
LEPPÄVIRRAN KUNTA

Kokousaika 11.6.2020 klo 18.00 – 19.09 

Kokouspaikka Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Henkilöiden
suojaamiseksi tartunnoilta ja Keski-Savon ympäristölautakunnan
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi pidetään kokoukset toistaiseksi
sähköisinä.

Sähköinen kokous (kuntalaki 98 ja 99 §)
Hallintosääntö 97 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt
keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Läsnä Matti Kauhanen, puheenjohtaja
Markku Kröger, I varapuheenjohtaja
Tiina Luostarinen, II varapuheenjohtaja
Virpi Ettanen, jäsen
Laura Huikko, jäsen
Inka Luostarinen, jäsen
Mauri Kietäväinen, jäsen
Mari Lahti, jäsen
Olavi Martikainen, jäsen
Osmo Puustinen, jäsen
Juha Suomalainen, jäsen
Pauli Turunen, jäsen

Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä
Eila Kainulainen, esittelijä

Muut osallistujat

Poissa Heikki H. Havukainen, kunnanhallituksen edustaja

Asiat § 31-42

Allekirjoitus
ja varmennus 

Leppävirralla 11.6.2020

Matti Kauhanen
puheenjohtaja

Merja Voutilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
Laura Huikko Juha Suomalainen

Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti. 

Nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on 12.6.2020 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan 
verkkosivuilla www.leppavirta.fi.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
4/2020

Sivu
 1

http://www.leppavirta.fi/


LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/360/11.01.08/2020

MAA-AINESLUVAN SIIRTO, DESTIA OY,  VUORELAN SORA-
ALUE, JOROINEN

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut ilmoitus maa-aineslain 13 a 
§:n mukaisesta luvan velvoitteista vapauttamisesta koskien Vuorelan sora-
aluetta kiinteistöillä Vuorela III (171-405-2-29) sekä Puunkolo (171-402-
59-0). Kiinteistöt ovat siirtyneet kiinteistökaupalla Juho Pöyhöselle.

Destia Oy ja Juho Pöyhönen pyytävät, että Destialle myönnetyn Vuorelan 
sora-alueen maa-aineslupa (Joroisten kunnanhallitus 8.8.2011 § 183) sekä 
ympäristölupa (Joroisten ympäristölautakunta 28.3.2013 § 14) siirretään 
Juho Pöyhöselle. Destia pyytää, että se vapautetaan mainittujen lupien vel-
voitteista ja vakuudet palautetaan. 

Maa-aineslupa on myönnetty soran ja hiekan ottoon 150 000 m3:n ottomää-
rälle. Luvan haltija on määrätty asettamaan 15 000 euron vakuus ottoalueen
jälkihoitoimenpiteiden varmistamiseksi. Lupa on voimassa 31.8.2021 saak-
ka.

Maa-aineslain 13a §:n mukaan, jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten 
ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviran-
omaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liitty-
vistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toi-
nen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ai-
nesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

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

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää siirtää Destialle myönnetyn Vuo-
relan sora-alueen maa-ainesluvan 8.8.2011 § 183 Juho Pöyhöselle ja samal-
la vapauttaa Destian maa-ainesluvan velvoitteista. 

Juho Pöyhösen tulee toimittaa Keski-Savon ympäristölautakunnalle vastaa-
van 15 000 euron vakuus toiminnan jälkihoitoimenpiteiden varmistamisek-
si.  Vakuuden on oltava voimassa vuosi luvan päättymisen jälkeen, mutta se
vapautetaan heti luvan velvoitteiden tultua täytetyiksi. Destian Joroisten 
kunnalle asettaman maa-ainesluvan mukainen 15 000 euron vakuus voidaan
palauttaa, kun korvaava vakuus asetettu.

Keski-Savon ympäristölautakunta merkitsee myös tiedokseen ympäristölu-
van siirtymisen Juho Pöyhösen hallintaan. 

34 §
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Destialta peritään maa-ainesluvan velvoitteista vapauttamisen johdosta 
Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42 hyväksymän maa-ai-
nestaksan 7 §:n mukaisesti 180 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Etelä-Savon ELY-keskus
Destia Oy 
Juho Pöyhönen
Joroisten kunta
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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
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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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