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Tiina Luostarinen, II varapuheenjohtaja
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Poissa Pauli Turunen, jäsen

Asiat § 65 - 74
§ x        (Salainen: mainittava minkä lain ja pykälän mukaan salainen)

Allekirjoitus
ja varmennus 
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Matti Kauhanen
puheenjohtaja

Merja Voutilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
Mauri Kietäväinen Mari Lahti

Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti. 

Nähtävillä olo Tämä pöytäkirja on 27.11.2020 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan 
verkkosivuilla www.leppavirta.fi.
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D/648/11.01.08/2020

MAA-AINESLUVAN SIIRTO RUDUS OY, PIEKSÄMÄKI

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut ilmoitus maa-aineslain 13 a
§:n mukaisesta luvan velvoitteista vapauttamisesta koskien maa-ainestenot-
toa kiinteistöllä Sorala (593-450-8-1).  Kiinteistö on siirtynyt kiinteistökau-
palla Savon Kuljetus Oy:lle.

Rudus Oy ja Savon Kuljetus Oy pyytävät, että Rudus Oy:lle myönnetyn ti-
lan Sorala maa-aineslupa (Keski-Savon ympäristölautakunta 27.9.2018 § 
69) siirretään Savon Kuljetus Oy:lle. Rudus Oy pyytää, että se vapautetaan 
mainitun luvan velvoitteista ja vakuudet palautetaan.

Maa-aineslupa on myönnetty soran ja hiekan ottoon 80 000 m3:n ottomää-
rälle. Luvan haltija on määrätty asettamaan 30 150 euron vakuus ottoalueen 
jälkihoitoimenpiteiden varmistamiseksi. Lupa on voimassa 1.11.2025 saak-
ka. Maa-aineslain 13a §:n mukaan, jos lupaan perustuva oikeus maa-aines-
ten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupa-
viranomaiselle.

Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä
velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen aines-
ten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Valmistelija ja lisätietoja:
Maija Nykänen, vs. ympäristösihteeri,
p. 044 3686729, maija.nykanen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää siirtää Rudus Oy:lle myönnetyn 
Soralan maa-ainesalueen maa-ainesluvan 27.9.2018 § 69 Savon Kuljetus 
Oy:lle ja samalla vapauttaa Rudus Oy:n maa-ainesluvan velvoitteista. Sa-
von Kuljetus Oy:n tulee toimittaa Keski-Savon ympäristölautakunnalle vas-
taavan 30 150 euron vakuus toiminnan jälkihoitoimenpiteiden varmistami-
seksi. Vakuuden on oltava voimassa vuosi luvan päättymisen jälkeen, mutta 
se vapautetaan heti luvan velvoitteiden tultua täytetyiksi. Rudus Oy:n Lep-
pävirran kunnalle asettaman maa-ainesluvan mukainen 30 150 euron va-
kuus voidaan palauttaa, kun korvaava vakuus asetettu.

Rudus Oy:ltä 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.

68 §
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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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