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MAA-AINESLUPA, MH-KIVI OY; MONIKKASALO 90-416-2-104,
HEINÄVESI
MH-kivi Oy hakee maa-aineslupaa kallion louhintaan, murskaukseen ja
maisemointiin Heinäveden kunnan Papinniemen kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Monikkasalo 90-416-2- 104. Toiminta on 4.12.2019 päättyneen,
Morenia Oy:lle myönnetyn maa-ainesluvan jatkamista maisemoimalla nykyinen louhos. Lupaa haetaan 38 000 m3 louhinnalle, josta valtaosa käytetään alueen luiskauksiin. Alueelta pois kuljetettava murskemäärä on 10 000
m3. Murskausaika jää alle 50 vuorokauteen ja murskauksesta tehdään erillinen meluilmoitus. Lupaa haetaan 30.6.2021 saakka.
Hakemusasiakirjat olivat sähköisesti nähtävillä 12.1.-17.2.2021 Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla, sekä kuulutus Heinäveden kunnan internetsivuilla www.heinavesi.fi. Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä kuulutusaikana.
Lupapäätösesitys on esityslistan liitteenä.
Valmistelija ja lisätietoja:
Eila Kainulainen, ympäristöpäällikkö, p. 044 7906 049,
eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää MH Kivi Oy:lle liitteen mukaisen maa-ainesluvan kallion louhintaan 38 000 m3 Heinäveden kunnan Monikkasalon kylän tilalla 90-416-2-104.
Luvan käsittelystä peritään lupamaksua 360 € ja lisäksi naapureiden kuuleminen 240 €.
Luvan saajalla on voimassa oleva vakuus maisemoinnin suorittamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Leppävirralla 26.02.2021
Eila Kainulainen

Leppävirran kunta
Keski-Savon ympäristölautakunta
PL 4, 79101 Leppävirta

PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivämäärä 25.2.2021 (§ 15)
Päätös on julkaistu 2.3.2021

Maa-aineslupa:

KALLION LOUHINTA JA MAA-AINESOTTOALUEEN MAISEMOINTI
HEINÄVEDEN KUNNAN PAPINNIEMEN KYLÄN TILALLA
MONIKKASALO 90-416-2-104

Hakija:

MH-Kivi Oy
PL 94
01301 Vantaa
Y-tunnus 2025454-2

Luvan tarkoitus:

Kallion louhinta ja maisemointi. Haettu otettava kokonaismäärä 38 000
m³. Lupaa haetaan 30.6.2021 saakka. Kokonaisottomäärä 38 000 m³,
josta 10 000 m3 alueelta poiskuljetettavaksi.

Asian käsittely:

Asian vireille tulo
Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 5.1.2021.
Hakemuksen sisältö
MH-Kivi Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiseksi Heinäveden
kunnan Papinniemen kylän tilalta Monikkasalo (90-416-2-104). Alueella
on aiemmin harjoitettu maa-ainesten ottotoimintaa Morenia Oy:n
toimesta. Edellinen maa-aineslupa on päättynyt 4.12. 2019. MH-Kivi
Oy:n tarkoituksena on maisemoida nykyinen louhos.
Lupaa haetaan 1,68 ha:n ottamisalueelle 30.6.2021 saakka ja haettu
ottomäärä on 38 000 m³. Toiminnan rahoittamiseksi alueelta viedään
pois 10 000 m³ kalliokiviaineksia, joista kaksi kolmannesta käytetään
metsähallituksen teiden ylläpitoon, loput lähialueen yksityisten ja
yritysten maarakennustarpeisiin. Loppuosa louhinnasta tehdään alueen
luiskaamiseksi. Myytäväksi murskattava kiviainesmäärä 10 000 m³
murskataan paikan päällä noin kahden viikon jakson aikana. Tästä
tehdään erillinen meluilmoitus.
Haettavana ottoalueena käytetään liitteenä olevien vuoden 2009
hakemuksen liitepiirrosten mukaista, 1,68 ha kokoista vaihetta 1. Koska
ottomäärä on pienempi kuin vuoden 2009 hakemuksessa, luiskaus ja
otto suoritetaan Mitta Oy:n jälkitilannekartan mukaiselta, laskennallisesti
noin 1,03 ha alueelta (jälkitilannekartan punainen rajaus luiskauksen
ympärillä, sijoittuu em. 1,68 ha alueelle). Mitta Oy:n piirtämä
lähtötilannekartan korkeuskäyrästö kattaa koko tilan alueen 28.9.2016
tehdyn lentomittauksen perusteella. Otto on ollut tämän jälkeen hyvin
vähäistä, joten lähtötilannekartta on sellaisenaan riittävän ajantasainen.
Mitta Oy:n jälkitilannekartta kuvaa 1:3 kaltevuuteen luiskattavaa
lopputilannetta myös hyvin. Luiskaukset suoritetaan kaltevuuteen 1:3 ja
montun pohja jää nykyiselleen, länteen viettävästi kaltevaksi, ja on
vanhan suunnitelman poikkileikkauksen mukaisella tasolla, joka vastaa
Mitta Oy:n jälkitilannekarttaa. Haettavan ottoalueen pinta-ala on
edellisen luvan mukaisesti 1,68 ha. Vaiheen 1 alue on
kokonaisuudessaan tuolloin ollut suurempi, jo otetun louhoksen pohjaa
ei ole otettu mukaan, koska pohjaa ei syvennetä.
1
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Murskausasema sijoitetaan louhokseen, jolloin lyhyen murskausjakson
aikainen melu- ja pölyvaikutus on mahdollisimman vähäinen. Maaaineksen otto ja jälkihoitotyöt järjestetään siten, että pohjavedelle
vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään ja pohjaveteen. Jos
alueella
joudutaan
säilyttämään
polttoaineita,
käytetään
kaksoisvaipallisia, laponestolla ja ylitäytönestimellä varustettuja säiliöitä.
Ulkopuolisia varoitetaan louhoksesta ja louhintatyöstä riittävän
tehokkailla merkinnöillä ja suojaamalla louhos maavalleilla ja lohkareilla,
sekä tarvittavissa määrin lippusiimalla. Kulku alueelle tapahtuu nykyistä,
louhosalueelle johtavaa reittiä. Reitti pidetään liikennöitävässä
kunnossa ja sitä kunnostetaan tarvittaessa. MH-Kivi Oy valvoo, että
louhoksen
reunat
sekä
ainesten
varastointipaikat
ovat
työturvallisuussäännösten mukaisia.
Luiskaukset tehdään suunnitelmapiirrosten mukaisesti niin, että
mahdollisimman saumattomasti yhtyvät alueen luonnontilaiseen
ympäristöön. Reunat luiskataan louheella ja maa-aineksilla
kaltevuudessa 1:3. Louhoksen pohja viettää länteen, joten louhokseen
ei kerry vettä. Maisemoinnin jälkeen alue suljetaan ottotoiminnalta ja jää
metsätalouskäyttöön. Mikäli alueelle tuodaan kasvukerrokseen
pintamaita ulkopuolelta, ne hyväksytetään lupaviranomaisilla.
Alueen kaavoitustilanne, suojelualueet, maankäyttö ja
ympäristövaikutuksille herkät kohteet
Lähin asutus sijaitsee hieman yli 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta,
päättyneen
maa-ainesluvan
piirroksissa
esitetyt
myöhemmät
ottovaiheet sijoittuvat tätä lähemmäksi, mutta sillä ei ole yleisesti
toiminta-aikoja rajoittavaa vaikutusta tähän maisemointi- ja
ottotoimintaan. Valamon luostari sijaitsee noin 1,5 km ottoalueen
itäpuolella. Kulku alueelle järjestetään nykyistä reittiä eteläpuoliselta
tieltä.
Alue sijaitsee Valamon ja Papinniemen osayleiskaava-alueella, jossa
ottoalue on M1-alueella, eli maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.
Etelä-Savon maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöjä.
Hakemusalue on pääosin avokalliota, jonka puusto on pääosin poistettu
jo aiemman toiminnan yhteydessä. Puustoa on jäljellä maisemoitavalla
alueella vain nykyisen louhosmontun eteläpuolella, poistettavaa
puustoa on mahdollisesti hieman myös sen itäpuolella. Louhinnan
lisäksi lähialueet ovat metsätalouskäytössä.
Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli kahdeksan kilometrin
etäisyydellä. Koska suunnitelma-alue sijaitsee rinteessä, louhosalueen
vedet on johdettu ja johdetaan länsipuolelle. Louhoksen pohja on
louhittu viettämään länteen ja louhoksen lounaiskulmasta lähtee oja,
joka johtaa vedet rummun kautta länsipuolisen tien alitse. Lähimmät
suojelualueet sijaitsevat noin 3,5 kilometrin etäisyydellä ja lähimmät
muinaismuistot Monikkalahden pohjoispuolella, joten toiminnalla ei ole
niihin vaikutuksia.
Toimet ympäristövaikutusten vähentämiseksi
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Ottoalue ei näy asutukselle eikä pohjoispuolisen Monikkalahden
suuntaan suojapuuston vuoksi. Maisemalliset vaikutukset ovat näin
ollen paikallisia ja vähäisiä, koska alue on hyvin tavanomaista
kallioaluetta, jolta puusto on pääosin poistettu jo aiemman toiminnan
yhteydessä. Otto maisemointeineen on melko pienimuotoista ja
murskaus tapahtuu louhoksessa, joten melu- pöly ja tärinävaikutukset
ovat vähäisiä, eivätkä ylitä niille asetettuja normitasoja. Suunniteltu
ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lähin sijaitsee yli 4
kilometrin etäisyydellä. Oton yhteydessä ei pohjavesipintaa alenneta, ja
siihen jätetään vähintään kahden metrin suojavyöhyke. Suunnitelman
mukaisesti toteutettuna ei otolla myöskään ole haitallista vaikutusta
alueen pohjaveden määrään tai laatuun, koska ottoalueelle sadannasta
tai kallion rakoilusta johtuvat vedet johtuvat alueelta nykyiseen tapaan
alueen länsipuolelle. Oton vaikutuspiirissä ei ole pohjavedenottamoita
tai yksityistalouksien kaivoja.
Toiminnan
vaikutuspiirissä
ei
ole
luonnonsuojelualueita
tai
muinaismuistoja. Ottoalueella ei ole tavattu sellaisia erityisiä, suojeltavia
kasvi- tai eläinlajeja joiden elinympäristö tulisi säilyttää ottotoimintaa
rajoittamalla. Louhoksesta johdettavan veden laatua tarkkaillaan
silmämääräisesti. Mikäli havaitaan jotain poikkeavaa tai ottoalueella
tapahtuu esim. öljyvuoto, alapuolisesta ojituksesta otetaan vesinäytteitä,
jotka analysoidaan hyväksytyssä laboratoriossa. Alueella säilytetään
öljyntorjuntakalustoa, imeytysturvetta tai vastaavaa.
Kuuleminen ja lausunnot
Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä
12.1.–17.2.2021 Heinäveden kunnan ja Keski-Savon ympäristötoimen
internet-sivuilla. Lisäksi hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu
naapureita 12.1.2021 lähetetyillä kirjeillä (4 kpl).
Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.
Tarkastukset
Ympäristöpäällikkö on tehnyt alueelle maastokäynnin hakijan edustajan
kanssa 9.6.2020.
Päätös:
Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää MH-Kivi Oy:lle maaaineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Heinäveden kunnan
Papinniemen kylään tilalle Monikkasalo (90-416-2-104) 5.1.2021
päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin
määräyksin:
Lupaehdot:
1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan
rajatulta 1,68 hehtaarin kaivualueelta. Ottamismäärä on enintään 38
000 m3.
Perustelu määräys 1. Maa-ainesten otto on sallittua ainoastaan
suunnitelman mukaiselta ottamisalueelta ja sallittu ottomäärä on
hakemuksen mukainen. Toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden maa3
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aineslain 3 §:n mukaisia seurauksia. MaL 6 §, 11 §
2. Lupa on voimassa 30.6.2021 saakka.
Perustelu määräys 2. Määräys 2. Luvan voimassaolo on hakemuksen ja
maa-aineslain 10 §:n mukainen. MaL 10 §
3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai
muulla vastaavalla tavalla ja asentaa alueelle korkeuslukeman
osoittavat merkit. Alueen turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla
tai muulla selvästi erottuvalla tavalla merkittävä jyrkännekohdat.
Perustelu määräys 3. Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen
rajat oltava selvästi merkittyinä maastoon. Alueen turvallisuuden
kannalta on alueen jyrkännekohdat suojattava onnettomuuksien
välttämiseksi. MaL 11 §, MaA 7 § Korkomerkkien avulla voidaan
valvonnalla varmistaa, ettei kaivua tehdä missään kohdin alle sallitun
alimman ottotason. MaL 11 §, MaA 7 §
4. Louhinta-alueen pinta tulee muotoilla siten, ettei lammikoitumista
tapahdu.
Perustelu määräys 4. Määräys on tarpeen pintavesien suojelemiseksi.
MaL 11§
5. Alin sallittu kaivutaso on ottosuunnitelman mukaisesti + 126 (N60).
Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on
jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon maakerros.
Perustelu määräys 5. Pohjaveden suojelemiseksi on tarpeen jättää
vähintään kahden metrin suojakerrospaksuus. MaL 11 § MaA 6 §
6. Ottamisalueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita ja niiden maaainesten otonaikaiset säilytyspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle, josta
ei haitallisia aineita pääse maaperään tai ympäröiviin ojiin. Työkoneissa
tarvittavan polttoaineen säiliöt on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on
sijoitettava niiden tilavuutta vastaavaan katoksella varustettuun suojaaltaaseen. Polttoainesäiliöt ja työkoneiden tankkaus on tehtävä
tukitoiminta-alueella, joka on varustettu vettä heikosti läpäisevällä
pinnoitteella tai suojakalvolla. Tukitoiminta-alue on sijoitettava alueelle,
jossa suojakerroksen paksuus pohjaveteen on vähintään 2 metriä.
7. Ottamisalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä
varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on
ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi
sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle ja Keski-Savon
ympäristötoimelle. Alueella on oltava toiminnan aikana riittävästi
imeytysainetta ja tiivis paikka, johon saastunut maa voidaan
väliaikaisesti koota.
Perustelu määräykset 6. ja 7. Määräykset ovat tarpeellisia pohjaveden
ja maaperän suojelemiseksi. MaL 11§

4

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.02.2021 / 15 §

8. Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä ja
laatu sähköisesti Notto – järjestelmän kautta.
Määräys 8. Määräys perustuu maa-aineslain 23 a §:ään.
9. Kiviaineksen murskauksesta on tehtävä meluilmoitus Heinäveden
kunnan ympäristöviranomaiselle. Ennen murskaustoiminnan
aloittamista on tehtävä aloitustarkastus.
Perustelu määräys 9. Kiviaineksen murskaus vaatii meluilmoituksen tai
ympäristöluvan toiminnan kestosta riippuen. Murskauksen kestoksi on
arvioitu noin 2 viikkoa.
10. Maisemointi (jälkihoito) ottoalueella on tehtävä loppuun luvan
voimassaolon aikana. Maisemoinnin yhteydessä alueen reunoille tehdyt
pintamaavallit on käytettävä maisemointiin. Louhepenkereet on
tasoiteltava ja muotoiltava turvallisiksi pintamaiden avulla. Alueelle on
muodostettava riittävän paksu kasvualusta kasvillisuudelle. Alueen
takaosassa oleva osin rikkinäinen metalliaita on poistettava ja
kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn.
Perustelu määräys 10. Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa
lakkautettu maa-ainestenottoalue turvalliseksi ihmiselle ja ympäristölle.
Lisäksi oikealla maisemoinnilla suojellaan pohjaveden laatua, alue
sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan
alueen jälkikäyttö. MaL 11 §
11. Luvan saajan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä luvan
valvontaviranomaiselle tarkastusta varten. Lopputarkastus on pidettävä
viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä
valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.
Perustelu määräys 11. Määräys on annettu toiminnan valvomiseksi.
MaA 7 §
12. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajalla on oltava
riittävä vakuus. Koska luvan hakijalla on voimassa 9.12.2019
päättyneen maa-ainesluvan vakuus 16 400 € vuoden 2021 loppuun,
uutta vakuutta ei tarvitse asettaa. Vakuus vapautetaan, kun
lopputarkastus on tehty ja maisemointivelvoitteet on todettu täytetyiksi.
Perustelu määräys 12. Määräys on annettu maa-aineslain 11 §:n nojalla
määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. MaL 12 §, MaA 8
§

Yleiset perustelut
Ottamisalue on vanhaa ottamisaluetta, eikä siellä ole tiedossa olevia
metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä tai luonnonsuojelualueita. Alueelle aiemmin myönnetyn
luvan mukaista maa-ainesta ei ole kaikkea vielä otettu. Maaaineshuollon kannalta on perusteltua hyödyntää olemassa olevat
ottamiseen soveltuvat maa-ainestenottoalueet mahdollisimman
5
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tehokkaasti. Kaivannaisalue on myös tärkeää saada maisemoitua
loppuun suunnitelmien mukaisesti.

Maksut ja vakuudet
Maa-aineslupahakemuksen käsittelystä peritään Keski-Savon
ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 hyväksymän taksan mukaisesti
kohdan 2.1 mukaisesti 360 €. Lisäksi naapureiden kuulemisesta
peritään taksan mukaisesti 240 €.
Vuotuista valvontamaksua peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan
17.12.2020 § 80 hyväksymän taksan mukaisesti.
Luvan saajalla on voimassa oleva riittävä vakuus maisemointitöiden
loppuun saattamisen varalle.
Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3-7, 10 – 13, 19, 20, 21, 23, 23 a §:t
Vna maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 17.12.2020 § 80.
Päätöksestä tiedottaminen
Päätös julkaistaan sähköisesti Keski-Savon ympäristötoimen
nettisivuilla. Päätöskuulutus julkaistaan Heinäveden kunnan nettisivuilla
ja ilmoitustaululla.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Valitusaika päättyy 7.4.2021
JAKELU:

Hakija
Pohjoi-Karjalan ELY- keskus
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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.
Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 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 virkaajan 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.
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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.
Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa
muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 €.
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Tämän kokouksen päätökset § 13, 14, 20, 21, 22, 24 - 26
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei
saa hakea muutosta.
Tämän kokouksen päätökseen § 15 - 19
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.
Tämän kokouksen päätökseen § 23
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

