
HANKASALMEN KUNTA

D/59/11.01.01.00/2020

Maa-aineslupa ja ympäristölupa: kiviainesten louhinta ja murskaus ja murskaus 
Kaakkolahden kallioalueella

Tenho Koponen hakee maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n 
mukaista lupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle Armisveden kylän 
Kaakkolahden tilalla (77-401-1-105).  Lupaa haetaan 10 vuodeksi 100 000 m3-
ktr ottomäärälle.  Lisäksi alueelle tuodaan ja siellä varastoidaan enintään 10 
000 tonnia puhtaita ylijäämämaita vuodessa. Alueelta on otettu kiviaineksia 
aikaisemminkin.

Hakemuksesta on kuulutettu ja tiedotettu ympäristönsuojelulain mukaisesti, ja 
hakemuksesta on pyydetty Hankasalmen kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen ja Pieksämäen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot.  Hakemuksen johdosta on jätetty 1 
muistutus.  Lausunnoissa esitetyt meluntorjuntaa, vesien hallintaa ja alueelle 
tuotavia maa-aineksia koskevat näkökohdat ja muistutuksessa esitetyt 
vaatimukset on otettu huomioon päätösehdotuksessa ilmenevällä tavalla.  
Lupamääräyksiä on annettu mm. alueen maisemoinnista, alueelle tuotavista 
aineksista, toiminta-ajoista, melun ja pölyn torjunnasta, maaperän suojelusta 
sekä kirjanpidosta ja raportoinnista.  

Ympäristönsuojelusihteeri on valmistellut asian.

Teknisen päällikön ehdotus:

Rakennus- ja valvontalautakunta antaa liitteen mukaisen päätöksen 
Kaakkolahden kallioaluetta koskevasta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain 
mukaisesta lupahakemuksesta.

Päätös korvaa Tenho Koposelle 29.1.2015 myönnetyn ympäristöluvan.

Päätös: Hyväksyttiin.
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MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA: KIVIAINESTEN LOUHINTA JA MURSKAUS 
KAAKKOLAHDEN KALLIOALUEELLA 
 
 
ASIA  
 

Päätös ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n ja maa-aineslain (MAL, 
555/1981) 4 a §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kallion louhintaa ja 
murskausta sekä muualta tuotavien puhtaiden ylijäämämaiden varastointia 
Hankasalmen kunnassa Armisveden kylässä sijaitsevalla Kaakkolahden tilalla 
(77-401-1-105).     
 

LUVAN HAKIJA 
 

Tenho Koponen 
 

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 §:n sekä lain 
liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja e) perusteella. 
 
Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. 
 
MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä 
yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisistä syistä 
pidettävä tarpeettomana. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 §:n kohdan 6 b) mukaan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen 
käsittelemään hakemuksen mukaisen ympäristölupa-asian.  MAL 7 §:n mukaan 
ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaiset 
yhdessä käsiteltävät hakemukset. 

 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Lupahakemus on tullut vireille 2.3.2020. 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Kyseessä on vanha toiminta.  Alueelle on myönnetty maa-aineslain mukainen 
lupa kiviainesten ottamista varten vuosina 1998  ja 2009.  Viimeisin lupa on 
umpeutunut heinäkuussa 2019.  Alueella on voimassa ympäristönsuojelulain 
mukainen, 29.1.2015 myönnetty lupa.      
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 Toiminta sijoittuu kaavoittamattomalle haja-asutusalueelle. 
 
SUUNNITELMA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

Suunnitelma-alueen pinta-ala on 6,27 ha ja ottoalueen pinta-ala on 1,10 ha.  
Alin ottotaso on 128,0 m +N2000. 
Hakija omistaa Kaakkolahden tilan. 
 
Kaakkolahden kallioalue sijaitsee Hankasalmen kunnan itärajan tuntumassa, 
noin 180 m valtatie 9:stä pohjoiseen.  Kyseessä on harvaan asuttu maa- ja 
metsätalousvaltainen haja-asutusalue.  Suunnitelma-alueen ympäristö on 
pääosin metsätalouskäytössä.   
 
Etäisyys ottoalueen reunasta alueen pohjoispuolella sijaitseviin Kaakkolampiin 
on noin 180 m.  Toiminta-alueen valumavedet laskevat pääosin lounaaseen tai 
luoteeseen suotautuen maastoon.  
 
Kaakkolammen rannassa sijaitsee rantasauna noin 300 m etäisyydellä 
ottoalueen rajasta.  Seuraavat loma-asunnot/ rantasaunat (2 kpl) sijaitsevat 
noin 450 m etäisyydellä ottoalueen rajasta.  Muu lähiseudun loma- ja 
vakinainen asutus sijaitsee yli 500 m etäisyydellä ottoalueesta.   
 
Etäisyys ottoalueen rajasta Koiharjun 2 luokan pohjavesialueen reunaan on 
noin 460 m. 
 

 
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 
 

Tuotanto  
 

Lupaa haetaan kallion louhinnalle ja murskaukselle 10 vuodeksi 100 000 m3-ktr 
ottomäärälle.  Murskeen vuosituotanto on noin 10 000 m3-ktr.  Lisäksi alueelle 
tuodaan ja siellä varastoidaan enintään 10 000 tonnia puhtaita ylijäämämaita 
vuodessa. 
 

Louhinta tapahtuu siirrettävällä kalustolla.  Työ koostuu porauksesta, 
räjäytyksestä, rikotuksesta ja murskauksesta sekä ainesten kuljetuksista.   
 
Toimintojen sijoittaminen alueelle 

 
Tuotevarastokasat ja alueelle varastoitavat ylijäämämaat sijoitetaan 
varastokentälle louhinta- ja murskausalueen länsipuolelle niin, että ne estävät 
pölyn ja melun leviämistä ympäristöön.  Murskauslaitteisto sijoitetaan 
louhokseen kallioseinien suojaan. 
 
Toiminta-ajat 
 
Räjäytyksiä tehdään arkisin klo 8-18, ja toiminta-ajaksi on ilmoitettu noin 10 
tuntia vuodessa.  Porauksen keskimääräinen toiminta-aika on noin 50 tuntia 
vuodessa, arkisin klo 7-21.  Murskauksen keskimääräinen toiminta-aika on noin 
250 tuntia vuodessa, arkisin klo 7-22.  Rikotusta tehdään noin 100 tuntia 
vuodessa, arkisin klo 8-18.  Tuotteita kuormataan ja kuljetetaan maanantaista 
lauantaihin klo 6-22. 
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Alueen suojaus, merkinnät ja maisemointi 
 
Jyrkät luiskat suojataan maavallein ja varoitusnauhoin. 
 
Alue merkitään maalatuin puupaaluin, ja alueelle rakennetaan korkopukit. 
 
Seinämät louhitaan kaltevuuteen noin 7:1, ja maisemointi tehdään kaltevuuteen 
1:1,5.  Alueelle varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan.  Jos alue ei 
metsity luonnostaan, alueelle kylvetään männyn siementä. 
 
Liikenne 
 
Valtatie 9:lle alueelta johtavan tien varressa ei ole asutusta.  Tie on 
sorapintainen. 
 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
 Melu ja pöly 
 

Kallion poraus, räjäytys, louheen rikotus, ainesten siirrot ja murskaus 
aiheuttavat melua ja pölyämistä.   
 
Melun ja pölyn leviämistä vähennetään murskauslaitteiden ja varastokasojen 
sijoittelulla.  Pölypäästöjä vähennetään myös koteloinneilla ja vesikastelulla.  
Poravaunut on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. 
 

 Päästöt maaperään ja pohjaveteen 
 

Alueella ei varastoida polttoaineita eikä öljyjä.  Tankkaus suoritetaan 
siirrettävästä säiliöstä.  Poltto- ja voiteluaineet säilytetään 
kaksoisvaippasäiliössä ja lukittavassa kontissa.  Alueella säilytetään riittävä 
määrä imeytysturvetta.   
 
Pyöräkuormaajaa varten rakennettavan tukitoiminta-alueen maarakenne 
tiivistetään muovikalvolla ja sijaintipaikka merkitään pysyvin merkkipaaluin.  

 
 Vesien käsittely 
 

Hulevesien käsittelyä ei ole esitetty. 
 
Tuotantotoiminnassa ei synny jätevesiä.  Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan 
umpisäiliöön ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 
 
 
Kaivannaisjätesuunnitelma ja muut jätteet 
 

Louhinnan yhteydessä syntyvä maa-ainesperäinen kaivannaisjäte sekä kannot 
ja hakkuutähteet varastoidaan ottoalueen reunalle, josta ne myöhemmin 
käytetään hyödyksi kallioalueen maisemoinnissa.  Kivipöly ja kivituhka 
käytetään rakennustoiminnan tarpeisiin. 
 
Sekajäte toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen ja metalliromu romuliikkeeseen. 
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ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

 
Kivipöly laskeutuu maahan pääosin alle 100 metrin etäisyydelle 
päästölähteestä.  Hakemuksen mukaan kuormauksen ja räjäytysten melutaso 
300 m etäisyydellä alueesta on alle 60 dB ja murskauksen, rikotuksen ja 
porauksen melutaso 300 m etäisyydellä on alle 65 dB. 
 
 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

 
Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa.  Pölyn ja melun leviämistä seurataan 
aistinvaraisesti.  Valvontaviranomaiselle toimitetaan vuosittain raportti 
toiminnasta.   
 
 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 
 
Alueella säilytetään riittävä määrä imeytysturvetta. 
 
 

HAKEMUKSEN LIITEASIAKIRJAT 

 
Maa-ainesten ottamissuunnitelma 
Yleissilmäyskartta, ympäristökartta ja suunnitelmakartat 
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä 
Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
Selvitys Pieksämäen alueen rajanaapureista/ lähialueen rakennetuista 

kiinteistöistä 
 
 

ASIAN KÄSITTELY 

 
Hakemuksesta tiedottaminen 

 
Hakemuksesta on kuulutettu 12.3.-20.4.2020 Hankasalmen kunnan ja 
Pieksämäen kaupungin Internet-sivuilla.  Hakemuksen vireillä olosta on 
tiedotettu kirjeitse rajanaapureille ja lähialueen asuinkiinteistöjen omistajille.   
Kuulutus lupahakemuksen vireilläolosta on julkaistu Hankasalmen Sanomissa 
19.3.2020. 
 

 
 
 
Lausunnot 

 
Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Hankasalmen kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselta ja Pieksämäen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
 
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto antaa seuraavan lausunnon: 
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- Melua aiheuttava toiminta tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa sellaisiin 
ajankohtiin, jolloin siitä arvioidaan aiheutuvan mahdollisimman vähän haittaa 
lähimmälle asutukselle. 
- Meluhaittoja tulee ehkäistä järjestämällä murskauslaitos mahdollisimman 
alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden siten, että muodostuisi 
luonnollinen melueste asuinrakennusten suuntaan. Toiminta-aluetta ympäröi 
mäki, jonka on arvioitu jo osaltaan vaimentavan toiminnasta aiheutuvia ääniä. 
- Räjäytyksissä tulee huomioida mahdolliset keinot vähentää melua, esim. 
panostusmenetelmät. 
- Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa 
oleskelutiloissa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 
35 dB). 
 
Keski-Savon ympäristötoimi antaa seuraavan lausunnon: 
 
- Alueelle tuotavien ylijäämämaiden pilaantumattomuus tulee varmistaa ennen 
niiden vastaanottamista alueelle.  Pintavesien johtaminen/ imeyttäminen tulee 
tehdä siten, ettei alueelle synny lammikoitumista. 
 
 
Muistutukset ja mielipiteet 

 

Hakemuksesta on jätetty 1 muistutus.  Rajanaapuri huomauttaa edellisen maa-
ainesluvan voimassaolon aikana metsään lentäneistä kivistä ja liian lähellä tilan 
rajaa tapahtuneesta louhinnasta.  Muistuttaja edellyttää tilan rajaan rajoittuvan 
alueen siistimistä. 
 
Lisäksi Keski-Suomen Ely-keskus jätti 11.5. muistutuksen, joka käsitteli 
maantien liittymää. 
 
Hakijan vastine 
 
Hakija on jättänyt vastineen lausuntojen ja rajanaapurin muistutuksen johdosta.  
Hakija kertoo että raja-alue siivotaan ja maisemoidaan mahdollisimman pian.  
Nykyisellään ampuminen tapahtuu toiseen suuntaan.  Toiminta-ajasta hakija 
toteaa, että talvikausi riittää toiminta-ajaksi. 
 
Tarkastukset 
 
Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut alueen mm. 17.9.2019.   

 
ASIAN RATKAISU 
 

Rakennus- ja valvontalautakunta myöntää Tenho Koposelle maa-aineslain 4 
§:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kallion louhintaa ja 
murskausta varten Hankasalmen kunnan Armisveden kylän Kaakkolahden 
tilalle RN:o 1:105.  Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän luvan 
määräysten mukaisesti.  Lupamääräysten ollessa hakemuksessa esitettyjä 
toimenpiteitä ankarampia toiminnassa tulee noudattaa lupamääräyksiä.  
 
Vastaus yksilöityihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

 
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon ja Keski-Savon 
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ympäristötoimen lausunnoissa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon 
seuraavasti:   
 
Meluhaittaan liittyvät vaatimukset on otettu huomioon meluntorjuntaa ja 
toiminta-aikoja koskevissa lupamääräyksissä 6-8. 
 
Maaperän ja pohjavesien suojelua koskevat vaatimukset on otettu huomioon 
alueelle tuotavia maa-aineksia ja vesien johtamista koskevissa 
lupamääräyksissä 1, 15 ja 16. 
 
Edellisen maa-ainesluvan mukaisen alueen maisemoinnista huolehditaan 
jälkivalvonnan keinoin.  Tieliittymäkysymystä ei ratkaista tässä 
lupapäätöksessä. 
 
Lupamääräykset   

 
Toiminnan laajuus ja alueen merkinnät  

 
1. Alueelta otettavan kiviaineksen määrä voi olla 100 000 m3-ktr 10 vuoden 

aikana, ja vuosittainen ottomäärä voi olla keskimäärin noin 10 000 m3-ktr.  
 
Alueelle voidaan tuoda pilaantumattomia maa-aineksia enintään 10 000 
tonnia vuodessa käytettäväksi alueen maisemoinnissa tai 
välivarastoitavaksi.  Välivarastointiaika saa olla enintään vuosi. 
 

2. Ottoalueen rajat on merkittävä maastoon selvästi näkyvin paaluin tai muulla 
kestävällä tavalla ennen uuden luvan mukaisen ottotoiminnan aloittamista. 

 
Alueelle on sijoitettava taulu, johon merkitään maa-ainesluvan haltijan ja 
urakoitsijan yhteystiedot sekä luvan voimassaoloaika. 

 
3. Alin sallittu ottotaso on 128 m (N2000). 
 

Alueelle tulee asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia selvästi näkyviä 
korkeusmerkkejä.  Merkkejä tulee olla vähintään 3 kappaletta. 

 
Alueen aitaaminen ja maisemointi 
 
4. Ottoalueen jyrkät luiskat on suojattava vähintään 2 m korkealla yhtenäisellä 

maavallilla ja varoitusnauhalla tai vähintään 150 cm korkealla 
metalliverkkoaidalla.  Suojausrakenne tulee pitää jatkuvasti kunnossa. 

 
5. Alue tulee maisemoida ympäristöön sopivaksi ja turvalliseksi.  Ottoalueen 

reunat tulee luiskata kaltevuuteen noin 1:1,5.  Luiskien rakentaminen tulee 
huomioida jo louhintavaiheessa. 

 
Raivatut pintamaat, jotka ovat kertyneet kaivutyön yhteydessä, tulee 
varastoida ottoalueen ulkopuolelle niin, että ne voidaan käyttää 
maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen.  

 
Ottamisen päätyttyä alue tulee siistiä ja metsittää. Alueelle on kylvettävä tai 
istutettava riittävästi puuntaimia niille osille, joille ei tapahdu luontaista 
taimettumista. 

 

LIITE: Rakennus- ja valvontalautakunta 14.05.2020 / 8 §



7 
 

Meluntorjunta 

 
6. Murskausta voidaan harjoittaa arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 7.00–

22.00.  Poraamista voidaan harjoittaa arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 
7.00–21.00.  Räjäyttämistä ja rikottamista voidaan harjoittaa arkisin 
(maanantaista perjantaihin) klo 8.00–18.00.  Kuormausta ja kuljetusta 
voidaan harjoittaa arkisin (maanantaista perjantaihin) klo 6.00–22.00 ja 
erityisistä syistä lauantaisin klo 7.00–18.00. 

 
Louhintaa ja murskausta voidaan harjoittaa kesän lomakauden ulkopuolella 
lokakuun alusta huhtikuun loppuun. 

 
7. Melua aiheuttavat toiminnat tulee sijoittaa mahdollisimman kauas 

asutuksesta ja mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon 
nähden.  Rikotus ja murskaus tulee sijoittaa louhoksen pohjalle.  Raaka-
aine- ja tuotevarastokasat tulee sijoittaa meluesteiksi häiriintyvien kohteiden 
suuntaan. 

 
8. Toiminnan aiheuttama keskiäänitaso (LAeq) ei saa ylittää asumiseen 

käytettävillä alueilla päivällä klo 7-22.00 arvoa 55 dB eikä loma-asumiseen 
käytettävillä alueilla arvoa 45 dB.  Tarvittaessa valvontaviranomainen voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajan mittaamaan melua häiriintyvissä kohteissa.  
Mikäli raja-arvot ylittävää meluhaittaa ilmenee, toiminnanharjoittajan tulee 
ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin melutason saattamiseksi sallittavalle 
tasolle.   

 
Pöly 

 
9. Pölylähteet tulee sijoittaa mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista ja 

mahdollisimman alas ympäröivään maastoon nähden.  Rikotus ja murskaus 
tulee sijoittaa louhoksen pohjalle.  Raaka-aine- ja tuotevarastokasat tulee 
sijoittaa leviämisesteiksi häiriintyvien kohteiden suuntaan 

 
10. Pölyämistä tulee vähentää kastelemalla laitoksen pölyäviä kohteita riittävästi 

kuivina aikoina vedellä, varustamalla pölylähteet koteloinnilla tai käyttämällä 
muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  
Varastokasojen, kuormien ja työmaateiden pölyämistä tulee vähentää 
kastelulla ja säännöllisellä kunnostuksella.   

 
Porauksessa syntyvän pölyn leviämistä tulee estää sijoittamalla 
porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen 
estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan 
kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus 
mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien 
päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen 
estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

 
11. Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät saa ylittää ilman laatua 

koskevan valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaisia raja-arvoja alueilla 
joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman 
epäpuhtauksille.   
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 Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu 

 
12. Tukitoiminta-alueen, jolla mm. säilytetään ja tankataan koneita työn aikana, 

maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja 
pohjaveteen on estetty.  Alue tulee merkitä selkeillä ja kestävillä merkeillä. 

 
Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. 

 
13. Louhinta- ja murskausjaksojen aikana alueella säilytettävät polttoaineet 

tulee varastoida kaksoisvaippasäiliöissä tai kiinteästi valuma-altaallisissa 
säiliöissä.  Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot 
lukittavilla sulkuventtiileillä.  Polttoaineita ei saa varastoida alueella muulloin. 

 
14. Onnettomuus- ja muita häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava 

riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto.  Mahdollisista öljy- yms. 
vahingoista on tehtävä viipymättä ilmoitus Keski-Suomen pelastuslaitokselle 
ja Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
15.  Mikäli alueelle tuodaan maisemointia tai välivarastointia varten maa-

aineksia alueilta, joita on käytetty polttonesteen jakeluun tai ajoneuvojen 
pesutoimintaan, jätteen käsittelyyn, teollisuuteen tai muuhun ympäristöä 
rasittavaan toimintaan, ainesten pilaantumattomuus on selvitettävä 
etukäteen tutkimalla maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet. 

 
16. Ottotason alapuolinen tai pohjaveden asemaa muuttava kaivu ei ole 

sallittua.  Louhoksen pohja on muotoiltava siten, että alueelle ei lammikoidu 
haitallisesti pinta- tai pohjavesiä.  
 
Louhoksen alueella mahdollisesti muodostuvat valumavedet tulee johtaa 
haitattomasti esimerkiksi laskeutusaltaan tai pintavalutuksen kautta 
ympäristöön.  

 
Jätehuolto 

 
17.  Jätehuolto on järjestettävä jätelainsäädännön mukaisesti siten, että 

toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän, pohjaveden 
tai pintaveden pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

 
Jätteet on toimitettava säännöllisesti käsiteltäviksi hyväksyttyihin 
vastaanottopaikkoihin. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava ja 
toimitettava kierrätykseen.  Mahdolliset wc-jätteet tulee toimittaa jäteveden 
puhdistamolle tai muuhun hyväksyttyyn käsittelypaikkaan. 

 
Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja hyödyntää maisemoinnissa 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. 

 
Toiminta-alue on siistittävä tarvittaessa ja aina kun murskausjakso on 
päättynyt.    
 

18. Vaaralliset jätteet on varastoitava huolellisesti pakattuna eri jätelajit erillään 
tiivispohjaisessa kontissa tai muussa tiiviissä varastointivälineessä ja 
toimitettava välittömästi kunkin toimintajakson päätyttyä alueelta luvalliseen 
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vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.  Vaarallisia jätteitä 
luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava jätteiden siirtoasiakirja. 

 
Tarkkailu ja raportointi 
 

19. Laitoksella tulee pitää jatkuvaa työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan mm: 
- laitoksen toiminta-ajat  
- tuotantomäärät 
- alueelle tuotujen ja sieltä edelleen käyttöön toimitettujen maa-ainesten 
määrä, laatu, alkuperä ja toimituspaikka 
- tiedot käytetyistä raaka-aineista, polttoaineista ja räjäytysaineista 
- tiedot syntyneistä ja käsittelyyn toimitetuista jätteistä ja vaarallisista 
jätteistä  
- toimintahäiriöt, huollot ja ilmoitukset ympäristöhaitoista  
- tankkauspaikan, mahdollisten polttoaine- ja öljysäiliöiden ja vaarallisten 
jätteiden varaston kunto. 

 
20. Pöytäkirja tulee esittää valvontaviranomaiselle pyydettäessä.   
 

Laitoksen toiminnasta tulee koota kirjanpidon perusteella raportti, jossa 
esitetään laitoksen toiminta-ajat, tuotantomäärät, alueelle tuotujen ja sieltä 
edelleen käyttöön toimitettujen maa-ainesten määrä, laatu, alkuperä ja 
toimituspaikka, käytettyjen raaka-, poltto- ja räjähdysaineiden määrät, 
jätteiden määrät ja käsittely sekä tiedot merkittävistä häiriötilanteista ja 
niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.  Raportti tulee esittää 
Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa 
kunkin toimintajakson päättymisestä.  

 
Maa-ainesten ottomäärä on ilmoitettava valtionhallinnon tietojärjestelmään 
vuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä. 

 
21. Kustakin louhinta- ja murskausjaksosta ja niistä päivistä, jolloin alueella 

suoritetaan räjäytystöitä, sekä toiminnan vastuuhenkilöstä tulee ilmoittaa 
kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloittamista Hankasalmen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
22. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on 

siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija 
vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen 
tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. 

 
  

MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 
 

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain 
nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta 
luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §). 

 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
   

Rakennus- ja valvontalautakunta on tutkinut maa-aineslaissa ja 
ympäristönsuojelulaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset ja ottanut 
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huomioon asiassa annetut lausunnot ja muistutuksen.  Lupa on myönnettävä, 
jos toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 
nojalla annettujen säännösten vaatimukset (MAL 6 §, YSL 48 §). 
 
Kiviainesten ottamisesta hakemuksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti 
ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien 
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai 
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai 
muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai 
antoisuuden vaarantumista (MAL 3 §). 
 
Hakemuksen ja tämän lupapäätöksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu 
yksinään tai muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta 
ympäristön pilaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten 
luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.  
Toiminnasta ei myöskään voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta rasitusta 
naapureille, kun otetaan huomioon toiminnan sijainti, toiminta-aika ja annetut 
lupamääräykset. (YSL 49 §) 
 
Lupamääräys 1: Toiminnan laajuutta koskeva määräys on annettu 
lupahakemuksen mukaisena. Toiminnan vaikutukset ympäristössä riippuvat 
toiminnan laajuudesta.  Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta 
naapureille.  (NaapSL 17 §, YSL 49 §).  Lyhytaikaisesti jatkokäyttöä varten 
välivarastoituja pilaantumattomia maa-aineksia ei pidetä jätteenä (YM 
3.7.2015). 
 
Lupamääräykset 2 ja 3: Ottotason määräys on annettu hakemuksen 
mukaisena.  Merkintöjä koskevat määräykset on annettu valvonnan 
helpottamiseksi (MAA 6 §, YSL 62 §). 
 
Lupamääräykset 4 ja 5 alueen maisemoinnista ja aitaamisesta on annettu 
alueella alueen jatkokäytön mahdollistamiseksi ja alueen turvallisuuden 
varmistamiseksi (MAL 11 §). 
 
Lupamääräys 6: Aikarajat töiden suorittamiselle on määrätty pääosin 
hakemuksen ja murskaamoasetuksen mukaisesti.  Etäisyys lähimpiin melulle 
alttiisiin kohteisiin on alle 500 m, joten murskaamoasetuksen 8 §:n mukaisia 
aikarajoja tulee noudattaa.  Kuormaus ja kuljetus on sallittu 
murskaamoasetuksen 8 §:ää soveltaen myös lauantaisin, mutta kellonaikaa on 
rajoitettu, koska aineksia kuljetetaan ympäri vuoden.  Alueelle maantieltä 
johtavan tien varressa ei ole asutusta, jolle kuljetuksesta aiheutuisi häiriötä.  
Murskaamoasetuksen perusteluasiakirjan mukaan kuormauksen ja kuljetuksen 
salliminen lauantaisin olisi tarpeen mm. kotitalouksien rakennustoiminnan 
vuoksi. .  Louhintaa ja murskausta ei ole sallittu kesän lomakauden aikana,  
koska alle 500 m etäisyydellä alueesta sijaitsee rantasauna ja loma-asuntoja.  
(NaapSL 17 §, YSL 52 §) 
 
Lupamääräys 7 on annettu murskaamoasetuksen 6 §:n mukaisesti melun 
leviämisen rajoittamiseksi. Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa – 
julkaisun (Suomen ympäristö 25/2010) mukaan kiviainestuotannossa 
ensisijaiset ja kustannustehokkaimmat meluntorjuntakeinot ovat meluvallit ja 
toimintojen sijoittaminen.  Murskaamoasetuksen 6 §:n 3. momentin mukaisia 
yksilöityjä määräyksiä tai 13 §:n mukaisia tarkkailumääräyksiä ei ole annettu, 
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koska alle 500 m etäisyydellä olevat mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat 
rantasauna ja 2 loma-asuntoa, ja louhintaa ja murskausta harjoitetaan kesäajan 
ulkopuolella. 
 
Lupamääräys 8 on annettu murskaamoasetuksen 7 §:n ja valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 mukaisesti meluhaitan rajoittamiseksi (YSL 52 §). 
 
Lupamääräykset 9, 10, ja 11 on annettu murskaamoasetuksen 4 ja 5 §:ien 
mukaisesti pölyhaitan rajoittamiseksi (YSL 52 §).   
 
Lupamääräykset 12 - 16: Tukitoiminta-aluetta, polttoaineiden säilytystä, 
häiriötilanteita, alueelle muualta tuotavia maa-aineksia ja ottotasoa koskevat 
määräykset on annettu murskaamoasetuksen 9 ja 12 §:ien mukaisesti 
maaperän sekä pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi (YSL 16, 17, 52, 134 
§:t).  
 
Lupamääräykset 17 ja 18 on annettu jätelain 13 (jätteestä ja jätehuollosta 
aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), 15 (jätteiden 
erilläänpitovelvollisuus) ja 29 (jätteen luovuttaminen) §:ien mukaisesti jätteistä 
maaperälle ja pohjavesille sekä ympäristön siisteydelle aiheutuvien haittojen 
ehkäisemiseksi.  (Murskaamoasetus 11 §, YSL 58, 113 §:t) 
 
Lupamääräys 19 – 22: Kirjanpito- ja raportointivelvoite annetaan, jotta 
toiminnanharjoittaja ja viranomainen ovat selvillä toiminnan laajuudesta, sen 
ympäristövaikutuksista ja haittojen ehkäisemiseen liittyvistä toimenpiteistä.  
Velvoite ilmoittaa vastuuhenkilöstä, työn aloittamisesta ja toiminnanharjoittajan 
muuttumisesta on annettu valvonnan helpottamiseksi. (YSL 62 §)  
 

 
TARKASTUKSET 
 

Ennen uuden luvan mukaisen toiminnan aloittamista alueella tehdään 
tarkastus, jossa tarkastetaan alueen merkintöjen, suoja-aidan ym. rakenteiden 
asianmukaisuus.    
 
Määräaikaistarkastukset suoritetaan vähintään joka toinen vuosi, ja toiminnan 
loputtua tai luvan umpeuduttua tehdään lopputarkastus.  (MAA 7 §) 

 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  

 
- Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 6, 7, 8, 16, 17, 27, 34, 39, 40, 42-44, 
47 a, 48–49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83 - 85, 87, 113, 114, 190, 191, 205 §:t 
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014: 2-4, 11-15 §:t 
- Maa-aineslaki (MAL) 555/1981: 3-7, 10–13 a, 19–20 a, 23, 23 a §:t  
- Valtioneuvoston asetus maa-aineksista (MAA) 926/2005: 1–4, 6–9 §:t 
- Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (murskaamoasetus) 800/2010: 3-13 
§:t 
- Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011: 4 § 
- Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992: 2 § 
- Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapSL) 26/1920: 17 §  
- Jätelaki 646/2011: 13, 15, 16, 29, 72, 73 §:t 
- Ympäristöministeriön muistio (YM) 3.7.2015: Kaivetut maa-ainekset – 
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jäteluonne ja käsittely 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 

 
Lupapäätös on voimassa 10 vuotta laillistumista seuraavasta päivästä lukien. 
 

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET  
 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tullessaan Hankasalmen kunnan 
rakennus- ja valvontalautakunnan 29.1.2015 Tenho Koposelle myöntämän 
ympäristöluvan. 

 
MAKSUT 

 
Luvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle maa-ainestaksan (Kvalt 
23.5.2002) ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Kvalt 13.5.2019) 
mukaisesti seuraavat maksut: 
 
1. Suunnitelman tarkastus (lupamaksu) 
- suunnitelmaa kohti    100,00 € 
- ottamisalueen pinta-alan mukaan 1,1 ha x 40 €     44,00 € 
- maa-ainesmäärän mukaan 100000 m3/1000 m3 x 5 €  500,00 € 
Yhteensä      644,00 € 
 
2. Kuulutuksesta ja päätöksestä lehdessä ilmoittamisesta aiheutuneet kulut. 
 
Ottamistoiminnan valvontamaksut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan maa-
ainestaksan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. 
 

VAKUUDET (MaL 12 §) 
 
Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan on jätettävä hyväksytty vakuus. 
Vakuuden suuruus on 1,1 ha x 5000 €/ha              5 500 € 
 
Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikkien luvan 
edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.  
Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon 
ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. 
(MaA 8 §) 
 
Vakuuden hyväksyy Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 
päätöksellä ympäristönsuojelusihteeri.   
 

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN 

 
Rakennus- ja valvontalautakunta kuuluttaa päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla 19.5.2020. 
 

 
JAKELU 

 
Päätös: Hakija 
 
Päätös tiedoksi:  
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Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomainen  
Keski-Savon ympäristötoimi 
 

Ilmoitus päätöksestä: 
 Rajanaapurit ja vaikutusalueen asuinkiinteistöjen omistajat 
 Hankasalmen Sanomat 
 Pieksämäen kaupungin Internet-sivut 
 
MUUTOKSENHAKU 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusaika päättyy 25.6.2020.  Valitusosoitus on liitteenä. 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Valitusosoitus, hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Asiat 8

Valitusoikeus
Valitusoikeus on
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämi-
nen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilme-
nevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutus-
alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 – 16.15

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

Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Päätöksen tiedoksiantopäivä on 19.5.2020
Valitusaika päättyy 26.6.2020

Tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Han-
kasalmen kunnan internet-sivustolla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
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Valituksen muoto, sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa

Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennökse-

nä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali-

tusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii-

tettävä tarvittaessa valtakirja.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tä-
män nimi ja kotikunta.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on valittajan tai hänen valtuutta-
mansa asiamiehen toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 
valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasia-
kirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle 
silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojär-
jestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. 
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuo-
mioistuinmaksulaissa (1455/2015). Maksu on 260,00 euroa tapauksissa, joissa 
maksu peritään.
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