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Maa-aineslupa / R.Säteri Oy, Kivelänlisä 931-406-37-48, Korvenkallio 931-407-67-1, Viitasaari

573/611/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 21

R. Säteri Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ot ta mi-
seen Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä sijaitseville kiin teis-
töil le Korvenkallio 931-407-67-1 ja Kivelänlisä 931-406-37-48. 

HAKIJA
R. Säteri Oy

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö lau ta kun nas-
sa 22.11.2022. Lupahakemusta on täydennetty 30.11.2022. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Hakemuksen mukaiseen ottamistoimintaan tulee hakea lupa (maa-aineslaki
4 §).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-
nen (maa-aineslaki 7 §).

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

OTTAMISALUE
Ottoalue on 0,7 ha. Luvanhakija omistaa kiinteistön Korvenkallio
931-407-67-1. Kiinteistön Kivelänlisä 931-406-37-48 osalta luvanhakijalla
on sopimus kiinteistönomistajan kanssa maa-ainesten ottamiseksi suun ni tel-
man mukaisesti.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Kiinteistöllä on ollut maa-ainesten ottotoimintaa ja edellinen lupa on päät ty-
nyt 31.12.2022. Nyt haettu lupa on jatkoa aiemmalle otolle. Lupaa haetaan
10 vuodeksi, yhteensä 50 000 m3 kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen pin-
ta-ala on 2,15 ha, josta ottoalueen pinta-ala on 0,70 ha. Alimmaksi ot to ta-
sok si esitetään +123,00 m. Ottamissyvyys on suurimmillaan n. 15 metriä.

Hakemuksen kartta-aineiston koordinaatisto on järjestelmässä ETRS-TM35
FIN ja korkeustaso N2000. Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jä te-
huol to suun ni tel ma.

Liikennöinti ottamisalueelta tapahtuu metsäautotien kautta Kei hä rin kos ken-
tiel le (tie nro 6544), josta on yhteys Kokkolantielle (tie nro 775).
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Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Ottoalueelta mah-
dol li ses ti syntyvät hulevedet johdetaan ojaa myöten suunnitelmakarttaan
mer kit tyyn vanhaan laskeutusaltaaseen ja siitä edelleen nykyiseen las keu-
tusal taa seen. Laskeutusaltaasta vedet päätyvät pintavalutuksen kautta ve sis-
töön. 

Kallion louhintaa jatketaan nykyisestä ottorintauksesta etelään päin. Alin
ot to ta so on +123.00 m, joka on myös päättyneen ottoluvan alin ottotaso. Ot-
ta mi sen päätyttyä alueen annetaan metsittyä luontaisesti tai tarvittaessa alu-
eel le istutetaan puuntaimia.

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Ottoalue sijaitsee Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä noin 25
km linnuntietä Viitasaaren keskustasta luoteeseen. 

Ottoalue on osittain avokalliota ja osittain mäntymetsää. Lähin vesistö, Sy-
vä jär vi, sijaitsee ottoalueelta noin 300 metriä lounaaseen. 

Toiminnan vaikutusalueella ei ole tiedossa suojelu- tai luontoarvoja, joihin
toi min nal la olisi vaikutusta. Suunniteltu toiminta ei sijoitu poh ja ve si alu eel-
le. 

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Suunnitelma-alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa.

KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 2.1.-8.2.2023 Vii ta saa-
ren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Lu-
van ha ki ja on hoitanut naapurikiinteistöjen omistajien kuulemiset kirjeitse.

TARKASTUS
Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin kesällä 2022. 

Oheismateriaali:
- Sijaintikartta
- Suunnitelmakartat: nykytilanne ja ottamissuunnitelma

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815 

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta myöntää maa-ainesluvan
kal lio ki vi ai nek sen ottamiseen kiinteistöillä Korvenkallio 931-407-67-1 ja
Ki ve län li sä 931-406-37-48, Viitasaari. Hakemuksessa ja ot ta mis suun ni tel-
mas sa esitetyn lisäksi tulee ottamisessa noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset

1. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ot to ta-
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soa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kol mio-
puk kia). Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Jyr-
kät vaaralliset reunat tulee suojata lippusiimalla tai vastaavalla.  Ot ta mis alu-
eel le tulee asentaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. luvanhaltijan / ura koit si-
jan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkinnät tulee tehdä ennen ot-
to toi min nan aloittamista.

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

2. Alin sallittu ottotaso on N2000 +123.00 m, kuitenkin vähintään 2 metriä
ylim män pohjavesipinnan yläpuolella.

3. 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.

4. Toiminnan ajalliset rajoitukset
Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin klo 7-20 ja lauantaisin
klo klo 8-18.

5. Ottamisalueen pinnan muotoilu tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan si-
ten, että pintavedet valuvat ottamisalueelta pois. Ottamisalueelta pois joh-
det ta vat vedet tulee käsitellä olemassa olevan laskeutusaltaan ja kas vil li-
suus peit tee seen pintavalutuksen avulla tai muulla tavoin siten etteivät ne ai-
heu ta ympäristön pilaantumista. Laskeutusaltaiden lietteen määrä tulee tar-
kis taa toiminnan aikana säännöllisesti. Laskeutusaltaat on tyhjennettävä vä-
hin tään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.

6. 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.

7. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va-
ras toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita
tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty,
ell ei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai
suo ja ra ken teil la. Koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei sii-
tä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai
maa pe räl le vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatettava erityistä huo-
lel li suut ta ja varovaisuutta.
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8. 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.

9. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esi-
nei tä.

10. Ottamisen päätyttyä alue tulee maisemoida suunnitelman mukaisesti.
Tar vit taes sa alueelle tulee istuttaa riittävä määrä puuntaimia alueen met sit-
ty mi sen tukemiseksi. Ottoalueen reunoille jäävät 1,5 m korkeammat ja 1:2
kal te vuut ta jyrkemmät reunat ja muut vaaralliset reunat tulee suojata py sy-
väs ti kestävällä aidalla. 

11. Louhinta- ja murskaustoiminnasta tulee tehdä meluilmoitus kunnan ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Mikäli murskaustoiminta kestää yh teen las-
ket tu na yli 50 vrk, tulee murskaustoiminnalle hakea ympäristölupa.

Louhinta- ja murskaustyön aikana tulee riittävin varoitusilmoituksin ja
muu toin kin huolehtia siitä ettei toiminnasta aiheudu vaaraa viereistä met sä-
tie tä käyttäville. 

12. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa tuotantomääristä, toiminnassa
syn ty vis tä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toimituspaikoista sekä poik-
keuk sel li sis ta tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tulee pyydettäessä esittää
val von ta vi ran omai sel le.  

13.Otetun maa-aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava kunnan ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai sel le vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Vakuuden määrääminen:
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 6200 euron vakuus
lu pa mää räys ten noudattamisen vakuudeksi. Vakuuden tulee olla voimassa
sii hen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-
men pi tei den toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän maa-ainesten ottamisen ei
kat so ta aiheuttavan maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia. 

Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta ottamisen vahingollinen vai-
ku tus jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Lupamääräykset 1-2
Lupamääräykset on annettu valvonnan helpottamiseksi sekä alueella liik ku-
vil le kohdistuvan vaaran ja haitan vähentämiseksi.
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Lupamääräykset 3,4 ja 6 
Lupamääräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen
ra joit ta mi sek si.

Lupamääräykset 5, 7-9
Lupamääräykset on annettu ympäristöön kohdistuvan roskaantumishaitan
se kä vesien- ja maaperän pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi

Lupamääräys 10
Lupamääräys on annettu vesien ja maaperän pilaantumis- sekä mai se ma hai-
tan välttämiseksi ja rajoittamiseksi sekä alueella liikkuvien turvallisuuden
var mis ta mi sek si ottotoiminnan päätyttyä.

Lupamääräykset 11-13
Määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh-
käi se mi sek si.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta
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 voimassaolo
Lupa on voimassa 31.3.2033 saakka.

Tarkastusmaksu
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaisesti tar kas-
tus mak suk si määrätään 855,50 euroa.

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
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 §
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa (Ym pä ris tö lau-
ta kun ta 26.9.2017 §68).

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimelta
nou dat taen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tie dok si saan nis-
ta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Päätös Hyväksyttiin. 

Muutoksenhaku Hallintovalitus
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Toimenpiteet  6.3.2023 Ote + valitusosoitus hakija, Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  6.3.2023

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 6.3.2023.

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 12.4.2023. 

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 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2200 (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.


