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D/309/11.01.08/2020

MAA-AINESLUPA VARASTOINTIIN, RYYHTÖLÄN SORA-ALUE, 
JOROINEN/ MAANRAKENNUS VILJAKAINEN OY

Maanrakennus Viljakainen hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-
ainesten varastointiin Ryyhtölän sora-alueelle Joroisten kunnan Ryyhtölän 
kylän kiinteistöille 171-417-7-45 Ryyhtölän sora-alue ja 171-417-7-47 
Ryyhtölän sora-alue II. Maa-ainesten varastoinnille haetaan lupaa 5 vuo-
deksi. Ottoalueen maa-aineslupa päättyi 31.5.2014, mutta alueella on vielä 
varastoituna yhteensä 7 850 m3 maa-ainesta 1 ha alueella. Alue sijaitsee 
Tervaruukinsalon 1E-luokan pohjavesialueella.

Lupahakemus on jätetty 23.4.2020 ja hakemusta on täydennetty viranomai-
sen pyynnöstä 30.4.2020. Lisäselvitys annettiin 22.10.2020, koska maa-ai-
neksien varastointi keskitettiin koskemaan kiinteistöjä 171-417-7-45 ja 171-
417-7-47 hakijan aloitteesta. Kiinteistöllä 171-417-7-46 olleet varastokasat 
siirrettiin lupa-alueelle lupahakemuksen vireilläoloaikana.

Kuulutus hakemuksesta julkaistiin 6.5.2020. Kuulutus ja hakemus pidettiin 
nähtävillä 6.5. – 12.6.2020 Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla 
sekä pelkkä kuulutus Joroisten kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Naapu-
rien kuuleminen tehtiin 6.5.2020 lähetetyillä kirjeillä, lisäksi hakija on itse 
kuullut rajanaapuria. 

Hakemuksista pyydettiin lausunto Etelä- Savon ELY-keskukselta, jolla ei 
ollut huomautettavaa hakemuksesta. Muistutuksia tai mielipiteitä ei saapu-
nut kuulemisaikana. Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine, mutta 
sitä ei annettu määräaikaan mennessä.

Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hie-
kan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varas-
toitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen on saatava lupa. Koska alueella 
on edelleen ottamiseen liittyvää varastointia ja alueen jälkihoitoa ei ole saa-
tettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa.

Lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädetty-
jen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupa-
määräysten vaikutus. Toiminta ei ole ristiriidassa Kotkatharju – Valvatus 
osayleiskaavan tai Etelä-Savon maakuntakaavan kanssa. 

Lupapäätösehdotus on liitteenä.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija ja lisätietoja:
Marika Limatius, ympäristösihteeri, p. 040 673 8488,
marika.limatius@leppavirta.fi
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Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Maanrakennus Viljakai-
nen Oy:lle liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen maa-aineslain mu-
kaisen luvan 5 vuodeksi maa-ainesten varastointiin Ryyhtölän sora-alueelle 
kiinteistöille 171-417-7-45 Ryyhtölän sora-alue ja 171-417-7-47 Ryyhtölän 
sora-alue II.

Luvan saajan on toimitettava jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen 
varalta 5 393 euron suuruinen vakuus 15.1.2021 mennessä. Vakuus on olta-
va voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan hyväksymän 
16.5.2019 § 42 maa-ainestaksan mukaisesti 580 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös tiedoksi: Hakija
Etelä-Savon ELY-keskus
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Keski-Savon ympäristölautakunta                   Kokouspäivämäärä 26.11.2020 § xx
PL 4, 79101 Leppävirta                  

Maa-aineslupa varastointiin 171-20-2, Ryyhtölän sora-alue (171-417-7-45, 171-417-7-47)

Hakija:

Maanrakennus Viljakainen Oy
Torstilantie 39 
79600 Joroinen
Y-tunnus: 2113307-2

Luvan tarkoitus:

Maa-ainesten varastointi

Sijainti: Ryyhtölän sora-alue
171-417-7-45 Ryyhtölän sora-alue
171-417-7-47 Ryyhtölän sora-alue II

 
Varastoitava kokonaismäärä: 7 850 m3
Lupa-aika: 5 vuotta

Asian käsittely:

Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty Joroisten ympäristönsuojeluviranomaiselle 23.4.2020. Lupahakemusta on 
täydennetty viranomaisen pyynnöstä 30.4.2020 ja lisäselvitys annettu 22.10.2020. Lisäselvitys 
annettiin, koska maa-aineksien varastointi keskitettiin koskemaan kiinteistöjä 171-417-7-45 ja 171-
417-7-47 hakijan aloitteesta. Kiinteistöllä 171-417-7-46 olleet varastokasat siirrettiin lupa-alueelle 
lupahakemuksen vireilläoloaikana. 

Hakemuksen sisältö

Maa-ainesten varastoinnille haetaan lupaa 5 vuodeksi. Ottoalueen maa-aineslupa päättyi 
31.5.2014, mutta alueella on vielä varastoituna yhteensä 7 850 m3 maa-ainesta, noin 1 ha 
alueella. Alue sijaitsee Tervaruukinsalon 1E-luokan pohjavesialueella. Metsittyminen on alkanut 
luontaisesti. Varastokasojen poistuessa pohjien kohdalle istutetaan puuntaimet ja silloin alue tulee 
kokonaan kasvipeitteiseksi.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

Ryyhtölän sora-alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueella on voimassa oleva 
Kotkatharju – Valvatus osayleiskaava (voimaantulopvm: 16.2.2017), jonka mukaan alue sijaitsee 
M-1 Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Lisäksi sora-alueen läheisyydessä, pohjoispuolella 
sijaitsee saa/115 –merkintä eli mahdollisesti pilaantunut kohde. 

Alueella on vahvistettu Etelä-Savon maakuntakaava, jossa alue on merkitty Tervaruukinsalon 1E-
luokan pohjavesialueeksi (pv 4.273). Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta tärkeät pohjavesialueet.
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Etelä-Savon ELY-keskus on laatinut Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen 
suojelusuunnitelman (2012). Ryyhtölän varastointialue sijoittuu pohjaveden muodostumisalueelle, 
alueen eteläosaan. Suojelusuunnitelman mukaan maa-ainestenotossa alueiden maisemointiin ja 
jälkihoitoon tulee kiinnittää huomiota ja vanhat maa-ainestenottoalueet tulee kunnostaa ja 
maisemoida maa-ainestenottolupien mukaisesti.

Kuuluttaminen

Kuulutus julkaistiin 6.5.2020 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 6.5. – 12.6.2020 Keski-Savon 
ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat 
sekä pelkkä kuulutus Joroisten kunnan sähköisellä ilmoitustaululla os. www.joroinen.fi.

Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu naapureita 5.5.2020 lähetetyillä kirjeillä (6 kpl) ja 
hakija on itse kuullut rajanaapuria (1 kpl).

Muistutukset

Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia/mielipiteitä kuulemisaikana.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat -
vastuualue)

Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue 
ilmoitti sähköpostitse 12.5.2020, ettei sillä ole lausuttavaa hakemuksesta.

Hakijan vastine

Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine 18.6.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä 
varastointiluvan ratkaisua varten pyydetystä lausunnosta. Hakija ei antanut vastinetta.

Katselmus

Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuksen 10.11.2020.
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Päätös:
Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Maanrakennus Viljakainen Oy:lle maa-aineslain 4 §:n 
mukaisen luvan maa-ainesten varastointiin hakemuksen mukaisesti sekä seuraavin 
lupamääräyksin:

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten (yhteensä 7 850 k-m3) varastointiin ja maisemointitöiden 
loppuun saattamiseksi 7.1.2026 mennessä. Alueella voidaan varastoida alueen olemassa 
olevat varastokasat. 
MaL 6, 10, 11 §, MaA 6 §

2. Koneiden sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä tai koneiden huoltotöitä ei sallita 
ottoalueella. Toiminta-aikana on huolehdittava, että käytössä on riittävästi öljynimeytysainetta 
sekä pakollinen polttoaineiden käsittely tehdään tiivispohjaisella alueella. Polttoaineiden pääsy 
maahan sekä mahdollinen polttoaineisiin kohdistuva ilkivalta on estettävä. 
MaL 11 §, MaA 6 §

3. Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. 
Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin 
vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle ja 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
MaL 11 §, MaA 6 §

4. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia ottoalueen ulkopuolelta. Tarvittaessa maisemointitöihin 
tuotavan orgaanisen aineksen käytöstä tulee antaa erillinen selvitys valvontaviranomaiselle.
MaL 11 §, MaA 6 §

5. Maisemointityöt on tehtävä hakemuksen mukaisesti. Luvanhaltija tekee siitä ilmoituksen 
lupaviranomaiselle lopputarkastusta varten, viimeistään kuitenkin ennen luvan 
voimassaoloajan päättymistä. 
MaL 11 §, MaA 6, 7, 8 §

6. Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle 5 393 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus 
jälkihoitotöiden varalta. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan 
voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen
on lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan
suoritetuiksi.
MaL 12 §, MaA 8 §

7. 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 liittyvistä toiminnan seurantaa ja 
tarkkailua varten. 
MaL 12 §, MaA 6, 7 §
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Lupaehtojen perustelut 

Lupaviranomainen voi muuttaa maa-aineslain nojalla antamiaan lupamääräyksiä, milloin toiminta 
on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai 
luonnonolosuhteisiin.

Lupamääräys 1:
Luvan voimassaolo ja maa-ainesten varastointi hakemuksen mukaisesti. 

Lupamääräys 2:
Tiivispohjaisella alustalla ehkäistään pohjaveden pilaantumisvaaraa, kun pakollinen polttoaineiden 
käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon sattuessa polttoaineet tai haitalliset kemialliset 
aineet eivät pääse kulkeutumaan vajovesien kautta pohjaveteen.

Lupamääräys 3: 
Toiminnan aikaiseen öljyvahinkojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. 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. 
Vahinkojen torjunnasta ja ennaltaehkäisystä on ohjeistettu Joroisten Tervaruukinsalon 
pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa (2012).

Lupamääräys 4: 
Muiden ylijäämämaiden varastointia ja käsittelyä ei tule tehdä ottamisalueella. Muualta tuodut maa-
ainekset saattavat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. 

Lupamääräys 5: 
Ottoalue tulee saattaa ottamistoiminnan jälkeen ympäröivään maiseman soveltuvaksi ja
sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua.

Lupamääräys 6:
Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden suuruus. Hakemuksessa ei ole esitetty vakuutta 
alueen jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi, joten vakuus määrätään Keski-Savon 
ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42 vahvistaman maa-ainestaksan mukaisesti.

Lupamääräys 7: 
Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta

Yleiset perustelut 

Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan 
ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen on 
saatava lupa. Koska alueella on edelleen ottamiseen liittyvää varastointia ja alueen jälkihoitoa ei 
ole saatettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupa myönnetään, koska 
toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu 
huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Varastointitoiminnasta on esitetty asianmukainen 
suunnitelma ja annettu tarpeelliset tiedot lupa-asian käsittelyä varten.
Tervaruukinsalon 1E –pohjavesialueella on kaksi pohjavedenottamoa, joista Joroisten kunnan 
Valkeisen vedenottamo sijaitsee lähempänä varastointialuetta, noin 1,5 km etäisyydellä siitä. 
Varastointitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.
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Etelä-Savon maakuntakaavan merkintä Tervaruukinsalon pohjavesialueesta (pv 4.273) on otettu 
huomioon lupamääräyksissä. Alueella on voimassa oleva (voimaantulopvm: 16.2.2017) Kotkatharju 
– Valvatus osayleiskaava. Maisemointisuunnitelman mukaan alue on tarkoitus saattaa 
metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan jälkeen, joka on kaavamerkinnän M-1 mukaista 
maankäyttöä. Varastointialueen pohjoispuolella sijaitsevan saa/115 –merkinnän eli mahdollisesti 
pilaantunut kohteen osalta sekä koko ottoalueen alueelta kohde on tutkittu Etelä-Savon ELY-
keskuksen toimeksi antamana Tervaruukinsalolle järjestetyn maaperän ympäristöteknisen 
tutkimuksen yhteydessä (tutkimusraportti 31.12.2016). Vaikka yhdessä koekuopassa saa/15 
merkinnällä olevan kohteen läheisyydessä kenttämittarilla todettiin lievästi kohonneita 
kokonaishiilivetypitoisuuksia, ei laboratoriossa analysoidussa rinnakkaisnäytteessä todettu 
analyysin määritysrajoja ylittäviä pitoisuuksia. Tutkimuksen yhteenvetona ottoalueella ei todettu 
viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta, joten kaavamerkintä saa/15 ei aseta varastointilupa-asiaan 
estettä tai muuta huomioitavaa ja samalla voidaan varmistua siitä, ettei vanhasta 
ottamistoiminnasta jää vaikutuksia maaperään maisemointitoimenpiteiden alle. 
Lupamääräyksissä on huomioitu Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman 
(2012) alueen maisemoinnin ja jälkihoidon osalta. 

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16, 19, 20, 21 §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-8 §
Keski-Savon ympäristölautakunta 16.5.2019 § 42 maa-ainestaksa

Maksu ja sen määräytyminen
Maa-ainesten varastointiluvan myöntämisestä maa-ainesalueelle ottoluvan voimassaolon 
päättymisen jälkeen peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42 
maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 580 euroa ja vuotuista valvontamaksua peritään 
voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan hallintolain 59 § ja 62 a §: ien mukaisesti. Päätöksen katsotaan tulleen 
tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.

Päätöksen jakelu
Maanrakennus Viljakainen Oy
Etelä-Savon ELY –keskus

Päätöksestä ilmoittaminen
Asianosaisille, joille lähetetty tieto hakemuksesta

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus 
on liitteenä. Valitusaika päättyy 7.1.2021.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Muutosta tähän Keski-Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla 
Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja valituksen toimittaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksi saannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

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

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

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

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

käyntiosoite: Minna Canthinkatu 64 
postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
puhelin: 029 56 42502 
faksi: 029 56 42501 
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
aukioloaika: klo 8–16.15 

Valitusoikeus Valitusoikeus on:

1) asianosaisella; 
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja 
luonnonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla 
hallinto-oikeus on muuttanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai 
kumonnut lupapäätöksen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää 
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen 
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 65, 66, 69, 72 - 74
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 67 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätöksiin § 70, 71
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Tämän kokouksen päätökseen § 68 
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.
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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.

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.
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