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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/389/11.01.08/2022

MAA-AINESLUPA HIEKAN JA SORAN OTTOON, NIINIMÄKI WIND OY, PIEK-
SÄMÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 29.9.2022

Niinimäki Wind Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten 
ottamiseen 10 vuodeksi 30 000 m3ktr kokonaisottomäärälle Pieksämäen 
kaupungin Vilhulan kylän kiinteistölle Niinimäki 593-435-10-8. Samalla 
haetaan myös maa-aineslain 21 § mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen 
ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 

Kyseessä on alue, jolla on ollut kotitarveottotoimintaa 1990-luvulta lähtien. 
Suunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on 3,7 ha, josta varsinaista ottamis-
aluetta on 2,1 ha. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyy-
dessä suunnitelma-alueesta. Alue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokitetulla 
pohjavesialueella. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse 
luonnonsuojelualueita, eikä muitakaan esim. maisemallisesti - ja kulttuuri 
historiallisesti arvokkaita alueita. Suunnitelma alueella ei ole voimassaole-
vaa asema- tai yleiskaavaa eikä alueelle kohdistu maakuntakaavamerkintö-
jä. 

Hakemus kuulutettiin 23.6.-29.7.2022 Keski-Savon ympäristötoimen inter-
net sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi ja Pieksämäen kaupungin 
sähköisellä ilmoitustaululla os. www.pieksamaki.fi. Lähikiinteistöjen omis-
tajia kuultiin 23.6.2022 lähetetyillä kirjeillä. Hakemuksesta saapui yksi 
muistutus. Lausuntoja ei annettu.

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

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Niinimäki Wind Oy:lle
liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen maa-ainesluvan hiekan ja soran
ottoon 30 000 m3ktr:n määrälle 10 vuodeksi Pieksämäen kaupungin Vilhu-
lan kylän kiinteistölle Niinimäki 593-435-10-8.

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta maa-aineslain
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21 §:n mukaisesti myönnetään.
Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi 6 750 € 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 820 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta  PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 29.9.2022 § 60
PL 4, 79101 Leppävirta 

Maa-aineslupa Hiekan ja soran ottoon Niinimäki (593-435-10-8)

Hakija: Niinimäki Wind Oy
Lapinlahdenkatu 1 C
PL
00180 Helsinki
3166162-9
Yhteyshenkilö: Antti Lindqvist, p. 040 624 0127, antti.lindqvist@ox2.com

Luvan tarkoitus Hiekan ja soran otto. Haettu otettava kokonaismäärä 30 000m3 ktr. Ottamisaika 10 
vuotta.

Asian käsittely
Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 28.04.2022.

Hakemuksen sisältö

Lupaa haetaan maa-ainesten otolle kymmeneksi (10) vuodeksi kokonaisottomäärälle 
30 000 m3 ktr. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 3,7 ha. Ottoalueen pinta-ala on 2,1 ha.

Lisäksi haetaan maa-aineslain 21§:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta 
ennen kuin maa-ainespäätös on saanut lainvoiman. Hakemuksen mukainen toiminta 
koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo vuodesta 
2003 lähtien. Lisäksi vakuudeksi esitetään varsinaiseen ottamistoimintaan asetettua 
vakuutta 

Sijainti ja lupatiedot

Niinimäen ottoalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin luoteispuolella, Leikontien 
itäpuolella noin 500 metrin etäisyydellä tiestä. Kohde sijaitsee Pieksämäen taajamasta 
noin 11 kilometrin etäisyydellä. Kohteen koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN N: 6971030, 
E: 501940.

Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan kiinteistölle, jonka omistaja Tornator Oyj.  
Hakemuksen liitteeksi oli laitettu lainhuuto sekä valtakirja, jonka mukaan maanomistaja 
antaa Niinimäki Wind Oy:lle valtuuden hakea maa-aineksen ottamislupaa. Suunnitelma-
alue sijoittuu alueelle, jossa on ollut 1990-luvulla kotitarvetoimintaa. 
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A  lueen kaavoitustilanne, suojelualueet, maankäyttö sekä ympäristö- ja   
maisemavaikutukset

Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä kartalla ei ole osoitettu merkintöjä suunnitellulle 
ottamisalueelle. Maakuntakaavassa ei ole myöskään osoitettu luonnon 
monimuodollisuuden kannata erityisen tärkeitä alueita, eikä muitakaan esimerkiksi 
maisemallisesti- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, jotka sijaitsisivat 
hakemuksen mukaiselle alueelle tai sen välittömässä läheisyydessä. Tiedossa ei ole, 
että alueella olisi erityisiä luontoarvoja. 

Suunnitelma-alue sijoittuu alueelle, jossa on ollut kotitarvetoimintaa 1990-luvulla. Lähin 
rakennus sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydessä suunnitelma-alueen reunasta 
mitattuna. Asumus sijaitsee lounaspuolella suunnitelma-aluetta.

Suunnitelma-alue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 
ympäristöhallinnon luokittelema pohjavesialue sijaitsee noin 11,5km etäisyydellä

Suunnitelma-alue sijoittuu pitkään metsätalouskäytössä olleelle kuivahkolle ja kuivalle 
kankaalle, jossa on ollut kotitarveottamistoimintaa 1990-luvulla. Näin ollen suunnitelman 
mukainen ottamisalue tulee sijoittumaan ihmisen jo muokkaamalle maalle, jonka vuoksi 
toiminnasta aiheutuvat maisemavaikutukset eivät ole maiseman kannalta merkittäviä.

Suunnitellulla ottamistoiminnalla ei arvioida olevan toiminnan aikaista tai toiminnan 
jälkeistä vaikutusta suunnitelma-alueen ympäristössä oleviin metsätalousmaihin sekä 
metsän kasvuun. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat 
toiminnanaikaisia, eivät pysyviä. Melun ja pölyn leviämistä Natura-alueelle pidetään 
epätodennäköisenä. Leviämistä estää etäisyys (noin 1,6 kilometriä) sekä välimaaston 
runsas puusto.

Toiminnan aiheuttamiin ympäristöriskeihin varaudutaan lupapäätöksessä ja –
hakemuksessa kuvatulla tavalla. Suunnitellun toiminnan ei arvioida vaarantavan yleistä 
etua. Toiminnan seurantaa raportoidaan lupapäätöksien edellyttämällä tavalla. 
Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen ehtoja. Toiminnan aiheuttamiin 
ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. 
Lupahakemuksen ja –päätöksen mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. 

Ottamistoiminta

Otettava maa-aines on hiekkaa ja soraa. Alueella tapahtuva jalostus toteutetaan 
murskaamalla ja seulomalla. Jalostuksessa käytetään siirrettäviä murskaimia ja seuloja. 
Murskauslaitos tuodaan alueelle murskausjakson alussa ja viedään pois murskauksen 
päätyttyä. 

Suunnitelma-alueen korkeimmat kohdat ovat +134,6 mpy ja matalimmat kohdat ovat 
+128 mpy. Pohjavesipinnan ylin taso on mitattu alueen luoteisosassa olevasta 
pohjavesiputkesta (25.02.2022) +127,28 mpy. Eteläosassa tapahtuneiden koekuoppien 
kaivuiden yhteydessä (24.08.2021) pohjavesipinnan koroksi havaittiin +128,4 mpy. 
Pohjaveden ylimmiksi tasoiksi arvioidaan eteläosassa +128,5 mpy ja luoteisosassa 
+127,8 mpy. Alimpia ottamistasoja alueella suunnitellaan +129,5 ja 129 m, Mikäli pohja- 
tai orsiveden pinnan tason muutosta havaitaan, ottamista ei uloteta yhtä (1) metriä 
lähemmäksi pohjaveden pinnan tasoa. 
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Ottamisjärjestys tarkentuu toiminnan edetessä. Esimerkiksi maa-aineksen laatu ohjaa 
ottamisen etenemistä. Ottamistoiminnan jakamista ei oltu eritelty suunnitelmassa, 
vedoten ottamisalueen pieneen pinta-alaan ja ottamisajan kestoon. Vaiheistus 
toteutetaan ottamissuunnitelman etenemisen mukaan, sikäli kun lopullinen pohjataso 
saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen mahdollisuuksia. 

Ottamistoiminta toteutetaan maansiirtoon tarkoitetuilla kaivinkoneilla ja 
pyöräkuormaajilla. Jalostuksessa käytetään siirrettäviä murskauslaitoksia sekä seuloja. 
Kuljetukset tapahtuvat kuorma-autoilla ja traktoreilla.

Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan, eikä alueella säilytetä romua tai muuta sinne 
kuulumatonta tavaraa ja kalustoa. Alueella noudatetaan työturvallisuuslain mukaisia 
työskentelytapoja. Alueella tapahtuvassa toiminnassa minimoidaan riskit öljyjen ja 
muiden haitta-aineiden pääsy maaperään sekä pohja- että pintaveteen. Luiskien reunat 
merkataan lippusiimoin, jolloin ulkopuolisten tahaton joutuminen alueelle estyy. Tämän 
lisäksi alueelle asetetaan työmaa-alueesta varoittavia kylttejä ja toimitaan 
työturvallisuuslain mukaisesti. Alueelle johtavan tien varteen asetetaan varoituskyltti, ja 
alue voidaan tarvittaessa sulkea esimerkiksi lukittavalla puomilla. 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma

Ottamisalueella arvioidaan olevan välivarastoitavaa maa-ainesta (pintamaata) noin 
10 000 m3. Nämä pintamaat käytetään kokonaisuudessaan alueen maisemointiin. Muita 
mahdollisia kaivannaisjätteitä on ilmoitettu olevan seulontakivet ja lohkareet 
(mahdollisesti pieniä määriä). Jätealueen pinta-alaksi on ilmoitettu 0,62 ha ja osa 
jätteistä levitetään varastointialueelle.

Alueen jälkihoito ja tuleva käyttö

Alue pyritään mahdollisimman luontevasti liittämään takaisin ympäristöön ja saamaan 
alue takaisin metsätalouskäyttöön. Pohjatason elävöittämiseksi pohjalle jätetään ja 
muotoillaan mahdollisuuksien mukaan loivia muotoja ja kumpareita. Mikäli alueelle jää 
ylisuuria tai muita käyttökelvottomia kiviä, nämä käytetään alueen maisemoinnissa 
tekemällä niistä loivarinteisiä kukkuloita.

Ottamisalueen kaivuualueen maisemointi tapahtuu muotoilemalla maa-ainesliuskan 
kaltevuudeksi n. 1:2,5. 

Alueen maisemointi toteutetaan ottamistoiminnan edistymisen mukaan. Toiminnan 
aikana tiivistyneet maakerrokset kuten ajoreitit ja varastointialueiden pinnat rikotaan ja 
muokataan tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan saamiseksi. Alueelle 
tapahtuva metsitys tehdään joko luontaisesti ja/tai keinollisesti noudattaen 
metsähoitosuosituksia. Maisemointi toteutetaan siten, ettei pintavesistä muodostu 
lammikoita kohdealueelle. 

Kuuluttaminen
Kuulutus lupahakemuksesta julkaistiin 23.6.2022 ja tiedoksisaannin katsottiin 
tapahtuneen 7 päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin 
nähtävillä 23.6.–29.7.2022 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
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www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus 
Pieksämäen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla os. www.pieksamaki.fi

Muistutukset
Kiinteistö (593-435-10-1): ”Mikäli tien kunto heikkenee hiekan ajoon liittyvän liikenteen 
takia, tulee mahdolliset vauriot korjata hiekkamontun käyttäjän (Niinimäki Wind Oy) 
toimesta.

Vastine
Niinimäki Wind Oy on ilmoittanut 18.8.2022, että heillä ei ole mitään muistutuksessa 
ehdotettua toimintamallia vastaan.

Lausunnot
Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueella ei ollut 
lausuttavaa hakemuksesta (06.07.2022). Hakemuksesta ei ole pyydetty muita 
lausuntoja.

Päätös
Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Niinimäki Wind 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 28.4.2022 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti 10 
vuodeksi seuraavin lupaehdoin:

Lupaehdot:

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 2,1 ha
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 30 000 m3 ktr.

2.  Alin sallittu ottotaso on +129,0…+129.5 mpy (N2000) kuitenkin siten, että ylimmän 
havaitun pohjavesipinnan yläpuolelle jää koskematonta maa-ainesta vähintään yksi (1) 
metriä.

3. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla 
tavalla. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista selviää alueen korkotaso ja 
alin ottotaso. Turvallisuudesta on huolehdittava merkkaamalla lippusiimoin tai muulla 
selvästi erottuvalla tavalla jyrkännekohdat. Tarvittaessa alueen tulotie tulee varustaa 
puomilla ja se tulee pitää suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

4. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua tulee tehdä kaksi kertaa vuodessa (keväällä 
ja syksyllä). Tarkkailutiedot tulee toimittaa Pieksämäen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain. Ympäristönsuojeluviranomainen voi 
määrätä pohjavesien laadun tarkkailusta, mikäli on aihetta epäillä niiden sisältävän 
haitallisia aineita.

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

7. Mikäli alueella suoritetaan kiviaineksen murskausta, on murskauksesta tehtävä 
meluilmoitus Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8. Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle 6750 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.

9. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen 
määrä ja laatu NOTTO-rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuoden 
tammikuun loppuun mennessä.

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

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.

Lupaehtojen perustelut

Määräys 1. 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. Määräys on tarpeen pohjaveden suojelemiseksi. MaL 11 §, MaA 6 §

Määräys 3. 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 5 ja 6. Määräykset ovat tarpeellisia pohjaveden ja maaperän 
suojelemiseksi. MaL 11 §, MaA 6 §
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Määräys 7. Kiviaineksen murskaus vaatii meluilmoituksen tai ympäristöluvan toiminnan 
kestosta riippuen. 

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

Määräys 9. Määräys perustuu maa-aineslain 23 a §: ään. 

Määräys 10. 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 11. Määräys on annettu toiminnan valvomiseksi. MaA 7 §

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. 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 kotitarveottoon käytettyä aluetta, eikä siellä ole tiedossa olevia 
metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai 
luonnonsuojelualueita. Alue ei sijaitse vedenhankintakäyttöön soveltuvalla, luokitelluilla 
pohjavesialueella. 

Ottotoiminta liittyy alueen välittömään läheisyyteen kaavoitetun tuulivoimapuiston 
rakentamiseen. Ilmastovaikutusten kannalta on järkevää tuoda rakentamiseen tarvittava 
hiekka mahdollisimman läheltä ja hyödyntää aiemmin ottamistoimintaan käytettyä 
aluetta 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. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu sellaisia 
päästöjä ympäristöön, joilla olisi merkittäviä pysyviä tai pitkäaikaisia haitallisia 
vaikutuksia. Arvioidaan, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
Päätöksessä on määrätty vakuudesta, lupapäätöksen muuttamisen tai kumoamisen 
varalle.

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
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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 820 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
Niinimäki Wind Oy
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue

Päätöksestä ilmoittaminen

Asianosaisille, joille lähetetty tieto hakemuksesta ja muistutusten tehneille.

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. 
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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 § 58, 59, 62 -66 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 60, 61 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
29.09.2022

Sivu
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