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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/544/11.01.08/2022

MAA-AINESLUPA HIEKAN JA SORAN OTTOON, SAVON KULJETUS OY, LEP-
PÄVIRTA

Keski-Savon ympäristölautakunta 15.12.2022

Savon Kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen 10 
vuodeksi 30 000 m3ktr kokonaisottomäärälle Leppävirran kunnan Halolan kylän kiinteis-
tölle Ritarikangas 420-402-8-13. Samalla haetaan myös maa-aineslain 21 § mukaista lu-
paa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 

Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan yksityisen omistajan kiinteistölle Ritari-
kangas, jonka Savon Kuljetus Oy on vuokrannut käyttöönsä. Suunnitelma-alueen koko-
naispinta-ala on 1,8 ha ja ottamisalueen 1,4 ha. Välittömästi ottamisalueen eteläpuolella 
sijaitsee Savon Kuljetus Oy:n Ritarimäen maa-ainesalue. Lähimmät asuinrakennukset si-
jaitsevat etelä-luode suunnassa noin 600 metrin etäisyydellä ottamisalueesta.

Ritarikankaan maa-ainesalueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Savon 
maakuntakaavassa Ritarikankaan alue sijoittuu EO2 680 –merkinnällä osoitetulle Kirnu-
vuoren maa-ainesten ottoalueelle. Maa-ainesalueen läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuoje-
lu- tai Natura 2 000 –verkostoon kuuluvia alueita. Alue ei sijaitse vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla, luokitelluilla pohjavesialueella. Lähin vesistö, Lievolanlahti, sijoittuu noin 
900 m etäisyydelle maa-ainesalueesta luoteeseen. 

Hakemus kuulutettiin 15.9-21.10.2022 Keski-Savon ympäristötoimen internet
sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi ja Leppävirran kunnan sähköisellä ilmoitus-
taululla os. www.leppavirta.fi. Lähikiinteistöjen omistajia kuultiin 15.9.2022 lähetetyillä 
kirjeillä. Hakemuksesta ei annettu muistutuksia tai 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 kokonaisuudessaan 
nähtävillä Extranetissä.
 
Valmistelija ja lisätietoja: 
Timo Turunen, puh 040 8473 998, timo.turunen@leppavirta.fi
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Savon Kuljetus Oy:lle liitteenä olevan 
päätösehdotuksen mukaisen maa-ainesluvan hiekan ja soran ottoon 30 000 m3ktr:n mää-
rälle 10 vuodeksi Leppävirran kunnan Halolan kylän kiinteistölle Ritarikangas 420-402-
8-13.

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta maa-aineslain 21 §:n mu-
kaisesti myönnetään. Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten 
noudattamisen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden lop-
puun saamiseksi 5 000 € suuruinen vakuus. Vakuus on toimitettava ennen toiminnan 
aloittamista. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen maa-ainestaksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteensä 760 euroa.

Päätös:          Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta  PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 15.12.2022 (§ 78)
PL 4, 79101 Leppävirta 

Maa-aineslupa Hiekan ja soran ottoon Ritarikangas (420-402-8-13), pohjoisenpuoleinen palsta.

Hakija: Savon Kuljetus Oy
Asevarikontie 15
70800 Kuopio
Y: 0171337-9
Yhteyshenkilö Pekka Janhunen, p. 044 773 1007 pekka.janhunen@savonkuljetus.fi

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 2.8.2022.

Hakemuksen sisältö

Lupaa haetaan maa-ainesten otolle kymmeneksi (10) vuodeksi kokonaisottomäärälle 
30 000 m3 ktr. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 1,8 ha ja ottamisalueen pinta-ala on 1,4 
ha.
Lisäksi haetaan maa-aineslain 21 § :n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten 
ottotoiminta ennen kuin maa-ainespäätös on saanut lainvoiman. Vakuudeksi esitetään 
varsinaiseen ottamistoimintaan asetettua vakuutta.

Sijainti ja lupatiedot

Ritarikankaan ottoalue sijaitsee Leppävirran kunnan Halolan kylässä kiinteistöllä 
Ritarikangas (420-402-8-13) noin 10 kilometrin etäisyydellä kunnan keskustasta 
koilliseen. Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan yksityisen omistajan 
kiinteistölle Ritarikangas (420-402-8-13), jonka Savon Kuljetus Oy on vuokrannut 
käyttöönsä. Tilan lainhuutotodistus on hakemuksen liitteenä. Suunnitelma-alueen 
kokonaispinta-ala on 1,8 ha ja ottamisalueen 1,4 ha.
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Alueen kaavoitustilanne, suojelualueet, maankäyttö sekä ympäristö- ja 
maisemavaikutukset

Ritarikankaan maa-ainesalueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-
Savon maakuntakaavan yhdistelmässä Ritarikankaan alue sijoittuu EO2 680 –
merkinnällä osoitetulle Kirnuvuoren maa-ainesten ottoalueelle. 

Noin 700 metrin etäisyydelle alueen lounaispuolelle sijoittuu ma1-b 544 –merkinnällä 
osoitettu perinnebiotooppi Kaipolanmäen laitumet. Kaipolanmäen laitumet täyttävät 
maakunnallisesti merkittävän kohteen kriteerit. Maa-ainesalueen läheisyyteen ei sijoitu 
muita maakuntakaavamerkintöjä tai aluevarauksia.

Suunnitelma-alue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokitellulla pohjavesialueella. Alue 
kuitenkin sijoittuu Kirnuvuoren pohjavesialueelle, joka on poistettu 
pohjavesiluokituksesta (2 -luokan pohjavesialue (0842012)). Lähin ympäristöhallinnon 
luokittelema pohjavesialue sijaitsee noin 6,4 kilometrin etäisyydellä lounaaseen, 
Särkiniemen vedenhankintaan soveltuva 2 -luokan pohjavesialue (0842005). Pohjois-
Savon POSKI –projektissa Ritarikankaan maa-ainesalue sijoittuu osittain Kirnuvuoren 
yhteensovitusalueelle sora- ja hiekkamuodostumalla. Suunnitelma-aluetta lähin vesistö, 
Lievolanlahti, sijoittuu noin 900 metrin etäisyyteen luoteen suuntaan.

Suunnitelma-alueen läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelu- tai Natura 2000 –alueita. 
Lähin luonnonsuojelualue, Pirttilammen suo, sijoittuu noin 1,4 kilometrin etäisyyteen 
maa-ainesalueesta lounaaseen. Ritarikankaan maa-ainesalueen kaakkoispuolella on 
Kirnuvuoren harjuun kuuluva alue, jossa on kivimuodostuma. Tämä on jätetty 
maakuntakaavaan EO2 –maa-ainesten ottoalue –kaavamerkinnän ulkopuolelle.

Ottamistoiminnalla on vaikutuksia alueen ympäristöön ja maisemakuvaan. 
Ritarikankaan maa-ainesalueella ei ole aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa. 
Alueen lähiympäristössä kuitenkin on jo valmiiksi avattuja maa-ainesalueita, sekä 
alueilla harjoitetaan maa-ainesten ottotoimintaa. Muilta osin ympäristö koostuu 
metsätalousmaasta ja ojitetuista suoalueesta. Alue kuitenkin palautuu toiminnan 
päätyttyä ja maisemoinnin jälkeen entisen kaltaiseksi metsätalousmaaksi, 
maastonmuotoja lukuun ottamatta. 

Ritarikankaan maa-ainesalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole kulttuuri- tai 
maailmanperinnölliseltä kannalta arvokkaita kohteita. Alueella ei ole havaittu 
uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja. Maa-ainestenottotoiminnalla ei ole arvioitu olevan 
vaikutusta alueen luontoarvoihin, eikä myöskään merkittäviä vaikutuksia lähialueen 
luonnon olosuhteisiin. 

Toiminnoista aiheutuvia pöly- ja meluhaittoja on arvioitu vähäisiksi. Suurimmat pölyn 
lähteet ovat seulomis- ja murskaustoiminta, valmiiden tuotteiden lastaus sekä liikenne. 
Suurin osa pölypäästöistä ovat halkaisijaltaan yli 10 µm, jotka laskeutuvat lähelle 
päästölähdettä. Valtioneuvoston asettama asetuksen (79/2917) raja-arvoja ei tulla 
ylittämään. Toiminta on jaksomaista, joten päästöt eivät ole jatkuvia. Pölypäästöjä 
voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi koteloimalla murskainlaitos, putoamiskorkeutta 
pienentämällä sekä tarvittaessa kastelemalla tiet ja tuotteet. 

Suurimpia melun lähteitä ovat murskaus-, rikotus- ja seulomistoiminta, sekä tuotteiden 
lastaus. Alueen liikenteestä syntyy vähäisiä määriä meluhaittoja. Meluhaittoja voidaan 
vähentää kaluston asianmukaisella huollolla ja kunnossapidolla, sekä kaluston fiksulla 
sijoittamisella. Toiminnasta syntyvä melu ei ylitä Vna 993/1992 mukaisia raja-arvoja.

2

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 15.12.2022 / 78 §



Ottamistoiminta

Otettava maa-aines on hiekkaa ja soraa. Alueella tapahtuva jalostus suoritettaan 
seulomalla. Tarvittava murskaus suoritetaan viereisellä Ritarimäen maa-ainesalueella, 
jollaa on voimassa oleva ympäristölupa murskaustoimintaan, tai erillisillä 
meluilmoituksilla. Arvioiden mukaan murskattavan maa-aineksen määrä ja 
murskausjaksojen kesto ei vaatisi erillistä ympäristölupaa Ritarikankaan maa-
ainesalueelle. 

Suunnitelma-alue on tällä hetkellä tasossa +110,00…+120,00 (N60). Alueen alimmaksi 
ottotasoksi on kaavailtu +109 (N60), kuitenkin siten, että ylimpään havaittuun 
pohjavesipintaan jätetään vähintään 1-2 metrin suojakerros. Sijainniltaan järkevimmät 
pohjaveden havaintoputket ovat PVP1 (Läheaho) +103,44…+103,83 (N60), PVP1 
(Ritarimäki) +108,12…+108,85 (N60) sekä Ritari1 (Ritarimäki) +107,57…+108,47 
(N60). Ritarimäen ja Ritarikankaan on tarkoitus yhdistää ottamistoiminnalla ottamalla 
kiinteistöjen välisen luiskan noin tasoon +109 (N60). Ottamisjärjestys on ottamisalueen 
kaakkois-, itä- ja eteläpuolelta kohti aluetta. 

Ottamistoiminta on tarkoitus toteuttaa kaivinkoneella ja pyöräkuormaajilla. Kuljetukset 
tapahtuvat kuorma-autoilla. Kuljetukset ja täytöt murskaimelle voidaan hoitaa 
kaivinkoneella sekä pyöräkuormaajalla. Murskauslaitoksena käytetään alustavasti 2-3 
vaiheista Lokotrack –tyyppistä tela-alustaista esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöiestä 
jälkimurskaimesta koostuvaa murskauslaitosta. Mikäli tällaista ei ole saatavilla, 
käytetään perinteisiä siirrettäviä murskaimia. 

Alueella ei synny tavanomaisen maa-ainesoton aikana jätteitä. Alueella ei myöskään 
suoriteta suunnitelmallisia, suurempia kaluston huoltoja tai pesuja. Yllättävistä ja 
kokoluokaltaan pienistä kaluston huolloista alueella voi syntyä jätteitä, jotka kuljetetaan 
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, eikä niitä säilytetä alueella. Lisävahinkojen 
estämiseksi huoltotoimenpiteet suoritetaan heti, kun vika ilmenee.

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma

Alueella syntyvää kaivannaisjätteitä ovat pääosin alueen pintamaat ja kannot. 
Pintamaat kuoritaan ottamistoiminnan edetessä ja ne läjitetään alueen reunoille. 
Arviolta alueella on kuorittavaa pintamaata noin 3 700 m3 Pintamaat ja kannot 
käytetään alueen maisemoinnissa toiminnan päätyttyä. 

Alueen jälkihoito ja tuleva käyttö

Alueen jälkihoitotoimenpiteet tullaan toteuttamaan siten, että alue sopeutuu 
ympäröivään luontoon ja maisemaan. Maa-ainesalueen jälkihoitoon kuuluu alueen 
maisemointi. Alueen ottorintaukset luiskataan noin 1:3 kaltevuuteen ja muotoilussa 
pyritään mukailemaan luonnon omia muotoja. Ajoreittien ja varastointialueiden maat 
rikotaan ilmaviksi. Läjitetyt pintamaat levitetään alueelle ja jätetään metsittymään 
luontaisesti. Tarvittaessa alueelle voidaan istuttaa männyntaimia metsänhoidon 
suunnitelman mukaisesti (2500 kpl / ha). Maisemoinnin toteutus tarkastetaan 
lupaviranomaisen kanssa maa-ainesten ottamistoiminnan loputtua.

Kuuluttaminen
Kuulutus lupahakemuksesta julkaistiin 15.9.2022 ja tiedoksisaannin katsottiin 
tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus toimitettiin 
postin välityksellä rajanaapureille.  Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 15.9 - 
21.10.2022 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
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www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat sekä pelkkä kuulutus 
Leppävirran kunnan sähköisellä ilmoitustaululla os. www.leppavirta.fi. 

Muistutukset Hakemuksen johdosta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä

Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

Päätös Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n 
mukaisen luvan maa-ainesten ottoon kiinteistöllä Ritarikangas (420-402-8-13).   

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

Lupa myönnetään 19.7.2022 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti 10 
vuoden ajaksi seuraavin lupaehdoin:

Lupaehdot:

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,4 ha
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 30 000 m3 ktr. 

2. Alin sallittu ottotaso on +109,00 (N60) kuitenkin siten, että keskimääräisen havaitun 
pohjavesipinnan yläpuolelle jää koskematonta maa-ainesta vähintään yksi metri.

3. 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.

4. Ottamisalueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita ja niiden maa-ainesten oton 
aikaiset 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 
pelastuslaitokselle (Pohjois-Savon pelastuslaitos) ja Leppävirran 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 
ilmoitus erittäin häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (meluilmoitus) 
Leppävirran 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 
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lupamääräysten mukaan suoritetuiksi. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan 
vakuutena.

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. Maisemointi (jälkihoito) ottoalueella on tehtävä vaiheittain oton edistymisen mukaan. 
Jyrkänteet on luiskattava n. 1:3 kaltevuuteen turvallisuuden takaamiseksi. Alueelle on 
muodostettava riittävän paksu kasvualusta kasvillisuudelle alueen pintamaista ja se on 
metsitettävä tarvittaessa istuttamalla tai kylvämällä. Ajoreittien ja varastokasojen 
tiivistyneet maakerrokset tulee rikkoa ilmavaksi. Alueen jälkihoito on toteutettava 
lupakauden loppuun mennessä. 

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. Lupamääräys on annettu pohjaveden suojelemiseksi. Suojakerrospaksuus 
vastaa alueelle aikaisemmin myönnettyjen maa-aineslupien määräyksiä. MaL 6 §, 11 §

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 §

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

Määräys 6. Kiviaineksen murskaus vaatii meluilmoituksen tai ympäristöluvan toiminnan 
kestosta riippuen. Toiminnan laajuus ja kiviaineksen laatu huomioon ottaen on 
arvioitavissa, että murskausta ei ole enempää kuin 50 päivää alueella koko toiminta-
aikana.

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 §
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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.

Ottamisalueella ei ole tiedossa olevia metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai luonnonsuojelualueita. Alue ei sijaitse 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalla, luokitelluilla pohjavesialueella.  

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 760 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
Savon Kuljetus Oy
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue

Päätöksestä ilmoittaminen

Asianosaisille, joille lähetetty tieto hakemuksesta.

Muutoksenhaku 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 25.1.2023.
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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 § 76, 77, 80 - 82 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 78, 79 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
15.12.2022

Sivu
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