillä, tulee luvan
saa jan valvontaviranomaisen vaatiessa teettää kustannuksellaan me lu mit-
taus lähimmillä asuinkiinteistöillä 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. 
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8. 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.

9. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va-
ras toin ti alueella on kielletty muulloin kuin murskaus- ja louhintatoiminnan
ai ka na. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Au to-
jen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ellei ympäristön pi-
laan tu mis vaa ra ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Ko-
nei den ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai
polt to ai ne pääs tö jen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai maaperälle va hin-
gol lis ten aineiden käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta ja va ro-
vai suut ta.

Murskaus- ja louhintajakson aikana alueelle sijoitettavat polttoainesäiliöt
tu lee olla lukittavia sekä ylitäytönestimellä ja laponestolaitteella va rus tet tu-
ja. Niiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai ne tulee sijoittaa lujiin ja tii-
vii siin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on suurempi kuin polttoainesäiliöiden
ti la vuus. Tällöin suoja-altaat tulee varustaa katoksilla tai sadeveden poisto-
ja erotuslaitteilla. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Polt to ai-
ne säi liöt tulee sijoittaa hakemuksessa esitetyn mukaiselle suoja-alueelle.

Toiminnassa tarvittavat voiteluöljyt ja muut vaaralliset aineet tulee säilyttää
omis sa astioissaan tiivispohjaisessa lukittavassa varastokontissa tai vas taa-
vas sa. Murskaus- ja louhintajakson loputtua polttoainesäiliöt tulee siirtää
alu eel ta 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. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tehdään vai-
heit tain ottamisen edistyessä. Niiltä osin, joilta ottaminen saadaan suo ri te-
tuk si, tulee muotoilu ja maisemointi tapahtua välittömästi. 
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Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vai heit-
tain ottamisen edistyessä. Vaiheittain tapahtuvasta maisemoinnista tulee
esit tää suunnitelma valvontaviranomaiselle ennen ottamistoiminnan aloit ta-
mis ta. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden
vuo den välein syksyisin, ensimmäisen kerran kuitenkin 30.9.2023 men nes-
sä.

Kiinteistön Kivirinne vastaiselle rajalle tulee jättää 1:3 maisemoinnin mah-
dol lis ta va maa-ainesmäärä, koska naapurikiinteistön voimassa oleva ot to lu-
pa ei ulotu rajaan saakka. Mikäli kiinteistön Kivirinne puolelle ei voimassa
ole van luvan päättyessä haeta tai saada rajaan saakka ulottuvaa ottolupaa, ei
ot toa saa ulottaa rajaan saakka kiinteistön Kivirinne vastaisella rajalla. Täl-
löin reuna tulee maisemoida kaltevuuteen 1:3 sitä mukaa kuin ottaminen
ete nee. 

Alueen maisemoinnissa luiskat tulee muotoilla kaltevuuteen 1:2-1:3. Alu-
een jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää
poh ja vet tä vaarantavia materiaaleja. Maisemoinnissa tulee huolehtia kas vu-
pin nan muodostamisesta ja alueen metsittämisestä paikalle soveltuvalla
puus tol la. Alueen jälkihoitovelvoite (mm. puiden istutus) kuuluu lu van ha ki-
jal le.

13. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on
li säk si luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: vaarantunut /
VU). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon
maa-ai nes ten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pe-
sien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jäl ki-
hoi toa tehtäessä pesimäalue jätetään luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi
näis sä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rintaukset tulee suojata aitaamalla.

14. 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.

15. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyt tö kel poi-
sen tekniikan (BAT) kehittymistä ja parhaiden ympäristökäytänteiden
(BEP) kehittymistä sekä varautua niiden käyttöönottoon.

16. Ennen kunkin toimintajakson aloittamista murskausasema esitetään toi-
min ta kun nos sa ja ilmoitetaan työmaavastuuhenkilöiden tiedot ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai sel le.

17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta, tuo tan-
to mää ris tä, toiminnassa syntyvistä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toi mi-
tus pai kois ta sekä poikkeuksellisista tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tu-
lee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen tark-
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kai lus ta ja kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle
vuo sit tain maaliskuun loppuun mennessä. 

18. 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. 

Vakuuden määrääminen:
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 47 500 euron va-
kuus lupamääräysten noudattamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa vuo-
den yli luvan voimassa olo ajan. 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
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 ja jätelain sekä niiden nojalla an net-
tu jen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa
ja sen nojalla on säädetty, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esi-
te tyl lä tavalla.

Toiminta on järjestetty murskaus- ja louhintatoimintojen yleisesti käytössä
ole vien toimintaperiaatteiden 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.

Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. Maakuntakaavassa Tou lat-
kan kaan maa-ainesalue sijoittuu pv- ja eo/1 -kaavamerkityille alueille (poh-
ja ve si alu eel le ja maa-ainesten ottovyöhykkeelle). Toulatkankaan maa-ai nes-
alu eel la ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa. Val tio neu vos-
ton asetuksen (800/2010) 3 §:n mukaan kivenmurskaamo on sijoitettava si-
ten, että niiden etäisyys asuinrakennukseen ja loma-asumiseen käytettävään
ra ken nuk seen on vähintään 300 metriä. Tämä etäisyys kohteessa täyttyy. 
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Alue sijaitsee ottoalue sijaitsee Toulatkankaan 1 luokan pohjavesialueella.
Noin 600 m kaakkoon sijaitsee tutkittu vedenottopaikka. Ottoalueelta Luuk-
kaan nie men vedenottamon lähimmälle kaivolle on noin 3 kilometriä mat-
kaa. Pohjavesi virtaa alueelta kohti olemassa olevaa vedenottamoa ny ky tie-
don valossa. Alueelle tullaan sijoittamaan kolme näytteenoton mah dol lis ta-
vaa pohjavesiputkea. Pohjaveden laatua seurataan säännöllisellä näyt teen-
otol la.

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 suunnitelma-alue on osittain ollut soranottokäytössä jo aiemmin. Tä-
män lisäksi, koska kyseessä on hiekan- ja soranotto, on alue palautettavissa
oleel li sil ta osin tarvittaessa ennalleen eikä täytäntöönpanon tästä syystä kat-
so ta tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä on otettu huomioon saapuneet lau sun-
not.

Lupamääräysten 1–18 yksilöidyt perustelut

Lupamääräykset 1 ja 4
Lupamääräykset on annettu alueella liikkuville kohdistuvan vaaran ja haitan
vä hen tä mi sek si sekä valvonnan toteuttamiseksi.

Lupamääräykset 2–3 ja 5
Lupamääräykset on annettu haitallisten ympäristövaikutusten eh käi se mi sek-
si ja selvittämiseksi.

Lupamääräykset 6-7
Meluhaittojen ehkäisemiseksi määräyksillä on rajoitettu toiminta-aikoja se-
kä määrätty melupäästöä koskevista rajoista ja suojauksista ja me lu vai ku-
tuk sen tarkkailusta. 

Lupamääräys 8 on annettu pölyhaittojen ehkäisemiseksi asuinalueilla on
mää rät ty pölypäästöä koskevista rajoista ja suojauksista ja pölyvaikutuksen
tark kai lus ta.

Lupamääräykset 9-10
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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 sekä alueen turvallisuuden varmistamiseksi ot to toi-
min nan päättymisen jälkeen.

Lupamääräys 13
Lupamääräys on annettu luonnonsuojelulain mukaisen uhanalaisen eläin la-
jin pesinnän turvaamiseksi.

Lupamääräykset 14
Määräykset on annettu poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumiseksi.

Lupamääräys 15
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeva määräys on annettu ym pä ris tön-
suo je lu lain nojalla.

Lupamääräykset 16-18
Määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh-
käi se mi sek si. 

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 1.11.2032 saakka. 

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

KORVATTAVA PÄÄTÖS
Lainvoimaiseksi tultuaan tämä yhteislupapäätös korvaa Viitasaaren ym pä-
ris tö lau ta kun nan maa-aineslupapäätöksen 29.9.2014 §82 (Dnro
447/611/2014) ja ympäristölupapäätöksen 25.5.2015 §48 (240/610/2015).

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan.
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Tarkastusmaksu
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti tar kas tus-
mak suk si määrätään 7210 euroa. Maksuun lisätään hakemuksen ja pää tök-
sen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten kuulemiskulut.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 20, 23 §.
VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6-9 §.
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 42-44, 47a, 48-49, 52-53, 58, 62, 66,
70, 83, 85, 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 oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään.
Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus

Toimenpiteet  31.10.2022 Ote + valitusosoitus hakija, Keski-Suomen ely-keskus, Alva
Viitasaari Oy, tiedoksi muut asianosaiset, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  31.10.2022

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 31.10.2022.

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 7.12.2022. 

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.


