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Leppävirran kunta                                                                                                              PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 
Keski-Savon ympäristölautakunta     Kokouspäivämäärä 1.9.2022 § 54 
PL 4, 79101 Leppävirta 

Maa-aineslupa hiekan ja soran ottoon 593-2022-1, Sorala II 593-450-8-8

Hakija: Savon Kuljetus Oy  
Suurahontie 5 
70460 Kuopio 
Y-tunnus 0171337-9 

Luvan tarkoitus: Maa-aineslupa hiekan ja soran ottoon 

Sijainti:   Sorala II 
  593-450-8-8 

Kokonaisottomäärä:  45 000 m3ktr 
Lupa-aika:   5 vuotta 

Asian käsittely Asian vireilletulo
Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 28.9.2021.Lupahakemusta on 
täydennetty 20.6.2022 arvioinnilla vaikutuksista Natura-alueeseen.

Hakemuksen sisältö

Savon Kuljetus Oy hakee Pieksämäen kaupungin Syvänsin kylässä sijaitsevalle kiinteistölle 
Sorala II 593-450-8-8 maa-aineslain (1981/555) 4 § mukaista maa-aineslupaa hiekan ja soran 
ottoon 45 000 m3ktr:n määrälle 5 vuodeksi. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta ennen 
päätöksen lainvoimaisuutta (MaL 21 §). Alueen edellinen maa-aineslupa päättyi 14.5.2021, 
jonka aikana aluetta on käytetty ainoastaan maa-ainesten varastointiin. 

Hakemuksen mukaisen alueen pinta-ala on 3,3 ha, josta ottamisaluetta 3,1 ha. Kohde on 
nykytilanteessa kokonaisuudessaan avointa maa-ainesaluetta. Lähiympäristö on myös laajalti 
maa-ainestenottokäytössä. Alueen itä- ja länsipuoli ovat metsätalouskäytössä olevaa aluetta. 
Alueen läheisyyteen ei sijoitu vesistöjä. Maanpinta ottamisalueella vaihtelee alueen 
nykytilanteessa tasolla +111…123. 

Sorala II kiinteistö sijoittuu 1E- luokitellulle Tervaruukinsalon pohjavesialueelle, Syvänsinpään 
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle, sekä osittain v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle 
vedenottamon vaikutusalueelle. Kiinteistö Sorala II rajautuu Joroisten kunnan sekä 
Tervaruukinsalon Natura2000 -alueen rajalle. 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet 

Sorala II alue ei sijoitu asemakaavoitetulle tai yleiskaavan alueelle. Alueella on vahvistettu 
Etelä-Savon maakuntakaava, jossa alue on merkitty Tervaruukinsalon I-luokan 
pohjavesialueeksi (pv 4.273). Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta 
tärkeät pohjavesialueet.
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Alue sijaitsee Tervaruukinsalon 1E-luokan pohjavesialueella eli vedenhankintaa varten tärkeällä 
pohjavesialueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 
Pohjavesialue on saanut lisäluokituksen E, koska alueella sijaitsee Saarikkolammen 
valtakunnallisesti merkittävä lähteikkö- ja lettokohde. Maa-ainestenotto ei kohdistu ko. alueelle. 
Pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa. Maa-ainesalue sijaitsee Syvänsin 
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma 
vuonna 2012. Suojelusuunnitelman mukaan uusia maa-ainestenottoalueita ei tule perustaa 
luonnontilaisille alueille. Maa-ainesalue on kokonaisuudessa avointa maa-ainesaluetta 

Maa-ainesalueen välittömässä läheisyydessä on Tervaruukinsalon Natura-alue (FI0500023 
SAC, pinta-ala noin 825 ha). Natura-alue sijaitsee Joroisten kunnan alueella. Arvioinnissa 
vaikutuksista Natura-alueeseen (15.6.2022) arvioitiin, muodostuuko maa-aineksen otosta 
sellaisia vaikutuksia, jotka vaarantaisivat Natura-alueen suojeluperusteena olevien 
luontoarvojen säilymisen (Luonnonsuojelulaki 65 §).

Tervaruukinsalon Natura-alue on perustettu SCI-alueeksi vuonna 1998 ja SAC-alueeksi 2015 
Tietoja on päivitetty 2018. Aluetta on kuvattu tiivistelmässä alueen suojeluperusteista 
(ymparisto.fi): Tervaruukinsalon on suureen harjujaksoon kuuluva biologisesti, geologisesti, 
maisemallisesti sekä monikäytön kannalta merkittävä harjualue. Muodoltaan leveä alue käsittää 
useita rinnakkaisia selänteitä ja harjanteita, laajan harjukuoppamaaston (suppamaaston) sekä 
deltamaisia osia. Metsätyypeistä vallitsevia ovat puolukka- ja kanervatyypin kangasmetsät. 
Tyypillisistä harjukasveista alueella esiintyy häränsilmä, masmalo ja kalliokielo. Järvien ja 
lampien rannoilla sekä suurimmissa supissa on nevoja ja rämeitä. Kohteeseen kuuluu erillisenä 
alueena Tiitunlampi ranta-alueineen harjualueen itäpuolella.  

Rajauksen sisään jää vesialueita, jotka rajautuvat suoraan harjualueeseen tai soisten laiteiden 
kautta. Lampien rantasuot ovat usein reheviä lettoja ja kasvillisuuteen kuuluukin useita 
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. Saarikkolampi on taarnan ainoa Manner-
Suomen kasvupaikka, minkä lisäksi alueella kasvaa myös mm. röyhy- ja nuijasaraa sekä 
lettovillaa ja kiiltosirppisammalta. Saarikkolammen rantaletto oli aikoinaan voimakkaasti ojitettu, 
mutta ojia on sittemmin tukittu hoitotoimena. Harvinaista kasvilajistoa esiintyy myös 
Härkäpatojen ja Lummelammen reunasoilla, Iitinpadan läheisyydessä sekä Tiitunlammen 
rantanevalla.  

Valkeinen on kaunis harjukuoppaan syntynyt järvi, jonka läpi kulkee kapea harjanne. Valkeisen 
ja sen vieressä olevan Pienen Valkeisen kaakkoispuoleisilla avosoilla kasvaa hyvin runsaasti 
ruskopiirtoheinää, mikä ilmentää kasvualustan olevan runsasravinteinen.  

Suojelutavoite:
Kaikki tietolomakkeessa -- mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja 
kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana 
verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään 
turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 

- luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta 
parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

---.

Tervaruukinsalo on SAC-alue, jonka suojeluperusteena ovat luontotyypit ja kasvilajit. Kuvausten 
ja karttatarkastelun perusteella pääosa suojelluista luontotyypeistä on pienialaisia, ja ne 
sijaitsevat varsin etäällä hankealueesta. 

Soranotosta koituu sen lähialueelle melu- ja pölyvaikutuksia. Lisäksi toiminta alueella aiheuttaa 
häiriötä ympäröivän alueen eläinlajistolle. Koska hankealue rajautuu lähes suoraan Natura-
alueeseen, näitä vaikutuksia syntyy väistämättä myös Natura-alueen osalta. Vaikutuksia 
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lieventää se, että hankealue sijoittuu aivan Natura-alueen pohjoiskärjen tuntumaan, minkä 
johdosta vaikutukset kohdistuvat hyvin rajatulle alueelle. Merkittävästi tai kohtalaisesti näille 
vaikutuksille altistuva osa Natura-alueesta on vain prosentin luokkaa Natura-alueen 
kokonaispinta-alasta. 

Hankealue on nykyisellään soranottoaluetta, ja alueella on ollut toimintaa jo yli 30 vuotta. Suuria 
muutoksia vaikutuksissa ei ole tapahtumassa. Hankealueen lähialueella Natura-alueella on 
kangasmetsää. Tällainen elinympäristö ei ole erityisen altis melulle tai häiriölle ja on hyvin 
vastustuskykyinen myös pölyvaikutuksille. Pölyvyöhyke ei ulotu kovin laajalle ja sen vaikutus 
alueen kasvillisuuteen arvioidaan vähäiseksi. Pölymateriaali on luonteeltaan samaa kuin alueen 
maaperä, eikä siten aiheuta suuria muutoksia esimerkiksi alueen ravinnetasossa. Melu- ja 
häiriövaikutusta vähentää rajaa myös Natura-alueen elinympäristön puustoisuus. Hankealueen 
hulevedet eivät suuntaudu Natura-alueelle. 

Osa suojeluperusteena olevista luontotyypeistä on pohjavesivaikutteisia, mutta ne sijaitsevat 
etäällä hankealueesta. Hankealue sijaitsee Tervaruukinsalon 1E-luokan pohjavesialueella eli 
vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Alueen suojelusuunnitelman noudattamisen 
arvioidaan estävän myös Natura-alueeseen kohdistuvat pohjaveden kautta välittyvät 
vaikutukset. 

Yhteisvaikutukset:
Edellä tehdyn arvioinninperusteella arvioidaan, että hankkeesta ei muiden mahdollisten 
hankkeiden kanssa synny sellaisia yhteisvaikutuksia, joiden kokonaisvaikutus nousisi 
merkittäväksi. Keskeistä tässä on tämän hankeen vaikutusten kohdistuminen hyvin rajatulle 
alueelle Natura-alueesta. 

Johtopäätökset: 
Arvioinnin perusteella katsotaan, että maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaisesta 
hankkeesta ei aiheudu merkittäviä haittoja Tervaruukinsalo Natura-alueen (FI0500023) 
suojeluperusteena oleville luontoarvoille. 

Keskeiset perusteet johtopäätökselle ovat:  
- Alueen maankäyttö ei olennaisesti muutu hankkeen johdosta. Hanke sijoittuu jo 

soranottokäytössä olevalle avoimelle alueelle.  
- Hanke ei sijoitu itse Natura-alueelle, eikä siten aiheuta suoraa luontotyyppien 

häviämistä.  
- Natura-alueen vaikutuksille herkiksi arvioidut luontotyypit sijaitsevat yli kahden 

kilometrin päässä hankealueesta. 
- Hankealue sivuaa hyvin laajaa Natura-aluetta aivan sen pohjoiskärjessä, mikä rajaa 

mahdolliset vaikutukset hyvin pienelle alalle.  
- Hankkeen lähialueen osalta Natura-alueen luontotyypit arvioidaan hankeen 

vaikutuksia hyvin sietäviksi.

Maa-ainesten ottamistoiminta 

Ottamistoiminta alkaa alueen pohjoispuolelta, kun alueen pohjoispuolelle sijoittuvan maa-
ainesalueen ottamistoiminta etenee kiinteistöjen rajalle. Alin ottotaso on vanhan maa-
ainesluvan mukaisesti samalla tasolla +109,3 (N2000) viereisten maa-ainesalueiden kanssa 
kuitenkin siten, että ylimmän havaitun pohjavesipinnan ja alimman ottotason väliin jätetään 
vähintään neljän metrin suojakerros. Pohjavesipinta alueella on vaihdellut viimeisimpien 
vuosien 2015-2021 aikana tasolla +102,74…+103,75 putkesta PVP1 mitattuna.  

Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottamisalueen rajat merkitään maastoon ja alueelle 
asennetaan riittävä määrä korkotasoa ilmaisevia merkintöjä. Tasaisella ottotahdilla alueelta 
otetaan 9 000 m3ktr soraa ja hiekkaa vuodessa, mutta ottotoimintaan vaikuttaa erityisesti 
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Pieksämäen ja Varkauden talousalueen kiviaineskysyntä. Ottotoiminnassa saattaa olla vuosia, 
jolloin alueelta otetaan enemmän ja vuosia, jolloin ottotoiminta on vähäisempää. Ottotoiminta ei 
välttämättä lähivuosina etene Sorala II kiinteistölle vaan keskittyy viereiselle maa-ainesalueelle. 

Vaikutukset ympäristöön, maaperään sekä pohja- ja pintaveteen 

Kohteen ottamistoiminta keskittyy avoimelle maa-ainesalueelle, joka on toiminut maa-
ainestenottoalueena jo vuosikymmeniä ja jonka lähiympäristö on myös maa-
ainestenottokäytössä. Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu asutusta tai virkistyskäyttöä. 
Alueen maastonmuodot muuttuvat ottamistoiminnan seurauksena, millä on vaikutusta alueen 
maisemaan. Maisemamuutos on kuitenkin vähäinen, sillä alue ei kohoa ympäristöstään ja 
ottamistoiminta keskittyy maa-ainesalueen pohjalle. Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan 
arvioida, että maa-ainesten ottotoiminnan jatkaminen kiinteistöllä Sorala II ei tule aiheutumaan 
maa-aineslain (555/1981) 3 §:ssä mainittuja vaikutuksia 

Alue ei sijoitu vesistöjen läheisyyteen, mutta sijoittuu Tervaruukinsalon 1E-luokan 
pohjavesialueelle. Poltto- ja voiteluaineita voi päästä maaperään ja pohjaveteen ainoastaan 
työkoneiden rikkoontumisten yhteydessä. Riski poltto- tai voiteluaineen pääsystä pohjaveteen 
on erittäin pieni, sillä työkoneet huolletaan säännöllisesti ja vuodon sattuessa ryhdytään 
välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan ja likaantunut maaperä puhdistetaan. Alueelle 
varataan riittävä määrä imeytysturvetta tai muuta imeytysmateriaalia mahdollisen öljyvahingon 
torjumiseksi. Pohjaveden ja alimman ottotason väliin jätetään vähintään neljä metriä paksu 
suojakerron pohjaveden suojelemiseksi. 

Maa-ainestenoton vaikutuksia pohjaveteen seurataan Tervaruukinsalon pohjavesialueen 
yhteistarkkailuna alueen pohjoispuolelle sijoittuvasta pohjaveden havaintoputkesta PVP1 
näytteenotoin ja pinnanmittauksin. 

Jätehuolto 

Alueella ei synny jätteitä tavanomaisen maa-ainestenoton aikana, sillä alueella ei tehdä 
koneiden suunnitelmallisia, suurempia huoltoja tai pesuja. Alueella voi muodostua jätteitä 
mahdollisissa koneiden ja laitteiden yllättävissä, pienissä korjauksissa, jotka on lisävahinkojen 
estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmestyttyä. Pintamaat ja muut alueen raivaamisesta 
syntyvät sekalaiset maamassat on poistettu ja hyödynnetty jo aikaisemman toiminnan 
seurauksena. 

Liikenne 

Alue sijaitsee osoitteessa Matkusmäentie 85, 77460 Maavesi ja alueelle liikennöidään reittiä 
Varkaudentie (valtatie 23) – Matkusmäentie. Varkaudentien keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KVL) vuonna 2020 oli 2 331 ajoneuvoa, joista raskaita ajoneuvoja oli 271. 

Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen  

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin alueella aiheuttavat työkoneiden poltto- ja 
voiteluaineiden vuodot ja liikenne. Poltto- ja voiteluaineita ei varastoida alueella muutoin kuin 
työkoneiden säiliöissä. Työkoneet ovat alueella ainoastaan toimintajaksojen aikana, jolloin 
koneiden kuntoa pystytään seuraamaan. Työkoneita huolletaan säännöllisesti, mutta alueella ei 
tehdä koneiden suunnitelmallisia huoltoja tai pesuja. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään 
asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla.  

Poikkeustilanteissa työkoneet pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. Mikäli 
kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto 
estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysmattoon tai muuhun imeytysmateriaaliin, jota 

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 01.09.2022 / 54 §



5/(12) 

alueelle on varattu onnettomuustilanteita varten riittävä määrä. Mahdollisesti pilaantunut maa-
aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa lähimmälle pilaantuneen 
maan vastaanottoasemalle asianmukaisesti käsiteltäväksi.  

Työntekijöitä on koulutettu toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja hätätilanteissa mm. työ- ja 
ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksella. Alueella tapahtuvista onnettomuuksista ilmoitetaan 
lupaa valvovalle viranomaiselle. Onnettomuuden laajuudesta riippuen tehdään tarvittaessa 
ilmoitus myös Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle. Koska alue on 
vartioimaton, alueella on ilkivallan ja väärinkäytön riski. Tahaton päätyminen alueelle on estetty 
puomein ja työmaakyltein. 

Toiminnan tarkkailu ja raportointi  

Lupaviranomaiselle raportoidaan toiminnasta säännöllisesti. Vuosittain ilmoitetaan mm. otetun 
maa-aineksen määrä ja laatu maa-aineslain (555/1981) 23 a §:n mukaisesti NOTTO-rekisteriin 
sähköisellä lomakkeella. Toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ensisijaisesti 
aistinvaraisesti. Toiminnanharjoittaja jatkaa mukana oloaan Tervaruukinsalon pohjavesialueen 
yhteistarkkailussa, jossa seurataan alueen pohjaveden laatua ja riittoisuutta näytteenotoin ja 
pinnanmittauksin. 

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö  

Maa-ainesalueen jatkokäyttönä on metsätalous. Maa-ainesalue otetaan yhteneväiseksi samaan 
ottotasoon viereisten maa-ainesalueiden kanssa. Alueelle ei jätetä 1:3 jyrkempiä 
maastonmuotoja. Ajoreittien ja varastokasojen tiivistyneet maakerrokset rikotaan ilmavaksi. 
Alueelle tuodaan pohjavesialueelle kasvualustaksi soveltuvaa humuspitoista materiaalia, joka 
sekoitetaan pintaosaan. Kasvillisuus palautetaan istutuksin ja kylvöin sen hetkisiä 
metsänhoitosuosituksia noudattaen. Alueen maisemoinnin toteutus tarkistetaan 
lupaviranomaisen kanssa maa-ainesalueen elinkaaren loppupuolella esimerkiksi 
maastokatselmuksella. 

Ehdotus maa-ainesluvan vakuudeksi  

Maa-ainesluvan saaja on maa-aineslain 12 §:n perusteella velvollinen maksamaan 
vaadittaessa hyväksyttävän vakuuden ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden 
tarkoituksena on varmistaa maa-aineslain 11 §:n mukaisten maisemointi-, jälkihoito- ja muiden 
velvoitteiden toteutumista. Hakija ehdottaa, että alueelle jo asetettua 9 920 € suuruista vakuutta 
jatketaan tulevalle lupakaudelle, sillä ottamisalueen koko ja kokonaisottomäärä pysyvät 
samoina. Vakuus toimii myös vakuutena toiminnan aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta. 

Kuuleminen 

Kuulutus julkaistiin 3.2.2022 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 3.2.-14.3.2022 Keski-Savon 
ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat 
asiat sekä pelkkä kuulutus Pieksämäen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla os. 
www.pieksamaki.fi. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu naapureita 3.2.2021 lähetetyllä 
kirjeellä. 

Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. 

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 01.09.2022 / 54 §



6/(12) 

Lausunnot 

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 31.1.2022 päivätyillä lausuntopyynnöllä Etelä- Savon ELY-
keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta, Joroisten kunnalta, 
Keski-Savon vesilaitokselta ja Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. 
Hakemuksesta saapui 5 kappaletta lausuntoja, Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoitti, ettei lausu 
hakemuksesta. 

Joroisten kunta 3.3.2022 
Joroisten kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei hakemuksen mukainen maa-ainesten otto 
ennalta arvioiden aiheuta haittaa Joroisten kunnan vedenottamon toiminnalle eikä muita 
vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa alueella. 

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 10.3.2022 
Terveysvalvonta ei puolla jatkohakemusta, koska toiminta sijaitsee pohjavesialueella, 
Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, sekä osittain v. 2014 
virtausmallinnuksen mukaisella vedenottamon vaikutusalueella.  

Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 11.3.2022 
ELY-keskus katsoo, että esitetty maa-ainesten ottaminen on pohjaveden suojelun kannalta 
mahdollista. Alimpana sallittuna ottotasona tulee säilyttää +109,3 (N2000). 

Ottoalue sijaitsee Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Hakijan tulisi siksi arvioida 
ottamisen Natura 2000 –alueen suojeluperusteisiin kohdistuvat vaikutukset LSL:n 65 §:n 
edellyttämällä tavalla. Hakemukseen on liitetty selvitys Natura 2000 –alueen suojeluperusteista, 
mutta varsinaista vaikutusarviota ei ole tehty. 

Etelä-Savon Maakuntaliitto 14.3.2022 
Alue, jolle maa-ainesten ottolupaa haetaan, on Etelä-Savon maakuntakaavassa 
Tervaruukinsalo I-luokan pohjavesialuetta (pv 4.273). Lisäksi Maakuntakaavassa alueen 
välittömässä läheisyydessä länsipuolella sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan puolella, 
Joroisissa, Tervaruukinsalon Natura 2000 -alue (Etelä-Savon maakuntakaavan nat 4.400 -
merkintä) sekä Tervaruukin arvokas geologinen muodostuma (Etelä-Savon maakuntakaavan 
ge 4.491 -merkintä). 

Pohjavesialuemerkinnällä (pv) osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät 
(I luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokan) pohjavesialueet. Alueita koskevan 
suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa 
aiheuttavaa toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riittävänä. Maa-
ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei vaaranna pohjaveden 
laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää.  

Ge-merkinnällä osoitetaan arvokkaita harjualueita, alueita koskevan suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maisemakuvan, 
luonnonkauneuden, geologisten muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja -
esiintymien säilyminen. Maakuntakaavan suosituksen mukaan on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota ehjien harjumuodostumien säilymiseen ja pohjaveden suojeluun. 

Tervaruukinsalon pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma v. 2012. Ottoalue 
sijaitsee myös Syvänsin vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Syvänsin vedenottamon 
kaukosuoja-alueella olevat jälkihoitamattomat soranottoalueet ovat riski pohjaveden laadulle. 

Etelä-Savon maakuntaliiton toteaa lausuntonaan, että maakuntakaavan mukaisesti alueelle ei 
tule sallia maa-ainesten ottoa muuta kuin vanhan ottoalueen maisemoimiseksi. 
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Varkauden kaupunki/ Keski-Savon vesilaitos 17.3.2022 
Varkauden kaupungilla ei ole huomauttamista maa-aineslupahakemukseen, kunhan 
pohjavesialueelle asetetut määräykset tulevat huomioiduksi lupaa myönnettäessä. 

Hakijan vastine 20.4.2022
Savon Kuljetus Oy katsoo jo avattujen sora-alueiden hyödyntämisen loppuun järkevämpänä 
vaihtoehtona uusien alueiden avaamisen sijaan. Alueen molemmin puolin sijaitsee maa-
ainesalueet, joissa on voimassa olevat maa-ainesluvat. Koska toiminta-alue sijaitsee 
vedenhankinnan kannalta tärkeällä I-luokan pohjavesialueella, on hakija ympäristönsuojelulain 
2 luvun 20 §:n mukaisten varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteiden mukaisesti ottanut 
suunnitelmissa huomioon onnettomuusriskit sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen 
ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen 
mukaisesti hakija on esittänyt tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita toimia ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa, kun otetaan huomioon 
pohjaveden suojelemiseksi esitetyt toimet, voidaan perustellusti arvioida, ettei toiminnasta 
aiheudu sellaista pohjaveden pilaantumisen vaaraa, että lupaa ei tulisi myöntää. 

Savon Kuljetus Oy on käynyt 20.1.2022 Tervaruukinsalon pelisääntötyöryhmän kanssa 
keskustelua laajemmin Syvänsin sekä Pieksämäen että Joroisten maa-ainesalueiden osalta ja 
esitellyt yleisesti alueiden käyttöä ja maa-ainestenottotoiminnan ulkopuolelle jätettäviä ja 
jääneitä alueita laajemmin. Savon Kuljetus Oy on pääasiallinen toimija Syvänsin alueella ja 
näkee asian positiivisen puolen toiminnan hallittavuuden kannalta pohjaveden suojelun 
huomioon ottaen. Sorala II maa-ainesalue on Tervaruukinsalon pohjavesialueen pohjavesien 
laadun yhteistarkkailussa 2018-2022. Tarkkailun tuloksien perusteella pohjaveden laadussa ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Hakija täydentää hakemustaan vaikutusarviolla ottamisen Natura 2000 –alueen suojelu-
perusteisiin kohdistuvista vaikutuksista LSL:n 65 §:n edellyttämällä tavalla. Joroisten kunnan ja 
Keski-Savon vesilaitoksen antamiin lausuntoihin hakijalla ei ole vastattavaa. 

Lupahakemusta on täydennetty 20.6.2022 arvioinnilla vaikutuksista Natura-alueeseen.

Tarkastus
Ympäristösihteeri teki alueelle tarkastuksen 22.8.2022.
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Päätös: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen 
luvan maa-ainestenottoon viideksi (5) vuodeksi kiinteistölle Sorala II 593-450-8-8. 

Maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta 
myönnetään.

Lupa myönnetään 27.9.2021 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin 
määräyksin:

Lupaehdot:

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,1 ha 
ottamisalueelta muilta osin, paitsi tilan Tervaruukki 171-408-6-46 kiinteistönrajaan on 
jätettävä 5 metrin suojaetäisyys. Sallittu ottomäärä on yhteensä enintään 45 000 m3 ktr. ja 
alin sallittu ottotaso on 109,3 (N2000). MaL 6 §, 11 § 

Perustelut: Kokonaisottomäärä, ja alin ottotaso ovat lupahakemuksen mukaiset. 
Tervaruukki 171-408-6-46 kiinteistönrajaan vaadittava 5 metrin suojaetäisyys noudattaa 
yleisiä suojaetäisyysohjeita naapurikiinteistön rajaan sekä on tarpeen mm. Natura-alueen 
rajan läheisyyden vuoksi. Alin ottotaso noudattaa myös Vesiylioikeuden päätöstä 
27.2.1995 (korj. 28.5.1996) Syvänsinpään vedenottamon suoja-alueesta, joka on Sorala II 
kiinteistön osalta 109,0 m (N60). 

2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla 
tavalla. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen 
edistymistä.   

Ottamisen aikana syntyvät mahdolliset jyrkät rintaukset on suojattava ja merkittävä 
putoamisvaaran ehkäisemiseksi. 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 § 

Perustelut: 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. 

3. Ottamisalueen pohjaveden pinnantason tarkkailemiseksi on oltava pohjavesiputki. Hakijan 
tulee esittää pohjaveden pinnantason tarkkailuun soveltuvan pohjavesiputken sijainti 
31.10.2022 mennessä. MaL 11 §, MaA 6 § 

Perustelut: Pohjaveden tarkkailuputki on tarpeellista vaatia, koska lähimmät käytössä 
olevat putket (Np4, PVP 1 ja PVP 2), ovat liian kaukana Sorala II alueesta, että niitä voisi 
luotettavasti käyttää mm. pohjavedenpinnan tarkkailuun. Tarkkailuun soveltuva 
pohjavesiputki voi olla ottoalueen lähellä oleva, olemassa oleva pohjavesiputki tai 
kokonaan uusi alueelle asennettava pohjavesiputki. 

4. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla pohjavesiputkesta kerran (1) vuodessa. 
Pohjaveden pinnantaso tulee mitata ensimmäisen kerran 31.12.2022 mennessä. 

Tulokset on toimitettava valvontaviranomaiselle sekä Etelä-Savon ELY-keskukseen. 
Valvontaviranomainen voi määrätä tarvittaessa lisätarkkailusta. MaL 11 §, MaA 6 § 
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Perustelut: Lupamääräys toiminnan mahdollisten vaikutusten tarkkailusta. Tarkkailu 
pohjaveden pinnan korkeuden mittaamisesta on tarpeen riittävän suojakerrospaksuuden 
varmistamiseksi pohjaveden pintaan.  

5. Koneiden sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä tai koneiden huoltotöitä ei sallita 
ottoalueella. Toiminta-aikana on huolehdittava, että käytössä on riittävästi 
öljynimeytysainetta sekä pakollinen polttoaineiden käsittely tehdään tiivispohjaisella 
alueella. Mm. Seulontalaitteiston käytön aikana sen alapuolelle on rakennettava 
tiivispintainen maaperäsuojaus. Polttoaineiden pääsy maahan sekä mahdollinen 
polttoaineisiin kohdistuva ilkivalta on estettävä. MaL 11 §, MaA 6 § 

Perustelut: Tiivispohjaisella alustalla ehkäistään pohjaveden pilaantumisvaaraa, kun 
pakollinen polttoaineiden käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon sattuessa 
polttoaineet tai haitalliset kemialliset aineet eivät pääse kulkeutumaan vajovesien kautta 
pohjaveteen.  

6. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon 
sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi 
sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle, Pieksämäen kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY-keskukseen. MaL 11 §, MaA 6 § 

Perustelut: 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. Vahinkojen torjunnasta ja 
ennaltaehkäisystä on ohjeistettu Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa 
(2012). 

7. Pölypäästöjä seulonnasta, lastauksesta sekä työmaaliikenteestä tulee ehkäistä. Pölyn 
sidonnassa suolojen ja vastaavien pohjavedelle haitallisten kemikaalien käyttö on kielletty. 
MaL 11§, MaA 6 § 

Perustelut: Pölyn leviämistä ja torjuntaa koskeva määräys ovat tarpeen pohjavesi- ja 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 

8. Maisemointitöihin tuotavan orgaanisen aineksen käytöstä tulee antaa erillinen selvitys 
valvontaviranomaiselle. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia Tervaruukinsalon 
pohjavesialueen ulkopuolelta. Orgaanista ainesta ei saa tuoda alueelle ennen 
valvontaviranomaisen antamaa hyväksymistä niiden käytöstä. MaL 11 §, MaA 6 § 

Perustelut: Muualta tuodut maa-ainekset saattavat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. 
Valvontaviranomaisen hyväksymisellä varmistetaan orgaanisen aineksen soveltuvuus 
kohteeseen. 

9. Maisemointityöt on tehtävä hakemuksen mukaisesti. Lisäksi vaiheittaista maisemointia on 
tehtävä mahdollisuuksien mukaan ottamistoiminnan edetessä. Luvanhaltija tekee maise-
mointitöiden valmistumisesta ilmoituksen valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten, 
viimeistään kuitenkin ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. MaL 11 §, MaA 8 § 

Perustelut: Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa maa-ainestenottoalue turvalliseksi 
ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi oikealla maisemoinnilla suojellaan pohjaveden laatua, 
alue sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen 
jälkikäyttö.
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10. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava ennen maa-
ainestenottotoiminnan aloittamista 17 750 euron suuruinen vakuus Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle / Leppävirran kunnalle jälkihoitotöiden hoitamisen varmistamiseksi.  
Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. Vakuuden on oltava voimassa 12 
kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan 
voimassaoloaikana. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on 
lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.  
MaL 11, 12, 21 §, MaA 8 § 

Perustelut: Määräys on annettu maa-aineslain 11 ja 21 §:n nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi. Tervaruukki 171-408-6-46 kiinteistönrajaan 
vaadittavan 5 metrin suojaetäisyyden vaikutus 3,1 ha ottamisalueeseen on vaikutuksiltaan 
niin vähäinen, ettei sitä ole otettu huomioon vakuuden määrää laskettaessa. 

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. MaA 6, 7 § 

Perustelut: 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. Koska alueella jatketaan maa-ainestenottotoimintaa ja alueen jälkihoitoa ei ole 
saatettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupa myönnetään, koska 
toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on 
otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Maa-ainestenottotoiminnasta on esitetty 
asianmukainen ottosuunnitelma ja annettu tarpeelliset tiedot lupa-asian käsittelyä varten, kuten 
arvio Natura vaikutuksista. 

Tervaruukinsalon 1E –pohjavesialueella on kaksi pohjavedenottamoa, joista Syvänsinpään 
vedenottamo sijaitsee lähempänä Sorala II kiinteistöä, noin 1,5 km etäisyydellä siitä. Sorala II 
kiinteistö sijaitsee Syvänsinpään vedenottamolle annetun suoja-aluepäätöksen mukaisella 
kaukosuojavyöhykkeellä (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 11/95/2 27.2.1995, korjattu 
vesiylioikeuden päätös nro 79/1996 28.5.1996, kohta 17 kumottu). Vesiylioikeuden 
päätöksessä on annettu määräykset Sorala II alimmasta ottotasosta (+109,0 m N60), öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjunnasta sekä pölyn torjuntaan liittyvien suolojen ja muiden kemikaalien 
käyttökiellosta. Vesiylioikeuden päätöksen määräykset on otettu huomioon maa-
aineslupapäätöksessä. Lisäksi Sorala II kiinteistö sijoittuu osittain v. 2014 virtausmallinnuksen 
mukaiselle, Syvänsinpään vedenottamon vaikutusalueelle. 

Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman (2012) 
toimenpidesuosituksena maa-ainestenotosta on mainittu, että vanhat maa-ainestenottoalueet 
(etenkin Syvänsin vedenottamon suoja-alueilla) tulee kunnostaa ja maisemoida maa-
ainestenottolupien mukaisesti. Toiminta on maa-aineslain mukaista, kun sillä on voimassa 
oleva maa-aineslupa. Maa-ainestenottotoiminnasta ei arvioida aiheutuvan tärkeän tai muun 
vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden 
vaarantumista. Lupapäätöksessä on määräykset alueen toiminnan tarkkailusta, sekä alueen 
maisemointiin ja jälkihoitoon. 
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Kiinteistö Sorala II rajautuu Joroisten kunnan sekä Tervaruukinsalon Natura2000 -alueen 
rajalle. Hakija täydensi lupahakemusta 20.6.2022 arvioinnilla vaikutuksista Natura-alueeseen. 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan (12.8.2022) Arvioinnin perusteella hanke ei aiheuta 
merkittävää heikentymistä naturakohteen suojeluperusteisiin. Luvan saamiselle ei siten ole 
luontoarvoista johtuvia esteitä.

Lupamääräyksissä on huomioitu Etelä-Savon maakuntakaavan merkintä Tervaruukinsalon 
pohjavesialueesta (pv 4.273) sekä Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen 
suojelusuunnitelman (2012) toimenpidesuosituksen maa-ainesten ottoon. 

Vastaus annettuihin lausuntoihin 

Hakemuksesta saapui 5 kappaletta lausuntoja.

Joroisten kunnanhallitus lausui 3.3.2022, ettei hakemuksen mukainen maa-ainesten otto 
ennalta arvioiden aiheuta haittaa Joroisten kunnan vedenottamon toiminnalle. Joroisten kunnan 
vedenottamo sijaitsee kauempana, Tervaruukinsalon 1E-luokan pohjavesialueen eteläosassa. 
Lisäksi Sorala II kiinteistön osalta pohjaveden virtaus on pohjoiseen. 

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 10.3.2022 ei puoltanut jatkohakemusta, 
koska toiminta sijaitsee pohjavesialueella, Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyö-
hykkeellä, sekä osittain v. 2014 virtausmallinnuksen mukaisella vedenottamon vaikutusalueella. 
Sorala II lupahakemus noudattaa Vesiylioikeuden päätöstä 27.2.1995 (korj. 28.5.1996) 
Syvänsinpään vedenottamon suoja-alueesta sekä maa-ainesluvan lupamääräyksissä on 
huomioitu vesiylioikeuden päätöksessä annetut määräykset. Maa-ainesluvassa on annettu 
lupamääräykset 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 pohjaveden suojelemiseksi. Maa-aineslupa voidaan 
myöntää, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.  

Etelä-Savon ELY-keskus huomautti 11.3.2022 lausunnossaan, että ottoalue sijaitsee Natura 
2000 -alueen välittömässä läheisyydessä ja hakijan tulisi siksi arvioida ottamisen Natura 2000 –
alueen suojeluperusteisiin kohdistuvat vaikutukset LSL:n 65 §:n edellyttämällä tavalla. Hakija 
täydensi lupahakemusta 20.6.2022 arvioinnilla vaikutuksista Natura-alueeseen. Arviointi 
lähetettiin tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukseen ja Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Etelä-
Savon ELY-keskus kommentoi arviointia 12.8.2022, että arviointi ESAELY:n osalta ei vaikuta 
aiempiin lausuntoihin. Pohjois-Savon ELY-keskus kommentoi 12.8.2022, että Pohjois-Savon 
ELY-keskus katsoo, että arvioinnin perusteella hanke ei aiheuta merkittävää heikentymistä 
naturakohteen suojeluperusteisiin. Luvan saamiselle ei siten ole luontoarvoista johtuvia esteitä.
Luvan käsittelyn kannalta tehty arviointi Tervaruukinsalon Natura 2000-alueen vaikutuksista on 
ollut riittävä. Maa-aineslupa voidaan myöntää, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä 
säädettyjen rajoitusten kanssa. 

Etelä-Savon maakuntaliitto lausui 14.3.2022, että maakuntakaavan mukaisesti alueelle ei tule 
sallia maa-ainesten ottoa muuta kuin vanhan ottoalueen maisemoimiseksi. Koska alueella 
jatketaan maa-ainestenottotoimintaa ja alueen jälkihoitoa ei ole saatettu loppuun, on toiminnalla 
oltava maa-aineslain mukainen lupa. Maa-ainestenottotoiminnasta ei arvioida aiheutuvan 
tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai 
antoisuuden vaarantumista. Lupapäätöksessä on määräykset 6 ja 7 alueen maisemointiin ja 
jälkihoitoon. 

Varkauden kaupunki/ Keski-Savon vesilaitos 17.3.2022 lausui, ettei sillä ole huomauttamista 
maa-aineslupahakemukseen, kunhan pohjavesialueelle asetetut määräykset tulevat 
huomioiduksi lupaa myönnettäessä. Sorala II lupahakemus noudattaa Vesiylioikeuden päätöstä 
27.2.1995 (korj. 28.5.1996) Syvänsinpään vedenottamon suoja-alueesta sekä maa-ainesluvan 
lupamääräyksissä on huomioitu vesiylioikeuden päätöksessä annetut määräykset. Maa-
ainesluvassa on annettu lupamääräykset 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 pohjaveden suojelemiseksi 
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Sovelletut oikeusohjeet 

Maa-aineslaki 555/1981 (MaL) 1, 3-7, 10-13, 19, 20, 21, 23, 23 §:t
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 (MaA) 1-4, 6-9 §:t 
Hallintolaki 434/2003, 43 – 49, 59 ja 62 a §
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 17.12.2020 § 80

Maksut 

Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 
maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 760 euroa ja vuotuista valvontamaksua 
peritään voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti 

Päätöksestä tiedottaminen 

Päätöksestä tiedotetaan hallintolain 59 § ja 62 a §: ien mukaisesti. Päätöksen katsotaan tulleen 
tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. 

Jakelu 

Savon Kuljetus Oy 
Etelä-Savon ELY –keskus 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Keski-Savon Vesi Oy 
Etelä-Savon Maakuntaliitto 
Pieksämäen terveydensuojeluviranomainen

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 12.10.2022
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VALITUSOSOITUS   

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

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä 
määräaikaan lukematta.  

Valitusaika päättyy 12.10.2022 

Valitusoikeus  Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan 
sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät, alueellisella ELY –keskuksella  sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua 
valvovalla viranomaisella. 

Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite,  
  joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei  
  valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)  

Valituksen liitteet  Valituskirjelmään on liitettävä:  
- Valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti  
  oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen. 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti  

    selvitys asiamiehen toimivallasta  

Valituksen toimittaminen  
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, 
jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.  

Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, 
jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. 
Palvelu toimii osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . Palvelun 
kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimerkiksi 
valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin 
kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä. 
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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  

Oikeudenkäyntimaksu  Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian
käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 270 €. 
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