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Maa-aineslupa kallion ottoon 915-21-1, Joutenmäen kallioalue (915-424-3-13) 

  

Hakija  

 Maanrakennus Viljakainen Oy 

 Torstilantie 39  

 79600 Joroinen 

 Y-tunnus: 2113307-2 

 

Luvan tarkoitus 

 Maa-aineslupa kallion ottoon 

 

 Sijainti:    Joutenmäen kallioalue 

    Mäkelä 915-424-3-13  

  

 Kokonaisottomäärä:   99 000 m3ktr 

 Lupa-aika:    10 vuotta   

 

Asian vireilletulo 

Hakemus on tullut vireille 11.5.2021, Dnro 345/11.01.00/2021. Alkuperäinen hakemus sisälsi maa-

aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen maa-aineksen ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n 

mukaisen ympäristölupahakemuksen kalliokivenlouhintaan ja murskaukseen sekä rakentamisessa 

syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen, puretun päällysteen sekä betoni‐ ja tiilijätteen 

käsittelyyn ja varastointiin (jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely). Hakija muutti 

vastineessaan 25.10.2021 ympäristölupahakemusta luopumalla jätteiden käsittelystä. 

Ympäristölupahakemus peruutettiin kokonaan 9.11.2021, jolloin ympäristönsuojeluviranomainen 

ratkaisee pelkästään maa-aineslain mukaisen hakemuksen kallion ottoon.  

 

Hakemuksen sisältö 

Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi kiviaineksen kokonaisottomäärälle 99 000 m3ktr (260 

000 tn), jolloin laskennallinen vuosittainen ottomäärä on noin 10 000 m3ktr (26 000 tn). 

Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 1,42 ha ja varastoalueen pinta-ala 1.48 ha eli yhteensä 2.90 

ha. 

 

Lisäksi lupaa haetaan tuoda puhtaita maisemointimaita 500 m3 ja välivarastoida ne alueella ennen 

maisemointitöitä. 
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Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet 

Suunniteltu ottoalue sijaitsee Harjuranta-Härmäniemen osayleiskaava-alueella, jossa alue on 

merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (merkintä EO). Pohjois-Savon maakuntakaavassa on merkintä 

EO (maa-ainesten ottoalue). 

 

Hakemuksen mukainen suunnitelma‐alue on jo avattu, useamman lupakauden ajan toiminnassa 

ollut ottoalue. Suunniteltavalla ottoalueella puusto on pääosin poistettu. Kallioaineksen otosta ei 

hakijan arvion mukaan aiheudu haittoja lähialueen asutukselle. Lähimpään vakituiseen asutukseen 

on 300 m etelään päin, muu asutus sijaitsee yli 500 m päässä ottoalueesta. Joutenmäen 

radiomastoon säilytetään sama etäisyys kuin vanhassa ottoluvassa eli 150 m. 

 

Toiminta jo avatulla alueella ei enää oleellisesti muuta maisemaa. Louhittavaksi suunnitelluilla 

alueilla ei havaittu erityisiä luontoarvoja. Suunnitelma‐alue sijaitsee kokonaisuudessaan alueella, 

joka on ihmisen toiminnan vaikutuksen alainen. Aluetta ei hakijan mukaan voida pitää erityisen 

luonnontilaisena. Suunnitellun ottoalueen lähistöllä ei sijaitse Natura 2000 –alueita. Etäisyys 

koillispuolella sijaitsevaan Puolihongansuon metsän Natura-alueeseen on 2,5 km ja ottoalueen 

eteläpuolella sijaitsevaan Natura-alueeseen on 1,5 km. 

 

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse pohjavesialueelle eikä sellaisten tuntumassa. Lähin Kangaslammin 

pohjavesialue sijaitsee noin 8 km ottoalueelta koilliseen. 

 

Kallioainesten ottamistoiminta 

Suunniteltavalta alueelta on laskettu louhittavan räjäyttämällä kalliota yhteensä noin 99 000 m3ktr 

(260 000 tonnia) vuosina 2021-2031 (10 vuoden aikana), jolloin vuotuinen keskimääräinen 

ottomäärä on noin 10 000 m3 ktr (26 000 tonnia) keskimääräisen ottosyvyyden ollessa noin 11 m. 

Saatava maa-aines murskataan ja sitä käytetään lähialueella tapahtuvaan rakentamiseen, tiestön 

kunnostamiseen. Ottoalueen suunniteltu pohjataso on +107.00-113.00 (N2000). 

 

Ottamis- ja kaivualue merkitään maastoon ennen ottotoiminnan alkua. Pintamaan raivaus 

suoritetaan siten, että kannot ja risut kerätään energiakäyttöön ja pintamaat varastoidaan 

ottoalueen reunoille myöhempää maisemointia varten. Ottoalueen reunoilta kuoritaan pintamaat 

(kallio paljaaksi) noin 10 m matkalta ja pintamaista rakennettaan suojavalli turvallisuuden 

takaamiseksi. Ottamissuunnat on merkitty suunnitelmakarttaan. Ottotoiminnan päätyttyä reunoille 

rakennetaan aita turvallisuuden takaamiseksi. Ottoalueen siisteydestä huolehditaan toiminnan ajan 

ja lopullinen ympäristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan päätyttyä. 

 

Suunniteltavan ottoalueen pohjoiskulmaan rakennetaan hulevesin laskeutusallas. Pintavedet 

ohjataan laskeutusaltaaseen, jossa mahdollinen veden mukanaan kuljettama kiintoaines laskeutuu 

altaan pohjalle virtauksen hidastuessa. Saostusaltaasta vedet purkautuvat selkeytyksen jälkeen 

kohti pohjoista metsäojiin. Toiminnassa ei synny jätevesiä, eikä päästöjä maaperään. Toiminnassa 

tarvittavat vedet otetaan lähistöllä sijaitsevista metsäojista tai tuodaan alueelle säiliöllä. Mikäli 

ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, se on suoritettava puhdasta vettä käyttäen.  

 

Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä tulee olla niiden 

tilavuutta vastaavat, katetut suoja-altaat sekä ylitäytönestimet ja lukot. Polttoainesäiliöiden 

suojarakenteiden tulee olla sellaiset, ettei koneiden ja autojen tankkauksen yhteydessä öljyä pääse 

maaperään ja edelleen pohjaveteen.  Alueella ei varastoida jätteitä, öljyjä ja voiteluaineita louhinta- 
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ja murskausajankohtien ulkopuolella. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse 

vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydrauliikkanesteitä.  

 

Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei saa säilyttää 

siten että siitä aiheutuu naapurikiinteistöille likaantumisvaaraa. Jätteet on varastoitava siten 

että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään. Talousjäte ja jäteöljy on 

toimitettava asianomaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti.  

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. Alueella olevan poistettavan 

pintamaan määräksi arvioidaan noin 2000 m3. Ylijäämäkiviaines (500 m3) ja pintamaat (2 000 m3) 

välivarastoidaan alueella ja käytetään maisemoinnissa. Kannot ja puuaines (100 m3) alueelta 

menevät energiakäyttöön. 

 

Ylijäämämaiden vastaanotto 

Varastointialueelle varastoidaan pintamaita ja tarvittaessa tuodaan puhtaita maisemointimaita lisää 

suunnitelmakartan osoittamaan paikkaan noin 500 m3. Lisämaisemointimaiden tarkoituksena on 

edistää ottoalueen luontaista metsittymistä. 

 

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 

Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja alue 

siistitään. Romut ja jätteet kuljetetaan asianmukaisiin keräyspaikkoihin.  Kallion ottorintaukseen 

tehdään porrastasanne, sekä louhoksen yläreunaan rakennetaan aita turvallisuuden takaamiseksi. 

Ottorintauksen porrastasanne on 5 metriä leveä. Kalliorintausten seinät luiskataan kaltevuuteen 

1:8 maisemointisuunnitelman mukaisesti. Ylijäämä kiviainekset käytetään soveltuvin osin alueen 

jälkihoitoon.  Kallioaineksen ottotoiminnan päätyttyä varastoidut pintamaat (ja paikalle tuodut 

maisemointimaat) levitetään, ottoalueen annetaan metsittyä luontaisesti ja se otetaan 

metsätalouskäyttöön. Mikäli luontainen metsittyminen ei tuota tarvittavaa taimitiheyttä, alueelle 

istutetaan männyn taimia 2500 kpl /ha. Pohjavedelle haitallisia aineita ei saa käyttää viimeistelyssä 

vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan paikkaan 

 

Kuuluttaminen 

Kuulutus yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemuksesta julkaistiin 6.8.2021 ja tiedoksisaannin 

katsottiin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus 

pidettiin nähtävillä 6.8. – 13.9.2021 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 

www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus Varkauden 

kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla os. www.varkaus.fi. 

 

Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat (yhteensä 23 kpl) kuultiin 6.8.2021 päivätyllä 

kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta saapui 8 kpl muistutuksia.   

 

Kuulemista ei uusittu ympäristölupahakemuksien peruuttamisen jälkeen, sillä kohteen 

ympäristövaikutukset vähenivät alkuperäisen hakemuksen tilanteesta ja kuulemisen uusimista 

pidettiin ilmeisen tarpeettomana ympäristövaikutusten vähentymisen vuoksi.  
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Muistutukset 

Muistutuksista 7 kappaletta olivat pääasiassa saman sisältöisiä. Muistutukset koskivat viittä (5) 

asuinkiinteistöä sekä yhtä (1) loma-asuntokiinteistöä. Muistutukset saapuivat seuraavilta 

kiinteistöiltä: Riitamäki 915-424-18-32, Askola 915-424-23-7, Koivumäki 915-424-23-9, Koivikko 

915‐427‐1‐91, Koivikkola 915‐424‐1‐1, Päivärinne 915-424-2-17, Koivukumpu 915-427-1-58 ja 

Jokela 915-427-1-76.  

 

Muistutuksista 7 kappaletta vastusti ammattimaisen jätteenkäsittelyn ympäristölupaa, 6 kappaletta 

muistutuksista vastusti louhinnan- ja murskauksen ympäristölupaa ja 6 kappaletta muistutuksista 

vastusti maa-aineslupaa.  

 

Kaikissa seitsemässä (7) muistutuksessa kuitenkin todettiin, että jos luvat myönnetään, tulee 

alueelle ja ympäristöön tehdä luonto- ja ympäristöselvityksiä, murskaus olisi sallittava vain 1.9.-

31.12. välisenä aikana klo 7-18, lupa tulisi myöntää 5 vuodeksi ilman jatkomahdollisuutta, tulisi 

tehdä kiinteistökatselmukset 3 kohteeseen, kartoittaa vaikutusalueella sijaitsevat talousvesikaivot 

(1500m), ottaa vesinäytteet 3 kohteesta (kaivosta tai pohjavesiputkesta) ja analysoida näytteistä 

nitraattityppi, ammoniumtyppi, permanganaattiluku, rauta, mangaani, kloridi, pH, sähkönjohtokyky, 

alkaliniteetti, happi, kokonaiskovuus, mineraaliöljyt, polttoainehiilivedyt, sulfaatti, nitriitti, väri, TOC, 

koliformiset ja E. coli bakteerit, haju, ulkonäkö ja pohjaveden pinnan korkeus, tehdä pölymittaukset 

ennen aloittamista ja sen jälkeen vuosittain, tehdä tärinämittaukset vuosittain, tehdä 

melumittaukset vuosittain tai uuteen louhintaan siirryttäessä sekä valitusten vuoksi, tehdä 

louhinnan riskienarviointisuunnitelma (500m säteellä), tehdä purkumatriaalien haitta-

ainetutkimukset. Lisäksi oltiin huolissaan Harjurannantien kunnosta ja turvallisuudesta. 

 

Kuusi (6) kappaletta muistuttajia vaati kiinteän aidan asentamista ottorintauksen päälle, ei salli 

pilaantuneita asfalttijätteitä ja oli huolissaan hulevesien johtamisesta viljelijöiden kasteluvesiin. 

 

Loma-asuntoa koskevassa muistutuksessa lisäksi todettiin, että toiminnasta aiheutuva melu 

häiritsee pihalla oleskelua, ja kuuluu kesäaikana myös sisälle, kun ikkunat ovat auki. Tilannetta 

pahentaa se, että louhittava kallio toimii kaikupohjana ja louhintapaikka sijaitsee huomattavasti 

lähiympäristöään korkeammalla, josta ääni kantautuu kilometrien päähän muuten rauhallisessa ja 

hiljaisessa ympäristössä. Murskeen kuormausääni on kuulunut pihallemme kuluneen kesän 

aikana. Räjäytykset vaurioittavat kiinteistöjä.  

 

Muistutukset on perusteltu Ympäristönsuojelulain 5 - 6 §, 16 - 17 §, 39.2 § ja 49 §:llä, 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 3 §:llä, Luonnonsuojelulain 65 §:llä, 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:llä, Maa-aineslain 3 §:llä sekä Muraus –asetuksella 

(800/2010). 

 

Harjurannan kyläyhdistys ry 13.9.2021 

Joutenmäen kallioalue on keskeisellä kohdalla Harjurannan kylän keskustaa ja Härmäniemen 

kyläaluetta. Aluetta ympäröi sekä asutus että luonnonmukainen suo- ja metsäalue. Kaavailtu 

maanotto- ja purkujätteen käsittelyalue on myöskin vilkkaasti liikennöidyn, mutta erittäin 

huonokuntoisen kylän päätien varrella. Kyläyhdistys on saanut useita yhteydenottoja huolestuneilta 

lähitienoon asukkailta, mutta myös kyläläisiltä, jotka eivät asu alueen välittömässä läheisyydessä. 

Kyläläisten huoli liittyy niin luontoon ja ympäristön suojelemiseen, kuin asuinmukavuuteen ja 
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tonttien arvoon. Yhdymme härmäniemeläisten huoleen alueen asuinviihtyvyyteen liittyvissä 

kysymyksissä. 

 

Huolenamme on purkujätteen alkuperä, puhtaus ja sen mahdollinen vaikutus ympäristöön. Kuinka 

voidaan taata, että mahdollinen epäpuhdas purkujäte ei saastuta ympäröivää luontoa, asuinaluetta 

ja mm. elinkeinona toimivia peltoja? Onko tarvetta tehdä lisäselvitystä purkujätteen mahdollisista 

ympäristöhaitoista hankkeen välittömään läheisyyteen ja mm. kyläläisten elinkeinon 

harjoittamiseen? 

 

Näkemyksemme mukaan sekä purkujätteen että itse kallion louhinnan ympäristövaikutuksia tulisi 

tutkia lisää. Uuden lupahakemuksen mukainen maanoton suuruus on myöskin huolestuttavaa. 

 

Kyläyhdistykselle on esitetty huoli lisääntyvästä raskaasta liikenteestä kylän huonokuntoisella 

pääväylällä, jota pitkin kylän lapset liikkuvat kouluihinsa. Esimerkiksi välittömällä vaikutusalueella 

olevat Härmäniementie sekä pinnoittamaton osa Harjurannantiestä, joka louhokselle johtaa, ovat 

tunnetusti vaarallisia ja kapeita teitä, joilla koululaisbussit liikkuvat. Tässä tapauksessa tulisikin 

harkita myös ELY-keskuksen tarkempaa tarkastelua tien kuntoon ja käyttöön liittyvissä asioissa 

ennen luvan myöntämistä hankkeelle. 

 

Sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien, kylän elinkeinonharjoittajien ja muiden kyläläisten 

kuulemiseen tuli käyttää enemmän aikaa. Hankkeesta on tiedotettu niukasti ja vain alueen 

välittömässä läheisyydessä asuvia ihmisiä. Vaikutusalue hankkeessa tulee olemaan laajempi kuin 

vain Joutenmäen ympäristö. 

 

Varkauden kaupungin strategiassa kärkinä ovat mm. asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus sekä 

kaupunginosien elinvoima. Asuin- ja elinympäristöön kuuluva asukkaiden osallisuus ja kuuleminen 

ovat merkittävässä asemassa asukkaiden hyvinvointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä 

ajatuksissa. Kyläyhdistys vaatii asukkaiden kuulemistilaisuuden järjestämistä niin, että paikalla on 

hankkeen vireillepanija, ympäristötoimen valtuuttama asiantuntija sekä kaikki asiasta kiinnostuneet 

kyläläiset. 

 

Lausunnot 

Lausunto yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemuksesta pyydettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen 

Ympäristö- ja Liikenne vastuualueilta, Varkauden kaupungin terveydensuojelusta, 

rakennusvalvonnasta sekä kaavoitukselta. Hakemuksesta saapui 4 kpl lausuntoja. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueella ei ollut lausuttavaa 

hakemuksesta (13.9.2021). 

 

Varkauden kaupungin terveydensuojelu 8.9.2021 

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan toiminnanharjoittajan on 

tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niinin vaikuttavia tekijöitä. 

Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 

 

Terveysvalvonnalla ei ole lupahakemukseen huomautettavaa, mikäli toiminta tapahtuu 

lupahakemuksen mukaisesti ja erityistä huomiota kiinnitetään melun torjuntaan ja pölyämisen 

estämiseen asuinkiinteistöjen suuntaan. 
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Varkauden kaupungin rakennusvalvonta 13.9.2021 

Lopputilanteeksi alueelle on ilmoitettu metsätalouskäyttö, joten rakennusvalvonta katsoo, ettei 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa-asioita ole. Rakennusvalvonnalla ei ole 

huomauttamista. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 22.9.2021 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa 

maa-aineksen ottoalueen laajennukseen, koska toiminta tapahtuu maantien suoja-alueen (20 m 

maantien keskilinjasta mitattuna) ulkopuolella. 

--- 

Hulevesien laskeutusallas on myös osoitettu maantien suoja-alueelle, mikä edellyttää suoja-

alueelle rakentamisen poikkeamispäätöstä. Ottosuunnitelman mukaan vähäiset valumavedet 

ohjataan kohti pohjoista metsäojiin. Suunnitelmakartan mukaan valumavedet näyttävät ohjautuvan 

maantien sivuojaan. Tienpitäjänä Pohjois-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hulevesien 

johtamiseen maantien sivuojiin ja esittää näin ollen, että laskeutusallas sijoitetaan maantien suoja-

alueen ulkopuolelle niin, ettei vähäisiäkään hulevesiä ole tarvetta ohjata maantien sivuojaan. Mikäli 

altaan sijoituspaikkaa ei voida muuttaa, edellyttää se suoja-alueelle rakentamisen 

poikkeamispäätöstä Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja hulevesien määrän tarkempaa selvittämistä. 

 

Ottamisalueen liittymässä (mt 4681) tulee huolehtia riittävistä liittymänäkemistä. Liittymäalue tulee 

pitää puhtaana kiviaineksesta, joka kulkeutuu liittymän suunnasta tai tippuu kuormista. Pohjois-

Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole em. hakemukseen muuta 

huomautettavaa. 

 

Varkauden kaupungin kaavoitus 5.10.2021 

Kiinteistöllä 915-424-3-13 on voimassa Harjuranta-Härmäniemi osayleiskaava, hyväksytty 

25.2.2003. Osayleiskaavassa alue on maankamaran ainesten ottoalue (EO), jossa alue 

toteutetaan erillisellä maa-aineslain mukaisella luvalla. Alueen ympäristö on maa- ja 

metsätalousvaltaista aluetta (M) ja lähialueen rakennuspaikat on merkitty asuinrakennusten 

alueiksi (A). 

 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa alue on maa-ainesten ottoalue soran, moreenin ja hiekan ottoa 

sekä kallion louhintaa varten (eo2). Merkinnällä on osoitettu seudullisesti merkittävät soran-, 

moreenin- ja hiekanottoalueet sekä kallionlouhinta-alueet. Suunnittelumääräyksenä on, että 

laajoilla, usean toimijan käsittävillä maa-ainesten ottoalueilla ottosuunnitelmien tulisi perustua koko 

alueen kattavaan osayleiskaavaan tai maisemaselvitykseen (MAL 5.2§). Maakuntakaavan 

kaavaselostuksen mukaan kaavaan merkittyjen ottamisalueiden soveltuvuus maa-aineslain 

3.1 §:n näkökulmasta on selvitetty liiton, kuntien ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen yhdessä 

suorittamin maastokäynnein. Kaavamerkintä ei kuitenkaan poista tarvetta selvittää kunnissa 

tehtävän maa-aineslupaharkinnan yhteydessä tarkemmin alueen soveltuvuutta ottotoimintaan. 

Kaavaan on merkitty ainoastaan kunnan maa-aineshuollon kannalta tärkeimmät ottamisalueet. 

Alueen sisältyminen maakuntakaavaan ottamisaluemerkinnällä ei ole näin ollen edellytys maa-

ainesluvan myöntämiselle. 

 

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan lähin asutus sijoittuu 300 

metrin etäisyydelle ottoalueesta. 
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Hakemuksessa esitetty toiminta on yleiskaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaista, eikä näin 

ollen aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle. Alueella ei ole vireillä eikä tulossa vireille 

kaavamuutosta. Lupaharkinnassa on huolehdittava siitä, että mahdolliset melu- ym. päästöt eivät 

aiheuta kohtuutonta haittaa läheiselle asutukselle. 

 

Hakijan vastine 

Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine 23.9.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä luvan ratkaisua 

varten pyydetystä lausunnoista ja saapuneista muistutuksista. Hakija antoi vastineensa 

25.10.2021, jossa se muutti ympäristölupahakemusta jättämällä pois jätteen ammattimaisen 

hyötykäytön.  

Ympäristöluvan peruuttaminen 

Hakija perui ympäristölupahakemuksen kallion louhintaan ja murskaukseen 9.11.2021. Nykyinen 

Keski-Savon ympäristölautakunnan 23.2.2012 § 12 (VHaO päätös 22.5.2013)  myöntämä 

ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen on toistaiseksi voimassa oleva.  

Katselmus 

 Saapuneiden muistutusten ja hakijan toiveesta Joutenmäen kallioalueelle 

järjestettiin keskustelutilaisuus 8.10.2021 kallioalueen lähiasukkaille ja rajanaapureille sekä 

muistutusten tehneille. Tilaisuudesta ei tehty muistiota. 

 

Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuksen 12.11.2021. 
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Päätös 

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Maanrakennus Viljakainen Oy:lle maa-aineslain 4 §:n 

mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja ylijäämämaiden vastaanottoon. 

 

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta maa-aineslain 21 §:n mukaisesti 

myönnetään. 

 

Lupa myönnetään 5.10.2021 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden sekä 23.11.2021 päivätyn 

ottamissuunnitelman mukaisesti 10 vuodeksi seuraavin lupaehdoin: 

 

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,42 ha  

ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 99 000 m3 ktr. Alin sallittu ottotaso on +107,00 

(N2000). 

MaL 6 ja 11 §:t 

 

2. Lupa tuoda alueelle ottamisalueen maisemointiin tarkoitettuja, rakentamisessa syntyneitä 

pilaantumattomia maa‐ ja kiviaineksia (ylijäämämaa-aineksia) tämän luvan voimassaoloaikana 

enintään 500 m3. Ylijäämämaiden varastointi on tehtävä ottamissuunnitelmaan merkityllä 

alueella. 

 

Ylijäämämaa-aineksen pilaantumattomuus on selvitettävä näytteenotolla, mikäli sen 

puhtaudesta ei ole varmuutta. Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysohjearvot. Valvontaviranomainen voi 

tarvittaessa määrätä näytteenoton. 

 

MaL 6 ja 11 §:t, YsL 16, 17 §:t, Vna 214/2007 

 

3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla tavalla. 

Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen edistymistä.   

 

Ottamisen aikana syntyvät jyrkänteet on suojattava ja merkittävä putoamisvaaran 

ehkäisemiseksi. Alueella tapahtuvasta liikenteestä on kiinnitettävä riittävät varoitustaulut 

kallioalueen liittymään läheisyyteen toimintajaksoilla.  Merkinnät, suojaukset sekä varoitukset 

on oltava paikoillaan koko lupa-ajan ja ne voidaan poistaa vasta kun alueen jälkihoito on 

hyväksytty lopputarkastuksessa. 

MaL 11 §, MaA 7 § 

 

4. Koneiden sekä poltto- ja voiteluaineiden varastointia 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 § 

 

5. 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 § 
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6. Maa-ainestenottoalueen kuivatusvedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai 

vaaraa alueen pinta- tai pohjavesille. 

 

Maa-ainestenottoalueen pohjoisosaan, Harjurannantien tiealueen ulkopuolelle on rakennettava 

laskeutusallas. Laskeutusallas on oltava valmiina, kun maa-ainesluvan mukainen toiminta 

aloitetaan. Laskeutusaltaan vesiä ei saa johtaa Harjurannantien ojaan. Vesienkäsittely- ja 

hallintarakenteet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Valvontaviranomainen voi 

tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan hulevesien näytteenottoon.  

MaL 11 §, MaA 6 § 

 

7. Maisemointityöt on tehtävä hakemuksen mukaisesti. Ottorintauksen päälle on rakennettava 

aita. Ylijäämämaa-ainesta saa sijoittaa ainoastaan ottamissuunnitelman mukaisesti 

ottorintauksen luiskiin.  Luvanhaltija tekee maisemointitöiden valmistuttua ilmoituksen 

lupaviranomaiselle lopputarkastusta varten, viimeistään kuitenkin ennen luvan 

voimassaoloajan päättymistä.  

MaL 11 §, MaA 6, 7, 8 §:t,  

 

8. Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti. 

Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilaantumista tai aiheuttaa yleistä haittaa alueen 

jälkikäytölle. Alueen pintamaat tulee käyttää maisemointiin. 

MaL 11 §, MaA 6 §, Vna kaivannaisjätteistä (190/2013) 

 

9. Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle 19 450 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. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. 

MaL 12, 21 §:t, MaA 6, 8 § 

 

10. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen määrä ja 

laatu NOTTO-rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuoden tammikuun 

loppuun mennessä. 

MaL 23 a §, MaA 9 § 

 

11. 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 §:t 

 

 

 Lupaehtojen perustelut  

Lupaviranomainen voi muuttaa maa-aineslain nojalla antamiaan lupamääräyksiä, milloin toiminta 

on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai 

luonnonolosuhteisiin. 
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Lupamääräys 1: 

Kokonaisottomäärä ja alin ottamistaso ovat lupahakemuksen mukaiset. Maa-aineslupahakemus –

lomakkeessa 5.10.2021 ottomäärä on 99 000 m3ktr ja ottamissuunnitelmassa 99 900 m3ktr 

23.11.2021. Hakija varmisti 29.11.2021 että 99 000 m3ktr:n ottomäärä on oikea.  

 

Lupamääräys 2: 

Lupamääräys ylijäämämaiden vastaanotosta. Pilaantuneista maa-aineksista voi aiheutua 

ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 

Lupamääräys 3: 

Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä 

korkotasojen oltava näkyvissä koko ottoajan. Määräys on tarpeen alueen yleisen ja 

työturvallisuuden vuoksi sekä ottamistoiminnan valvomiseksi. 

 

Lupamääräys 4: 

Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Polttoaineiden 

varastoinnin salliminen vain toimintajakson ajaksi vähentää maaperän ja pohjaveden 

pilaantumisriskiä. Tiiviillä alustalla tehty polttonesteiden käsittely ehkäisee pohjaveden 

pilaantumisvaaraa, kun pakollinen polttoaineiden käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon 

sattuessa imeytysmateriaalin käytöllä voidaan ehkäistä, ettei polttoaineet tai haitalliset kemialliset 

aineet eivät pääse kulkeutumaan vajovesien kautta pohjaveteen. 

 

Lupamääräys 5:  

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. 

 

Lupamääräys 6: 

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja hulevesivaikutuksien hallinnan kannalta. Kiintoaineen 

erottamiseksi ympäristöön päätyvät vedet on johdettava laskeutusaltaan kautta. 

 

Lupamääräys 7:  

Ottoalue tulee saattaa ottamistoiminnan jälkeen ympäröivään maiseman soveltuvaksi ja 

sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua. 

 

Lupamääräys 8:  

Lupamääräys kaivannaisjätteistä ja niiden hyödyntämisestä. 

 

Lupamääräys 9: 

Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden suuruus. Hakemuksessa ei ole esitetty vakuutta 

alueen jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi, joten vakuus määrätään Keski-Savon 

ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 vahvistaman maa-ainestaksan mukaisesti. Saman 

suuruinen vakuus voi toimia myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. 

 

Lupamääräys 10: 

Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta 
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 Lupamääräys 11:  

 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. Lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen 

rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Maa-

aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen 

ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten 

rajoitusten kanssa. 

 

Pohjois-Savon maakuntakaava tai Harjuranta-Härmäniemi osayleiskaava eivät aseta estettä maa-

ainesluvan myöntämiselle. Muita oikeusvaikutteisia kaavoja ei vaikuta ottoalueella. 

 

Ottotoiminnasta on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma ja muut selvitykset, joissa on 

esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Lähin asuinrakennus sijaitsee 300 m:n 

etäisyydellä ottamisalueesta ottorintauksen takapuolella. Muut lähimmät asuin- ja lomakiinteistöt 

ovat noin 500 metrin etäisyydellä tai kauempana eripuolilla ottoalueeseen nähden. Toiminnan 

mahdollisia ympäristövaikutuksia jotka syntyvät kallion louhinnasta ja murskauksesta, kuten pöly-, 

melu- ja tärinähaittoja, valvotaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.  

  

Ottamisalueella jatketaan olemassa olevaa toimintaa, eikä toiminnan jatkaminen muuta nykyistä 

maisemaa. Otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen 

vaarantumista. Alueella tai sen läheisyydessä ei havaittu erityisiä luontoarvoja, lähimpään Natura 

2000-alueeseen on matkaa 1,5 km. Alue ei sijaitse vedenhankintakäyttöön soveltuvalla, 

luokitelluilla pohjavesialueella. 

 

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

Hakemuksesta pyydettiin 5 kappaletta lausuntoja, joista kahdessa (2) vastattiin, ettei hakemukseen 

ole huomauttamista tai lausuttavaa. 

 

Terveysvalvonnan lausunnossa lausuttiin terveysriskien tunnistamisesta sekä melu- ja 

pölyhaittojen estämisestä. Lausunnon sisältö koskee enemmässä määrin perutetussa 

ympäristölupahakemuksessa mainittuja toimintoja. Maa-aineslupapäätöksessä on kuitenkin 

annettu määräykset kemikaalien ja polttoaineiden käsittelystä (lupamääräykset 4 ja 5). 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa 

maa-aineksen ottoalueen laajennukseen. Maa-aineslupahakemukseen sisältyvän laskeutusaltaan 

vesien johtaminen on kuitenkin otettu huomioon lupamääräyksissä (lupamääräys 6.). Lisäksi 

laskeutusallas on sijoitettu 23.11.2021 päivätyssä ottosuunnitelmassa Harjurannantien tiealueen 

ulkopuolelle.  
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Varkauden kaupungin kaavoituksen lausunnon mukaan esitetty toiminta on yleiskaavassa 

osoitetun käyttötarkoituksen mukaista, eikä näin ollen aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle. 

Lupaharkinnassa on huolehdittava siitä, että mahdolliset melu- ym. päästöt eivät aiheuta 

kohtuutonta haittaa läheiselle asutukselle. Lausunnon sisältö koskee enemmässä määrin 

perutetussa ympäristölupahakemuksessa mainittuja toimintoja. Maa-aineslupapäätöksessä on 

kuitenkin annettu määräykset kemikaalien ja polttoaineiden käsittelystä (lupamääräykset 4 ja 5). 

 

Hakemuksesta saapui 8 kpl muistutuksia.   

 

Harjurannan kyläyhdistyksen muistutuksen sisältö koskee enemmässä määrin perutun 

ympäristölupahakemuksen toimintoja. Kyläyhdistyksen vaatimukseen asukkaiden 

kuulemistilaisuuden järjestämistä vastattiin järjestämällä toiminnanharjoittajan aloitteesta 

keskustelutilaisuus maa-ainestenottoalueella 8.10.2021. 

 

Muistutuksissa kiinteistöiltä Riitamäki 915-424-18-32, Askola 915-424-23-7, Koivumäki 915-424-

23-9, Päivärinne 915-424-2-17, Koivukumpu 915-427-1-58 ja Jokela 915-427-1-76 vastustettiin 

maa-ainesluvan myöntämistä. Ympäristönsuojeluviranomainen on lupaharkinnassaan todennut, 

että lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten 

kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Maa-aineslain 6 

§:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen 

ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten 

rajoitusten kanssa. 

 

Muistutuksissa kiinteistöiltä Riitamäki 915-424-18-32, Askola 915-424-23-7, Koivumäki 915-424-

23-9, Koivikko 915‐427‐1‐91, Koivikkola 915‐424‐1‐1, Päivärinne 915-424-2-17, Koivukumpu 915-

427-1-58 ja Jokela 915-427-1-76 on annettu vaatimukset, mikäli lupa myönnetään. Vaatimusten 

sisältö koskee enemmässä määrin perutetussa ympäristölupahakemuksessa mainittuja toimintoja. 

Vaatimukset on perusteltu pääosin ympäristönsuojelulain ja Muraus -asetuksen pykälillä. Näitä 

vaatimuksia ei käsitellä maa-ainesluvassa, vaan kallion louhintaa ja murskausta valvotaan 

nykyisen ympäristöluvan avulla (Keski-Savon ympäristölautakunta 23.2.2012 § 12, VHaO päätös 

22.5.2013). Seuraavilta osin ympäristönsuojeluviranomainen vastaa saapuneisiin muistutuksiin: 

 

- Maa-ainesluvan käsittelyä varten ei vaadittu erillisiä luonto- tai ympäristöselvityksiä, sillä alue 

olemassa oleva kallionottoalue ja hakemuksessa on riittävällä tarkkuudella huomioitu lähimmät 

luontokohteet. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella ei 

ollut lausuttavaa hakemuksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on 

edistää ja valvoa luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 6 

§:n mukaisesti.  

 

- YVA-menettelyä ei sovelleta YVA-lain (252/2017) 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 2 b) mukaisesti, 

sillä Joutenmäen ottamisalueen pinta-ala on 1,42 ha, eli alle 25 hehtaaria, eikä otettava 

ainesmäärä ole vähintään 200 000 k-m3 vuodessa, vaan noin 10 000 k-m3 vuodessa.  

 

- Lupa 10 vuodeksi voidaan myöntää, sillä toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen 

rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus.  
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- Maa-aineslupapäätöksessä ei ole vaadittu yksityisten kiinteistöjen kaivovesien tutkimista. 

Terveysvalvontaviranomainen ei ottanut kantaa yksityisten kiinteistöjen kaivovesien 

tutkimukseksi terveydensuojelulain (763/1994) perusteella. Maa-aineslupapäätöksessä on 

kuitenkin huomioitu toimintaan liittyvät riskit liittyen kemikaalien ja polttoaineiden käsittelyyn. 

Maaperän ja pohjavesien suojelemiseksi on annettu lupamääräykset 4. ja 5. kemikaalien ja 

polttoaineiden käsittelystä. 

 

- Hulevesien johtamisesta on annettu lupamääräys 6. 

 

- Kuusi (6) kappaletta muistuttajia vaati kiinteän aidan asentamista ottorintauksen päälle. Maa-

aineslupahakemuksen ottosuunnitelmassa 23.11.2021 hakija on ilmoittanut aidan 

rakentamisesta. Siitä on myös annettu lupamääräys 7. Lisäksi ottamissuunnitelmassa esitetty 

maavalli ja leveä kaista kuorittua kalliota ottorintauksen yläpuolelle lisäävät turvallisuutta.  

 

- Maa-aineslupapäätöksessä ei ole vaadittu yksityisten kiinteistöjen rakennusten katselmuksia. 

Vaatimus liittyy ympäristöluvanvaraisen louhintatyön tekemiseen ja louhintatöitä valvontaan 

ympäristöluvan mukaisesti. Lisäksi räjäytys- ja louhintatyöt kuuluvat ns. ankaran vastuun töihin, 

jolla tarkoitetaan sitä, että vaarallisen toiminnan harjoittaja on vastuussa hänen toiminnastaan 

aiheutuvista vahingoista aina, riippumatta esimerkiksi siitä millainen maa-aines- tai 

ympäristölupa kohteessa on. 

 

- Kallioalueen tieliittymän turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota lupamääräyksessä 3. 

Lupahakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja 

infrastruktuuri –vastuualueelta. ELY-keskuksella ei ollut muutoin lausuttavaa liittyen 

Harjurannantien kuntoon tai turvallisuuteen.  

 

 

Vakuus 

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen ja lupapäätöksen 

kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen19 450 € suuruinen vakuus 

 

Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. Vakuuden on oltava voimassa 

12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Maa-ainesvakuus on laskettu 

ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan (voimaantulo 1.1.2020) perusteella. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16, 19, 20, 21, 23, 23 a § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 § 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 

Hallintolaki (434/2003) 

Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 maa-ainestaksa 

 

Maksu ja sen määräytyminen 

Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80  

maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 1 372 euroa ja vuotuista valvontamaksua peritään 

voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti. 
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Päätöksestä tiedottaminen 

 Päätöksestä tiedotetaan maa-aineslain 19 §:n sekä hallintolain 59 § ja 62 a §: ien mukaisesti. 

 Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen 

 lähettämisestä. 

 

 Päätöksen jakelu 

 

 Maanrakennus Viljakainen Oy 

 Pohjois-Savon ELY –keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue 

 Pohjois-Savon ELY –keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

 Varkauden kaupungin terveydensuojelu 

 Varkauden kaupungin rakennusvalvonta 

 Varkauden kaupungin kaavoitus 

 

 Päätöksestä ilmoittaminen 

 Asianosaisille, joille lähetetty tieto hakemuksesta ja muistutusten tehneille. 

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus 

on liitteenä. Valitusaika päättyy 26.1.2022.



 

 
 

 
 
 
 
 
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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 
 

 

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. 

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 € 
 


