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MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 5/2021 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) 
PL 33, 50101 MIKKELI 4 §:n mukaisessa lupa-asiassa. 

Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. 

MAA-AINESLUPA / MURSKARI OY, Kangasniemi 

ASIA Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös maa-ainesten ottamiseen Kan-
gasniemen kunnassa sijaitsevalla tilalla Salmela (213-428-1-78). 

Ottoalueen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 6877196, E: 481432 

HAKIJA Murskari Oy 
Seppäläntie 441 
51200 Kangasniemi 

Y-tunnus: 0746489-5

KIINTEISTÖNOMISTAJA 
Kiinteistön Salmela omistaa Kangasniemen seurakunta. Tilasta on tehty maa-
ainesalueen vuokrasopimus omistajan ja ottamisluvan hakijan kesken. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

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

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkai-
see kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaise-
na toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 8.12.2020. 

SELVITYS OTTAMISALUETTA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 

Lupatilanne 

Alueella on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 28.3.2014 myöntämä tois-
taiseksi voimassa oleva ympäristölupa sekä Kangasniemen teknisen lautakunnan 
10.5.2006 myöntämä maa-aineslupa, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 
16.5.2021. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 24.3.2021 Liite 1 § 29
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Alueen kaavoitustilanne 
 
Kangasniemen taajaman osayleiskaavassa alue on merkitty teollisuusalueeksi (TY). 
Etelä-Savon maakuntakaavassa alue sijoittuu EO 1 rajaukseen. 

 
 

OTTAMISALUEEN YMPÄRISTÖ, MAISEMA JA KOHTEET, JOIHIN MAA-AINESTEN OTTAMISELLA ON VAIKU-
TUSTA 
 

Alue on käytössä oleva maa-ainesten ottoalue. Alueella on harjoitettu kiviaineksen 
louhinta- ja murskaustoimintaa 20 vuoden ajan. Suunnitelma-alue sijaitsee Kan-
gasniemen Salmenkylässä, Pieksämäentien (mt 447) länsipuolella. Alue on aidattu 
nykyisen ottotoiminnan aikana. Suunnitelma-alueella on varastoituna eri lajikkeita 
sekä louhetta, joka tullaan murskaamaan seuraavalla toimintajaksolla. Suunnitel-
ma-alueen pohjoispuolella on toisen toiminnanharjoittajan ottamisalue 
 
Alueen vedet virtaavat luoteeseen ja laskevat Kortelampeen, jonne matkaa ojia 
myöten tulee yli 700 metriä. Kortelampi laskee Kotajärveen ja siitä edelleen Puu-
lan Emäpajuun. Ottamisalue ei ole pohjavesialuetta. Ottamisalueen etäisyys Syvä-
lahden pohjavesialueesta on noin 350 metriä. 
 
Lähin asuinrakennus sijaitsee 300 metrin etäisyydellä ottamisalueen reunasta 
itään Pieksämäentien toisella puolella ja seuraavaksi lähin 770 metrin etäisyydellä 
länteen Kortelammen rannalla. 
 
Pohjavesiolosuhteet 

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Syvälahden 1-luokan pohja-
vesialue jää yli 300 metrin päähän kaakkoon. Syvälahden vedenottamo sijaitsee 
noin kilometrin päässä. 
 
Lähimmät kaivot ovat lähimmissä asuinrakennuksissa. Ottamisalueelta ei ole poh-
javesihavaintoa. Kallioperän rakenteiden perusteella pohjaveden kulkusuunta on 
pääasiallisesti pohjoiseteläsuuntainen. Ottamisalue on pohjavesialueen rakenteel-
lisen vyöhykkeen länsipuolella. Pohjaveden suojaksi jää riittävä kerros kalliota. 
Eheytensä puolesta kallioalue soveltuu erinomaisesti ottamiseen, koska kallioalu-
eella ei ole isoja ruhjeita ja rakoilu on niin vähäistä, ettei alueelta mahdollisen va-
hingonkaan sattuessa kulkeutuisi haitallisia aineita pohjavesialueelle. 

 
 

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT 
 
Maa-aineslupaa haetaan 15 vuoden ajalle. Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 
2,6 ha. Suunnitelman mukainen ottamisalue ei laajene nykyisestä. Alueelta on tar-
koitus ottaa noin 160 000 m3ktr kalliokiviaineksia.  
 
Ottamissuunnitelma 
 
Ottaminen tapahtuu 4.12.2020 päivätyn maa-ainesten ottosuunnitelman mukai-
sesti. 
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Alin ottotaso on +119,50 (N2000). Ennen ottamistoimintaa puusto kaadetaan ja 
pintamaat poistetaan kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla siltä osin, missä niitä 
vielä on. Louhinta käsittää panostusreikien poraamisen kallioon hydraulisella po-
ravaunulla sekä porareikien panostamisen ja kallion räjäyttämisen. Panostus teh-
dään yleensä samana päivänä ennen räjäytystä. Räjäytyksestä varoitetaan ääni-
merkillä. 

 
Räjäytyksestä jäävien mahdollisten ylisuurien lohkareiden rikotuksessa käytetään 
hydraulisella iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta. Irrotettu kalliokiviaines 
murskataan paikalle tuotavalla siirrettävällä murskauslaitoksella. Murskaimia on 3-
5 kappaletta: esi-, väli- ja tarvittava määrä jälkimurskaimia. Murskauksen yhtey-
dessä käytettävät seulat ovat 2- tai 3-tasoseuloja. 
 
Murskauslaitoksen toimintaan tarvittava sähkö tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyt-
tävällä aggregaatilla. Valmiit murskelajikkeet varastoidaan alueelle varastokasoi-
hin, joista ne kuljetetaan käyttökohteisiinsa. Louhetta voidaan myydä myös sellai-
senaan. Murskauslaitoksen ollessa paikalla alueella työskentelee kerrallaan 3-8 
henkilöä. Tuotteiden varastointia tehdään koko suunnitelma-alueella. Louhintaa ja 
murskausta ainoastaan ottamisalueella. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
 
Hakemuksen liitteenä olevan jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita kuori-
taan noin 30 000 m3-ktr. Kantoja ja hakkuutähteitä muodostuu noin 180 m3-ktr. 
Pintamaat käytetään alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutäh-
teet kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. 
 
Turvallisuus 
 
Alueen jyrkät rintaukset on jo aidattu. Alueella on varoituskyltit sekä aidassa huo-
miomerkinnät. Tulotien varressa on puomi asiattoman kulkemisen estämiseksi. 
Suuntiin, missä ottaminen ei enää etene, jäävät aidat alueelle nykyisenlaisesti. 
Uutta aitaa tullaan tekemään ottamisalueen itälaidalle toiminnan etenemisen mu-
kaan. 
 
Jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö 
 
Ottamistoiminnan päätyttyä alue palvelee kaavan mukaista teollisuuskäyttöä. Alu-
een jyrkkiä rintauksia ei luiskata, vaan ne aidataan. Pintamaita hyödynnetään poh-
jois- ja länsireunan muotoilussa. Mikäli ottaminen tämän suunnitelman mukaisen 
ottamisalueen pohjoispuolella ulotetaan kiinni kiinteistöjen väliseen rajaan saak-
ka, rajapinnalle ei jätetä luiskauksia, vaan se muotoillaan tasaiseksi. 
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Ympäristövaikutukset 
 
Louhinnasta, murskauksesta sekä kuormauksesta ja kuljetuksista alueella aiheutuu 
melua ja pölyä. Voimassa olevassa ympäristöluvassa on määrätty pölyn ja melun 
torjunnasta sekä tarvittaessa tehtävistä mittauksista. Haettava toiminta ei muuta 
toimintaa ympäristöluvan mukaisesta, ainoastaan takaa sen, ettei louhintaa tehdä 
alle 300 metrin etäisyydellä asutuksesta. 
 
Louhintaa ja murskausta on arviolta 1-3 kuukautta vuodessa. Ympäristöön leviä-
vää tärinää aiheutuu ainoastaan räjäytyksistä. Ympäristöluvassa on määrätty kiin-
teistökatselmuksista sekä räjäytyksistä ilmoittamisesta ennakkoon ja tärinämit-
tauksista. Toiminta-aikarajauksissa on huomioitu asutuksen läheisyys. 
 
Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Alue ei sijoitu kulttuuriympäristöllisesti 
arvokkaalle alueelle eikä siellä ole muinaisjäännöksiä. 

 
ASIAN KÄSITTELY 
 

Kuuluttaminen 
 
Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 17.12.2020-
25.1.2021 ja osoitteessa www.julkipano.fi. Naapurikiinteistöjen omistajille (13 kpl) 
on lähetetty kuulemiskirje.  
 
Muistutukset 
 
Hakemuksesta saatiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa otetaan kantaa louhinta-
alueen sekä räjäytystoiminnan turvallisuuteen. Muistutukset ovat kokonaisuudes-
saan hakemusasiakirjoissa. 
 
Lausunnot 
 
Hakemuksesta pyydettiin terveystarkastajan lausunto. Mikkelin seudun ympäris-
töpalveluiden terveysvalvonta on tarkastanut hakemuksen liitteineen 5.3.2021. 
Terveysvalvonnan näkemyksen mukaan toiminta ei aiheuta terveyshaittaa. 
 
Hakijan vastine  
 

Hakija antoi 5.3.2021 päivätyn vastineensa muistutuksista. Vastine on oheismate-
riaalina. 

 
 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Ympäristölautakunta on tarkastanut maa-aineslupahakemuksen. 
 
 Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-

ainesten ottamisluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle edellyttäen, että 
toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja 
toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä: 

 

http://www.julkipano.fi/
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1. Luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottotoi-
minnan jatkamista.  
 

2. Alueelta, joka tulee olla merkittynä maastoon, saa ottaa kalliokiviaineksia 
suunnitelman mukaiselta rajatulta 2,6 ha alueelta enintään 160 000 m3-ktr. 
 

3. Alin ottotaso tulee olla kaksi (2) metriä pohjavesipinnan yläpuolelle. Pohjave-
den korkeus voidaan arvioida lähialueen pintavesien pinnan tason avulla tai 
muulla luotettavalla tavalla (kairaamalla laitettu pohjavesiputki). 
 

4. Hakemuksen alin ottotaso +119.50 (N2000) merkitään maastoon korkopuk-
kien avulla tai muutoin niin, että se on alueella nähtävissä. 
 

5. Ottamistoiminnan aikana alueen jyrkät reunat tulee suojata/merkitä varoi-
tusmerkinnöin ja -nauhoin putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Lopullisessa tilan-
teessa alueen reunat tulee ensisijaisesti luiskata siten, että ne ovat turvallisia. 
Kalliojyrkänteiden reunalle tulee asentaa korroosiosuojatut suoja-aidat ja asi-
anmukaiset varoitusmerkinnät. Hakijan tulee varmistaa, että alue on riittäväl-
lä tavalla aidattu ja alueen turvallisuus on varmistettu koko ottotoiminnan 
ajan. 
 

6. Alueella ei saa suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa 
tarvetta. Aluetta ei saa käyttää romujen tai muun jätteen varastona. 

 
7. Luvan haltijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista laatia kemikaaliva-

hingon torjuntasuunnitelma työnaikaisen öljy- tai kemikaalivahingon varalta. 
 
Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee maape-
rään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan pois-
tamiseksi ja vahingosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Kaikista alueella ta-
pahtuvista ympäristönpilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on il-
moitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

8. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosittain 
edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun loppuun men-
nessä. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnalliseen Notto-rekisteriin rekisterinpitä-
jän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. (ML 23 a §, ML 23 b §) 
 

9. Jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä hakemuksen liitteenä olevassa ottamis-
suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.  

 
10. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontavi-

ranomaiselle. Valvontaviranomaisen edustaja suorittaa lopputarkastuksen ot-
tamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua um-
peen. 

 
11. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä 

ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoit-
teista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Mikäli lu-
van haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa ottotoimintaa, tulee siitä tehdä 
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ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssin alkami-
sesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja vi-
ranomainen teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä va-
kuutta. (MAL 13 a §).  

 
Luvan voimassaolo 

Maa-ainesluvan viimeinen voimassaolopäivä on 30.4.2036, mihin mennessä alu-
een tulee olla maisemoitu maa-ainelupahakemuksen liitteenä olevan ottosuunni-
telman mukaisesti. Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa.  

(YSL 29 §, MAL 4 a §) 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 
 
 Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muu-

toksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Kyseessä on vanhan 
toiminnan jatkaminen. 

 
 Hakijan tulee esittää 2 000 euron vakuus päätöksen kumoamisen tai luvan muut-

tamisen varalta.  (YSL 199 §, MAL 21 §) 
 

 Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta 

Hakijan on asetettava yhteensä 14 600 € vakuus jälkihoitovelvoitteiden suoritta-
misesta. Vakuuden tulee olla voimassa 30.4.2037 asti tai siihen saakka, kunnes 
alue on maisemoitu ja lopputarkastettu. (ML 12 §) 
 
Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mi-
käli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 9 tarkoitettujen 
toimenpiteiden suorittamiseksi. Lupaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, 
kun ottamisalue on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidettu.  
 
Vakuusohje 
 
Asetettavan vakuuden tulee olla ympäristölautakunnan 20.4.2017 hyväksymän 
vakuusohjeen mukainen. 

 

MAKSUT 
Lupahakemuksen käsittelystä peritään Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtä-
vien maksutaksan 2020 mukaisena lupamaksuna 1 920 € (480 € + 0,009 €/m3). 
 
Luvanhaltijalta peritään vuosittain valvontamaksua kulloinkin voimassa olevan 
taksan mukaisesti. Lisäksi lupa- ja valvontaviranomainen voi periä maksua luvan 
voimassaoloaikana tehdystä ottamissuunnitelman muutoksesta, vakuuden muut-
tamisesta, pakkokeinopäätöksestä ja haltijanvaihdoksesta. (MAL 23 §) 

 
  
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 
   Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut 
 



   

 
7 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asi-
anmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole 
ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava 
huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 
 
Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laati-
mista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, jollei ottaminen tuota huo-
mattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai mai-
semakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kans-
sa. 
 
Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen 
tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottu-
via vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun veden-
hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaa-
rantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. 
 
Hakemuksen mukaisen toiminnan ei katsota olevan ristiriidassa edellä mainittujen 
luvan myöntämisen edellytysten kanssa, joten lupa maa-ainesten ottamiselle voi-
daan myöntää. 
 
Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisim-
man vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan suunnitelman ja lupamääräysten mu-
kaisesti.  
 
Ottotoiminta ei aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle eikä toiminnasta aiheu-
du kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle, joka sijaitsee lähimmillään noin 
300 metrin päässä ottoalueesta. 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä 
määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen 
välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos sanotut seikat eivät käy ilmi ottamissuunni-
telmasta. 
 
Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja 
sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toi-
menpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (VNa maa-ainesten 
ottamisesta 6 §) 
 
Lupamääräys 1. Vakuuden tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottamisen 
jatkamista. 
 
Lupamääräys 2. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta toiminta ei 
laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty ja jolle maa-
aineslupa on myönnetty.  
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Lupamääräykset 3 – 5. Pohjaveden tarkkailusta annetaan pinnan korkeutta koske-
vat määräykset. Toiminnanharjoittaja ja maanomistaja vastaavat siitä, että alue on 
turvallinen. 
 
Lupamääräys 6. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu romujen tai muiden jät-
teiden säilyttämiseen tai työkoneiden huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään 
pitämään maa-ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvallisena. 
 
Lupamääräys 7. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelman avulla varaudutaan 
mahdollisiin öljyvahinkoihin. Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava 
vahinko tapahtuu, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotet-
tava asiasta viranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko 
voidaan korjata. 
 
Lupamääräys 8. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa varten, 
mutta se palvelee myös mm. tilastointia 
 
Lupamääräys 9. Alue on oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan valmis 
loppukäyttöä varten.  
 
Lupamääräys 10. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alueelle 
tehdään lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttä-
vällä tavalla. Viranomainen poistaa kohteen valvontaohjelmastaan, päättää va-
kuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen päättymisestä Notto-
rekisteriin. 
 
Lupamääräys 11. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, 
koska viranomaisen on hyväksyttävä se.  
 
Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu Mikkelin 
seudun ympäristöpalveluiden maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien mak-
sutaksaan 2020. Taksassa siistimis- ja tasauskustannusten laskentaperuste on 5 
000 euroa/ha + 0,01 €/k-m3. Ottamisalue on 2,6 ha. Ottomäärä on 160 000 k-m3.  
Kokonaisvakuusmaksuksi tulee 14 600 €. 

 
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  
 

Maa-aineslaki (555/1981): 1 § (lain soveltamisala), 3 § (ainesten ottamisen rajoi-
tukset), 4 § (luvanvaraisuus), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivannaisjätteen jä-
tehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisen edellytykset), 7 § (lupaviranomai-
nen ja lausunnot), 10 § (luvan voimassaolo), 11 § (lupamääräykset), 12 § (vakuu-
den antaminen), 13 § (kuuleminen), 13 a § (luvan velvoitteista vapauttaminen), 14 
§ (valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia), 19 § (lupapäätöksen tiedoksianto 
ja lupapäätöksestä tiedottaminen), 20 § (muutoksenhaku), 20 a § (valitusoikeus), 
21 § (lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen), 23 § (valvontamaksu ja 
valtion avustus), 23 a § (Ilmoittamisvelvollisuus), 23 b § (tietojärjestelmä). 
 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-
ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § (lausun-



   

 
9 

 

not), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toimenpiteet maa-
ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset). 
 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 
 
Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksat 2020 
(hyväksytty 22.1.2020 § 5 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa) 

 
 
MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Asian 
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasias-
ta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla, kunnan jäsenellä ja niillä, joi-
den oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtä-
vänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (MAL 20 §, 20 a §) 

 
 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 
 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §). 
 
 
Hanna Pasonen 
ympäristöpäällikkö 

 
 
 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 
 
Päätös Hakijalle 

 
  
Tiedoksi  Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joita on kuultu hakemuksesta (13 kpl). 
                

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivulla ja osoitteessa 
www.julkipano.fi.
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