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D/217/11.01.08/2020

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN (DN:RO HE 3/2018) MUUTTA-
MINEN, OTTAMISALUEEN RAJAUKSEN JA OTTOTASON MUUTOS, MIETTILÄN MAA-AINES-
ALUE, KYPÄRÄJÄRVEN KYLÄ, 90-414-9-0, HEINÄVESI

Metsähallitus hakee Heinäveden kunnan, Kypäräjärven kylän tilalle Koh-
mansalo (90-414-9-0) voimassaolevan maa-aines- ja ympäristöluvan 
(DN:ro HE 3/2018) muutosta ottamisalueen rajauksen muuttamiseksi siten, 
että nykyisen ottoalueen pohjoisrajaa siirretään etelään päin 30 - 40 metriä 
ja itäosan rajausta itään päin 70 metriä. Ottamisalueen pinta-ala tulee ole-
maan 3,10 ha ja ottoalueen pinta-ala 1,51 ha. Lisäksi haetaan muutosta 
alimman ottotason muuttamiseksi kaksi (2) metriä nykyistä luvanmukaista 
ottotasoa alemmaksi tasoon + 103,00 (N2000).

Muilta osin lupaan ei haeta muutoksia. Luvan mukainen kokonaisottomäärä
ja ottoaika pysyvät voimassa olevan luvan mukaisina. Alueen rajauksen 
muuttaminen ja ottotason laskeminen parantavat kiviainesesiintymän teho-
kasta käyttöä helpottaen työkoneiden liikuteltavuutta toiminta-alueella.

Varsinaisen lupakäsittelyn yhteydessä on pyydetty lausunnot Etelä-Savon 
ELY-keskukselta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta ja terveysviranomaiselta. 
Rajanaapurit on kuultu varsinaisen luvituksen yhteydessä. Luvan muutos-
hakemuksesta kuulutettiin 7.4. – 15.5.2020. Asiakirjat olivat nähtävillä 
Keski-Savon ympäristötoimen ja Heinäveden kunnan verkkosivuilla 30 päi-
vän ajan. Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Aiemman lupapäätöksen yhteydessä on selvitetty, ettei otto aiheuta maa-ai-
nesalain 3 §:n vastaisia seurauksia ja, että lupa voidaan ympäristönsuojelu-
lain perusteella myöntää.

Maa-aineslain 16 §:n 2 mom. mukaan lupaviranomainen voi luvan voimas-
saoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapää-
töksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksis-
tä edellyttäen, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkin-
taa koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muutta-
mista eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan on katsottava, että voimassa olevan 
ympäristöluvan mukaisia lupamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa. Luvassa 
on annettu ympäristösuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset 
mm. päästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään ja sel-
vitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Muutoshakemuksen asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Lupapäätösehdotus 
on esityslistan liitteenä 1.

37 §

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
11.06.2020

Sivu
 2



LEPPÄVIRRAN KUNTA

Valmistelija ja lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen, puh. 044 
7906 049, eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää muuttaa Metsähallituksen liittees-
sä 1 olevan päätösehdotuksen mukaisesti yhteiskäsittelyluvan (DN:ro HE 
3/2018) lupamääräyksiä 1 (ottoalueen rajauksen muutos) ja 2 (alin sallittu 
ottotaso).

Hakemuksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 
16.5.2019 § 42 hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti liitteen 5 C koh-
dan 2.3 "Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse 
laatia erillistä ottamissuunnitelmaa" mukainen maksu 180 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ASIA Päätös voimassa olevan ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisen ja maa-aineslain 4 a 
§:n mukaisen yhteiskäsittelyluvan (DN:ro HE 3/2018) ottamisalueen rajauksen ja otto-
tason alentamisen muutoshakemuksesta Heinäveden kunnan Kypäräjärven kylän 
Kohmansalon tilalla 90-414-9-0.

LUVAN HAKIJA

Osoite: Metsähallitus
Urheilukatu 3 A
81700 LIEKSA

Y-Tunnus: 01167266-7
Yhteyshenkilö: Ilmo Heikkinen

Puh. 0400 183 174
ilmo.heikkinen@metsa.fi

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Kiinteistön omistaja Suomen valtio

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Metsähallitus on laittanut Keski-Savon ympäristölautakunnassa 6.3.2020 vireille maa-
aineslain 16 §:n mukaisen muutoshakemuksen voimassa olevan yhteiskäsittelyluvan 
(DN:ro HE 3/2018) nykyisen ottoalueen rajauksen muuttamisesta ja alimman ottota-
son muuttamisesta kaksi (2) metriä nykyistä luvanmukaista ottotasoa alemmaksi ta-
soon + 103,00 (N2000).

Maa-aineslain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukai-
nen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksel-
lä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ym-
päristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e perusteella.

Ympäristösuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momen-
tin 6 a ja b-kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan toimivaltaan.

HAKEMUKSEN VIREILLE TULO

Hakemus on tullut vireille 6.3.2020 (DN:ro 217/2020).

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Ottamisalue sijaitsee Heinäveden kunnan Kypäräjärven kylässä, Heinäveden keskus-
taajamasta noin 16 km luoteeseen. Heinäveden suunnalta tultaessa valtatieltä erka-
nevaa Älymäen yksityistietä ja sitä jatkuvaa metsätietä pitkin noin 3 km etäisyydellä 
luonteen suuntaan. Maa-ainesalue ja sitä ympäröivät alueet ovat havupuuvaltaista 
sekametsää.

Lähimmät asuinkiinteistön ja suunnitellun ottoalueen väliin jää yli 300 metrin etäisyys.
Miettilän ottoaluetta lähin rakennus on noin 950 metrin etäisyydellä ottoalueesta kaa-
kon suuntaan oleva vapaa-ajan asuinrakennus.
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Miettilän maa-ainesalue sijoittuu Kohmansalo (90-414-9-0) -kiinteistölle ja etäisyys ot-
toalueen rajasta lähimpään kiinteistörajaan on 270 m. Kohmansalon kiinteistöllä on 
useita rajanaapureita, koska kiinteistön pinta-ala on 1 002,8 ha.

Miettilän maa-ainesalueen läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita, eikä se sijoi-
tu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin ympäristöhallinnollinen 
luokittelema pohjavesialue on noin 15 kilometrin etäisyydelle lounaaseen sijoittuva 
Turpeensalmi (0842013) vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Suvasveden 
saaristot (FI0600028) on lähin Natura-alue luoteessa noin 5.5 km päässä.

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Alueella on voimassa oleva maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteiskä-
sittelylupa (Keski-Savon ympäristölautakunta 26.4.2018 § 34, DN:ro HE 3/2018). 
Lupa on lainvoimainen. Muutoshakemus koskee myönnetyn maa-ainesluvan otto-
alueen pohjois- ja itäosan rajauksen muuttamista ja luvassa sallitun alimman ottota-
son 105,00 (N2000) alentamista. 

Hakemuksen mukaan nykyisen ottoalueen pohjoisrajaa siirretään etelään päin 30 - 
40 metriä ja itäosan rajausta itään päin 70 metriä. Ottamisalueen pinta-ala tulee ole-
maan 3,10 ha ja ottoalueen pinta-ala 1,51 ha. Uuden ottotason korkotaso tulee ole-
maan kaksi metriä alempana nykyistä eli tasolla +103,00 (N2000).

Hakemuksen mukaan alueen rajauksen muuttaminen ja ottotason laskeminen paran-
tavat kiviainesesiintymän tehokasta käyttöä helpottaen työkoneiden liikuteltavuutta 
toiminta-alueella. Otettavan maa-aineksen määrä ja ottamisaika säilyvät voimassa 
olevan maa-ainesluvan mukaisina.

Muilta osin lupaan ei haeta muutoksia. Luvan mukainen kokonaisottomäärä ja ottoai-
ka pysyvät voimassa olevan luvan mukaisina.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Luvan muutoshakemuksesta kuulutettiin 7.4. – 15.5.2020. Asiakirjat olivat nähtävillä 
Keski-Savon ympäristötoimen ja Heinäveden kunnan verkkosivuilla 30 päivän ajan.

Rajanaapurit on kuultu lupaviranomaisen toimesta varsinaisen luvituksen yhteydessä,
eikä naapureilla ollut tuolloin huomautettavaa asiassa. Nyt toteutettavaksi suunnitel-
lulla rajauksen muutoksella ei voida katsoa olevan vaikutusta ottotoiminta-alueen ul-
kopuolella.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia ja mielipiteitä hakemuksesta ei ole annettu.

Lausunnot

Muutoshakemukseen liittyen ei ole pyydetty lausuntoja.

Lupaviranomainen on pyytänyt lausunnot varsinaisen lupakäsittelyn yhteydessä Ete-
lä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta ja terveysviranomaiselta.
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Tarkastukset

Ympäristöpäällikkö on tehnyt alueella maastotarkastuksen 19.11.2019. 

Voimassa olevan yhteiskäsittelyluvan mukaisella tarkastuksella keskusteltiin maa-ai-
nesluvan muutostarpeesta. Tarkastuksella todettiin, että varsinaisen luvan mukainen 
alin sallittu ottotaso +105,00 (N2000) hankaloittaisi työtä, koska ottoalueen etureu-
naan olisi tullut kynnys. Lisäksi tarkastuksella tuli esille, että alueen pohjoisosan kal-
lion päällys halutaan jättää hakkaamatta ympäristösyistä, jolloin ottoalue kapenisi 
pohjoisosasta tuolta kohdin.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta hyväksyy Metsähallitukselle Heinäveden kunnan Kypäräjärven 
kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kohmansalo 90-414-9-0, haetun muutoksen voimas-
sa olevaan Keski-Savon ympäristölautakunnan 26.4.2018 § 34 myöntämään yhteis-
käsittelylupaan (DN:ro HE 3/2018) muuttaen lupamääräyksiä 1 (ottoalueen rajauksen
muutos) ja 2 (alin sallittu ottotaso) 6.3.2020 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden 
mukaisesti seuraavasti.

Lupamääräykset

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,1 ha:n
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 30 000 m3 ktr.

Lupamääräyksen 1 perustelut: Ottoalueen rajaus on hakijan muutoshakemuk-
sessa esitetyn mukainen. Kokonaisottomäärä on voimassa olevan yhteiskäsittely-
luvan mukainen. 

2. Alin sallittu ottotaso on taso +103.00 (N2000). Alueen korkotaso ja alin ottotaso 
tulee merkitä alueelle näkyville paikoille, jossa ne säilyvät pysyvästi koko ottamis-
toiminnan ajan.

Lupamääräyksen 2 perustelut: Määräys on maa-aineslain mukainen ja hakijan 
muutoshakemuksessa esitetyn mukainen.

3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaa-
valla tavalla, niin että merkit ovat koko ajan nähtävissä. Ottamisen aikana synty-
vät jyrkänteet on suojattava putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Alueella tapahtuvas-
ta liikenteestä on kiinnitettävä riittävät varoitustaulut alueella tulevan tien varteen.
Tarvittaessa alueen tulotie tulee varustaa puomilla ja se tulee pitää suljettuna aina
silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

Lupamääräyksen 3 perustelut: Määräys on maa-aineslain mukainen. Toiminnan
valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä kor-
kotasojen oltava näkyvissä koko ottoajan. 

Määräys on tarpeen alueen yleisen ja työturvallisuuden vuoksi ja ettei alueella 
kulkijoille aiheudu onnettomuusvaaraa.

Muilta osin yhteiskäsittelylupa (K-S ymp.ltk 26.4.2018 § 34, DN:ro HE 3/2018) jää 
edelleen voimaan.
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Vakuus

Muutoksella ei ole vaikutusta tarvittavan vakuuden määrään. Luvanhaltija on toimitta-
nut luvassa (DN:ro HE 3/2018) määrätyn vakuuden (7750 euroa), joka on voimassa 
12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen 8.6.2033 saakka. 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Alueella on voimassa oleva maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteiskä-
sittelylupa (K-S ymp.ltk 26.4.2018 § 34, DN:ro HE 3/2018). Lupa on lainvoimainen.

Maa-aineslain 16 §:n 2 mom. mukaan lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaika-
na antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksy-
tystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen edelly-
tyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat 
säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä vaikuta 
asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

Alue sijaitsee valtion omistamalla ja Metsähallituksen hallinnoimalla 1 002,8 ha:n kiin-
teistöllä (Kohmansalo). Ottamisalueen pinta-ala on 2,1 ha. Lähimmän naapurikiinteis-
tön rajaan ottamisalueen reunasta on 270 m. Häiriintyviä kohteita ei ole alle 500 met-
rin etäisyydellä. 

Hakija on varsinaisen luvan käsittelyn yhteydessä esittänyt melu- ja pölyhaittojen jää-
vän asetukselle ja loma-asutukselle, alle lain lainsäädännössä määrättyjen rajojen. 
Varsinaisen luvan lupamääräyksissä on lisäksi esitetty toimenpiteet, joihin ryhdytään, 
mikäli toiminnasta aiheutuu kohtuutonta melua tai pölyhaittaa.

Aiemman lupapäätöksen yhteydessä on selvitetty, ettei otto aiheuta maa-ainesalain 
3 §:n vastaisia seurauksia ja, että lupa voidaan ympäristönsuojelulain perusteella 
myöntää.

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan on katsottava, että voimassa olevan ympäristö-
luvan mukaisia lupamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa. Luvassa on annettu ympäris-
tösuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä sekä 
toimista, joilla ehkäistään, vähennetään ja selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai 
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

MAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakemuksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42
hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti liitteen 5 C kohdan 2.3 "Laajuudeltaan ja
vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa" 
mukainen maksu 180 euroa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Keski-Savon ympäristölautakunta 16.5.2019 § 42

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
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Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla 
maa-aineslain 19 §:n mukaisesti.

Luvan myöntämisestä ilmoitetaan niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat sitä 
pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valitsemalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Liit-
teenä valitusosoitus.
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VALITUSOSOITUS

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

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asian-
osaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettä-
misestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan ta-
pahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituk-
sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset il-
menevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviran-
omaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

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
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, jo-
hon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhe-
valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava 
myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitetta-
va 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 saantitodistuk-
sesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneel-
le viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavus-
taja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oi-
keudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hal-
lintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen 
on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai
asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona 
hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on olta-
va perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
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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 osoitteessa 
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 valittajan 
eduksi.
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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

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
11.06.2020

Sivu
 12



LEPPÄVIRRAN KUNTA

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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