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D/28/11.01.00/2020

HIRVIKIVÄÄRI- JA LUODIKKORATOJEN TOTEUTUSSUUNNITEL-
MAN HYVÄKSYMINEN, JOROISTEN RIISTANHOITOYHDISTYS, KANAVAKANKAAN AMPU-
MARATA, JOROINEN

Joroisten Riistanhoitoyhdistys on toimittanut 13.5.2020 ympäristönsuojelu-
viranomaiselle Kanavakankaan ampumaradalla sijaitsevien hirvikivääri- ja 
luodikkoratojen toteutussuunnitelman. Lisäyksenä luodikkoradan yhteyteen 
esitetään rakennettavaksi uusi pienoiskiväärin 50 metrin ampumavalli. Ole-
massa oleviin ampumakatoksiin tai ampumamääriin ei tule muutoksia.

Joroisten ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.12.2016 § 36 myöntä-
nyt Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle 
Kanavakankaan ampumaradalle Joroisten kunnan Häyrilän kylässä kiinteis-
tölle Ampumarata 171-402-56-0. Kanavakankaan ampumaradalla sijaitsee 
Joroisten riistanhoitoyhdistyksen, Keski-Savon Ampujien ja Varkauden 
Ampujien ylläpitämiä ampumaratoja.

Ympäristölupapäätöksestä valitettiin Vaasan Hallinto-oikeuteen, joka pää-
töksellään 25.1.2019 (nro. 19/0011/2) muutti lupamääräyksiä 6 ja 8. Näistä 
lupamääräyksessä 8. määrätään ampumaratojen maaperän suojausrakenteis-
ta (Vaasan hallinto-oikeuden korjaukset kursivoituna):

8. Ratojen maaperän suojausrakenteet tulee toteuttaa kattamalla tai muulla 
vastaavalla tavalla haitta-aineiden leviämisen estämiseksi mahdollisimman 
pikaisesti, mutta noudattaen seuraavia määräaikoja:

- Pistoolirata 31.12.2021 mennessä
- Hirvikivääriradat 31.12.2021 mennessä
- Villikarjurata 31.12.2026 mennessä
- Luodikkorata 31.12.2026 mennessä
- SRVA-rata 31.12.2026 mennessä
- Haulikon kohdistusrata 31.12.2026 mennessä

Ratojen maaperän suojausrakenteiden toteuttamissuunnitelmat tulee esittää 
Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosi neljä (4) kk ennen 
niiden toteuttamista. Lupaviranomainen voi tarvittaessa tehdä lisämääräyk-
siä suunnitelman perusteella. ---.

Toteutussuunnitelman mukaan hirvikivääri- ja luodikkoratojen suojausra-
kenne tehdään uuteen puhtaaseen vallirakenteeseen. Taustavallien pintaan 
asennetaan kumimattorakenne, joka estää sade- ja sulamisvesien pääsyn val-
lirakenteeseen. Kumimaton paksu rakenne tekee sen, että luodinreikä käy-
tännössä umpeutuu luodin mentyä siitä läpi. Taustavallin sisään, iskemäkoh-
dan alapuolelle, asennetaan betoninen L-muotoinen elementti, joka jakaa 
haitta-ainepitoisen ja puhtaan maan erilleen. Kumimaton kuntoa seurataan 
säännöllisesti vuosittain. Vettä läpäiseväksi rikkoutuneet kumimaton osat 
tulee joko vaihtaa tai paikata.
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Luoteja keräävän elementtirakenteen alaosaan asennetaan salaojaputki ke-
räämään mahdolliset valliin imeytyvät vedet. Elementin alapuolelle tulee 
toinen salaojaputki. Salaojaputkista vedet ohjataan omiin kokoojakaivoihin-
sa. Kaivosta tarvittaessa otettavilla vesinäytteillä voidaan seurata kulkeutuu-
ko haitta-ainepitoista vettä vallirakenteen alapuolelle. 

Suojausrakenteen johdosta esitetään poikkeusta ympäristölupamääräykseen 
viiden vuoden välein tehtävästä puhdistamisvelvollisuudesta. Suojausraken-
ne ei päästä vettä taustavallin läpi maaperään. Uudet luodit suojatussa taus-
tavallissa eivät aiheuta hallitsematonta riskiä ympäristölle. Puhdistamistar-
peen arviointi käynnistettäisiin vallirakenteen alapuolisen vesinäytteen tu-
loksien perusteella. Näytteestä tutkittavat aineet ja raja-arvot määritetään ra-
kenteen käyttöönoton yhteydessä ympäristöviranomaisen kanssa. Jos ar-
vioinnissa päädytään puhdistamiseen, taustavallien iskemäkohtien puhdista-
minen tehtäisiin esimerkiksi seulomalla ja seulottujen massojen palauttami-
sella takaisin valliin.

Vanhat ampumapenkat puhdistetaan ja siitä tehdään ilmoitus Etelä-Savon 
ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 136 § ja ympäristönsuojeluasetuk-
sen 24–25 § mukaisesti viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen 
kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. 

Toteutussuunnitelmasta on pyydetty lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta
13.5.2020, joka lausunnossaan 27.5.2020 toteaa, että ELY-keskuksen näke-
myksen mukaan suunnitellusti toteutettujen vallirakenteiden voidaan katsoa 
olevan ampumaratarakennetta. Rakenne vähentää ennalta arvioiden merkit-
tävästi maaperän ja/tai pohjaveden pilaantumisriskiä. Tämä voidaan ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan huomioida arvioitaessa lupapäätöksessä 
asetettuja puhdistamisvelvoitteita. Lähtökohtaisesti valleihin kertyvät jätteet 
on hyvä poistaa perustuen vesinäytteiden seurantatietoihin tai vallirakentei-
siin kertyvien haitta-ainemäärien mukaan. Jätteet on kuitenkin hyvä poistaa 
tietyin määräajoin. Ennalta arvioiden sopiva määräväli voisi olla noin 10 
vuotta, ellei seurantatiedot muuta osoita.

Poiketen aiemmin ja toteutussuunnitelmassa esitetystä, rakenteisiin liittyvät 
kysymykset voidaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ratkaista ampu-
marata-alueelle myönnettyyn ympäristölupapäätöksen pohjautuen ja perus-
tuen. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen voidaan tehdä ilmoitusmenette-
lyssä (YsL 136 §).

Vastineessaan 29.5.2020 Joroisten Riistanhoitoyhdistyn toteaa ELY-keskuk-
sen lausuntoon, että valleihin kertyvien jätteiden määräajoin tapahtuvan 
puhdistuksen määräaika voidaan määritellä liukuvasti laukausmäärään pe-
rustuen. Sopiva laukausmäärä voisi olla 200 000 laukausta, jolloin jätteiden 
poisto valleista tapahtuisi noin 10 - 14 vuoden välein.

Hirvikivääri- ja luodikkoratojen toteutussuunnitelma on liitteenä.
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Valitusosoitus on liitteenä.

Valmistelija ja lisätietoja:
Marika Limatius, ympäristösihteeri,
p. 040 673 8488, marika.limatius@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy Joroisten riistanhoitoyhdistyk-
sen 12.5.2020 päivätyn toteutussuunnitelman Hirvikivääri- ja luodikkora-
doille Kanavakankaan ampumaradalla. 

Poikkeaminen hirvikivääri- ja luodikkoratojen osalta ympäristöluvan lupa-
määräykseen 9. myönnetään seuraavasti; 

Uudet hirvikivääri- ja luodikkoratojen ratarakenteet tulee pitää jatkuvasti 
kunnossa ja puhdistaa säännöllisesti, mutta vähintään 200 000 laukauksen 
välein tai mikäli vallirakenteen alapuolisen kokoojakaivon vesinäytteen tu-
lokset ilmentävät haitta-aineiden huuhtoutumista rakenteista.

Toteutussuunnitelmaan annetaan seuraavia lisämääräyksiä liittyen toimin-
nan tarkkailuun:

Kokoojakaivoihin kertyneistä vesistä tulee ottaa vedenlaatunäyte. Mikäli 
vesinäytteissä haitta-ainepitoisuuksia yli talousveden laatuvaatimusten ei 
havaita, vedet voidaan johtaa hallitusti maaperään. Kokoojakaivojen vesistä
tulee tutkia pH, lyijy, antimoni, kupari, sinkki, sameus ja orgaanisen ainek-
sen pitoisuudet. Vesinäytteiden metallien pitoisuudet selvitetään sekä koko-
naispitoisuuksina että liukoisina pitoisuuksina (0,45 µm suodatin).

Perustelut: Luotiaseammunnasta kertynyt jäte on poistettava määräajoin ra-
tarakenteesta. Poikkeaminen ympäristöluvan mukaisesta 5 vuoden puhdis-
tamisvälistä on hyväksyttävää uusi ratarakenne huomioon ottaen. Toimin-
nanharjoittaja on velvollinen pitämään ratarakenteet kunnossa mm. kumi-
mattoja vaihtamalla niin, että hulevesien kertyminen rakenteeseen voidaan 
ehkäistä ennakolta. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin oltava selvillä toi-
minnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista, jotka liittyvät kokoojakaivoi-
hin mahdollisesti kertyvistä hulevesistä. Vedenlaatunäytteillä varmistutaan, 
ettei maaperään ja pohjaveteen pääse haitta-aineita. Haitta-ainepitoiset ve-
det tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on lupa käsitellä haitta-aineita si-
sältävät hulevedet. Vedenlaatunäytteitä tulee verrata ajantasaiseen lainsää-
däntöön talousveden laatuvaatimuksista. 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 15-17 §:t
Jätelaki (646/2011) 13, 72 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Jakelu: Joroisten Riistanhoitoyhdistys
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Joroisten riistanhoitoyhdistys    12.5.2020 

Köykkääntie 331 

79600 JOROINEN 

joroinen@rhy.riista.fi  

 

Keski-Savon ympäristölautakunta 

 

KANAVANKANKAAN AMPUMARADAN HIRVIKIVÄÄRIRADAN JA LUODIKKORADAN SUOJAUKSEN JA 

PUHDISTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 

Johdanto 

Joroisten ympäristölautakunta on myöntänyt 15.12.2016 Joroisten kunnan Häyrilän kylässä 

sijaitsevalle Kanavankankaan ampumaradalle ympäristöluvan (14/11.02/2016).  

 

Ympäristöluvan 8. lupamääräyksessä on annettu maaperän, pinta- ja pohjaveden suojaamiseen sekä 

tarkkailuun liittyviä velvoitteita. Ratojen maaperän suojausrakenteet tulee toteuttaa kattamalla tai muulla 

vastaavalla tavalla haitta-aineiden leviämisen estämiseksi. Ympäristöluvan mukaan suojausrakenteet tulee 

toteuttaa hirvikivääriradan osalta 31.12.2021 sekä luodikkoradan osalta 31.12.2026. Suojausrakenteiden 

toteuttamissuunnitelmat tulee esittää Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen niiden 

toteuttamista. 

 

Kohteen yleiskuvaus 
 
Kanavankankaan ampumarata sijaitsee osoitteessa Kotkatlahdentie 208, 79600 Joroinen. 

Kiinteistörekisteritunnus on 171-402-56-0. Kiinteistön omistaa Joroisten kunta. Joroisten 

riistanhoitoyhdistyksellä on maanvuokrasopimus ampumaratakiinteistöstä ajalle 1.6.2011–31.5.2031, joka 

on nyt päivitetty vuosille 2020-2040. Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 29.5.2009 ja 

ympäristöministeriön 4.10.2010 vahvistama Etelä-Savon maakuntakaava. 

 

Aiemmat tutkimukset 
 
Ampumarata-alueelle on tehty maaperäselvitys vuonna 2015 (Insinööritoimisto Ekomaa Oy). Tässä 

suunnitelmassa on käytetty lähtöaineistona kyseistä raporttia haitta-ainepitoisen maan määrän ja laadun 

arvioinnissa.  

 

Luotiaseratojen ammuntasuunta on ollut sama koko toiminnan ajan, taustavalleja on rakennettu 

käyttöönoton yhteydessä. Valleja ei ole puhdistettu rakentamisen yhteydessä. Taustavallien sisällä ei 

arvioida olevan merkittävästi vanhoja haitta-aine- tai luotikerrostumia. 

 

Taustavallien osumakohdissa on korkeita arseeni-, kupari-, lyijy- ja antimonipitoisuuksia, jotka ylittävät 

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) 

esitettyihin ohjearvoihin verrattuna suurimmalta osin ylemmän ohjearvon. Pilaantuneisuus ulottuu valleissa 

maksimissaan 0,4 m syvyyteen. Luodit ovat pääasiassa iskemäkohdissa ja niiden ympäristössä. 

 

 

 

Suojaus- ja puhdistamissuunnitelma 
 
Olemassa olevien taustavallien alueelta kaivetaan pois pilaantuneet maat, eli vallit kunnostetaan 

massanvaihdolla. Taustavallien pituudet ovat 28 m (hirvikiväärirata) ja 25 m (luodikkorata). Pilaantuneet 
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maat kaivetaan koko taustavallien pituudelta, noin 2–5 metriä vallin alaosasta sekä noin 0,5 m syvyydeltä. 

Hirvikivääriradan osalta maat kaivetaan 5 metrin korkeudelta vallin alareunasta ja luodikkoradan 2 metrin 

korkeudelta. Jos pilaantunutta maata poistetaan hirviradalta 28 x 5 x 0,5 m alalta on massamäärä noin 70 

m3 eli noin 120 tonnia. Jos maata poistetaan luodikkoradalta 25 x 2 x 0,5 m on massamäärä noin 25 m3 eli 

noin 40 tonnia. Yhteismäärä noin 160 tonnia. 

 

Maamassojen kaivua varten tulee hakea ilmoitusmenettelyllä pilaantuneen maan puhdistamispäätös eli 

PIMA-päätös valvovalta viranomaiselta (ELY-keskus) ennen töiden aloittamista. Ympäristötekninen valvoja 

laatii ilmoituksen liitteenä kunnostuksen yleissuunnitelman, joka esitetään valvovalle viranomaiselle. 

 

Kaivettavat haitta-ainepitoiset maat kuljetetaan Keski-Savon Jätehuolto Oy:n Riikinnevan jätekeskukseen. 

Kaivetut maat korvataan tuomalla puhdasta maata kauempaa taustavallien alueelta tai muualta 

ampumaradan alueelta. 

 

Kaivun yhteydessä maista tulee ottaa ympäristöteknisen valvojan toimesta maaperänäytteitä. Näytteiden 

raskasmetallien kokonaispitoisuudet mitataan kenttämittarilla. Osan näytteiden pitoisuudet varmistetaan 

laboratorioanalyysein. Kaivannon leikkauspinnoista otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, jotka analysoidaan 

laboratoriossa. 

 

Uusien puhtaasta maasta rakennettujen taustavallien pintaan asennetaan kumimattorakenne. Kumimatto 

estää sade- ja sulamisvesien pääsyn taustavalliin, jolloin vedet eivät pääse kosketuksiin taustavallin maa-

aineksen kanssa. Kumimaton paksu rakenne tekee sen, että luodinreikä käytännössä umpeutuu luodin 

mentyä siitä läpi.  

 

Kumimatto asennetaan taustavalliin koko alueelle, eli käytännössä koko vallin leveydelle ja pituudelle. 

Kumimatto asennetaan noin 1 m taustavallin etureunan ulkopuolelle ja myös koko vallin takapuolelle. 

Taustavallin sisään, iskemäkohdan alapuolelle, asennetaan betoninen L-muotoinen elementti, joka jakaa 

haitta-ainepitoisen ja puhtaan maan erilleen. Elementti asennetaan noin 45 asteen kulmaan, jolloin 

elementin kouruosa tulee ylöspäin.  

 

Kouruosan yläpuolelle asennetaan salaojaputki keräämään mahdolliset valliin imeytyvät vedet. 

Salaojaputken ja elementin väliin asennetaan muovikalvo tai vastaava. Salaojaputkesta vedet kulkeutuvat 

vallin ulkopuolella sijaitsevaan kokoojakaivoon. Elementin alapuolelle tulee toinen salaojaputki, josta vedet 

ohjataan omaan kokoojakaivoon. Kaivosta tarvittaessa otettavilla vesinäytteellä voidaan seurata, 

kulkeutuuko haitta-ainepitoista vettä vallirakenteen alapuolelle. 

 

Kumimaton kuntoa tulee seurata säännöllisesti vuosittain. Vettä läpäiseväksi rikkoutuneet kumimaton osat 

tulee joko vaihtaa tai paikata. Kumimaton käyttöikää voidaan pidentää esimerkiksi vaihtamalla niiden 

sijoittelua siten, että iskemäkohtien asema muuttuu. 

 

Luodikkoradan oikeaan reunaan tullaan mahdollisesti rakentamaan tässä yhteydessä yhden L-elementin 

kokoinen yksi pienoiskiväärin 50 metrin ampumapaikka saman tyyppisellä suojausrakenteella. Ampuminen 

tapahtuu olemassa olevasta luodikkoradan ampumakatoksesta, joten muita muutostöitä tai 

ampumamäärien lisääntymistä ei tapahdu. 

 

Töiden toteuttamisen on arveltu alkavan hirvikivääriradan osalta syksyllä 2020 radan ollessa valmis 

31.12.2021 mennessä. Luodikkoradan toteutuksen osalta aikataulu on vielä avoin, mutta optimaalisissa 

olosuhteissa radat tehdään samanaikaisesti, mutta luodikkoradan osalta kuitenkin viimeistään määräaikaa 

31.12.2026 noudattaen. 
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Yhteenveto 
 

Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun 

maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi 

voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 136 § ja 

ympäristönsuojeluasetuksen 24–25 § mukaisesti. Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ja viimeistään 45 

vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Ilmoitus toimitetaan Etelä-

Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

 

Riistanhoitoyhdistyksen miettimien vaihtoehtovertailujen perusteella ympäristön kannalta paras 

suojausmenetelmä on vaihtoehto, missä suojausrakenne tehdään uuteen puhtaaseen vallirakenteeseen. 

Suojausrakenteen johdosta esitetään poikkeusta ympäristölupamääräykseen viiden vuoden välein 

tehtävään puhdistamisvelvollisuuteen. Suojausrakenne ei päästä vettä taustavallin läpi maaperään. 

Puhdistamistarpeen arvioinnin käynnistäminen tehtäisiin tarvittaessa tutkittavasta kokoojakaivon 

vallirakenteen alapuolisen vesinäytteen tuloksista. Näytteestä tutkittavat aineet ja raja-arvot määritetään 

rakenteen käyttöönoton yhteydessä ympäristöviranomaisen kanssa. 

 

Koska nyt taustavallit puhdistetaan vanhoista ampumajätteistä ja uudet taustavallit rakennetaan puhtaasta 

maasta ja suojataan joka puolelta, esitetään poikkeusta puhdistamisvelvoitteeseen. Tarvittaessa vallin 

puhdistaminen voidaan tehdä iskemäkohtien kohdalla esimerkiksi seuloen, mutta puhdistustarvetta ei 

kannata määritellä kiinteiden vuosien tai laukausmäärien perusteella. Uudet luodit suojatussa taustavallissa 

eivät aiheuta hallitsematonta riskiä ympäristölle. Taustavallirakenteen alapuolisen vesinäytteen tutkiminen 

toimii hyvänä indikaattorina puhdistustarpeen arvioinnille. Jos arvioinnissa päädytään puhdistamiseen, 

taustavallien iskemäkohtien puhdistaminen tehtäisiin esimerkiksi seulomalla ja seulottujen massojen 

palauttamisella takaisin valliin.  

 

Ennakkoneuvottelussa 11.2.2020 Keski-Savon ympäristötoimen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa 

todettiin, että toimenpiteet voidaan toteuttaa ilmoituksella pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. 
Ilmoituksessa tulisi kuvata toteutettavat suojausrakenteet ja vallirakenteen haitta-aineiden 

tarkkailurakenteet. Toteutuneet suoja- ja tarkkailurakenteet ja esitys tulevasta tarkkailusta tulisi raportoida 

työn päätteeksi. 

 

 

Lisätiedot: 

Esko Laitinen 

Puh. 040 571 2333 

esko.laitinen@storaenso.com  

 

Jani Salomaa 

Puh. 040 511 2603 

joroinen@rhy.riista.fi 
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 31-33, 39, 41-42
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 34, 36
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on 
luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena 
kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta 
vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
  tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
  alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
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Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi:     029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

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

Oikeudenkäyntimaksu 

Itä-Suomen 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.

Tämän kokouksen päätökseen § 35, 37, 38, 40
ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin/kunnan verkkosivuilla. Mää-
räaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai-
sille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettä-
misestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tar-
koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viih-
tyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kun-
nan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomai-
sella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Keski-Savon ympäristölautakunta
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4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valit-
tajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valitukses-
sa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantito-
distuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen 
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan
saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittely-
vaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oi-
keuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökoh-
taisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähkö-
postitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. 
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä 
klo 16.15 mennessä.

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

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

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. 
Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valitta-
jan eduksi.
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