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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/637/11.01.08/2021

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, DESTIA OY, SORAHONKALA 90-418-
4-44, POLVIJÄRVI 428, HEINÄVESI

Keski-Savon ympäristölautakunta 27.1.2022 § 13

Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa soran ja hiekan ottami-
seen 10 vuodeksi Heinäveden kunnan Polvijärven kylän kiinteistölle Sora-
honkala 90-418-4-44. Lupaa haetaan kokonaisottomäärälle 50 000 m³ktr, 
josta pohjavesipinnan alapuolista ottoa on noin 40 000 m3ktr. 

Suunnitelma-alue käsittää kokonaisuudessaan Destia Oy:n omistaman noin 
1,95 ha kiinteistön Sorahonkala. Ottoalueen pinta-ala on 1,0 ha. Kyseessä 
on avattu maa-ainesalue, jolla on ollut toimintaa jo usean lupakauden aika-
na. Viimeisin maa-aineslupa on päättynyt 17.12.2019. Lupaa haetaan aloit-
taa toiminta muutoksenhausta huolimatta (MaL 21 §).

Suunnitelma-alue on Etelä-Savon 2. maakuntakaavassa merkitty maa-aines-
ten ottoalueeksi EO 2.312 Polvijärvi. Alueella ei ole voimassa olevaan ase-
makaavaa. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesi-
alue on noin 100 metriä suunnitelma- alueen rajasta etelään oleva Polvijär-
ven vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Lähimmät vesistöt ovat 
noin kilometrin etäisyydellä, etelässä Polvijärvi ja pohjoispuolella Hyvölän-
järvi. Toiminnan vaikutusalueella ei ole suojelu- tai luontoarvoja, joihin toi-
minnalla olisi vaikutusta. Ottoalue on osa laajempaa maa-ainesten ottoa. 
Etelä-, pohjois- ja länsiosasta suunnitelma- alue rajautuu maa-ainesten otto-
alueeseen ja itäosasta Hoikanmäen yhdystiehen. Lähimmät asuinrakennuk-
set ovat pohjoispuolella noin 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 23.11. – 30.12.2021 Keski-Savon 
ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hal-
linto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus Heinäveden kunnan säh-
köisellä ilmoitustaululla os. www.heinavesi.fi. Naapureita kuultiin 
23.11.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta ei jätetty muistu-
tuksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vas-
tuualueella ei ollut lausuttavaa hakemuksesta. Hakemuksesta ei pyydetty 
muita lausuntoja.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 
6 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan 
hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen 
lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia 
tai luonnonsuojelullisia esteitä. 

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat koko-
naisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

Valmistelija ja lisätietoja: Timo Turunen, puh 040 8473 998,
timo.turunen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Destia Oy:lle liitteenä 
olevan päätösehdotuksen mukaisen maa-ainesluvan soran ja hiekan ottoon 
50 000 m3ktr kokonaisottomäärälle 10 vuodeksi Heinäveden kunnan Polvi-
järven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Sorahonkala 90-418-4-44.  

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

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi 5 000 € suuruinen vakuus. Vakuus on toimitettava en-
nen toiminnan aloittamista. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan 
vakuutena.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen maa-ainestaksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteen-
sä 860 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta  PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 28.1.2022 § 13
PL 4, 79101 Leppävirta 

Maa-aineslupa Soran ja hiekan ottoon Sorahonkala (90-418-4-44)

Hakija: Destia Oy, Kiviaines
Neilikkatie 17
PL 206
01301 Vantaa
Y-tunnus 2163026-3

Luvan tarkoitus Soran ja hiekan otto. Haettu otettava kokonaismäärä 50 000. Ottamisaika 10 vuotta.

Asian käsittely
Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 30.9.2021.

Hakemuksen sisältö

Lupaa haetaan maa-ainesten otolle (10) vuodeksi kokonaisottomäärälle 50 000 m³ ktr, 
josta pohjavesipinnan alapuolista ottoa on noin 40 000 m3ktr. Kiviaineksen 
ottamismäärä vaihtelee merkittävästi vuosittain markkina- ja työtilanteen mukaan. 
Suunnitelma-alueen pinta-ala n. 1,95 ha. Ottoalueen pinta-ala n. 1 ha.

Lisäksi haetaan maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta
ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman. Hakemuksen mukainen 
toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo 
usean lupakauden eli yli 20 vuoden ajan. 

Sijainti ja lupatiedot

Honkalan sora-alue sijaitsee Heinäveden kunnan Polvijärven kylässä kiinteistöllä 
Sorahonkala (90-418-4-44) noin 20 kilometriä Heinäveden keskustasta länteen. 
Ottoalue on Hoikanmäen yhdystien välittömässä läheisyydessä. Lähin osoite: Syrjäntie 
52, 79700 Heinävesi. Alueen koordinaatit N: 6921714, E: 566904, ETRS-TM35FIN.

Suunnitelma-alue käsittää kokonaisuudessaan Destia Oy:n omistaman noin 1,95 
hehtaarin suuruisen kiinteistön Sorahonkala (90-418-4-44). 

Viimeisin maa-aineslupa on Heinäveden kunnan rakennustarkastajan 1.12.2009 
myöntämä maa-aineslupa, joka on päättynyt 17.12.2019.

A  lueen kaavoitustilanne, suojelualueet, maankäyttö sekä ympäristö- ja   
maisemavaikutukset

Etelä-Savon 2. maakuntakaavassa suunnitelma-alue on merkitty maa-ainesten 
ottoalueeksi EO 2.312 Polvijärvi.

Toiminnan vaikutusalueella ei ole suojelu- tai luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi 
vaikutusta. Ottoalue on osa laajempaa maa-ainesten ottoa. Etelä-, pohjois- ja 
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länsiosasta suunnitelma- alue rajautuu maa-ainesten ottoalueeseen ja itäosasta 
Hoikanmäen yhdystiehen. Ottoalueiden ympäristö on havupuuvaltaista talousmetsää.
Maisemallisesti suunnitelma-alue ei merkittävästi erotu ympäristöstään.

Suunnitelma-alue on ollut maa-ainesten ottoalueena 1980-luvun lopulta lähtien. 
Lähimmät asuinrakennukset ovat pohjoispuolella noin 500 metrin etäisyydellä 
ottoalueesta.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin 100 metriä 
suunnitelma- alueen rajasta etelään oleva Polvijärven vedenhankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue. Pohjavesialueen rajauksen varmistamiseksi tehtiin vuonna 2009 
kairauksia Etelä-Savon ELY-keskuksen antamien ohjeiden mukaan. Kairausten 
perusteella tehty selvitys osoitti, ettei pohjavesialueen rajausta tarvitse muuttaa ja tämä 
mahdollisti silloin luvan myöntämisen pohjavedenpinnan alapuoliseen maa-ainesten 
ottoon Honkalan sora-alueella. Lähimmät vesistöt ovat noin kilometrin etäisyydellä, 
etelässä Polvijärvi ja pohjoispuolella Hyvölänjärvi.

Toiminta ei sijoitu erityisen luonnontilaiselle alueelle. Toiminnan aloittaminen ei siten 
aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. 
Toiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa, vaan 
maankäytön suunnitelmien mukaista.

Alueen ympäristössä ei ole toiminnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia. 
Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia, 
eivät pysyviä. 

Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen ehtoja. Toiminnan aiheuttamiin 
ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. 
Lupahakemuksen ja –päätöksen mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. Toiminta ei vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja.

Toiminnan aloittaminen ei yllä mainituista syistä tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Ottamistoiminta 

Otettava maa-aines on soraa ja hiekkaa. Sora jalostetaan rakennusmateriaaliksi 
murskaamalla se erikokoisiksi lajikkeiksi, soraa ja hiekkaa käytetään myös 
jalostamattomana rakentamiseen. Kutakin murskauskertaa varten tehdään meluilmoitus 
Heinäveden kunnan ympäristöviranomaiselle.

Päättyneen luvan voimassaoloaikana alueelta ei ole otettu maa-aineksia. Uutta lupaa 
haetaan aiemman luvan mukaisesti pohjavesipinnan ylä- ja alapuolisten maa-ainesten
ottoon.

Suunnitelma-alueen korkeimmat kohdat ovat itäosassa noin +109 m. Matalimmat 
kohdat alueen otetulla osalla tasolla noin +102 m. Pohjavesipinnan taso on noin +101 
metriä. Maa-ainesten ottaminen on tarkoitus aloittaa alueen pohjoisosasta. 
Pohjavesipinnan alapuolisessa kaivussa pyritään vähintään 4-5 metrin syvyyteen, jotta 
lammen vedenlaatu pysyy hyvänä eikä pohja liety tai heinity. Materiaalin 
käyttökelpoisuus sekä mahdolliset kallioesiintymät vaikuttavat lopulliseen 
kaivamissyvyyteen.

Ottamistoiminnassa käytetään tavanomaisia maarakennuskoneita: kaivinkoneita ja 
pyöräkuormaajia. Maa-aineksen kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Murskauslaitos on 
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siirrettävä eli laitos tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois 
kunkin urakan päätyttyä.

Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan. Suunnitelma-alueen ja ottoalueen rajat 
merkitään maastoon. Asiaton kulku alueelle estetään. Työmaa-alueesta varoitetaan 
kyltein.

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma

Kiviaineksen ja pintamaiden käsittely tapahtuu ottamisalueella. Pintamaat ovat 
kokonaisuudessaan poistettu aiempien lupakausien aikana ja varastoitu ottamisalueen
reunoille. Pintamaat ja ottamisalueella mahdollisesti olevat kannot, jotka eivät mene 
hyötykäyttöön käytetään alueen jälkihoitotöiden yhteydessä. Kaikki pintamaa ovat 
peräisin ottamisalueelta. Luonnonmateriaalin varastointi ei aiheuta haitallisia 
vaikutuksia ympäristöön. Toiminnassa ei synny ylijäämämateriaalia tai muuta sivukiveä, 
sillä kaikki käyttökelpoinen kiviaines hyödynnetään.

Alueen jälkihoito ja tuleva käyttö

Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja 
alue siistitään. Jälkihoidon tavoitteena on tehdä alueesta turvallinen ihmisille, eläimille 
ja ympäristölle. 

Maisemoinnin yhteydessä alue siistitään ja luiskat muotoillaan pohjavedenpinnan 
yläpuoleisilta osilta kaltevuuteen noin 1:3. Pohjavedenpinnan alapuolinen kaivu tehdään 
kaltevuuteen noin 1:1 muilta osin paitsi lammen eteläranta, joka loivennetaan 
mahdollista tulevaa virkistyskäyttöä varten. Jyrkillä luiskilla estetään vesikasvillisuutta 
valtaamasta lampea. 

Jälkihoitotöiden yhteydessä tehdään kivikko- ja paahdealueita. Paahteisilla alueilla 
viihtyy useita vaateliaita kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa 
ympäristössä. Alueelle tehtävät luonnonmukaisen kaltaiset kivikot sopivat mm. kettujen 
ja käärmeiden elinympäristöksi. Pesimärauha törmäpääskyille varatuissa 
varastokasoissa turvataan. Pintamailla tehdään kasvualusta niille osille aluetta, joita ei 
jätetä kivikko- ja paahdealueiksi. 

Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti ottamisen yhteydessä, 
jolloin mm. konetyön kustannukset ovat pienemmät. Ottamistoiminnan päätyttyä 
jälkihoidettu metsittynyt ottoalue ja pohjavesilampi sulautuvat vähitellen ympäröivään 
maisemaan. Metsittymisen annetaan tapahtua luontaisesti, mutta mikäli luontainen 
taimettuminen ei lähde alkuun metsittymistä täydennetään lisäistutuksilla.

Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäytön suunnitteluun tulee oleellisia 
muutoksia luvan aikana, jälkihoitosuunnitelma päivitetään muutosten mukaiseksi 
ottamistoiminnan loppuvaiheessa.

Kuuluttaminen
Kuulutus lupahakemuksesta julkaistiin 23.11.2021 ja tiedoksisaannin katsottiin 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus 
pidettiin nähtävillä 23.11. – 30.12.2021 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus 
Heinäveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla os. www.heinavesi.fi.

Muistutukset
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Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia kuulemisaikana.

Lausunnot
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueella ei ollut 
lausuttavaa hakemuksesta (12.10.2021). Hakemuksesta ei ole pyydetty muita 
lausuntoja.

Päätös
Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Destia Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen 
luvan maa-ainesten ottoon.   

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

Lupa myönnetään 23.9.2021 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti 10 
vuodeksi seuraavin lupaehdoin:

Lupaehdot:

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,0 ha
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 50 000 m3 ktr. 

2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla 
tavalla. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen 
edistymistä. Tarvittaessa alueen tulotie tulee varustaa puomilla ja se tulee
pitää suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

3. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua tulee tehdä kerran vuodessa. Tarkkailutiedot 
tulee toimittaa Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain. 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä pohjavesien laadun tarkkailusta, mikäli on 
aihetta epäillä niiden sisältävän haitallisia aineita.

4. Ottamisalueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita ja niiden maa-ainesten otonaikaiset 
säilytyspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle, josta ei haitallisia aineita pääse 
maaperään. Työkoneissa tarvittavan polttoaineen säiliöt on oltava kaksoisvaipallisia. 
Polttoainesäiliöt ja työkoneiden tankkaus on tehtävä tukitoiminta-alueella, joka on 
varustettu vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla. 

5. Ottamisalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. 
Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi 
toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta 
aluehälytyskeskukselle ja Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Alueella on oltava toiminnan aikana riittävästi imeytysainetta ja tiivis paikka, johon 
saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota.

6. Mikäli alueella suoritetaan kiviaineksen murskausta, on murskauksesta tehtävä 
meluilmoitus Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

7. Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle 5 000 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.
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8. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen 
määrä ja laatu NOTTO-rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuoden 
tammikuun loppuun mennessä.

9. Maisemointityöt on tehtävä hakemuksen mukaisesti. Maisemointi (jälkihoito) 
ottoalueella on tehtävä vaiheittain oton edistymisen mukaan. Luiskaukseen ja kuoppien 
tasaukseen saa käyttää vaan tarkoitukseen soveltuvia alueella olevaan maa-ainekseen 
verrattavia puhtaita maa-aineksia. Kivikko- ja paahdealueiden ulkopuolisille alueille on 
muodostettava riittävän paksu kasvualusta kasvillisuudelle ja se on tarvittaessa 
metsitettävä tarvittaessa istuttamalla tai kylvämällä. Luvanhaltija tekee 
maisemointitöiden valmistuttua ilmoituksen valvontaviranomaiselle lopputarkastusta 
varten, viimeistään kuitenkin ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. 

10. 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.

Lupaehtojen perustelut

Määräys1. Maa-ainesten otto on sallittua ainoastaan suunnitelman mukaiselta 
ottamisalueelta ja sallittu ottomäärä on hakemuksen mukainen. Lupa on jatkoa 
aiemmille maa-ainestenottoluville, eikä toiminnasta aiheudu ennalta arvioiden maa-
aineslain 3 §:n mukaisia seurauksia. MaL 6 §, 11 §

Määräys 2. Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selvästi 
merkittyinä maastoon. Korkomerkkien avulla voidaan valvonnalla varmistaa, ettei 
kaivua tehdä missään kohdin alle sallitun alimman ottotason. MaL 11 §, MaA 7 §

Määräys 4. Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan ja pohjavesivaikutusten hallinnan 
kannalta. MaL 11 §, MaA 6 §

Määräykset 4 ja 5. Määräykset ovat tarpeellisia pohjaveden ja maaperän 
suojelemiseksi. MaL 11 §, MaA 6 §

Määräys 6. Kiviaineksen murskaus vaatii meluilmoituksen tai ympäristöluvan toimin-nan 
kestosta riippuen. 

Määräys 7. Määräys on annettu maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. MaL 12, 21 §:t, MaA 6, 8 §:t 

Määräys 8. Määräys perustuu maa-aineslain 23 a §: ään. 

Määräys 9. Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa lakkautettu maa-
ainestenottoalue turvalliseksi ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi oikealla maisemoinnilla 
alue sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen 
jälkikäyttö.  MaL 11 §

Määräys 10. Määräys on annettu toiminnan valvomiseksi. MaA 7 §

Yleiset perustelut
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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. 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.

Ottamisalue on vanhaa ottamisaluetta, eikä siellä ole tiedossa olevia metsä-, 
luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai 
luonnonsuojelualueita. Alue ei sijaitse vedenhankintakäyttöön soveltuvalla, luokitelluilla 
pohjavesialueella. Alue on maakuntakaavassa maa-ainestenottoaluetta. 

Alueelle aiemmin myönnettyjen lupien mukaisia maa-aineksia ei ole kaikkea vielä 
otettu. Maa-aineshuollon kannalta on perusteltua hyödyntää olemassa olevat 
ottamiseen soveltuvat maa-ainestenottoalueet mahdollisimman tehokkaasti. 

Ottamisalue ei kohoa ympäröivää maastoa merkittävästi korkeammalle. Näin ollen 
ottamistoiminnalla on vain vähäinen merkitys kaukomaisemaan. Alue muotoillaan 
ympäristöönsä soveltuvaksi jälkihoidon yhteydessä. 

Toimittaessa tämän lupapäätöksen määräysten mukaisesti ei pohjaveden laatu tai 
antoisuus vaarannu, eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia 
luonnonolosuhteissa tapahdu. 
Lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen 
rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten 
vaikutus.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (MaL) 1, 3-7, 10-13, 16 b, 19, 20, 23, 23 a §:t
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta  (MaA) 1-4, 6-9 §:t
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksa 
17.12.2020 § 80.

Maksu ja sen määräytyminen

Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 
17.12.2020 § 80 maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 860 euroa ja vuotuista 
valvontamaksua peritään voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti.

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
Destia Oy
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue

Päätöksestä ilmoittaminen

Asianosaisille, joille lähetetty tieto hakemuksesta ja muistutusten tehneille.
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Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 9.3.2022.
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VALITUSOSOITUS  

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

Valitusaika ja valituksen toimittaminen 

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

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

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

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

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

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

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

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

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

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset);
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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 €.
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 1 – 8, 11, 12, 14, 15 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 13 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 9, 10 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

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

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

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

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.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
27.01.2022

Sivu
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