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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/106/11.01.00/2021

YMPÄRISTÖLUPA LENTOPAIKKATOIMINTAAN, JOROISTEN 
KUNTA

Joroisten kunta hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölu-
paa sekä 199 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta 
huolimatta lentopaikkatoimintaan Varkauden lentopaikalle, Joroisten kun-
nan Joroisniemen kylän kiinteistöille 171-403-11-6 ja 171-403-11-5. Ky-
seessä on olemassa oleva lentokenttä os. Lentoasemantie 130, 79600 Joroi-
nen, jossa lentopaikkatoiminta aloitetaan uudelleen. Alueella ei ole aiempaa 
ympäristölupaa. Toiminnalle haetaan samanaikaisesti myös lentopaikan pi-
tolupaa liikenne- ja viestintävirastolta Traficomilta.

Lentopaikan käyttö toiminnan alkaessa on pääasiassa Varkauden Lentoker-
ho ry:n yleisilmailun harrastamista sekä koulutusta, mutta lentopaikka toi-
mii myös yleisilmailun käyttöön tarkoitettuna valvomattomana lentopaikka-
na. Lentokerhon lento-operaatioiden määrä on alustavan arvion mukaan 50-
350 kpl noin 6 kk kestävän lentokauden aikana. Kiitotiellä ei ole talvikun-
nossapitoa.

Alueella harjoitettavan harrasteilmailun arvioidaan aiheuttavan vain vähäi-
siä melupäästöjä. Ympäristöön kohdistuvaa lentomelua voi hakemuksen 
mukaan rajoittaa välttämällä häiriötä tuottavaa lentämistä. Toiminnassa vä-
liaikaisesti säilytettävä polttoainemäärä on vähäinen. Lentopaikan huleve-
det purkautuvat Joroisselkään. Alueella ei käytetä kemikaaleja.

Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmässä Varkauden lentopaikka on osoi-
tettu lentoliikenteen alueen merkinnällä LL. Lentopaikan ympärille on osoi-
tettu alueen elinkeinojen kehittämistä sekä maankäytön ja liikenteen yh-
teensovittamista ohjaava merkintä EKK (EKK 4.4). Maakuntakaavassa len-
topaikan ympärillä on Lden > 55 dB:n melualue (me1 4.261). Lentopaikka 
sijaitsee Joroisten kirkonkylän osayleiskaava-alueeseen (oikeusvaikutukse-
ton yleiskaava), lentoliikenteen alueeksi (LL).

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 19.2.-29.3.2021 Keski-Savon ym-
päristötoimen internet sivuilla sekä pelkkä kuulutus Joroisten kunnan säh-
köisellä ilmoitustaululla. Hakemuksen vireilläolosta on lisäksi ilmoitettu 
18.2.2021 ilmestyneessä Joroisten lehdessä.  Lähiympäristössä sijaitsevien 
kiinteistöiden omistajia on tiedotettu 19.2.2021 päivätyllä kuulemiskirjeel-
lä. Hakemuksesta saapui yksi (1) muistus.

Ympäristölupahakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Savon ELY –kes-
kukselta (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue ja liikenne- ja infrastruk-
tuuri vastuualue), Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Joroisten terveyden-
suojeluviranomaiselta, Pohjois-Savon Maakuntaliitolta, Karjalan Lennos-
tolta, Puolustusministeriöltä sekä Traficomilta. Hakemuksesta saapui seitse-
män (7) lausuntoa. 
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

Hakija antoi vastineensa ympäristöluvan ratkaisua varten pyydetyistä lau-
sunnoista ja muistutuksista 14.4.2021 päivätyllä kirjeellä. Luvan vireilläo-
loaikana neuvotteluja on järjestetty 27.1.2021, 3.2.2021 ja 19.4.2021.

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä.

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

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Joroisten kunnalle ym-
päristösuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan lentopaikkatoimintaan 
Joroisten kunnan Joroisniemen kylän kiinteistöille 171-403-11-6 ja 171-
403-11-5. Päätös on toistaiseksi voimassa oleva. 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen toiminnanaloittamislupa muutok-
senhausta huolimatta myönnetään. 

Ympäristöluvan mukaista lentopaikkatoimintaa tai toiminnanaloittamislu-
valla sallittua lentopaikkatoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin luvan saajalla 
on Traficomin lentopaikan pitolupa.

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristö-
lautakunnan 17.12.2020 § 80 ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liite-
taulukon kohdan 11.1 mukaisesti yhteensä 3120 euroa. Lehtikuulutuksista 
aiheutuneet kustannukset peritään hakijalta erikseen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös tiedoksi: Joroisten kunta
Pohjois-Savon ELY –keskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue)
Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue)
Pohjois-Savon Maakuntaliitto
Pohjois-Savon Pelastuslaitos
Joroisten terveydensuojeluviranomainen 
Puolustusvoimat (Pääesikunta)
Traficom
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Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(20)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 29.4.2021 (§ 44)
PL 4 
79101 Leppävirta                                 

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Ympäristönsuojelulain  27  §:n  mukainen  ympäristölupahakemus sekä  199  §:n 
mukainen toiminnan aloittamislupahakemus lentopaikkatoimintaan Joroisten kunnan 
Joroisniemen  kylän  kiinteistöille  171-403-11-6  ja  171-403-11-5.  Kyseessä  on 
olemassa oleva lentokenttä, jossa lentopaikkatoiminta aloitetaan uudelleen. Alueella 
ei ole aiempaa ympäristölupaa. 

LUVAN HAKIJA

Joroisten kunta
Lentoasemantie 130
79600 JOROINEN
Y-tunnus: 0207112-8
joroinen.kunta@joroinen.fi

Yhteyshenkilö:
Petri Miettinen 
puh. 040 661 4342

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Ympäristölupahakemus  koskee  lentopaikkatoimintaa.  Varkauden  lentopaikka 
sijaitsee os. Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen.  Lentopaikan kiitotie ja kiitoalue 
sijaitsevat kiinteistöllä 171-403-11-6 ja asematasoalue kiinteistöllä 171-403-11-5.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Lentopaikka  on  luvanvaraista  ympäristönsuojelulain  (527/2014)  27  §:n  liitteen  1 
taulukon 2 kohdan 12 b) mukaisesti. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan  ympäristönsuojeluviranomainen  on  toimivaltainen  lupaviranomainen 
lentopaikan  ympäristölupa-asiassa  ympäristönsuojelusta  annetun  valtioneuvoston 
asetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 11 a) mukaisesti. 

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 5.2.2021.
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminta  sijoittuu  kokonaisuudessaan  entiselle  olemassa  olevalle  Varkauden 
lentoaseman alueelle. Alueella on ollut lentotoimintaa yli 80 vuotta. Finavia Oyj luopui 
lentopaikanpitoluvasta myytyään alueelle sijoittuvat maa-alueensa 18.12.2019. Uutta 
lentopaikan  pitolupaa  ollaan  hakemassa  Traficomilta  Joroisten  kunnan  lukuun. 
Lentopaikalla ei ole ollut aiemmin ympäristölupaa.

Lentopaikka-alue kuuluu Joroisten kirkonkylän osayleiskaava-alueeseen merkinnällä 
LL  (Lentoliikenteen  alue).  Etelä-Savon  maakuntakaavassa  lentopaikka-alue  on 
merkinnällä  EKK  4.4:  Elinkeinojen  kehittämisen  kohdealue.  Em. 
maakuntakaavamääräyksen teksti: Merkinnällä osoitetaan Varkauden lentokenttä ja 
siihen  kytkeytyvä  aluekokonaisuus.  Alueella  on  tarvetta  kokonaisvaltaiseen 
elinkeinojen kehittämiseen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen.

Suunnittelumääräys:  Aluetta  kehitetään  seudullisena  työpaikka-  ja  palvelualueena. 
Alueen  elinkeinoja  kehitettäessä  ja  suunniteltaessa  tulee  ensisijaisesti  tutkia 
mahdollisuuksia  hyödyntää  lentokentän  olemassa  olevaa  infrastruktuuria.  Alueen 
maankäytön  ja  rakentamisen  mitoitus,  sijainti  ja  laajuus  on  määritettävä 
yksityiskohtaisemmassa  kaavoituksessa  siten,  että  alue  muodostaa  kestävän  ja 
toiminnallisesti  yhtenäisen  kokonaisuuden  osana  seudullista  palvelu-  ja 
yhdyskuntarakennetta.  Suunnittelussa  on  sovellettava  lisäksi  paikalliskeskuksen 
kohdemerkinnälle (a) annettuja suunnittelumääräyksiä.

Golfkentän itäreunalla on voimassa golf-alueen asemakaava. Kaavassa on esitetty 
golf-kentän  lisäksi  loma-asutusta.  Kaavaa  laadittaessa  on  laadittu  myös 
melumallinnus alueen lentoaseman tasoisella käytöllä.

Saimaan  alueen  rantayleiskaavan  (hyväksytty  3.1.2006,  täydennetty  6.2.2009) 
merkinnät  ulottuvat  Joroisselän  rannassa,  lentopaikan  kiinteistöille  171-403-11-5, 
171-403-11-6. Rantaluhta on av-merkinnällä rajattu. 

LENTOPAIKAN SIJAINTI, LÄHIYMPÄRISTÖ JA HÄIRIINTYVÄT KOHTEET

Kiitotien välitön ympäristö on pääosin peltoa. Itä-/koillissivulla on peltojen sivulla golf-
kenttä. Joroisselkään rajoittuva alue on soistunutta luhta-aluetta. Länsi-/lounaissivulla 
on metsää ja entistä lentoasemaa palvellut rakennusryhmä. Pohjoispää ulottuu lähes 
valtatie 5:lle saakka.

Lentopaikan perustamiseksi tai kunnostamiseksi ei tehdä mitään muutoksia kiitotietä 
ympäröiville  alueille.  Ainoastaan  kiitoalueelle  ja  lentoesteeksi  kasvanutta  puustoa 
raivataan tarvittaessa huomioiden lentoestepintojen rajoitteet.

Kiitotien  pohjoispää  on lähimmillään  n.  350  m:n päässä  lähimmästä  asuintalosta. 
Muualla  asutus  on tätä  kauempana.  Vaikutusalueen suuruuden arvioidaan  olevan 
lentomelun vuoksi koko kirkonkylä lähialueineen.
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TOIMINTA 

Yleiskuvaus toiminnasta

Joroisten  kunta  hakee  ympäristölupaa  lentopaikan  toiminnalle  entisen  Varkauden 
lentoaseman  alueelle.  Lentopaikan  käyttö  on  toiminnan  alkaessa  pääasiassa 
Varkauden Lentokerho ry:n yleisilmailun harrastamista sekä koulutusta, mutta käyttö 
on  myös  muuta  lentokerhon  ulkopuolista  yleisilmailua.  Lentokerhon  toiminta  on 
pääasiassa  purjelento-  ja  ultrakevytlentotoimintaa  sekä  näihin  liittyvää  koulutusta. 
Lentokerhon  lento-operaatioiden  määrä  on  alustavan  arvion  mukaan  50-350 
kpl/lentokausi. Lentokausi kestää n. 6 kk, koska kiitotiellä ei ole talvikunnossapitoa. 
Käyttö  on  ajoittunut  pääasiassa  touko-syyskuun  väliselle  ajalle.  Lentopaikan 
sulkemisesta talvikaudeksi ilmoitetaan NOTAM-tiedotteella. 

Harrastus-  ja  koulutustoiminnan  vuoksi  on  tärkeää,  että  lentopaikan  toiminta  voi 
jatkua heti lentokauden alkaessa, koska lentotoiminta oli pysähdyksissä jo edellisen 
kauden v. 2020. 

Vastuu lentopaikan käyttämisestä on ilma-aluksen päälliköllä. Lentopaikkaa ympäröi 
riista-aita.  Kenttäalueelle  johtavien  teiden  portit  pidetään  suljettuina  ja  lukittuina. 
Liikkuminen lentopaikan alueella, riista-aidan sisäpuolella, on valvottua.

Lentopaikka-alueella voidaan lisäksi järjestää vuosittain yleisötapahtumia esimerkiksi 
messuja,  kilpailuja,  lentonäytöksiä  tai  kone-/ajoneuvoesittelyitä.  Em.  tapahtumista 
ilmoitetaan NOTAM-tiedotteella sekä Keski-Savon ympäristötoimelle.

Mikään  edellä  mainittu  toiminta  ei  sisällä  ilma-alusten  tai  moottoriajoneuvojen 
pitkäaikaista säilytystä tai huoltotoimenpiteitä lentopaikan alueella.

Kiitotie,  kooltaan  45  x  2000  m  on  asfaltoitu.  Sen  ympärillä  kiitoalue,  joka  on 
leveydeltään  300  m  eli  keskiviivasta  150  m  molemmin  puolin.  Kiitotien  jatkeena 
molemmissa päissä on kynnysten takana suoja-alueet jotka myös päällystettyjä mutta 
eivät kuulu käytössä olevaan kiitotiehen vaan ne ovat tarkoitettu turvaamaan kiitotien 
päästä mahdollisesti pitkäksi menevää ilma-alusta.

Asfalttia  lienee  useampi  kerros  päällekkäin.  Asfaltoituna  on  myös  asemataso,  
n. 90 x 190 m, kiitotien ja asematason väli, n. 24 x 190 m sekä koillissivulla olevalle  
lentokonehallille  johtava  kulkuyhteys  pituudeltaan  n.  420  m.  Kiitotien  välitön 
ympäristö n. 55 m leveydeltä on matalaa, lähinnä nurmea kasvavaa aluetta. Muut 
ympäröivät alueet ovat pääosin maanviljelykäytössä.

Kemikaalit

Polttoaineet  tuodaan  paikalle  laadusta  riippuen  tarkoitukseen  sopivilla  astioilla 
(jerrykannu)  ja  ne  ovat  asianmukaisesti  säilytyksessä  säältä  suojassa  lukkojen 
takana  vain  muutaman  viikon  arvioituun  toimintaan  tarvittava  määrä.  Hinauskone 
tankataan aina huoltokäynneillä jollain naapurilentoasemalla.

Paikallinen ilmailu  käyttää polttoaineenaan moottoribensiiniä  (auto bensaa 98 oct) 
sekä lentobensiiniä.  Ilma-aluskohtainen kulutus on 15 – 50 l/h  eli  riippuen lennon 
tarkoituksesta esim. hinauslennon kulutus on reilut 5 l/hinaus.
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Talousveden  käyttö  hyvin  vähäistä.  Tarvittava  vesi  saadaan  Joroisten  kunnan 
virastotalosta (entinen lentoasematerminaali). 

Hakijan  arvion mukaan lentopaikan toiminta ei  aiheuta haitallisia  ympäristöhaittoja 
kuten kemikaalipäästöjä, melupäästöjä tms.

Toiminta-ajat 

Lentopaikalle ei ole ilmoitettu palveluaikoja, sillä se on valvomattomana lentopaikka. 
Toimintakuukausia on n. 6 kk vuodessa. Varkauden lentokerhon lentotoiminta ajoittuu 
pääasiallisesti päiväsaikaan.

TOIMINAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SEKÄ YMPÄRISTÖKUORIMITUKSEN 
VÄHENTÄMINEN

Vaikutukset luonnonoloihin ja yleiseen viihtyvyyteen

Lentopaikan välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Koillisessa ja 
lounaassa  on  molemmissa  luonnonsuojelualueet  n.  1,5  km  päässä  kiitoradasta. 
Hakijan  arvion  mukaan  lentopaikkatoiminnalla  ei  ole  haitallisia  vaikutuksia  ko. 
suojelualueiden suojeluarvoihin tai –perusteisiin. 

Hakijan arvion mukaan rakennetulle  ympäristölle  ei  aiheudu haitallisia  vaikutuksia, 
koska  toiminta  sijoittuu  entisen  lentoaseman  alueelle,  jonka  johdosta  kaikissa 
lähiympäristön  rakennushankkeissa  on  otettu  huomioon  lentoasematoiminta  jo 
vuosikymmenten ajan. 

Lentoturvallisuus huomioiden kiitotien käytössä huomioidaan asutus sekä toiminnan 
ajoituksessa mahdollisuuksien mukaan lähistöllä pidettävät tapahtumat.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään

Maaperä

Vaaraa  ei  aiheudu  polttoaineiden  tai  kemikaalien  varastoinnista,  koska  niitä  ei 
varastoida  alueella.  Polttoaineet  tuodaan  paikalle  ja  niitä  on  asianmukaisesti 
säilytyksessä  säältä  suojassa  lukkojen  takana  vain  muutaman  viikon  arvioituun 
toimintaan tarvittava määrä.

Pintavedet

Kiitotiellä  on  hulevesijärjestelmä,  joka  purkaa  Joroisselkään.  Alueella  ei  käytetä 
kemikaaleja. Joroisselän ekologinen tila on tyydyttävä. Lentopaikan käyttö ja ylläpito 
eivät  aiheuta  lisäkuormitusta  vesistöön  eikä  toiminnan  siten  katsota  huonontavan 
Joroisselän vesienhoidollista tilaa.
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Pohjavedet

Kotkatharjun  2-luokan  pohjavesialue  sijoittuu  koillisessa  osittain  lentoaseman 
kiinteistön  alueelle.  Pohjavedelle  ei  kuitenkaan  arvioida  aiheutuvan  vaaraa 
lentopaikkatoiminnasta,  koska pohjaveden purkautumissuunta on pohjavesialueelta 
kohti lentopaikkaa. Kiitotie, suoja-alue sekä asematasot ovat asfaltoituja. 

Melu

Alueella harjoitettava harrasteilmailu aiheuttaa vain vähäisiä melupäästöjä.

Ilma-alukset täyttävät viranomaismääräykset, joten niistä aiheutuvat pienetkin häiriöt 
ympäröivälle asutukselle ja yhteiskunnalle voidaan huomioida lentopaikkaan liittyvillä 
toimintaohjeilla.  Toimintaohjeet  laatii  lentopaikan  pitäjä  ja  ne ovat  saatavilla  esim. 
internetistä.

Ympäristön  lentomelun  omaehtoiseen  rajoittamiseen  tähtäävänä  toimenpiteenä  on 
vältettävä  häiriötä  tuottavaa  lentämistä.  Tällaista  lentämistä  on  esim.  jatkuva 
läpilaskujen  tekeminen  varhain  aamulla  ja  myöhään  illalla,  asutuksen  yläpuolella 
matalalla suoritettu paikallislento sekä taitolennon harjoittaminen.

Etenkin meluisilla koneilla on laskukierrokset suunniteltava niin, että kierros voidaan 
lentää osatehoilla. Erityisen tärkeää lentomelun välttäminen on viikonloppuisin, sekä 
kiitotien koillispuolella olevan hautausmaa-alueen läheisyydessä.

Joroisten lentokentän melusta ei  ole tehty tarkempaa selvitystä.  Finavia on tehnyt 
teoreettisen laskelman lentoaseman tasoiseen käyttöön perustuen.

Liikenne

Toiminta sijoittuu entisen Varkauden lentoaseman alueelle,  lentopaikalla tapahtuva 
liikenne tulee olemaan vähäistä. Nykyinen tieyhteys 5-tieltä on siten riittävä asiakas- 
ja huoltoliikennettä varten. Paikoitusalue on myös riittävä lentopaikalle.

Jätteet

Jäte on normaalia talousjätettä. Jätteet toimitetaan jätehuoltoon, myöhemmin tehtävä 
sopimus Keski-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa.

Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Ympäristövahingosta,  kuten  öljyvahingosta,  tulee  ilmoittaa  hätäkeskukseen  (112). 
Vahinkotilanteen laajuudesta riippuu, keitä ympäristöviranomaisia vahingon hoidossa 
on mukana: kunnan ympäristöviranhaltijat ja/tai valtion ympäristöhallinnon alueelliset 
ympäristökeskukset.  Pieniä  vahinkoja  varten  lentopaikalla  säilytetään 
öljynimeytysturvetta/-ainetta, lapio, sanko ja öljynkeräysastia valuma-altaineen.

Lentopaikalla  ei  ole pysyvästi  järjestettyä palo-  ja pelastuspalvelua.  Pohjois-Savon 
pelastuslaitoksen Joroisten paloasema sijaitsee noin 2,9 km lentoasemalta. Ajoaika 
paloasemalta lentoasemalle on 5 min.
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Ensisammutusta  varten  on  vanhan  matkustajaterminaalin  asematason  puoleisella 
seinustalla,  kulkuportin  ja  ilmoitustaulun  läheisyydessä  2  kpl  12  kg:n  B  III-E  - 
sammutinta. Lentopaikan ensiapupakkaus on sijoitettu samaan paikkaan.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttäjämääriä seurataan vuosittaisella raportoinnilla pääasiallisen toiminnan ollessa 
lentokerhon  toimintaa.  Muun  käytön  osalta  arvio  perustuu  käytettävissä  oleviin 
havaintotietoihin, koska lentopaikka on valvomaton.

Melutarkkailua tehdään tarvittaessa. Lentopaikan pitäjä tallettaa tiedot ja esittää ne 
valvovalle viranomaiselle valvontakäyntien yhteydessä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus  julkaistiin  19.2.2021.  Kuulutus  ja  hakemus  pidettiin  nähtävillä  19.2.-
29.3.2021  Keski-Savon  ympäristötoimen  internet  sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus 
Joroisten  kunnan  sähköisellä  ilmoitustaululla  os.  www.joroinen.fi.   Hakemuksen 
vireilläolosta on lisäksi ilmoitettu 18.2.2021 ilmestyneessä Joroisten lehdessä. 

Lähiympäristössä  sijaitsevien  kiinteistöiden  omistajia  on  tiedotettu  19.2.2021 
päivätyillä kuulemiskirjeillä.

Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjois-Savon ELY –keskukselta 
(ympäristö-  ja  luonnonvarat  vastuualue  ja  liikenne-  ja  infrastruktuuri  vastuualue), 
Pohjois-Savon  pelastuslaitokselta,  Joroisten  terveydensuojeluviranomaiselta, 
Pohjois-Savon  Maakuntaliitolta,  Karjalan  Lennostolta,  Puolustusministeriöltä  sekä 
Traficomilta.

Hakemuksesta  saapui  7  kpl  lausuntoja.  Pohjois-Savon  Pelastuslaitoksella 
(26.3.2021) ei ollut huomautettavaa hakemuksesta. 

Pohjois-Savon ELY –keskus (Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue) 26.2.2021

Lentoalueen  kiinteistö  (171-403-11-6)  rajautuu  valtatiehen  5  ja  alueelle  johtaa 
maantie  15330  (Lentoasemantie).  Pohjois-Savon  ELY-keskuksen  Liikenne  ja 
infrastruktuuri  -vastuualueella  ei  ole  huomautettavaa  Varkauden  lentopaikan 
ympäristölupahakemuksesta.  Toiminnan  aloittamisesta  kehotetaan  pyytämään 
lausuntoa myös Karjalan lennostolta, ellei ole jo aiemmin huomioitu.
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Traficom 23.3.2021

Ympäristölupahakemuksessa  on  esitetty  Varkauden  lentopaikkaa  suunniteltavan 
yleiseen  käyttöön  tarkoitettuna  valvomattomana  lentopaikkana,  jolla  ei  tarjota 
lennonjohtopalvelua ja joka on avoinna yleiselle ilmaliikenteelle. Tämä tarkoittaa sitä, 
että  lentopaikkaa  saa  käyttää  ja  sen  yläpuolisessa  ilmatilassa  saa  lentää  kuka 
tahansa ilman lennonjohdon ohjausta yleisiä  lentosääntöjä  ja  kansainvälistä  siviili-
ilmailun yleissopimusta noudattaen.

Ilmailulain 864/2014 88 § mukaan lentopaikan pitäjä vastaa siitä, että lentopaikka on 
ilmoitettuina palveluaikoina määräysten mukainen. Kun lentopaikka on valvomaton, 
ilma-aluksen  päällikkö  on  vastuussa  lentopaikalle  julkaistujen  menetelmien  ja 
toimintaohjeiden noudattamisesta.

Toimivalta  lentosääntöjä  koskevien  määräysten  antamiseen  on  ilmailulain  5  § 
mukaan  Liikenne-  ja  viestintävirastolla,  sekä  ilmatilan  käytön  kieltämiseen  ja 
rajoittamiseen 11 § mukaan Liikenne-  ja viestintävirastolla,  sekä Valtioneuvostolla. 
Myös ympäristöviranomaisilla on toimivalta mm. meluperusteisten toimintarajoitusten 
asettamiseen ympäristöluvassa.

Ilmailulain 110 § mukaan ilmaliikennepalvelun tarjoaja vastaa lentopaikan lähtö- ja 
tuloreiteistä sekä lentomenetelmistä lähi- ja lähestymisalueella sekä ilmatilassa, jossa 
annetaan  lentopaikan  lentotiedotuspalvelua.  Yleisesti  valvomattomassa  ilmatilassa 
lentotiedotuspalvelua  tarjoaa  Suomessa  Fintraffic  lennonvarmistus  Oy:n 
aluelennonjohto.  Varkauden lentopaikalle  ei  kuitenkaan ole hakemuksessa esitetty 
määriteltäväksi  lähi-,  tai  lähestymisaluetta,  eikä  siellä  anneta  lentopaikan 
lentotiedotuspalvelua.

Ilma-aluksen  päällikön  tulee  tutustua  lentopaikan  paikallisiin  toimintaohjeisiin  ja 
julkaistuihin lentomenetelmiin ja pyrkiä noudattamaan niitä. Hakijan ilmoittamat arviot 
lentopaikan  infrastruktuurista,  varusteista  ja  kunnosta  vastaavat  nykytilannetta. 
Kyseessä  on  aiemmin  sekä  lentoasemana,  että  valvomattomana  lentopaikkana 
toiminut  kokonaisuus  ja  paikka  soveltuu  edelleen  hakemuksessa  ilmoitettuun 
käyttötarkoitukseen.  Hakemuksessa  arvioitu  lentopaikan  käyttö  lentotoimintaan  on 
mahdollista kyseiseltä alueelta. Liikenne- ja viestintävirasto kiinnittää huomiota siihen, 
että hakemuksen aineistosta ei selviä miten lento-operaatioiden määrän ennakoidaan 
kehittyvän tulevaisuudessa.

Pohjois-Savon Maakuntaliitto 25.3.2021

Lentopaikan  toiminta  tulee  olemaan  pääasiassa  Varkauden  Lentokerho  ry:n 
yleisilmailuharrastustoimintaa  ja  siihen  liittyvää  koulutusta.  Myös  muu,  kerhon 
ulkopuolinen valvomaton yleisilmailu on mahdollista lentopaikan avaamisen jälkeen. 

Etelä-Savon  maakuntakaavayhdistelmässä  Varkauden  lentopaikka  on  osoitettu 
lentoliikenteen  alueen  merkinnällä  LL.  Lentopaikan  ympärille  on  osoitettu  alueen 
elinkeinojen kehittämistä sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista ohjaava 
merkintä EKK (EKK 4.4).  Maakuntakaavassa lentopaikan ympärillä  on Lden > 55 
dB:n  melualue  (me1  4.261),  jonka  rajaus  on  suppeampi  kuin  ympäristölupa-
hakemuksessa esitetty meluvyöhyke. 

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 29.04.2021 / 44 §



8 (20)

 

Pohjois-Savon  maakuntahallituksessa  22.2.2021  hyväksytyn  Pohjois-Savon 
liikennejärjestelmäsuunnitelma  2040:n  yhtenä  toimenpiteenä  on  Varkauden 
lentopaikan kehittäminen (vastuutahot: Joroinen ja Varkaus). 

Pohjois-Savon  maakuntakaavojen  sekä  Varkauden  lentopaikan  alueella  voimassa 
olevien Etelä-Savon maakuntakaavojen näkökulmasta ympäristöluvan myöntämiselle 
ja lentotoiminnan aloittamiselle ei ole estettä. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 
2. vaiheen tullessa syksyllä vireille myös Joroisilla, lentopaikkaa koskevia merkintöjä 
on  mahdollista  tarvittaessa  uudelleen  tarkastella.  Varkauden  lentopaikan 
lentotoiminnan  mahdollistaminen  on  tavoitteena  myös  Pohjois-Savon 
maakuntakaavatyössä.

Pohjois-Savon ELY-keskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue) 25.3.2021

Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu kuormitusta Joroisselälle. Yleisesti 
ottaen  lentokenttätoiminnan  vesistövaikutukset  liittyvät  liukkaudentorjunta-  sekä 
jäänesto-  ja  jäänpoistokemikaalien  käyttöön,  mikä  aiheuttaa  pohjaveden 
pilaantumisriskiä  ja  pintavesiin  happea  kuluttavaa  kuormitusta.  Tämänkaltaisesta 
touko-syyskuun  välisenä  aikana  tapahtuvasta  purjelento-  ja 
ultrakevytlentotoiminnasta ei tämänkaltaista kuormitusta aiheudu.

Alueella ei myöskään varastoida polttoaineita eikä kemikaaleja. Lentokenttä ei sijaitse 
pohjavesialueella.  Kun luhta-alueella kiitotien kaakkoispään tuntumassa ei tapahdu 
maankäytön muuttamista kuten täyttämistä tai kaivamista, eikä jäänestoa tehdä, niin 
viitasammakot eivät muodostu luvansaannin esteeksi. Niiden vuoksi ei myöskään ole 
tarpeen  asettaa  erityisiä  lupaehtoja.  Luo-kaavamerkintä  on  riittävä  turvaamaan 
viitasammakoiden ja luhdan muun lajiston säilymisen jatkossakin.

Joroisten terveydensuojeluviranomainen 26.3.2021

Paikalla  on  ollut  lentopaikkatoimintaa  vuosikymmeniä  ja  se  on  kaavoitettu 
lentoliikenteen  alueeksi.  Lähiympäristön  rakennushankkeissa  on  lentotoiminta 
huomioitu.

Toiminnassa  tulee  huomioida  mahdollisen  lentomelun  aiheuttamat  häiriöt. 
Lentomelua tuleekin pyrkiä rajoittamaan hakemuksessa kuvatulla tavalla.

Hakemuksessa harrasteilmailun on kerrottu aiheuttavan vain vähäisiä melupäästöjä. 
Ympäristön  lentomelua  on  tarkoitus  rajoittaa  lentopaikan  toimintaohjeilla. 
Ympäristömelun  rajoittamisen  omaehtoisena  toimenpiteenä  on  mainittu  häiriötä 
tuottavan  lentämisen  välttäminen,  kuten  jatkuva  läpilaskujen  tekeminen  varhain 
aamulla ja myöhään illalla,  asutuksen yläpuolella  matalalla  suoritettu paikallislento 
sekä taitolennon harjoittaminen. Hakemuksessa on myös mainittu erityisen tärkeänä 
välttää lentomelua viikonloppuisin ja hautausmaa-alueen läheisyydessä.

Lentopaikkatoiminta  sijoittuu  lähelle  2-luokan  pohjavesialuetta.  Toiminnassa  tulee 
huomioida  pohjavesialueen  läheisyys,  vaikka  pohjaveden  virtaussuunta  onkin 
pohjavesialueelta lentopaikan suuntaan. 
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Lentopaikan  hulevedet  purkautuvat  Joroisselkään  kolmesta  kohtaa.  Kohdat  on 
merkitty hakemuksen liitteessä 17A2, jossa yhdeksi purkukohdaksi on merkitty ns. 
lentokentän  oja  venesatamaan.  Venesatamassa  sijaitsee  Joroisten  kunnan 
ylläpitämä uimaranta,  mutta terveysvalvonta ei  näe, että hulevesien purkukohdalla 
olisi vaikutusta uimarannanvedenlaatuun. 

Terveysvalvonta ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle, mikäli toimija huolehtii 
tulevassa  toiminnassa  käytön  aikana,  todellisissa  olosuhteissa,  että  toiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat ennaltaehkäistään. 

Terveydensuojelulain  (763/1994)  mukaisesti  elinympäristöön  vaikuttavan 
toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja 
seurattava  niihin  vaikuttavia  tekijöitä.  Toimintaa  on  harjoitettava  siten,  että 
terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Puolustusvoimat, Pääesikunta 26.3.2021

Keski-Savon ympäristötoimi on viiteasiakirjalla pyytänyt Puolustusvoimien lausuntoa 
Joroisten kunnan hakemasta Varkauden lentopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta. 
Lausunnossa  on  huomioitu  Karjalan  lennoston,  Ilmavoimien  esikunnan  ja 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan näkemykset. 

Sotilasilmailun  lentotoiminta  Varkauden  lentopaikalla  on  luonteeltaan  tilapäistä. 
Ilmavoimat  käyttää  lentopaikkaa  harjoitustoimintaan  vuosittain  muutaman  kerran. 
Käyttömäärä on yhteensä muutamia päiviä vuodessa.  Noin joka toinen tai kolmas 
vuosi  lentopaikalla  järjestetään  edellisten  lisäksi  suurempi  lentotoimintaharjoitus, 
jolloin  lentopaikalla  on  sotilasilmailun  toimintaa  1-2  viikon  ajan.  Sotilasilmailun 
toiminta  Joroisissa  on  ollut  edellä  kuvatun  kaltaista  myös  aiemmin  lentopaikan 
ollessa vielä Finavian ylläpitämä Varkauden lentoasema. 

Varkauden lentopaikan käyttö sotilasilmailussa on ympäristönsuojelulain (527/2014) 
33  §:ssä  tarkoitettua  tilapäisen  lentopaikan  käyttöä  ja  se  ei  siten  vaadi 
ympäristölupaa. 

Puolustusvoimat  hallitsee  tilapäisillä  lentopaikoilla  järjestettävien  harjoitusten 
ympäristövaikutuksia perustuen sisäisiin normeihin ja harjoituskohteisesti laadittuihin 
ympäristönsuojeluohjeisiin.  Sotilasilmailun  tilapäisillä  lentopaikoilla  järjestettävien 
harjoitusten  meluvaikutuksia  hallitaan  tiedottamalla  harjoituksista  ja  niiden 
lentotoiminnasta  etukäteen.  Sotilasilmailussa  käytetään  melua  vähentäviä 
lentomenetelmiä  aina  kun  ne  ovat  lentoturvallisuus  ja  lentotehtävä  huomioiden 
mahdollisia. 

Huomioiden  ympäristönsuojelulain  sotilasilmailun  tilapäisiä  lentopaikkoja  ja 
lupaviranomaisen  toimivaltaa  koskevat  kohdat  Puolustusvoimat  toteaa,  että 
Varkauden  lentopaikan  ympäristöluvassa  ei  tule  antaa  sotilasilmailua  koskevia 
määräyksiä.
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Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta saapui yksi (1) muistutus kuulemisaikana.

 

Muistutus kiinteistö Joroisniemi 171-403-9-23

Vaatimukset:  Lentoliikennettä  tulee  harjoittaa  niin,  että  paikallisten  asukkaiden 
altistaminen  lentomelulle  on  mahdollisimman  vähäistä.  Laskeutuminen  ja  nousu 
kiitoradalle tulee tehdä niin,  ettei  oikaista suoraan kiinteistön asuinrakennusten yli, 
vaan  kaarretaan  mahdollisimman  kaukaa.  Matalalentoja  ei  myöskään  pidä  tehdä 
rakennusten yli. Lentämistä myöhään illalla ja varhain aamulla tulisi välttää.

Perustelut:  Aikaisemmat  kokemukset  osoittavat,  että  yllämainittu  häiritsevä 
lentotoiminta  on  tavallista.  Yhteydenotot  lentotoimintaa  harjoittavalle  taholle  ovat 
olleet tuloksettomia.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Luvan vireilläoloaikana neuvotteluja on järjestetty 27.1.2021, 3.2.2021 ja 19.4.2021.

Hakijan vastine annetuista lausunnoista

Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine 31.3.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä 
ympäristöluvan  ratkaisua varten pyydetyistä  lausunnoista  ja  muistutuksista.  Hakija 
antoi vastineensa 14.4.2021 päivätyllä kirjeellä: 

Pohjois-Savon  Liiton,  Pohjois-Savon  ELY-keskuksen  (ympäristö-  ja  luonnonvarat 
vastuualue ja liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue), Traficomin sekä Pohjois-Savon 
pelastuslaitoksen lausuntoihin ei ole huomautettavaa.

Puolustusvoimien  pääesikunnan  lausuntoon  ei  huomautettavaa  hakijan  kannalta, 
mutta lausunnossa todetaan,  että Varkauden lentopaikan ympäristöluvassa ei  tule 
antaa sotilasilmailua koskevia määräyksiä. Joroisten kunta ei esitä ympäristölupaan 
kirjattavaksi sotilasilmailuun liittyviä määräyksiä. 

Terveysvalvontaviranomaisen  lausuntoon  ei  huomautettavaa,  mutta  lausunnossa 
velvoitetaan  toimintaa  harjoitettavaksi  siten,  että  terveyshaittojen  syntyminen 
mahdollisuuksien  mukaan  estyy.  Joroisten  kunnan  näkemyksen  mukaan 
harjoittamalla toimintaa hakemuksessa kuvatulla tavalla terveyshaittojen syntyminen 
estyy.

Vastineena  muistutukseen  Joroisten  kunnan  näkemyksen  mukaan  harjoittamalla 
toimintaa  hakemuksessa  kuvatulla  tavalla  paikallisille  asukkaille  aiheutuu 
mahdollisimman vähän meluhaittaa.  Varkauden lentopaikalle  ei  ole hakemuksessa 
esitetty  määriteltäväksi  lähi-,  tai  lähestymisaluetta.  Ilma-aluksen  päällikön  tulee 
tutustua lentopaikan paikallisiin  toimintaohjeisiin ja julkaistuihin lentomenetelmiin ja 
pyrkiä  noudattamaan  niitä.  Lentopaikan  toimintaohjeissa  tullaan  kiinnittämään 
huomiota  melupäästöjen  minimointiin.  Asiaan  on  kiinnitetty  huomiota  jo 
lupahakemuksessa.
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KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Joroisten kunnalle 
ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan lentopaikkatoimintaan. Päätös 
on toistaiseksi voimassa oleva. 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen toiminnanaloittamislupa muutoksenhausta 
huolimatta myönnetään.

Lupa myönnetään edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa, 
lisätiedoksiannoissa sekä vastineissa esitetyllä tavalla ja noudatetaan jäljempänä 
olevia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset: 

Toiminta 

1. Valvomaton  lentopaikka  yleisilmailulle  sekä  harrastus-  ja  koulutustoimintaan 
liittyvälle  yleisilmailulle.  Lentopaikalla  tulee  olla  voimassa  oleva  Ilmailulain 
mukainen lentopaikan pitolupa.

2. Lentopaikalle  on laadittava yleiset  toimintaohjeet.  Luvan saajan  on valvottava, 
että lentopaikan käyttäjät noudattavat tässä luvassa annettuja määräyksiä. 

Lentopaikan toimintaohjeissa ja  muissa julkaisuissa tulee käydä ilmi  suositellut 
toiminta-ajat,  häiriintyvät  kohteet ja muut ympäristöluvassa määrätyt  velvoitteet 
lentopaikan käytöstä.

Ohjeet  ja  julkaisut  tulee  pitää  ajantasaisina  ja  ilmailualusten  päälliköiden 
luettavissa lentopaikkaa koskevissa tietolähteissä.  

(YSL 6, 7, 14, 15, 52 ja 83 §:t)

Perustelut  (määräykset  1-2):  Lentopaikan  ympäristölupahakemus  koskee 
lentokerhon  toimintaan  ja  muuta  valvomatonta  yleisilmailua.  Toiminnalle  on 
vireillä  samanaikaisesti  Ilmailulain  (864/2014)  mukainen  lentopaikan  pitolupa 
liikenne- ja viestintävirastolta Traficomilta.   Muuta kuin hakemuksessa esitettyä 
lentopaikkatoimintaa ei sallita, koska muunlaisen toiminnan ympäristövaikutuksia 
tai  soveltuvuutta  lentopaikalle  ei  ole  käsitelty.  Lentopaikan  toimintaohjeilla  ja 
muilla  julkaisuilla,  kuten  NOTAM-tiedotteilla  on  mahdollista  tavoittaa  muut 
lentopaikan  käyttäjät  ja  ilmailualuksien  päälliköt,  jotta  heillä  on  mahdollisuus 
noudattaa ympäristöluvassa määrättyjä velvoitteita. 

Ympäristöluvan  saaja  ja  lentopaikan  pitäjä  vastaavat  siitä,  että 
lentopaikkatoiminta on ympäristöluvan mukaista. Kun lentopaikka on valvomaton, 
ilma-aluksen  päällikkö  on  vastuussa  lentopaikalle  internetissä  tai  lentopaikan 
ilmoitustaululla julkaistujen menetelmien ja toimintaohjeiden noudattamisesta. 
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Melu

3. Lentopaikan ilmailuliikenne on järjestettävä siten, että siitä aiheutuva lentomelu 
lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti.

Ilmailualuksien lentoon lähtö- ja laskureitit tulee suunnitella siten, että vakituiselle 
asumiselle  ja  loma-asutukselle  sekä alueelliselle  virkistystoiminnalle  aiheutuvat 
meluhaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Lentoon lähtö- ja laskureittien tulee 
välttää hautausmaan ylitse lentämistä. 

Lentoon  lähtö-  ja  laskuliikenteessä  tulee  välttää  tarpeettoman  matalalla 
lentämistä,  jatkuvien läpilaskujen tekemistä varhain aamulla ja myöhään illalla, 
sekä muuta poikkeuksellista melua aiheuttavaa lentämistä. 

4. Maakuntakaavayhdistelmään merkitty melualue Lden > 55 dB ei saa toiminnan 
aikana olennaisesti laajentua.  

5. Ympäristönsuojeluviranomainen  voi  edellyttää  hakijaa  teettämään  tarpeellisia 
meluselvityksiä  toiminnan  aikana,  mikäli  toiminnassa  tulee  meluun  vaikuttavia 
muutoksia tai tulee muutoin tarpeelliseksi määrittää melun taso jossakin häiriölle 
alttiissa  kohteessa.  Ympäristönsuojeluviranomainen  voi  antaa  lisämääräyksiä 
melun torjumiseksi.

Meluselvitykset on tehtävä lentomelulle tarkoitettujen mittausohjeiden mukaisesti 
ja selvityksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus. Mittaustulosten tai muiden 
selvitysten  perusteella  hakijan  tulee  tarvittaessa  esittää  ja  toteuttaa  tarvittavat 
toimenpiteet, joilla meluhaittaa voidaan edelleen vähentää.

(YSL 6, 7, 52, 62, 83 ja 142 §:t, NaapL 17 §,).

Perustelut  (määräykset  3-5):  Toiminnanharjoittajan  tulee  olla  selvillä 
aiheuttamastaan  melusta  meluehtojen  noudattamiseksi  ja  mahdollisesti 
aiheutuneiden meluhaittojen ehkäisemiseksi. Lentopaikan yleisilmailua, erityisesti 
lentoon lähtö-  ja  laskuliikennettä  koskevat  määräykset  ovat  tarpeellisia  yleisen 
viihtyisyyden kannalta. Maakuntakaavayhdistelmä on laadittu 12.12.2016, siihen 
sisältyvät  vahvistettujen  4.10.2010  Etelä-Savon  maakuntakaavan,  3.2.2016,  1. 
vaiheen maakuntakaavan sekä 2. vaiheen maakuntakaavan merkinnät.

Määräys  meluselvityksistä  on  annettu  valvonnallisista  syistä. 
Ympäristönsuonsuojeluviranomainen  voi  vaatia  meluselvityksiä  ja  tulosten 
perusteella tarvittaessa antaa lisämääräyksiä meluhaittojen torjumiseksi.

Polttonesteiden käyttö ja säilytys

6. Polttonesteiden  säilytyksestä  ja  käsittelystä  lentopaikalla  ei  saa  aiheutua 
epäsiisteyttä,  maaperän  tai  pinta-  ja  pohjavesien  pilaantumisen  vaaraa  tai 
muutakaan  haittaa  tai  vaaraa  terveydelle  tai  ympäristölle.  Polttoaineastioiden 
väliaikainen säilytys on tehtävä tiiviillä pohjalla, lukittavissa olevassa tilassa. 
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7. Polttonesteiden tankkaus- ja käsittelyalueilla on oltava tiivis alusta. Päällysteen tai 
muun  vastaavan  tiiviin  rakenteen  kunto  on  tarkastettava  säännöllisesti  ja 
mahdolliset  vauriot  on  korjattava  viipymättä.  Alueen  läheisyydessä  on  oltava 
öljynimeytysaineita tai -tarvikkeita.

8. Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa säilyttää tai varastoida alueella silloin, 
kun alueella ei ole toimintaa.

(YSL 6, 7, 15, 16, 17, 20, 52 ja 83 §:t)

Perustelu  (määräykset  6-8):  Toiminnanharjoittajan  on  oltava  selvillä  toiminnan 
aiheuttamista  ympäristövaikutuksista.  Määräykset  ovat  tarpeen  maaperän  ja 
pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin minimoimiseksi. Polttoaineiden säilytyksen 
tai  varastoinnin  salliminen  vain  toimintajakson  ajaksi  vähentää  vahinko-  tai 
ilkivaltatilanteista syntyvää riskiä, jossa polttoaineita pääsisi ympäristöön.

Hulevesien hallinta

9. Lentopaikan  asematasolta,  rullaustieltä  ja  kiitotieltä  sekä  muilta  toimintaa 
palvelevilta  alueilta  tulevat  hulevedet  voidaan  johtaa  hakemuksessa  esitetyn 
mukaisesti hulevesi- ja ojaverkoston kautta Joroisselkään.

Hulevesistä  ympäristöön  kohdistuva  kuormitus  on  pidettävä  mahdollisimman 
vähäisenä.

10. Lentopaikalla  ei  ole  sallittu  käyttää  liukkaudentorjunta-,  jäänesto-  tai 
jäänpoistokemikaaleja.

11. Ympäristönsuojeluviranomainen  voi  tarvittaessa  vaatia  luvan  saajaa  tekemään 
selvityksiä hulevesien laadusta tai toiminnan vaikutuksista Joroisselän vesistöön. 
Ympäristönsuojeluviranomainen  voi  vaatia  suunnitelman  ja  toteutuksen 
tarvittaville toimenpiteille lentopaikan hulevesien tarkkailuun tai vesienhallintaan. 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa lisämääräyksiä hulevesien tarkkailuun 
ja niiden hallintaan.

Tulokset  mahdollisista  vesinäytteistä  tulee  toimittaa  Joroisten  kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukseen. 

(YSL 6, 7, 14 - 17, 52, 62 ja 83 §:t)

Perustelut (määräykset 9-11): Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan 
aiheuttamista  ympäristövaikutuksista.  Määräykset  ovat  tarpeen  pinta-  ja 
pohjavesien  pilaantumisriskin  minimoimiseksi  sekä  toiminnan  vaikutusten 
tarkkailemiseksi. Määräyksillä ehkäistään erityisesti haitta-aineiden huuhtoumista 
sade- ja sulamisvesien mukana pinta- tai pohjavesiin. 

Ympäristönsuonsuojeluviranomainen  voi  vaatia  toiminnan  tarkkailua 
vesinäytteenotolla  ja  tulosten  perusteella  tarvittaessa  antaa  lisämääräyksiä 
hulevesien hallintaan ja/tai pintavesien tarkkailua.
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Toiminnan jätehuolto ja alueen siisteys

12. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön 
roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Jätteiden  muodostumista  on  pyrittävä  vähentämään.  Jätteet  tulee  käsitellä  ja 
hyödyntää sellaisessa paikassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla katetussa ja lukitussa tilassa niin, 
ettei  valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri  laatuiset  vaaralliset  jätteet  on 
säilytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna.

13. Lentopaikan  yleisestä  siisteydestä  on huolehdittava  tarkastamalla  ja  siistimällä 
alue  säännöllisesti.  Toiminnat  on  järjestettävä  siten,  ettei  niistä  aiheudu 
epäsiisteyttä,  roskaantumista,  pilaantumisvaaraa  maaperälle,  pohjavesien 
pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle.

(YSL 6, 7, 52, 58 §:t, JL 8, 12, 13 ja 72 §:t)

Perustelu (määräykset 12-13): Jätteistä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa 
tai  haittaa  terveydelle  tai  ympäristölle.  Jätteet  on  hyödynnettävä,  jos  se  on 
teknisesti  mahdollista  ja  kustannuksiltaan  kohtuullista.  Alueen  yleisestä 
siisteydestä huolehtiminen kuuluu toiminnanharjoittajan yleiseen velvollisuuteen.

Häiriötilanteet ja varautuminen

14. Häiriötilanteista  ja  muista  poikkeuksellisista  tilanteista,  vahingoista  ja 
onnettomuuksista,  joista  saattaa  aiheutua  vaaraa  tai  haittaa  ympäristölle  tai 
terveydelle  tai  joissa  kemikaaleja,  öljyjä  tai  muita  aineita  pääsee  vuotamaan 
maaperään, pinta- tai pohjavesiin tai hulevesiviemäriin, on ilmoitettava viipymättä 
Pohjois-Savon  ELY-keskukseen  ja  Joroisten  ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Merkittävistä päästöistä on ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle.

15. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle luvansaajalla on oltava riittävä määrä 
imeytysmateriaalia  ja  muuta  torjuntakalustoa  aina  helposti  saatavilla.  Vuotoina 
ympäristöön päässeet kemikaalit,  öljyt  ja muut aineet  on kerättävä välittömästi 
talteen ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. 

Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai 
uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, 
on  ryhdyttävä  välittömästi  asianmukaisiin  tarpeellisiin  toimenpiteisiin  tällaisten 
päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöstä aiheutuvien vahinkojen 
torjumiseksi  sekä  tapahtuman  toistumisen  estämiseksi.  Vuotoina  ympäristöön 
päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen 
ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.
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(YSL 7, 14, 15, 16, 17 ja 52 §:t)

Perustelut  (määräykset  14-15):  Onnettomuuksiin  ja  häiriötilanteisiin 
varautuminen,  ilmoitus-  ja  toimintavelvoite  on  annettu  siksi,  että 
torjuntatoimenpiteet  tehdään  välittömästi  ja  tieto  valvonta-  ja 
pelastusviranomaisille  tulee  viivytyksettä  torjunnan  sekä  jälkihoidon  ja  – 
valvonnan  toteutumiseksi.  Välittömillä  toimilla  vahingon  sattuessa minimoidaan 
aiheutuvia  haittoja.  Toiminnanharjoittajalla  on  oltava  tietoinen  toimintansa 
ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Vastuuhenkilön nimeäminen 

16. Luvansaajan on nimettävä toiminnan ympäristönsuojelulle  vastuuhenkilö,  jonka 
yhteystiedot  on  ilmoitettava  Joroisten  kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Luvansaajan  on  huolehdittava,  että  muut  alueella  toimivat  ja  lentopaikkaa 
käyttävät noudattavat tämän luvan lupamääräyksiä.

(YSL 6, 7, 52 §:t)

Perustelu  (määräys  16):  Lentopaikan  ympäristönsuojelun  riittävän  tason 
turvaamiseksi ja viranomaisten yhteydenpidon helpottamiseksi on tarpeen, että 
sille  on  nimetty  asiantunteva,  lentopaikan  toimintaa  koskevat 
ympäristönsuojeluun  liittyvät  säännökset  ja  määräykset  tunteva  henkilö. 
Vastuuhenkilönä voi toimia esimerkiksi lentopaikan pitäjä. Lentopaikan käyttäjiä 
ovat mm. ilmailualuksien päälliköt.

Sopimukset

17. Luvan  saajalla  tulee  olla  voimassa  oleva  käyttöoikeussopimus  kiinteistölle  
171-409-11-6.

Lentopaikkatoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin luvan saajalla on käyttöoikeus 
kiinteistölle  171-409-11-6  luvan  mukaiseen  toimintaan  ja  kun  todistus 
käyttöoikeudesta on esitetty Joroisten ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Perustelut  (määräys  17):  Luvan  saaja  ei  omista  kiinteistöä  171-409-11-6. 
Käyttöoikeussopimuksella  varmistetaan,  että  kiinteistön  omistaja  hyväksyy 
lentopaikkatoiminnan kiinteistöllään.

Kirjanpito ja raportointi

18. Luvan  saajan  on  pidettävä  riittävän  yksityiskohtaista  kirjanpitoa  lentopaikan 
käytöstä  ja  tarkkailusta.  Joroisten  ympäristönsuojeluviranomaiselle  on 
toimitettava  vuosittain  seuraavan  vuoden  helmikuun  loppuun  mennessä 
vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin:
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- Lentokerhon toimintaan liittyvät: 

o lentoon lähtöjen ja laskujen määrä sekä niiden jakautuminen 

arkipäiviin ja viikonloppuun 

o käytetyn polttonesteen laatu ja määrä

- Valvomattomaan yleisilmailuun liittyvä:

o lentoon lähtöjen ja laskujen määrä sekä niiden jakautuminen 

arkipäiviin ja viikonloppuun 

- Yleiset raportointitiedot

o alueen muut tapahtumat

o syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat

o poikkeukselliset tilanteet

o mahdolliset häiriö-, onnettomuus- tai vahinkotilanteet ja niiden johdosta 

tehdyt toimenpiteet ja toiminnan muutokset

o yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista 

huoltotoimenpiteistä

(YSL 6 §, 7 §, 62 ja 83 §:t, JL 118 ja 122 §:t, JA 20 §)

Perustelu (määräys 18): Määräyksen mukainen kirjanpito ja vuosittainen 
raportointi on tarpeen valvonnan vuoksi. Raportointi antaa tietoa toiminnan 
aiheuttamasta ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta. Valvomattoman 
yleisilmailun osalta kirjanpitoa on tehtävä mahdollisuuksien mukaan. Saatujen 
tietojen perusteella seurataan lentopaikan toiminnan ympäristöluvan mukaisuutta. 
Poikkeuksellisena tilanteena voidaan pitää esim. poikkeuksellisena vuorokauden 
aikana tehdyt laskut ja lentoon lähdöt tai muu poikkeuksellinen käyttö.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

19. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta,  lopettamisesta tai  toiminnanharjoittajan 
vaihtumisesta on ilmoitettava Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan  muutosta  koskevaan  ilmoitukseen  on  liitettävä  arvio  muutoksen 
vaikutuksesta päästöihin ja niiden ympäristövaikutuksiin  sekä luvansaajan oma 
arvio,  edellyttääkö muutos ympäristöluvan muuttamista tai  toiminnan tarkkailun 
tarkentamista.

Toiminnan  lopettamisesta  tulee  viimeistään  kuusi  kuukautta  ennen  toiminnan 
lopettamista  esittää  Joroisten  ympäristönsuojeluviranomaiselle  suunnitelma 
vesiensuojelua,  ilmansuojelua,  maaperänsuojelua  ja  jätehuoltoa  koskevista, 
toiminnan  lopettamiseen  liittyvistä  toimista.  Ympäristönsuojeluviranomainen  voi 
tarvittaessa  antaa  toiminnan  lopettamiseen  ja  jälkihoitoon  liittyviä  tarkentavia 
määräyksiä.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 29.04.2021 / 44 §



17 (20)

 

 (YSL 6, 7, 15, 16, 17, 52, 88, 89, 94 ja 170 §:t)

Perustelu  (määräys  19):  Määräys  on  tarpeen  ympäristöluvan  valvonnan 
mahdollistamiseksi  ja  luvan  mahdollisen  muutostarpeen  arvioimiseksi. 
Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa 
myös  toiminnan  päätyttyä  tarvittavista  toimista  pilaantumisen  ehkäisemiseksi 
sekä  toiminnan  vaikutusten  selvittämisestä  ja  tarkkailusta.  Toiminnan  loputtua 
toiminnanharjoittaja  on  velvollinen  siistimään  ympäristön  ja  puhdistamaan 
maaperän  siihen  tilaan,  ettei  siitä  aiheudu  terveyshaittaa  eikä  vaaraa 
ympäristölle.

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Lupaharkinta  on  perustunut  hakemuksessa  esitettyyn  toiminnan  laajuuteen. 
Hakemuksessa,  lausunnoissa  ja  hakijan  vastineessa  on  esitetty  lupa-asian 
ratkaisemisen  kannalta  riittävät  tiedot.  Lentopaikalla  ei  ole  aiempaa 
ympäristönsuojelulain  mukaista  ympäristölupaa.  Luvan  myöntämisedellytykset  on 
siten harkittava ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 § ja 49 § mukaan. 

Lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen lentopaikkatoiminta ei 
aiheuta  yksinään  tai  yhdessä  alueen  muiden  toimintojen  kanssa  terveyshaittaa, 
merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
seurausta  tai  sen  vaaraa,  maaperän  tai  pohjaveden  pilaantumista,  erityisten 
luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden  vaarantumista  toiminnan  vaikutusalueella  eikä  eräistä 
naapurussuhteista  annetun  lain  17  §:n  1  momentissa  tarkoitettua  kohtuutonta 
rasitusta naapureille.  Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvan 
myöntämisen edellytykset.  Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan 
aiheuttama  pilaantumisen  todennäköisyys  ja  onnettomuusriski  sekä  alueen 
kaavamääräykset. 

Toiminta  sijoittuu  kokonaisuudessaan  entiselle  olemassa  olevalle  Varkauden 
lentoaseman  alueelle.  Alueella  on  ollut  lentotoimintaa  yli  80  vuotta.  Lentopaikan 
käyttö on toiminnan alkaessa pääasiassa Varkauden Lentokerho ry:n yleisilmailun 
harrastamista sekä koulutusta, mutta käyttö on myös muuta lentokerhon ulkopuolista 
valvomatonta  yleisilmailua.  Koska kyseessä on aiemmin sekä lentoasemana,  että 
valvomattomana  lentopaikkana  toiminut  kokonaisuus,  voidaan  todeta,  että  paikka 
soveltuu edelleen hakemuksen mukaiseen toimintaan. 

Ympäristönsuojelulain  11  §  2  momentin  4)  kohdan  mukaan  sijoituspaikan 
soveltuvuutta  arvioitaessa  on  otettava  huomioon  toiminnan  sijoituspaikan  ja 
vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus sekä 
aluetta  koskevat  kaavamääräykset.  Lentopaikka  sijaitsee  Joroisten  kirkonkylän 
osayleiskaava-alueeseen (oikeusvaikutukseton yleiskaava),  lentoliikenteen alueeksi 
(LL). Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmässä 12.12.2016 Varkauden lentopaikka 
on osoitettu lentoliikenteen alueen merkinnällä LL. Lentopaikan ympärille on osoitettu 
alueen elinkeinojen kehittämistä sekä maankäytön ja  liikenteen yhteensovittamista 
ohjaava merkintä EKK (EKK 4.4). Maakuntakaavassa lentopaikan ympärillä on Lden 
> 55 dB:n melualue (me1 4.261). Lentopaikka ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella. 
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Lentomelun  osalta  lupaharkinta  perustuu  lupahakemuksessa  esitettyyn  toiminnan 
laajuuteen.  Hakemuksessa  kuvatut  melun  hallintaa  koskevat  toimet  ja 
lupamääräykset  huomioon  ottaen  hakemuksen  mukaisesta  toiminnasta  ei  melun 
vuoksi  aiheudu  sellaista  terveyshaittaa,  kohtuutonta  rasitusta  tai  merkittävää 
pilaantumista, etteivät luvan myöntämisen edellytykset täyttyisi. 

Lentopaikka  sijaitsee  Vuoksen  vesienhoitoalueella.  Vuoksen  vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa  vuosiksi  2016–2021  todetaan,  että  lentokenttien 
vesiensuojeluasiat  käsitellään  tapauskohtaisesti  ympäristöluvassa. Kiitotiellä  on 
hulevesijärjestelmä,  joka  purkaa  Joroisselkään.  Joroisselän  ekologinen  tila  on 
tyydyttävä.  Lentopaikan  käyttö  ja  ylläpito  eivät  ennalta  arvioiden  aiheuta 
lisäkuormitusta  vesistöön,  eikä  toiminnan  siten  arvioida  huonontavan  Joroisselän 
vesienhoidollista tilaa.  Tämä lupa ei  salli  käyttää liukkaudentorjunta-,  jäänesto-  tai 
jäänpoistokemikaaleja. Edellä mainituista syitä myöskään rantaluhdan Luo- alueelle 
ei arvioida aiheutuvan haittaa. 

Toiminnasta  ei  aiheudu  pohjaveden  tai  maaperän  pilaantumista,  ja  pilaantumisen 
vaara  on  otettu  huomioon  hakemuksessa  sekä  lupapäätöksessä  koskien  muun 
muassa polttonesteiden ja jätteiden väliaikaista säilytystä ja käsittelyä, häiriötilanteita 
ja muita poikkeuksellisia tilanteita sekä ilmoitusvelvollisuutta. 

Lentoasemien- tai paikkojen teknisille ratkaisuille ja niiden arvioinnille ei ole laadittu 
parhaan  käyttökelpoisen  tekniikan  BAT-vertailuasiakirjaa.  Lupamääräysten 
mukaisesti  toimittaessa toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa. 

Lentopaikan  ympäristöluvassa  ei  anneta  sotilasilmailua  koskevia  määräyksiä. 
Lentopaikan  käyttö sotilasilmailussa  on ympäristönsuojelulain  (527/2014)  33 §:ssä 
tarkoitettua tilapäisen lentopaikan käyttöä ja se ei siten vaadi ympäristölupaa

Yksilöity vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin

Pohjois-Savon ELY –keskuksen (Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue) lausunnossa 
toiminnan aloittamisesta kehotettiin pyytämään lausuntoa myös Karjalan lennostolta, 
ellei  ole  jo  aiemmin  huomioitu.  Ympäristönsuojeluviranomainen  pyysi 
lupahakemuksesta  kehotuksen  mukaisesti  lausuntoa  Karjalan  lennostolta. 
Puolustusvoimien  pääesikunnasta  annettuun  lausuntoon  sisältyi  myös  Karjalan 
lennoston lausunto. 

Traficomin lausunto ei sisältänyt erityisesti vaatimuksia ympäristölupa-asiaan, mutta 
lausunto  on  otettu  huomioon  siten,  ettei  lupamääräyksiin  tulisi  päällekkäisyyttä 
ilmailulain mukaisten säädösten kanssa. 

Pohjois-Savon  Maakuntaliiton  lausunto  on  otettu  huomioon  lupamääräyksessä  4. 
Lausunnossa on huomioitu, että maakuntakaavassa lentopaikan ympärillä on Lden > 
55  dB:n  melualue  (me1  4.261),  jonka  rajaus  on  suppeampi  kuin 
ympäristölupahakemuksessa  esitetty  meluvyöhyke.  Hakemuksessa  esitetty 
meluvyöhyke  on  laskettu  aiemmin  lentoasema  –tasoiselle  toiminnalle.  Nykyistä 
lentopaikkatoimintaa  voidaan  pitää  meluvaikutusten  osalta  huomattavasti 
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vähäisempänä,  mutta  tarvittaessa  ympäristönsuojeluviranomainen  voi  vaatia 
selvittämään toiminnan meluvaikutuksia lupamääräyksen 5. mukaisesti. 

Joroisten  terveydensuojeluviranomaisen  lausunto  mahdollisten  meluhäiriöiden 
huomioinnista on otettu huomioon lupamääräyksissä 3-5. Pohjavesialueen läheisyys, 
vaikka pohjaveden virtaussuunta onkin pohjavesialueelta lentopaikan suuntaan, on 
otettu  huomioon  lupamääräyksissä  13  ja  14.  Hulevesien  hallintaan  on  annettu 
lupamääräykset 9-11.

Puolustusvoimien  pääesikunnan  lausunto  on  otettu  huomioon  luvan  käsittelyssä 
siten,  ettei  tilapäiseen  sotilasilmailuun  anneta  lupamääräyksiä  tai  käsitellä 
sotilasilmailua muutoinkaan osana ympäristölupaa. 

Saapuneen  muistutuksen  vaatimukset  lentomeluun  liittyen  on  otettu  huomioon 
lupamääräyksissä 3-5.

LUVAN VOIMASSAOLO

Ympäristölupapäätös lentopaikkatoimintaan on voimassa toistaiseksi.

(YSL 87 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia 
määräyksiä  ankarampia  määräyksiä  tai  luvasta  poikkeavia  säännöksiä  luvan 
voimassaolosta  tai  tarkistamisesta,  on  asetusta  luvan  estämättä  noudattava.
(YSL 70 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11–12, 14–17, 20, 22, 27, 33, 39, 39 a, 40-44, 
48-53, 58, 62, 70, 83-89, 190-191, 199 §:t 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11-15 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t 
Jätelaki (646/2011) 5, 8, 12-13, 15-17, 19-20, 72, 118 ja 122-123 §:t 
Jäteasetus (179/2012) 12 ja 20 §:t
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
(1022/2006) 
Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
17.12.2020 § 80

KÄSITTELY- JA VALVONTAMAKSUT 

Hakijalta  peritään  ympäristöluvan  käsittelymaksua  Keski-Savon 
ympäristölautakunnan  17.12.2020  §  80  ympäristönsuojeluviranomaisen  taksan 
liitetaulukon  kohdan  11.1  mukaisesti  yhteensä  3120  euroa.  Lehtikuulutuksista 
aiheutuneet kustannukset peritään hakijalta erikseen. 
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Valvontamaksu

Ympäristönsuojelulain  edellyttämän  valvontaohjelman  mukainen  valvontamaksu 
määräytyy  kulloinkin  voimassa  olevan  Keski-Savon  ympäristölautakunnan 
valvontamaksutaksan perusteella.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti.  

Päätös

Joroisten kunta

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Savon ELY –keskus (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue)
Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue)
Pohjois-Savon Maakuntaliitto
Pohjois-Savon Pelastuslaitos
Joroisten terveydensuojeluviranomainen 
Traficom
Puolustusvoimat (Pääesikunta)

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen  saa hakea  muutosta  valittamalla  Vaasan  hallinto  –  oikeuteen. 
Päätös  annetaan tiedoksi  julkisella  kuulutuksella  kunnan verkkosivuilla.  Määräaika 
valituksen  tekemiseen  on  30  päivää  tämän  päätöksen  tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin  lähettämisestä  tai  seitsemäntenä  päivänä  kirjeen  lähettämisestä. 
Yleistiedoksisaannin  katsotaan  tapahtuneen  seitsemäntenä  päivänä  kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 
Käsittelymaksun  muutosta  haetaan  Vaasan  hallinto-oikeudelta  liitteenä  olevan 
valitusosoituksen mukaisesti.
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Liite: valitusosoitus

VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen

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

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. 
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka 
tarkoituksena 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 ilmenevät, alueellisella ELY-
keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella 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, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on 
valituksen vireillä 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 
saantitodistuksesta 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 
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa 
tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian 
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 29.04.2021 / 44 §



 

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 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 
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 § 40, 41, 43, 45 – 47, 48
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 44 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 42 
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 
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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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