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ASIA Päätös maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta 

soran ja hiekan otolle sekä kalliokiven louhinnalle ja ympäristönsuojelulain 27 §:n 
mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kallion louhinnalle ja siirrettävälle 
kivenmurskaamolle Junttilan maa-ainesalueelle Pieksämäen kaupungin Jäppilän 
kylän tilalle Junttila (593-440-5-308).  
Lupanumero on 593-2019-3. 

 
LUVAN HAKIJA 

 
Arja ja Pekka Suhonen 
Museotie 2 
77570 Jäppilä 
Y-tunnus 1215507-7 
Yhteyshenkilö Pekka Suhonen, p. 040 5264 772, 
pekka.suhonen@pp8.inet.fi   
 

KIINTEISTÖNOMISTAJA  
 

Hakijat omistavat kiinteistön. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA 
 

Maa-aineslain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla 
päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 
 
Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja 
ympäristönsuojelulain (muutos 437/2017) liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja e) 
perusteella.  
 
Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (muutos 50/2019) 2 §:n 2. 
momentin 6 a) ja b) –kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan 
toimivaltaan. 

 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Hakemus on tullut vireille 12.2.2019. Dnro 2/2019 
 

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE 
 

Junttilan maa-ainesalueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Etelä-
Savon maakuntakaavassa alueella on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokkaan harjualueen (Hiidenlampi-Kaidanharju ge 11.490) ja vedenhankinnan 
kannalta tärkeän pohjavesialueen (Hiidenlampi pv 11.278) merkinnät. 
Alueen viimeisin maa-ainestenottolupa on päättynyt 30.6.2014. Pieksämäen 
kaupungin rakennuslautakunta antoi alueelle 18.2.2015 maisemointiluvan, josta  
valitettiin ja maa-aineslupa palautettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 
12.7.2016 uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kyseisellä paikalla on maa-aineksia otettu 1970-luvulta lähtien (kotitarveotto) ja 
ensimmäinen ottamislupa on myönnetty 12.9.1997.   
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TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
 

Junttilan maa-ainestenottoalue (593-440-5-308) sijaitsee haja-asutusalueella 
Pieksämäen kaupungin Jäppilän kylässä, noin 800 metriä Jäppilän kyläkeskustasta 
pohjoiseen Hietakyläntien nro 4520 itä- ja Ruuhilammentien nro 15290 eteläpuolella. 
Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä. Alueen koillispuolella on Multalan 
kallionottoalue.  
 
Etäisyys ottoalueen rajasta lähimpään asuinrakennukseen on noin 360 metriä ja 
vapaa-ajanasuntoon noin 370 metriä. Alle 500 metrin etäisyydellä alueesta on 
yhteensä kaksi asuinkiinteistöä ja neljä vapaa-ajan kiinteistöä. Hiidenlammen 
varavedenottamo sijaitsee noin 270 metrin etäisyydellä alueesta etelään. 
 
Kohde sijaitsee Hiidenlammen tärkeällä pohjavesialueella ja Hiidenlammen-
Kaidanharjun arvokkaalla geologisella muodostumalla. Lähimmät 
luonnonsuojelukohteet ovat Kattilakummunvuorenlehto (SL 11.436) noin 3,5 
kilometrin etäisyydellä kaakossa ja Pekkalan ja Kumpurannan luonnonsuojelualue 
(SL 11.462) noin 4,2 kilometrin etäisyydellä lännessä.  
 
Maa-ainestenottoalue sijaitsee Vuoksen vesistöalueella Suihkolanjoen valuma-
alueella. Lähin vesistö Hiidenlampi sijaitsee alueesta noin 270 metrin etäisyydellä 
etelässä. Hiidenlammen vesimuodostumaa ei ole luokiteltu vesienhoidonohjelmassa. 
Lampi on kirkasvetinen pohjavesilampi.  
 

TOIMINTA 
 

Maa-ainesten otto 
Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 40 000 m3ktr kokonaisottomäärälle 
sekä ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle siirrettävällä 
kivenmurskauslaitoksella. Molempia lupia haetaan viiden (5) vuoden ajalle (ns. 
maisemointilupa), jolloin kyseisen alueen otto saatetaan loppuun ja alue 
maisemoidaan. 
Hakemuksen mukaan soran ottoa alueelta on 30 000 m3ktr ja kallion louhintaa alueen 
pohjoispäästä arvioidaan olevan 10 000 m3ktr yhteensä 64 000 tonnia.  
Vuotuinen otto viiden vuoden lupajaksolla on 12 800 tonnia. Tuotantomäärä voi 
vaihdella kysynnän mukaan. 
 
Otettavasta maa-aineksesta osa myydään seulottuina tuotteina ja osasta 
valmistetaan soramursketta. 
 
Ottamisalueen pinta-ala on 2,6 ha ja ottoalueen pinta-ala on 2 ha. Tilan 
kokonaispinta-ala on 63,79 ha.  
                   
Maanpinta ottoalueella vaihtelee nykytilanteessa tasoilla +105.146 – +110.015 
(N2000).  
 
Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu tasoa +107,00 (N2000), siten, että 
suojakerrospaksuudeksi pohjaveden pintaan jää vähintään neljä (4) metriä. 
Maa-ainestenotto on suunniteltu aloitettavan alueen länsilaidalta. Ottamista tehdään 
pääosin jo avatuilla alueilla. 
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Kallion louhinta sekä soran ja kalliokiviaineksen ja murskaus 
Kallion louhinnan työvaiheita ovat kallion poraus, kiviaineksen irrottaminen 
räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen (rikottaminen).   
Louhintaa tehdään vuoden aikana 1–2 toimintajaksoa ja yksi louhintajakso kestää 
noin kaksi (2) viikkoa kerrallaan. Kallioalueen etäisyys lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen on alle 500 metriä, joten louhittaessa ja murskattaessa noudatetaan 
Valtioneuvoston asetusta (800/2010) kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta.  
Asetuksen mukaiset toiminta-ajat ovat seuraavat: 
 kallion porausta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00  
 varsinaiset kallion räjäytykset tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 

8.00–18.00 
 louheen rikotusta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 
 murskausta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 
 valmiiden murskeiden lastaus ja kuljetus tapahtuu arkipäivisin maanantaista 

perjantaihin klo 6.00–22.00. Satunnaisesti kuormausta ja kuljetusta on myös 
viikonloppuisin asiakkaiden tarpeen ja kysynnän mukaan. 

 
Louhintatyöhön valittu urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman ja valitsee 
louhinnassa käytettävän räjäytysaineen.   
 
Junttilan maa-ainestenottoalueella käytetään aliurakoitsijoiden siirrettäviä 
murskainlaitteistoja. Murskauksessa käytetään tyypillisesti esim.  
2–3 –vaiheista liikkuvaa Lokotrack –tyyppistä tela-alustaista esi- ja jälkimurskaimista 
sekä seulavaunusta koostuvaa murskauslaitteistoa. Esimurskaimena käytettävä 
telamurskain mahdollistaa murskaimen liikkumisen ottorintauksen mukana, 
murskattavien massojen liikuttelun sijaan. Kalusto tuodaan paikalle ja murskaustyön 
päätyttyä viedään pois. Murskeen siirtoon käytetään pyöräkuormainta ja kaivuun 
mahdollisesti kaivinkonetta. 
 
Polttoaineet 
Louhinnassa ja murskauksessa käytettävien työkoneiden polttoaineet varastoidaan 
tukitoiminta-alueella, jonka maaperä on suojattu nesteitä läpäisemättömällä 
suojarakenteella. Polttoaineet säilytetään työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä 
ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönesitimillä ja 
tankkauslaitteisto sulkuventtiilillä. Polttoainesäiliöt ovat kooltaan 3 m3 ja kerrallaan 
varastoitavan polttoaineen määrä on korkeintaan 6 m3. 
Alueelle varataan öljyn imeytykseen soveltuvaa imeytysainetta. Polttoaineen kulutus 
riippuu vuosittain murskattavasta määrästä. 
Alueella ei säilytetä poltto- tai voiteluaineita murskausjaksoja lukuun ottamatta.  
  
Liikennöinti 
Liikennöinti asiakaskuljetuksissa tapahtuu vanhaa Ruuhilammentietä pohjoiseen 
(Ruuhilammentielle) ja etelään (Hietakyläntielle).  Muutoin liikennöinti on alueen 
sisäistä liikennöintiä. Liikenteen määrä riippuu kysynnästä ja on arvion mukaan 25 
autokuormaa viikossa. 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN 
 
 Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin 

Alueella on ollut luvanvaraista maa-ainestenottotoimintaa jo usean vuosikymmenen 
ajan, joten kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. Alue on maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta. Alueelta ei ole suoraa näköyhteyttä asuin- tai vapaa-
ajanrakennuksiin. Ottotoiminnan päätyttyä ja viimeistelytöiden jälkeen alue muuttuu 
loivapiirteisemmäksi metsäpainanteeksi, joka liittyy saumattomasti ympäröiviin 
metsäalueisiin. 
 
Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään 
Alue sijaitsee Hiidenlammen pohjavesialueen muodostumisalueella. Geologian 
tutkimuskeskuksen vuonna 2017 tekemän virtausmallinnuksen mukaan maa-
ainestenottoalue sijaitsee suurimmalta osin ns. kuivalla alueella, jossa pohjavettä ei 
ole havaittu. Alueelta on otettu maa-aineksia ja murskattu materiaalia neljän 
vuoksikymmenen ajan, eikä se ole aiheuttanut muutoksia pohjaveteen. Otossa 
toteutetaan neljän metrin suojakerrospaksuutta sekä muita hakemuksessa mainittuja 
suojaustoimia (poltto- ja voiteluaineiden sekä jätteiden huolellinen käsittely ja 
varastointi). Nämä edellä mainitut huomioon ottaen hankkeen ei arvioida aiheuttavan 
haittaa pohjaveden tilaan eikä sen riittävyyteen. 
Ottamisalue on sora- ja murskepintainen, josta sade- ja sulamisvedet imeytyvät 
maaperään, eikä alueella muodostu vesilammikoita. 
Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haittaa vesistöjen tilaan. 
 
Pöly 
Pölyä syntyy kalliokiven louhinnassa, murskauksessa sekä valmiiden tuotteiden 
lastauksessa. Maa-ainesalueen sisäinen ja ulkoinen liikenne voivat aiheuttaa tietyissä 
sääolosuhteissa pölypäästöjä. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä on 
halkaisijaltaan yli 10 µm kokoluokkaa, joka laskeutuu lähelle päästökohdetta. 
Louhinnan (räjäytysten) ja lastauksen pöly on suurijakoista, eikä se leviä haitallisesti 
ympäristöön. Räjäytyksen yhteydessä on havaittavissa hetkellinen pölypilvi, joka 
laskeutuu räjäytyspaikalle.  Toiminta alueella on jaksottaista ja etäisyys lähimpään 
asutukseen on yli 300 metriä. 
Maaston mäkisyys ja metsäisyys sekä maaleikkaukset ympärillä vaikuttavat ja 
estävät päästöjen leviämisen ympäristöön. Tarvittaessa laitoksen pölyävät kohteet ja 
varastot kastellaan vedellä.  
Siirrettävänä murskaimena käytetään Tielaitoksen luokituksen mukaista B –luokan 
murskaamoa, jossa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön on estetty kesällä 
kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein 
ja koteloinnein.  
Murskaustoiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ilman laatuun laitoksen 
ulkopuolella. 

 
Melu ja tärinä 
Murskauslaitoksen melukuormitusta aiheuttavat kivien rikotus, kiviaineksen siirrot 
sekä kuormaus ja kuljetus. Murskaustoiminnan aiheuttamaa melua aiheutuu 
tasaisesti laitoksen toiminnan aikana. Murskauslaitos sijaitsee montussa ja loma- ja 
vakituisiin asuntoihin päin on alueen ympärillä nousevat luontaiset seinämät. 
Ympäristöolosuhteet ja etäisyydet huomioon ottaen ei toiminnasta aiheudu 
kohtuutonta melurasitusta lähikiinteistöille.  
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Toiminnasta aiheutuvan tärinän ei myöskään katsota aiheuttavan haittaa. Kallion 
louhintaa on korkeintaan neljäsosa ottotoiminnasta. 
 
Jätteet 
Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Alueelta kuoritut 
pintamaat 1 000 m3 ktr varastoidaan ottamisalueen laidalla ja käytetään 
viimeistelytöissä pintamateriaalina. Kannot ja hakkuutähteet 5 m3 ktr toimitetaan 
lämpölaitokselle. Lohkareet ja seulontakivet murskataan kiviainestuotteeksi. 
 
Pääsääntöisesti huolehditaan, että jätteitä syntyy vähän, se ryhmitellään ja lajitellaan 
erilleen toisistaan sekä hävitetään ohjeiden mukaisesti.  
Murskauksen tekevä aliurakoitsija toimittaa työn aikana syntyvät jätteet oman 
jätehuoltonsa kautta eteenpäin. Mikäli alueelle sijoitetaan käymälä, siinä syntyvät 
jätteet toimitetaan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. 
 
Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä ympäristöön. Jätehuollossa noudatetaan alueella 
voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.  
 

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN  
 

Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-
aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, kuten 
tuotantoprosessien optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset sekä pohja- ja 
pintavesien suojelu. 
 
Kalusto on vaatimukset täyttävä ja nykyaikainen. Henkilökunta on ammattitaitoista ja 
laitteiden huollot on tehty ajallaan. 
 
Edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella laitosalueella noudatetaan 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä 
ympäristönsuojelun kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamista. 
  

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 
 

Toimintaan arvioidaan liittyvän vähän riskejä. Suurimpina riskitekijöinä ovat poltto- ja 
voiteluaineet ja niiden käsittely. Alueella on poltto- ja voiteluaineita ainoastaan 
toimintajaksojen aikana ja ko. aineet varastoidaan siten, että vahinkoriskit 
minimoidaan. Poltto- ja voiteluaineita voi päästä maaperään ainoastaan työkoneiden 
onnettomuuksien yhteydessä, jolloin vuodon sattuessa ryhtyy urakoitsija tilanteen 
tarvitsemiin toimenpiteisiin ja öljyyntyneen maan poistoon. 
 
Alueelle varataan riittävästi öljynimeytysainetta, esim. turvetta,  
mahdollisen maaperään kohdistuvan öljyvahingon torjumiseksi.  
 
Onnettomuuksien varalta on näkyvillä tiedot hälytysnumeroista sekä ympäristö- ym. 
viranomaisista. 
 
Laitoksesta vastaava kertoo työntekijöilleen ympäristöluvan ehdot sekä 
turvallisuuteen liittyvät asiat. 
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Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle, Pieksämäen 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 
 

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 

Käyttötarkkailu aloitetaan heti toiminnan alettua ja jatkuu siihen asti kunnes toiminta 
ja jälkityöt on tehty. Laitoksen vastuuhenkilön yhteystiedot ilmoitetaan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Laitoksella pidetään jatkuvaa käyttöpäiväkirjaa, 
josta ilmenee kaikki toimintaan liittyvät tapahtumat.  
Poikkeamat ja ongelmat korjataan välittömästi parhaalla mahdollisella tavalla. 

 
ASIAN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Hakemuksesta on kuulutettu 25.2.–26.3.2019 Pieksämäen kaupungin ja  
22.2.–26.3.2019 Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen 
ilmoitustauluilla sekä Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla.   
 
Naapuri- ja lähikiinteistöjen haltijoille (16 kpl) on lähetetty kuulutus lupahakemuksen 
vireilläolosta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Pieksämäen kaupungin 
palvelupisteessä, Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteessä sekä 
Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia. 
 
Lausunnot 
Hakemuksesta on saapunut kolme (3) lausuntoa. 
 
Etelä-Savon ELY –keskus on 26.2.2019 lausunut seuraavaa: 
”ELY –keskus katsoo, että esitetty maa-ainesten ottaminen palvelee kohteen 
maisemointia. Toiminnan päätyttyä tulee tiivisalustainen suoja-alue purkaa ja 
varmistaa maa-ainesten pilaantumattomuus. Pilaantuneet maa-ainekset tulee 
toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.  
Pohjavedestä tulee määrittää laatu kerran ennen toiminnan aloittamista, kerran 
toiminnan aikana ja kerran toiminnan päätyttyä. Määritettävät parametrit ovat 
sähkönjohtavuus, nitraattityppi sekä öljyhiilivedyt. Tulokset tulee toimittaa Etelä-
Savon ELY –keskukselle.  
Mikäli kalliota louhittaessa muodostuu jyrkkä penger, tulee putoamissuojaus järjestää 
pysyvästi.” 
 
Pohjois-Savon ELY –keskus on 8.3.2019 antamassaan lausunnossa todennut, että 
”Ottoalueen liittymässä (Yhdystie 15290) tulee huolehtia riittävistä liittymisnäkemistä 
huomioiden tien 80 km/t nopeusrajoituksen vaatima mitoitus.  
Yhdystien liittymäalue tulee pitää puhtaana kiviaineksesta, jota kulkeutuu 
sivusuunnasta tai tippuu kuormista. 
Pohjois-Savon ELY –keskuksen liikennevastuualueella ei ole maa-ainestenotto- ja 
ympäristölupahakemukseen muuta huomauttamista.” 
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Terveydensuojelu on todennut 20.3.2019 antamassaan lausunnossa, että  
”Hakemuksen mukaan maa-ainesten ottoalue on osittain pohjavesialueella, alue 
sijoittuu pohjavirtauksiin nähden taivealueen reunalle. Alueella ei varastoida 
polttoaineita, eikä tehdä koneiden huoltoa ja tankkausta. Alueella pidettäville koneille 
rakennetaan tiivisalusta, jotta haitallisia aineita ei pääse maastoon. 
Maa-ainestenottoa ja murskaustoimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen 
syntyminen estyy. Toiminta tulee suojata niin hyvin, ettei missään  
olosuhteissa (ei edes häiriötilanteessa) terveydelle haitallisia aineita pääse 
pohjaveteen, sillä kyseisellä pohjavesialueella sijaitsee toiminnassa oleva 
Hiidenlammen vedenottamo.” 
 
Hakijan vastine 
Hakija on todennut 18.4.2019 antamassaan vastineessa, että lausuntoihin ei ole 
huomauttamista, asiat otetaan huomioon. 
 
Tarkastus 
Ympäristösihteeri on tehnyt alueella maastotarkastuksen 7.5.2019. 
 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Arja ja Pekka Suhoselle maa-aineslain 
(MaL) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (Ysl) 
27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle 
siirrettävällä kivenmurskauslaitoksella viideksi (5) vuodeksi Pieksämäen kaupungin 
Jäppilän kylän tilalle Junttila RN:o 5:308 (Junttilan maa-ainesalue). 
 
Luvan saajan tulee toimia 31.12.2018 ja 20.1.2019 (täydennetty 12.2.2019) 
päivättyjen hakemusten ja niihin liitettyjen 1.12.2018 päivättyjen piirustusten 
mukaisesti sekä noudattaa alla olevia lupamääräyksiä: 
 
Lupamääräykset   
 
Toiminta 
1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 2 ha:n 

ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 40 000 m3 ktr. MaL 6 § 
 

2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla 
vastaavalla tavalla ennen ottotoiminnan aloittamista. Alueen korkotaso ja alin 
ottotaso +107,00 (N2000) tulee merkitä alueelle näkyville paikoille, jossa ne 
säilyvät pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan.  
MaL 11 §, MaA 7 § 
 

3. Ottamisen aikana syntyvät jyrkänteet on suojattava putoamisvaaran 
ehkäisemiseksi. Otto tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan ensin rintauksista. 
MaL 11 § 
      

4. Alueella saa murskata alueelta otettua maa- ja kalliokiviainesta enintään 30 000 
tonnia vuodessa. 
 
Kallion porausta saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin  
klo 7.00–21.00. 
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Räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin  
klo 8.00–18.00. 
Murskausta ja seulontaa saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin  
klo 7.00–22.00.  
Kuormaamisia ja kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 
6.00–22.00, tarvittaessa erityisistä syistä myös lauantaisin klo 7.00–18.00. 
Ysl 7 §, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 § 8 
 

5. Ottoalueen liittymänäkemät tulee olla riittävät huomioiden yhdysteiden 
nopeusrajoitukset.  
Liittymät tulee pitää puhtaina siten, ettei yhdysteille kantaudu sora-alueelta maa-
ainesta. 
MaL 11 § 
 

Melu ja tärinä 
6. Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuva 

ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää lähimpien asuintalojen piha-alueilla 
päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB(A) ja vapaa-ajanasuntojen piha-alueilla 
päiväohjearvoja (klo7–22) 45 dB(A). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa 
edellyttää luvan saajaa mittaamaan aiheuttamaansa melutasoa perustellusta 
syystä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (alle 500 m) sekä pyytää luvan saajaa 
esittämään meluntorjuntasuunnitelma ja toteuttamaan tarpeelliset toimet 
meluhaittojen torjumiseksi. 
 
Louhinnasta (poraus ja rikotus) ja murskauksesta on mahdollisuuksien mukaan 
ilmoitettava kaksi viikkoa etukäteen alle 500 metrin etäisyydellä oleville asuin- ja 
vapaa-ajan kiinteistöille.  
Ysl 6 §, 7 §, 20 §, 52 §, NaapL 17 §, 18 §, Vnp 993/1992, Vna 800/2010 § 7 
 

7. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina ja 
niistä on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan kaksi viikkoa aiemmin alle 500 
metrin etäisyydellä oleville asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille.  
 
Räjäytysten aiheuttama tärinä tulee mitata ensimmäisen kallionlouhintajakson 
aikana lähimmillä kiinteistöillä (Saunaranta 593-440-5-180 ja Laukanrinne 593-
440-5-181). Mittaustulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Ysl 6 §, 20 §, 52 §, MaL 11 §, NaapL 17 §, 18 § 
 

Pöly 
8. Murskausaseman laitteet on pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät 

mahdollisimman pieniksi. 
 

Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti ja tarvittaessa (esim. voimakkaalla 
tuulella) ryhtyä toimenpiteisiin pölypäästöjen vähentämiseksi esim. koteloinnein, 
kumituksin, kastelemalla kiviainesta, vähentämällä kiviaineksen 
putoamiskorkeutta tai muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla. 
 
Varastokasat ja alue, jolla työkoneet liikkuvat sekä alueelle johtava tie on 
hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.  
Ysl 6 §, 7 §, 52 §, 62 § 
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Polttoaineet ja kemikaalit 
9. Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei 

niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.  
 
Työkoneissa tarvittavan polttoaineen säiliöt on oltava kaksoisvaipallisia tai niiden 
on oltava kiinteästi valuma-altaallisia. Säiliöiden on kestettävä mekaanista ja  
kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä, lukituksella ja 
laponestolla. 

 
Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi ja työkoneiden (pl. 
murskainlaitos) tankkaus tulee tehdä tukitoiminta-alueella. Toiminnan aikana ja 
toiminnan päätyttyä on tukitoiminta-alueen maaperän pilaantumattomuus 
varmistettava. Toiminnan päätyttyä tulee tiivisalustainen suoja-alue purkaa ja 
pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.  
 
Tankkauspaikat ja muut kohdat, joissa käsitellään tai säilytetään maaperälle tai 
pohjavedelle haitallisia aineita, on suojattava siten, että ympäristölle haitallisten 
aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen estetään. 
 
Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei 
ole toimintaa. Ottamisalueella ei saa tehdä koneiden huoltoja. 
Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta sekä 
riittävä alkusammutuskalusto. 
Ysl 15 §, 16 §, 17 §, 20 §, 52 §, Vna 800/2010 § 9 
 

Jätteet 
10. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön 

roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään.  
 
Vaaralliset jätteet on toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyluvan tai 
ympäristöluvan saaneeseen paikkaan vähintään kerran vuodessa.  
 
Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti.  
Ysl 52 §, 58 §, 113 §, JL 72 §, Vna 800/2010 § 11 
 

Tarkkailu 
11. Alueella olevasta pohjaveden tarkkailuputkesta (MV4) on otettava ennen 

toiminnan aloittamista, kerran toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen 
jälkeen pohjavesinäyte, josta on analysoitava pH, rauta, mangaani, sameus, 
sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, CODMn ja öljyhiilivedyt (C10 –C40). Pohjaveden 
korkeutta on mitattava kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä).  
Tulokset on toimitettava vuosittain valvontaviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY-
keskukselle. 
Ysl 6 §, 7 §, Ysl 17 §, 52 §, 62 §, Vna 800/2010 § 10 
 

Toiminnan kirjanpito ja raportointi 
12. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja 

huoltotoimenpiteistä. 
 
 



Leppävirran kunta              PÄÄTÖS                            10(17) 
Keski-Savon ympäristölautakunta             Kokouspäivämäärä 16.5.2019 § 39 
PL 4               Päätös annettu julkipanon jälkeen 
79101 Leppävirta              21.5.2019 

 
Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista: 
- murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat 
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat 
- huoltotoimenpiteet 
- häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arvio päästöstä ja sen   
  vaikutuksista sekä suoritetut toimenpiteet)  
- toiminnan tarkkailu- ja mittaustulokset. 
 
Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-
ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta ensisijaisesti sähköisen NOTTO –
järjestelmän kautta. 
Ysl 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §, MaL 23 a §, MaA 9 § 

 
Onnettomuudet ja häiriötilanteet 
13. Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä 

varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä                
välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta 
aluehälytyskeskukselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
Ysl 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 52 §, Vna 800/2010 § 12 

 
Alueen maisemointi 
14. Alueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä. 

Paahderinnealueen maisemointi ja pysyvä suojaus (esim. aitaamalla) tulee tehdä 
luvan alkuvaiheessa. Myös muut jo loppuun otetut rintaukset tulee muotoilla ja 
maisemoida alkuvaiheessa.  
 
Luiskausten ja kuoppien tasaukseen saa käyttää vain tarkoitukseen soveltuvia 
alueella olevaan maa-ainekseen verrattavia pilaantumattomia maa-aineksia. Alue 
on metsitettävä istuttamalla tai kylvämällä. Jyrkänteet tulee paahderinnettä lukuun 
ottamatta porrastaa, luiskata tai aidata turvallisuuden takaamiseksi. MaL 11 § 
 

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan 

olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai 
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.  
Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, 
käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. 
Henkilömuutoksista on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle. 
 
Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan 
päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla. Ennen loppukatselmusta 
on luvansaajan toimitettava valvontaviranomaiselle loppumittauspöytäkirja. 
Ysl 94 §, MaA 7 §, MaL 13a §, 
 

MAKSUT JA VAKUUDET 
 
 Tarkastusmaksu 
 Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelymaksu on yhteensä 2 495 euroa. 

Yhteiskäsittelymaksu koostuu maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman 
tarkastusmaksusta 920 euroa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupamaksusta 
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 1 575 euroa (70 % ympäristölupamaksusta) 
 
Valvontamaksu 
Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja 
ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) 
määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan 
valvontamaksutaksan perusteella. 
 
Vakuus 
Luvan saajan on toimitettava Leppävirran kunnalle maa-ainestenoton 
lupamääräysten noudattamisen sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saattamisen  
varalta maa-aineslain 12 §:n mukaisesti 12 000 euron suuruinen vakuus. Vakuuden 
on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus 
vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan 
hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.  

 
Lupapäätöksen yksityiskohtaiset perustelut 

 
Lupamääräys 1 
Kokonaisottomäärä on lupahakemuksen mukainen.  
 
Lupamääräys 2 
Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä 
sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottamisajan.  
 
Lupamääräys 3 
Määräys on tarpeen alueen yleisen ja työturvallisuuden vuoksi ja ettei alueella 
kulkijoille aiheudu onnettomuusvaaraa. Vaiheittainen otto siten, että rintaukset 
otetaan ja maisemoidaan ensin suojaa pohjavettä.  
 
Lupamääräys 4 
Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi sekä 
luvan valvonnan kannalta.  
Päivittäisten toiminta-aikojen rajaamisessa on porauksen ja rikotuksen sekä 
kuljetusten ja kuormaamisten osalta noudatettu valtioneuvoston asetusta 800/2010 
(MURAUS -asetus), koska lähimmät asunnot ovat alle 500 metrin etäisyydellä. 
Pakottavista syistä voidaan kuljetukset sallia poikkeuksellisesti myös lauantaisin. 
 
Lupamääräys 5 
Ottamistoiminnasta ei saa aiheutua haittaa muulle liikenteelle eikä yleisen alueen 
roskaantumista. 
 
Lupamääräys 6  
Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi. 
Ilmoittamalla toiminnasta etukäteen lähimmille häiriintyville kohteille voidaan 
vähentää toiminnan kokemista häiritseväksi. Toiminta-alue sijaitsee montussa, eikä 
ennalta arvioiden ole odotettavissa melutasojen ylittyvän lähikiinteistöillä. Alueella on 
aiemmin murskattu meluilmoituksella, eikä melua ole tällöin koettu häiritseväksi.  
Melua voi toiminnan aikana olla tarvetta selvittää myös mittaamalla esim. 
valitustapausten vuoksi. 
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Lupamääräys 7 
Mittaamalla ensimmäisellä louhintajaksolla räjäytysten aiheuttamaa tärinää 
varmistetaan, ettei räjäytyksistä aiheudu vaaraa lähimmille asuin- ja vapaa- 
ajanrakennuksille. Ilmoittamalla toiminnasta etukäteen lähimmille häiriintyville 
kohteille voidaan vähentää toiminnan kokemista häiritseväksi.  
 
Lupamääräys 8 
Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi. Määräyksen mukainen laitosten päivittäinen käyttötarkkailu estää  
mm. häiriötilanteiden pitkittymisen. Lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyys ja 
pölyntorjuntatoimet huomioon ottaen ei pölymittausten tekeminen automaattisesti ole  
tarpeen. Pölyn leviämisen torjuntatoimiin on ryhdyttävä erityisesti voimakkaan tuulen 
vallitessa ja tuulen suunnan ollessa asutukseen päin. 
 
Lupamääräys 9 
Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Vaaditut toimet ovat MURAUS –asetuksen (800/2010) vaatimusten mukaiset.  
Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain murskauksen ajaksi vähentää maaperän 
ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Tukitoiminta-alueen maa-aineksen laadusta on 
oltava selvillä toiminnan aikana siten, että mahdollisesti pilaantunut maa voidaan 
välittömästi toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.  
 
Lupamääräys 10 
Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei 
jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on 
hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia  
lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat 
tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden 
turvaamiseksi. 
 
Lupamääräys 11 
Pohjaveden pinnantarkkailulla varmistetaan, että pohjavedenpinnan ja alimman 
ottotason välille jää vähintään neljän metrin suojakerrospaksuus. Pohjaveden 
laaduntarkkailulla ennen ja jälkeen toiminnan sekä sen aikana varmistetaan, ettei 
toiminnalla ole vaikutusta pohjaveden laatuun. 
 
Lupamääräys 12 
Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta.  
 
Lupamääräys 13 
Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on 
annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja 
pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja -valvonnan 
toteuttamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia 
haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja 
keinoista hallita niitä. 
 
Lupamääräys 14 
Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maisemaan soveltuvaksi ja 
sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua. Paahderinteen maisemointi ja sen 
yläreunan aitaaminen heti oton alkuvaiheessa ovat turvallisuuden kannalta tarpeen. 
Alueen sijaitessa pohjavesialueella on luiskien muotoilu ja maisemointi oton edetessä  
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pohjaveden laatua suojaavia toimenpiteitä. Alueen saattaminen metsätalouskäyttöön 
ympäröivän alueen lailla oton jälkeen, saa ottoalueen sulautumaan alueen 
maisemaan ja antaa osaltaan suojaa pohjaveden laadulle. 
 
Lupamääräys 15 
Määräyksellä varmistetaan, ettei toiminnan loputtua alueelle jää jätteitä tai 
muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että maa-ainesluvassa mainitut 
jälkihoitotoimenpiteet tehdään.  
Vastuuhenkilön nimeäminen ja henkilötietojen ajan tasalla pitäminen ovat tarpeen 
valvonnan kannalta.       

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
  

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos 
asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-
aineslain 3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa. 
 
Ottamissuunnitelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Alue 
sijaitsee hakijan omistamalla tilalla ja lähimmät asuin- tai vapaa-ajankiinteistöt ovat yli 
300 metrin etäisyydelle alueesta. 
 
Ottamisalueella on harjoitettu maa-ainestenottoa ja useamman vuosikymmenen ajan. 
Kyseessä on maisemointiotto, jolla saatetaan alue ympäröivän alueen kaltaiseen 
kuntoon.  
 
Kyseisen alueen maisemointiotosta on järjestetty palaveri hakijan, ympäristötoimen ja 
Etelä-Savon ELY keskuksen kanssa 10.4.2018 ja siinä esille tulleet reunaehdot on 
otettu huomioon lupapäätöksessä.  
 
Otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen 
vaarantumista. Pohjavesialueelle tarpeelliset suojaukset ja toimenpiteet on esitetty 
hakemuksessa ja lupamääräyksissä.  
Geologian tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan alue on suurimmalta osin ns. 
kuivaa aluetta, jossa pohjaveden virtaukset jakaantuvat etelään ja pohjoiseen. 
Selvityksen mukaan pohjavedenpinta on alueella tasolla +103,00 (N2000). 
 
Kallion louhinta ja kiviaineksen otto ja murskaus siirrettävällä kivenmurskausasemalla 
eivät aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta, 
joten ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

           
Luvassa on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset 
mm. päästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 
tai sen vaaraa ja pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 
 
Luvassa on määrätty tarvittavat vakuudet. 
 
Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
 
Etelä-Savon ELY –keskuksen lausunnossa edellytetyt seikat on otettu huomioon 
annettaessa lupamääräykset nro 8, 10 ja 14. 
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Pohjois-Savon ELY –keskuksen lausunnossa edellytetyt seikat on otettu huomioon 
annettaessa lupamääräys nro 5. 
 
Terveydensuojelun lausunnossa edellytetyt seikat on otettu huomioon annettaessa 
lupamääräykset nro 5, 7, 8 ja 9. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO 

 
Päätöksen voimassaolo 
Lupa on voimassa 21.5.2024 saakka (5 vuotta) (MaL 10 §). 
Soran- ja kallionottoalueelle voidaan maa-aineslain 10 §:n mukaisesti myöntää maa-
aines- ja ympäristölupa hakemuksen mukaisesti viideksi (5) vuodeksi. Ottoalue 
sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, eikä häiriintyviä kohteita ole alle 300 metrin 
etäisyydellä. 
 
Asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa 
olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 
(Ysl 70 §) 

 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 
Maa-aineslaki (555/1981) muutoksineen 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10 – 13, 19, 21, 23,  
23 a §:t 
Valtioneuvostonasetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t 
Ympäristösuojelulaki (527/2014) muutoksineen 6, 7, 11 – 12, 14 – 17, 19, 20, 27, 34, 
39, 42 – 44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83 – 85, 87, 113, 114, 172, 190, 191, 199, 
205 §:t 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) muutoksineen 2–4, 11–15 
§:t 
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15 – 17, 29, 72, 118, 122 §:t 
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 – 18 §:t 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristösuojelusta (800/2010) 
Keski-Savon ympäristötoimen maa-ainestaksa, Keski-Savon ympäristölautakunta 
19.12.2017 § 97 
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Keski-Savo 
ympäristölautakunta 15.12.2016 § 83 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO 
 

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti. 
 
Päätös 
Arja ja Pekka Suhonen 
Museotie 2 
77570 Jäppilä 
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Jäljennös päätöksestä 
Etelä-Savon ELY –keskus 
Pohjois-Savon ELY –keskus 
Pieksämäen kaupunki 
Pieksämäen Vesi Oy 
 
Ilmoitus päätöksestä 
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta. 

 
MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto – oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää 
lukuun ottamatta.  

 
Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 
Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta 
liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. 
Valitusosoitus on liitteenä.   
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VALITUSOSOITUS   
 

Valitusviranomainen   
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea 
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.  

 
Valitusaika   
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 
sitä määräaikaan lukematta.  
Tämän päätöksen valitusaika päättyy 20.6.2019. 
 
Valitusoikeus   
Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea  
sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,  
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja  
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toimin- 
nan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät, alueellisella ELY -keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu- 
viranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valituksen sisältö   
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa on ilmoitettava:  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite,  
  joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot 
  muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,     
  sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)  
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta 
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei   valituskirjelmää   
  toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).  

 
Valituksen liitteet   
Valituskirjelmään on liitettävä:  
- valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi     
   todistettuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys    
  asiamiehen toimivallasta.  

 
Valituksen toimittaminen  
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.  
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin 
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanotto-laitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa 
kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. Palvelu toimii 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 
 
Palvelun kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimerkiksi 
valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin 
kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä. 
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Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot  
käyntiosoite:   Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
postiosoite:   PL 204, 65101 Vaasa  
puhelin:   029 56 42780  
faksi:   029 56 42760  
sähköposti:   vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15  
                    
Oikeudenkäyntimaksu   
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen. 


