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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/616/11.01.07/2022

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA SORAN OTTOON JA MURS-
KAUKSEEN, KALEVI JA MIKA KILPELÄINEN, HIISIMÄKI LEPPÄ-
VIRTA

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.1.2023

Kalevi ja Mika Kilpeläinen hakevat maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa 
maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäris-
tölupaa kiven murskaukselle (yhteiskäsittelylupa) 10 vuodeksi Hiisimäen 
maa-ainesalueelle Leppävirran kunnan Palvalahden kylälle kiinteistöille 
Yhteinen sorapalsta (420-424-878-1), Hiisiranta (420-424-21-3), Mäntynie-
mi (420-424-21-20) ja Kangasranta (420-424-21-22).

Hiisimäen maa-ainesalue on vanha soranottoalue, jolla on ollut toimintaa jo 
vuodesta 1983. Edellinen lupa maa-ainestenottoon on myönnetty 12.6.2012 
(Leppävirran kunnan rakennusvalvontajaosto) ja ympäristölupa murskaus-
toiminalle 16.12.2014 (Keski-Savon ympäristölautakunta). Suunnitelma-
alueen kokonaispinta-ala on 13,4 ha, josta varsinaista ottamisaluetta on 8,2 
ha. Ottoalue myötäilee pitkälti vuonna 2012 myönnetyn luvan rajoja. Lep-
pävirran Unnukan rantayleiskaavassa 2006 alueella on EO –merkintä (maa-
ainestenottoalue). Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 maa-ainesalue si-
joittuu pv –merkinnällä osoitetulle Hiisimäen II-luokan pohjavesialueelle. 
Maakuntakaavassa alueen ympärillä on ge-52.661-merkintä. Suunniteltu
ottamisalue ulottuu hieman em. ge-52.661 alueelle. Viereisillä kiinteistöillä 
sijaitsee muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Suunniteltu ottoalue ei kuitenkaan ulotu kyseiselle alueelle. Lähimmät 
asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat ottoalueen ympärillä 100 - 300 metrin 
etäisyydellä. Lähin vesistö Unnukka sijaitsee lähimmillään 140 metrin etäi-
syydellä ottoalueesta.

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 300 000 m3ktr kokonaisotto-
määrälle 10 vuoden ajalle. Alueella tuotetaan soramursketta keskimäärin 25 
000 tn/a ja enimmillään 75 000 tn/a. Murskausta tehdään keskimäärin 1-2 
kertaa vuodessa. Murskausjakso kestää noin 2-3 viikkoa. Murskattavan ki-
viaineksen määrä vaihtelee kiviainesten kysynnän mukaan. Välillä on vuo-
sia, jolloin murskaustoimintaa ei harjoiteta. Murskausta ei tehdä 15.6. – 
15.8. välisenä aikana.

Hakemus kuulutettiin 15.9.-21.10.2022 Leppävirran kunnan sähköisellä il-
moitustaululla os. www.leppavirta.fi ja Keski-Savon ympäristötoimen inter-
netsivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi. Toiminta-alueen rajanaapurit 
ja lähikiinteistöjen omistajat kuultiin 15.9.2022 päivätyllä kirjeellä. Hake-
muksesta saatiin yksi muistutus osakaskunnalta sekä lausunnot Pohjois-Sa-
von ELY-keskukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.
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Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 
6 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntä-
misen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esite-
tyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudat-
taen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia 
esteitä.  

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä.

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

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Kalevi ja Mika Kilpeläi-
selle liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-
ainesten ottoon, ja soran murskaukseen 10 vuodeksi Leppävirran kunnan 
Palvalahden kylän kiinteistöille Yhteinen sorapalsta (420-424-878-1), Hiisi-
ranta (420-424-21-3), Mäntyniemi (420-424-21-20) ja Kangasranta (420-
424-21-22).

Luvan saajan on toimitettava jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamiseksi 
56 000 € suuruinen vakuus. Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloit-
tamista. 

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan ja maa-aines-
taksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteensä 4540 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ASIA
Päätös ympäristösuojelulain 28 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta koskien 
kiviaineksen murskausta sekä maa-aineslain 4 §: n mukaisesta hakemuksesta maa-
aineksen ottamiseen 10 vuodeksi Hiisimäen maa-ainesalueelle Leppävirran kunnan 
Palvalahden kylälle kiinteistöille Yhteinen sorapalsta (420-424-878-1), Hiisiranta 
(420-424-21-3), Mäntyniemi (420-424-21-20) ja Kangasranta (420-424-21-22). 

LUVAN HAKIJA

Kalevi ja Mika Kilpeläinen
Saahkarlahdentie 409
78200, Varkaus
Yhteyshenkilö Kalevi Kilpeläinen, p. 040 551 0160

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Maa-aineslain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva 
lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) 
mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla 
päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1. 
momentin 6 a) ja b) –kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu 
kunnantoimivaltaan.

Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Savon 
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 13.9.2022,
Dnro: D/616/11.01.07/2022.

Hakemusta on päivitetty 22.12.2022 pienentämällä ottoaluetta 9,6 hehtaarista 8,2 
hehtaariin.  

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Hiisimäen maa-ainesalue sijoittuu Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 pv –
merkinnällä osoitetulle pohjavesialueelle (pv1 52.653). Maakuntakaavassa alueen 
ympärillä on ge-52.661 –merkintä, jolle suunniteltu ottamisalue hieman ulottuu. 

Leppävirran Unnukan rantayleiskaavassa 2006 alueella on EO –merkintä (Maa-
ainestenottoalue). Alueelle ulottuu osittain myös M –merkintä (Maa- ja 
metsätalousvaltainen alue).
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Alueen ympärillä viereisillä kiinteistöillä sijaitsee muinaismuistolain (295/63) mukaisia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunniteltu ottoalue ei kuitenkaan ulotu kyseiselle 
alueelle.

Alueella on ollut ottamistoimintaa 1983 lähtien ja alueella on voimassa maa-
aineslupa. Alueelle haetaan maa-aineslupaa 300 000 m3 ktr kokonaisottomäärälle ja 
ympäristölupaa kiviaineksen murskaamiseen ja ottotoimintaan pohjavesialueella. 
Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. 

                 
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Hiisimäen maa-ainesalue sijaitsee Leppävirralla noin 20 kilometrin etäisyydellä 
kunnan keskustasta kaakkoon ja Varkauden kaupungin keskustasta noin 10 
kilometrin etäisyydellä itään/koilliseen. Maa-ainesalue sijaitsee kiinteistöillä Yhteinen 
sorapalsta (420-424-878-1), Hiisiranta (420-424-21-3), Mäntyniemi (420-424-21-20) 
ja Kangasranta (420-424-21-22). Maa-ainesalue sijoittuu valtatie 23:n lounaispuolelle 
noin 1,7 kilometrin etäisyydelle. Alueelle liikennöinti tapahtuu Kangasrannantietä 
pitkin. 

Alueen lähiympäristö on niin metsätalouskäytössä, kuin asuin- ja loma-
asumuskäytössä. Ottamissuunnitelmassa esitetyn ottamisalueen pinta-ala on noin 
9,6 ha.  Ottoalueella maanpinnan korko vaihtelee n.+86,72…+102 mpy (N2000) 
Alimmaksi ottamistasoksi on ilmoitettu +86,75 mpy (N2000).

Lähimmät naapurit sijoittuvat noin 77-472 metrin päähän ottoalueen rajalta. Lähin 
naapuri on pohjoiseen päin kiinteistöllä Hiisiranta (420-424-21-3), joka on loma-
asumuskäytössä. Ottoalue ulottuu hieman kyseiselle kiinteistölle. Lähin 
asuinrakennus sijaitsee noin 220 metrin päässä ottoalueesta luoteeseen kiinteistöllä 
Hiisharju (420-424-21-31).

Ottoalueella ei ole virta- ja pintavesikohteita. Lähin pintavesikohde, Unnukkajärven 
Saahkarlahti, sijaitsee lähimmillään noin 140 metrin päässä ottoalueesta. Ottamisalue 
sijaitsee maakuntakaavassa merkityllä pv –alueella (pv1 52.653), Hiisimäen II –
luokan pohjavesialueella (Muu vedenkäyttöön soveltuva pohjavesialue). 
Suunnittelualueelle on asennettu kaksi pohjavesiputkea, joiden mitatut korkeudet 
ovat +82,66 (N2000) ja +83.02 (N2000). Nämä tulokset ovat vuodelta 2012. Alueen 
pohjoispuolella on pohjavesiputki, jonka pohjavedentasoksi on mitattu +81,51 
(N2000) vuonna 2019. 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita. 
Alueen viereisillä kiinteistöillä on muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Suunniteltu ottoalue ei kuitenkaan yllä kyseisille alueille. 

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 300 000 m3ktr kokonaisottomäärälle 
kymmenen (10) vuoden ajalle. Ottamistoiminnassa soramursketta tuotetaan 
keskimäärin 25 000 tn/a, mutta enimmillään 75 000 tn/a. Suunniteltu ottamisalueen 
pinta-ala on noin 8,2 ha. Mahdollisesti ottamistoimintaa jatketaan myös haettavan 
luvan jälkeen. Suunnitelma-alue on kartoitettu toukokuussa 2022 Maanmittauspalvelu 
Puttonen Oy:n toimesta, jolloin alueen korkotasot merkattiin N2000 –
korkeusjärjestelmiin. Kesällä 2022 tehdyssä tarkastuksessa alueella oli 
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korkomerkintöjä merkattu runsaasti ja lippusiimoja asennettu ottamisrintamusten 
yläpuolelle. Varsinainen ottoalue on merkitty myös maastoon. 

Murskaus

Alueella tuotetaan soramursketta keskimäärin 25 000 tn/a, mutta enimmillään 75 000 
tn/a. Murskattavan kiviaineksen määrä vaihtelee kiviainesten kysynnän mukaan.

Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella. Laitos koostuu yleisimmin 
esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta 
sekä seulastosta. Lähtöaineet syötetään pyöräkuormaajalla tai siirtoautolla 
syöttimeen, joka annostelee aineen esimurskaimeen. Ensimmäisessä 
murskauksessa syntyvä tuote siirtyy kuljetinta pitkin joko välimurskaimeen tai 
suoraan seulontaan riippuen halutusta tuotteesta. Murskausten vaiheiden määrä 
riippuu tuotteen laatuvaatimuksista. Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy 
urakoitsijan kaluston mukaan. Valmis murske kuljetetaan asiakkaille kuorma-autoilla. 

Murskausta tapahtuu kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa. 
Murskaustoiminta tapahtuu jaksomaisesti, kerrallaan noin 2-3 viikkoa. Toiminnassa 
murskataan ottoalueen soraa, joten kallion räjäyttämistä ja vasarointia ei toimintaan 
kuulu.

Raaka-aineet

Alueella varastoitavat polttoaineet ovat kaksoisvaippasäiliöissä, joista löytyy 
ylitäytönestäjät. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei 
tankkauslaitteiston mahdollisessa vuoto- tai rikkoutumistilanteessa säiliö pääse 
valumaan tyhjäksi. Luvattoman käytön estämiseksi tankkauslaitteisto lukitaan. 
Murskauslaitoksen polttoainesäiliöt ovat kokoa 3-6 m3. Kerralla varastoitavan kevyen 
polttoöljyn määrä on enintään 6-18 m3. Öljytuotteet varastoidaan tynnyreissä, niille 
tarkoitetuissa varastossa, joka ovat varustettu valuma-altaalla. Voiteluaineet ja 
ongelmajätteet varastoidaan tiiviissä ja lukittavassa huoltokontissa. Öljytuotteiden 
varastointi pyritään pitää mahdollisimman pienessä mittakaavassa tuotantoteknisiä 
näkökohtia huomioiden. Poltto- ja voiteluaineet sekä kunnossa olevat työkoneet 
varastoidaan niille tarkoitetulle tukitoiminta-alueelle.

Taulukko 1. Tuotannossa käytettävät raaka- ja polttoaineet, sekä arvioidut kulutukset.

Murskauslaitoksen energia tuotetaan kevytpolttoöljyllä. Laitoksen sähkötuottamiseen 
käytetään taas aggregaattia. Murskauslaitoksen kevytpolttoöljyn kulutukseksi on 
arvioitu noin 0,4 litraa per tuotettu kiviainestonni. Työkoneiden kulutukseksi on 
arvioitu noin 0,42 litraa per tuotettu kiviainestonni. 

Toiminta-ajat

Murskausta suoritetaan jaksomaisena toimintana kerran tai kaksi vuodessa, riippuen 
tuotteiden kysynnästä. Jaksojen pituudeksi kerrotaan 2-3 viikkoa kerrallaan. 
Murskausta tehdään arkisin maanantaista torstaihin klo 7.00-22.00, ja perjantaisin 
7.00-18.00 välisenä aikana. Murskaus suoritetaan pääasiassa syksyisin (syys-
marraskuu) tai keväisin (huhti-toukokuu). Murskausta ei suoriteta 15.6 – 15.8 
välisenä aikana millään luvan voimassa olevalla vuodella. 
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Tuotteiden kuljetusta tehdään ympäri vuoden, riippuen asiakkaiden tarpeista ja 
kysynnästä. Vilkkaimmaksi ajaksi on arvioitu olevan kevät- ja syyskesä, sekä syksy. 
Kuormausta ja kuljetusta tehdään klo 6.00-22.00 välisenä aikana. Satunnaisista 
syistä kuljetusta voi tapahtua myös lauantaisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana. 

Taulukko 2. Toiminta-ajat.

Liikenne

Toiminnasta aiheutuva raskasliikenne tapahtuu ottoalueelta Kangasrannantielle ja 
siitä edelleen asiakkaiden toimituskohteisiin. Tuotteiden kuljetus tapahtuu kuorma-
autoilla. Kuljetusten määrä riippuu pääosin menekistä. Ajotien pölyämistä ehkäistään 
tarvittaessa kastelemalla ja tien kunnostamisella.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin

Suunnitelma-alueella on ollut ottamistoimintaa likimain 40 –vuoden ajan, joten 
ottamistoiminnalla ei ole suurta vaikutusta alueen maisemaan. Toiminnan päätyttyä ja 
maisemoinnin suorittamisen jälkeen alue palautuu takaisin ympäristöön sulautuvaksi. 
Alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole maisemallisia tai muita 
suojeluvarauksia. 

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintaveteen

Ottoalue sijoittuu pohjavesialueelle (pv1 52.653) Toimimalla ottamissuunnitelman ja 
hakemuksessa esitettyjen pohjavedensuojelemiseksi tehtävien suojelutoimien 
mukaisesti, ei arvioida tapahtuvan maaperän, sekä pohja- ja pintaveden 
pilaantumista eikä haittaa pohjaveden tilaan ja riittävyyteen lähistöllä olevilla 
kiinteistöillä. Aluetta kunnossapidetään siten, ettei hulevesilammikoita pääse 
syntymään.

Pohjaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellaisten 
onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan 
maahan. Ottoalueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita vain toimintajaksojen 
yhteydessä. 

Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä 
ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estävällä 
sulkuventtiilillä. Voiteluaineet murskaimen vaunun huoltokontissa, tai muussa 
vastaavassa tiivispohjaisessa tilassa.

Poltto- ja voiteluaineita voi päästä maaperään ainoastaan mahdollisten työkoneiden 
rikkoontumisten yhteydessä, jolloin vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi 
toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan ja likaantunut maaperä puhdistetaan. Alueelle 
varataan riittävä määrä imeytysmateriaalia mahdollisen maaperään kohdistuvan 
öljyvahingon torjumiseksi. 
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Päästöt ilmaan 

Ilmaan joutuvat päästöt muodostuvat kiviaineksen syötöstä murskaamoon, 
murskaamisesta, seulonnasta, kuormaamisesta ja kuljetuksista pölyämisestä sekä 
polttomoottorikäyttöisen kaluston pakokaasupäästöistä. Pölyleijuman suojaetäisyydet 
on esitetty Tielaitoksen ”Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 
1994” julkaisussa. Alueella käytetään siirrettävää B-luokan murskauslaitosta, jolla on 
sallittu leijuma vapaassa tilassa 0,4 mg/ 2h. Tämä alitetaan 150 metrin etäisyydellä. 
Pölyn haitallista leviämistä estetään tarvittaessa kastelemalla kiviainesta, koteloimalla 
murskauslaitos ja pudotuskorkeuden pienentämisellä. Pölylähteet tulee myös sijoittaa 
mahdollisimman kauas häiriintyvästä kohteesta ja mahdollisimman alas ympäröivään 
maastonkuvaan nähden. Myös varastointikasat tulee sijoittaa pölyn leviämisen 
estämiseksi. 

Taulukko 3. Päästöt ilmaan.

Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten päästöt (PM10) eivät ylitä 
valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001säädettyjä raja-arvoja 
ulkoilmassa lähialueen vakituisen asunnon lähistöllä. Laitoksen toiminnalla ei arvioida 
olevan merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun laitoksen ulkopuolella. 

Melu ja tärinä

Murskauslaitoksen melunlähteitä ovat pyöräkuormaaja, murskaimet, seulasto, 
kuljettimet ja aggregaatti. Näiden lisäksi melua syntyy kuormaus- ja kuljetusvälineistä. 
Murskaustoiminnan aiheuttamaa melua syntyy tasaisesti toimintajaksojen aikana. 
Kiviainesten kuormaus- ja kuljetuskalustosta aiheutuu normaalia liikennemelua. 
Tämän määrä on kuitenkin vähäistä johtuen liikenteen määrästä. Valtioneuvoston 
päätöksen mukaan (N:o 993/1992) keskimääräinen melutaso ei saa ylittää Taulukko 
4:n arvoja.

Taulukko 4. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset arvot.

Laitos sijoitetaan alueelle niin, että 300 metrin etäisyys asutukseen täyttyy. 
Murskekasat sijoitetaan suojauksen parantamiseksi mahdollisimman lähelle 
tuotantopaikkaa. Melua aiheuttavat laitteet voidaan esimerkiksi koteloida tarvittaessa. 

Lähin melulle altistuva kohde on noin 300 metrin etäisyydellä ja koko tämä matka on 
pehmeää pintaa. Tuotevarasointikasat sijoitetaan noin 10-20 metrin päähän 
laitoksesta häiriintyvien kohteiden suuntaan ja niiden korkeudeksi tehdään noin 5-7 
metriä. 

Tielaitoksen julkaisussa ”Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsojelu 
1994” esitettyjen mittaustulosten ja käytäntöjen sekä laitoksen ympäristöolosuhteiden 
perusteella päiväaikaiset melutasot eivät ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja.  
Tarkasteltava toiminta ei myöskään aiheuta merkittävissä määrin tärinää. 
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Jätteet

Laitoksen jätehuolto järjestetään jätehuoltolain ja sen nojalla annettujen säädösten 
mukaisesti. Toiminnassa huolehditaan, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. 
Tulee huolehtia myös siitä, ettei alueelle muodostu pitkäaikaisia jätevarastoja. 
Alueella syntyvät jäteöljyt, öljynsuodattimet, kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan 
niiden syntyessä erillisessä tiivispohjaisessa kontissa. Kontti sijoitetaan tukitoiminta-
alueelle. Ongelmajätteet toimitetaan säännöllisin väliajoin käsiteltäväksi 
asianmukaisiin ja alan yrittäjien toimesta hyväksyttyihin keräilypaikkoihin. Jokaisesta 
käynnistä jää työmaalle selvitys vastaanotetusta jätteestä. 

Taulukko 5. Alueella syntyvät jätteet.

Alueen maisemointi ja jälkihoito

Ottamistoiminnan edetessä aluetta siistitään ja metsitetään. Alueen reunoille kerätyt 
pintamaat levitetään muotoilulle pohjalle ja tarvittaessa alueelle tuodaan lisäksi 
metsän kasvulle soveltuvia puhtaita maa-aineksia. Alue uudistuu luontaisesti, mutta 
tarvittaessa täydennetään kylvöllä tai istutuksin.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN JA 
YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-
aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia. Näitä ovat 
esimerkiksi tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu ja maaperänsuojaukset sekä 
pohja- ja pintavesien suojelu. Laitoksen eri työvaiheissa käytetään myös nykyaikaista 
ja kunnossa olevaa kalustoa, joka myös tulee huoltaa ajallaan. Lisäksi toiminnoissa 
tulee käyttää asiantuntevaa ja ammattitaitoista työvoimaa. 

Murskauslaitoksena käytetään suojausasteeltaan B-luokan laitosta. Tällaisissa 
laitoksissa pölyn leviäminen voidaan estää kastelemalla silloin, kun lämpötila on 
nollan yläpuolella. Muita keinoja on kaluston kotelointi ja suojaaminen. 
Murskauksessa ja siihen kiinteästi liittyvissä toimenpiteissä käytetään parasta 
mahdollista, käytännön periaatteiden mukaista tekniikkaa. 

- Laitos pidetään siistinä ja asianmukaisessa kunnossa.
- Poltto- ja voiteluaineiden varasto ja käsittelypaikat suojataan asianmukaisesti.
- Laitoksen jätehuolto järjestetään asianmukaisesti.
- Päästöjen vähentämistoimet ovat yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä.
- Valumavesien käsittelymenetelmä on yleisesti käytetty ja hyväksytty.
- Melu- ja pölyesteet pidetään kunnossa ja riittävän korkeina.
- Alue maisemoidaan asianmukaisesti ottamistoiminnan päättyessä.

Edellisen arvion perusteella alueella noudatetaan ympäristönsuojelulaissa 
tarkoitettua parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä ympäristön kannalta parhaiden 
käytäntöjen soveltamista.
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TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Toimintaan arvioidaan liittyvän vähän riskejä. Suurimmiksi riskitekijöiksi arvioidaan 
poltto- ja voiteluaineiden käsittely sekä kalustossa käytettävien hydrauliikkaöljyjen ja 
polttoaineiden pääsy pinta- ja pohjaveteen johtuen häiriö- tai onnettomuustilanteista. 
Lisäksi työmaaliikenne aiheuttaa pienen liikenneturvallisuusriskin. 

Kaikki maa-ainesalueella työskentelevät henkilöt ja urakoitsijat ovat tietoisia 
ympäristö- ja maa-ainesten ottamisehdoista siltä osin, kuin se heidän työtään koskee. 
Alueella työskennellessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden 
huoltoon, kuntoon, mahdollisiin öljyvuotoihin ja öljyjen sekä polttoaineiden käsittelyyn 
ja varastointiin. Alueelle varataan öljynimeytysainetta mahdollisia häiriö- ja 
onnettomuustilanteita varten. Tällä turvataan torjuntatoimiin ryhtyminen välittömästi 
mahdollisen häiriö- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Häiriötilanteen sattuessa laitoksen käyttäjä keskeyttää toiminnan ja aloittaa 
mahdolliset torjuntatoimet välittömästi. Häiriö on poistettava ennen tuotannon 
jatkamista. Toiminta-alueella vähennetään työmaaliikennettä koskevia riskejä 
rajoittamalla nopeuksia sekä varustamalla kuljetusajoneuvot ja työkoneet 
peruutusvaroitusäänellä. Suojaimien käyttö ja turvasäännösten noudattaminen 
vähentävät riskejä henkilövahingoille. Ensisammutuskaluston on oltava jatkuvasti 
saatavilla. Poliisin, pelastuslaitoksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
puhelinnumerot on pidettävä helposti ja nopeasti saatavilla.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Laitokselle nimetään vastuuhenkilö. Laitoksella pidetään jatkuvaa työmaapöytäkirjaa, 
jossa ilmenevät kaikki toimintaan liittyvät tapahtumat. Pöytäkirjaan merkitään 
laitoksen käyntiajat, tuotantomäärät, tiedot käytettävistä raaka-aineista, 
ongelmajätetiedot, toimintahäiriöt ja niiden syyt, tankkauspaikan kunto, polttoaine- ja 
öljysäiliöiden kunto sekä ongelmajätevaraston kunto. Mikäli poikkeamia havaitaan, 
niihin on puututtava välittömästi. Häiriötilanteet on korjattava parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Laitoksen vastuuhenkilön tulee tarkkailla toimintaa jatkuvasti. Toiminnan aiheuttamaa 
melua ja pölyä seurataan aistinvaraisesti. Pöly- ja melumittauksia suoritetaan, mikäli 
erityinen syy niin vaatii. 

Laitoksen toiminnasta kootaan kirjanpidon ja tarkkailun perusteella vuosiraportti, joka 
toimitetaan valvontaviranomaiselle sovittuna ajankohtana. Raportissa esitetään 
toiminnan ja sen vaikutusten kannalta merkitykselliset asiat, esimerkiksi laitoksen 
käyttöajat, alueelta lähteneiden lopputuotteiden määrä, käytettyjen raaka-aineiden 
määrät, jätteiden määrät ja niiden käsittely, sekä tiedot merkittävistä häiriötilanteista 
ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus julkaistiin 15.09.2022 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin 
nähtävillä 15.09.-21.10.2022 Leppävirran kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 
www.leppavirta.fi ja Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla 
www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat. 
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Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat kuultiin 15.09.2022 päivätyllä 
kuulemiskirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Keski-Unnukan osakaskunta vaatii muistutuksessaan 19.10.2022, että 
ympäristölautakunnan tulee ympäristölupaharkintaa tehdessä huomioida 
lupaehdoissa tai luvan myöntämisen edellytyksenä seuraavat seikat:

”Toteamme, että hule- ja suotovesien käsittely on puutteellisesti esitetty, jotta voisi 
luotettavasti arvioida toiminnan vesistölle tai kalastolle mahdollisesti aiheuttamaa 
haittaa. Vaikkakin alueelta ei ole suoraa yhteyttä pintavaluntana Unnukkaan 
(kiintoaineen mahdollinen kulkeutuminen) esitämme, että suunnitelmaa tulee 
täydentää erityisellä hulevesi /kuivatussuunnitelmalla, josta voidaan selkeästi todeta 
alueen hule- ja vajovesien johtaminen sekä mahdollinen hulevesien käsittely niin 
työnaikana, kuin lopputilanteessa.

Toteamme, että mm. murskaustoiminnan ja soranoton sekä työmaaliikenteen 
aiheuttaman pölyämisen arviointi on puutteellisesti esitetty, jotta voisi luotettavasti 
arvioida toiminnan vesistölle tai kalastolle mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.  Tulee 
huomioida, että ottoalue sijaitsee tuulisella paikalla ja lähimmillään ainoastaan 140 m 
päästä Unnukasta. Suunnitelmia tulisi täydentää erillisellä pölyämismallinnuksella / 
pölyntorjuntasuunnitelmalla.”

Lisäksi osakaskunta pyytä mm. ympäristöviranomaisia kuitenkin huomioimaan 
lupamääräyksissä, että vapaa-ajan asuntojen luona tulisi noudattaa myös 
valtioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista ja että toimintaa rajoitettaisiin 
viikonloppujen osalta, jotta osakkaille ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta toiminnasta.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta (ympäristö- ja 
luonnonvarat- vastuualue) ja Leppävirran kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Pohjois-Savon ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 24.11.2022: 

Pohjaveden suojelu

Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot 
maaperään ja pohjaveteen on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja 
muilla varotoimenpiteillä. Nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden 
pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja 
maansiirtokaluston paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on sijoitettava 
tukitoiminta-alueelle.

Tukitoiminta-alue on varustettava vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai 
suojakalvolla. Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava 
kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava niiden tilavuutta vastaavaan katoksella 
varustettuun suoja-altaaseen. Polttonesteiden jakelulaitteistossa on oltava järjestelmä 
ylitäytön estämiseksi. Murskauslaitteiston ja motorisoitujen seulojen alla oleva 
maaperä on suojattava suojarakenteilla öljy- ja polttoainevahinkojen varalta.

Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava toiminta-alueen pohjaveden 
havaintoputkista (P38 ja P39) 2 kertaa vuodessa. Pohjaveden laatunäyte on otettava 
pohjaveden havaintoputkesta P48 ennen toiminnan aloittamista, säännöllisesti 
toiminnan aikana (kerran vuodessa, mikäli ottotoimintaa on vuoden aikana ollut) sekä 
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toiminnan loputtua. Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutuksia seurataan pohjavedestä 
seuraavin laatuparametrein: väri, sameus, happi, pH, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, 
kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani,
öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). 
Pohjavesinäytteenotto on tehtävä sertifioidun näytteenottajan toimesta.

Toiminta-alueelle on suositeltavaa tehdä varautumissuunnitelma
onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Jälkihoitotoimenpiteenä on alueelle muodostettava kasvukerros kasvillisuudelle. 
Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen heti 
toiminnan sen salliessa on erittäin tärkeää. Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet 
on tehtävä ennen lupa-ajan loppumista.

Pohjois-Savon ELY-keskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on aina
vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kannanotto

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että ottotoimintaa voidaan toteuttaa alueella 
hakemuksen mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan 
toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon.

Leppävirran kunnan terveydensuojeluviranomainen 26.9.2022: 

Toiminnan sijoittuessa pohjavesialueelle, tulee öljyjen, polttoaineiden, kemikaalien ja 
muodostuvien jätteiden käsittelyn ja varastoinnin suojaus- ja varotoimenpiteisiin 
kiinnittää erityistä huomiota ja huolellisuutta, että niistä ei aiheudu pinta- ja 
pohjavesien pilaantumisvaaraa tai terveyshaittaa.

Mikäli lähialueelle sijoittuu talousvesikaivoja, on suositeltavaa tutkia niiden veden 
laatu ennen toiminnan ulottamista alueelle ja toiminnan päätyttyä. Tarvittaessa myös 
toiminnan välillä, mikäli on epäilyä, että talousvesikaivojen laatuun on tapahtunut 
muutoksia louhinta- ja murskaustoiminnasta.

Murskaustoiminnan ajankohdista olisi suotavaa tiedottaa lähialueen asukkaita.

Terveysvalvonnalla ei ole muuten huomautettavaa hakemuksen mukaiselle 
toiminnalle, mikäli mahdolliset pöly- ja meluhaitat ennaltaehkäistään siten, ettei 
läheisille asuinalueille synny terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita.

Hakijan vastine

Hakija on ilmoittanut, ettei sillä ole tarvetta vastineen antamiseen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Kalevi ja Mika Kilpeläiselle maa-aineslain (MaL) 4 §:n 
mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (Ysl) 28 §:ssä 
tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä 
murskauslaitoksella 10 vuodeksi Leppävirran kunnan Palvalahden kylän tiloille 
Yhteinen sorapalsta (420-424-878-1), Hiisiranta (420-424-21-3), Mäntyniemi (420-
424-21-20) ja Kangasranta (420-424-21-22).

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa 
seuraavia lupamääräyksiä:
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Lupamääräykset 

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 8,2 ha:n 
ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 300 000 m3 ktr. Alin sallittu ottotaso on 
+86,75 (N2000).

MaL 6 §, 11 §

2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla 
vastaavalla tavalla. Alueen korkotaso ja alin ottotaso tulee merkitä alueelle 
näkyville paikoille. 

Turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla tai muulla selvästi erottuvalla tavalla 
merkittävä jyrkännekohdat. 

MaL 11 §, MaA 7 §

3. Alueella saadaan murskata alueelta otettua maa-ainesta enintään 75 000 tonnia 
vuodessa. Kiviaineksen murskaustoiminta on sallittua hakemuksen mukaisesti 
keskimäärin kerran 1-2 vuodessa 2-3 viikkoa kerrallaan. 

Sallitut toiminta-ajat ovat maanantaista-perjantaihin:

- Murskaustoiminta klo 7.00 - 22.00
- Rikotus klo 8.00 - 18.00
- Kuormaaminen ja kuljetus klo 6.00 - 22.00

Erityisistä syistä, on kiviaineksen kuormaus ja kuljetus sallittu myös lauantaisin 
klo 6.00 – 22.00.  Arkipyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti 
vapaapäiviä, ei toimintaa saa harjoittaa. Murskaustoimintaa ei saa harjoittaa 15.6-
15.8 välisenä aikana.

YsL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 § 8

Melu ja pöly 

4. Toiminnan aiheuttama A-painotettu ekvivalenttinen melutaso (LAeq) ei saa ylittää
lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväarvoa (klo 7 – 22) 55 dB(A), eikä 
yöohjearvoa (klo 22- 7) 50dB(A). Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää 
lähimpien vapaa-ajan asuntojen piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7 – 22) 45 
dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22 -7) 40 dB(A).

Valituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi voi lupaviranomainen edellyttää 
toiminnanharjoittajaa mittaamaan aiheuttamansa melutason lähimmässä 
häiriintyvässä kohteessa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee esittää 
suunnitelma ja toteuttaa tarpeelliset toimet meluhaittojen torjumiseksi.

YsL 6, 20, 52, 62 §:t, NaapL 92/1920, 17 ja 18 §:t, Vnp 993/1992
Vna 800/2010, 7 §

5. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että 
laitoksen ympärillä on mahdollisimman paljon melu- ja pölyesteenä toimivia 
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varastokasoja, ottorintaus tai vastaavia rakenteita estämässä melun leviämistä 
asutuksen suuntaan.

Murskauslaitosta ei kuitenkaan saa sijoittaa alle 300 metrin etäisyydelle
lähimmistä asuin- ja loma-asuinkiinteistöistä, ellei ole osoitettu esim. mittaamalla,
ettei melutasoa ylitä sallittuja arvoja.

Murskaislaitoksen melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla 
vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.

Murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

YsL 6, 7, 20, 52 §:t VNA 800/2010, 6 §

6. Pölypäästöjen joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla maa-ainesta, 
vähentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta, murskauslaitoksen sijoittamisella 
ja koteloinnilla sekä muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla. Pölyn leviämistä tulee 
tarkkailla aistinvaraisesti. Haittojen syntymistä lähiympäristöön on estettävä. 

Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja tiealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää
mahdollisimman vähäiseksi. Pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä.

YsL 6, 7, 52 ja 62 §:t VNA 800/2010, 4 §

Polttoaineet ja kemikaalit

7. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei
niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja
muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään
ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- 
ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-
altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. 
Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla 
sulkuventtiileillä.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida tai säilyttää alueella silloin, 
kun alueella ei ole toimintaa. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia 
öljyvuotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.

YsL 6, 7, 15, 16, 20, 52 §:t, Vna 800/2010, 9 §

Jätteet

8. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön
roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Jätteet tulee käsitellä ja 
hyödyntää sellaisessa paikassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla katetussa ja lukitussa tilassa niin,
ettei valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri laatuiset vaaralliset jätteet on 
säilytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna. Vaarallisten 
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jätteiden luovutuksesta on laadittava siirtoasiakirja. Jätehuollossa tulee noudattaa 
kulloinkin voimassa olevia Leppävirran kunnan jätehuoltomääräyksiä ja niiden 
mukaisia lajitteluvelvollisuuksia.

Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman
mukaisesti. Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilaantumista tai aiheuttaa
yleistä haittaa alueen jälkikäytölle.

YsL 6, 7, 8, 16, 52, 58 ja 113 §:t, JL 72 §, MaL 5a §, Vna 800/2010, 11 §,
Vna 190/2013

Pohjaveden tarkkailu

9. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata 2 kertaa vuodessa pohjaveden 
havaintoputkista (P38 ja P39). Pohjaveden laatua tulee seurata näyttein 
pohjaveden havaintoputkesta (P 48) ennen toiminnan aloittamista ja vuosittain, 
mikäli alueella on toimintaa, sekä vuosi toiminnan päättymisen jälkeen 
(lupakauden päätyttyä). 

Pohjavesinäytteestä tulee määrittää sähkönjohtavuus, väri, sameus, happi, pH, 
hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta, mangaani, 
polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljy. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa Leppävirran 
kunnan ympäristöviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY–keskukselle.
 
YsL 5, 6, 7, 8, 16, 17, 20, 43, 46 52, 62 §:t, MaL 11 §, Vna 800/2010, 10 §

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

10. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja 
huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristöviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:
- louhinnan ja murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- huoltotoimenpiteet, häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika, arvio 
päästöstä ja suoritetut toimenpiteet) 
- mahdolliset mittaustulokset

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä maa-
ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta NOTTO –rekisteriin

Ysl 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §, MaL 23 a §, MaA 9 §

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

11. Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä 
varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä 
välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta 
hätäkeskuslaitokselle (112) ja Keski-Savon ympäristötoimelle. Vahinkotapausten 
varalta on laitosalueella oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojentorjuntakalusto. 
Laitoksella tulee olla ohjeet menettelyistä vuoto- ja tulipalotapauksissa.

Ysl 6 §, 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 43, 52, 76 §, Ysa 30 §, Vna 800/2010 § 12
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Alueen maisemointi

12. Alueen maisemointi on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vaiheittain oton 
edistymisen mukaan. Jyrkänteet on luiskattava n. 1:3 kaltevuuteen turvallisuuden 
takaamiseksi. Luiskaukseen ja kuoppien tasaukseen saa käyttää vain 
tarkoitukseen soveltuvia alueella olevia maa-aineksia tai niihin verrattavia 
pilaantumattomia maita.

Toiminnan loputtua alueelle on muodostettava riittävän paksu kasvualusta 
kasvillisuudelle ja sen on metsitettävä tarvittaessa istuttamalla tai kylvämällä. 

Tarkempi suunnitelma alueen maisemoinnista on toimitettava kunnan 
ympäristöviranomaiselle viimeistään vuotta ennen lupakauden päättymistä. 
Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

MaL 11 §, Ysl 16 §

Paras käyttökelpoinen tekniikka

13. Toiminnanharjoittajan tulee seurata aktiivisesti toimialan parhaan käyttökelpoisen
tekniikan ja parhaiden käyttökelpoisten käytäntöjen sekä energia- ja 
materiaalitehokkuuden kehittymistä. Toiminnassa tulee mahdollisimman 
tehokkaasti hyödyntää ja soveltaa tällaisia tekniikoita ja käytäntöjä.

YsL 8, 20, 52 §:t

Vakuus

14. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen 
ottotoiminnan aloittamista 56 000 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava 
voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. 

Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on 
lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan 
suoritetuiksi.

YsL 94 §, MaL 12 §, MaA 7 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

15. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristöviranomaiselle 
toiminannan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, 
lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. 
Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, 
käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan 
päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 13a §, MaA 7 §, Ysl 89 §, 94 §, 170 § 

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1
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Maa-ainesten otto on sallittua suunnitelman mukaiselta ottamisalueelta ja sallittu 
ottomäärä on hakemuksen mukainen. Alimmasta ottotasosta on määrätty pohjaveden 
suojelemiseksi. 

Lupamääräys 2
Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä 
sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottamisajan. Jyrkänteiden merkintä ja aitaus 
ovat tarpeen yleisen turvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille aiheudu 
onnettomuusvaaraa. 

Lupamääräys 3
Lupamääräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi. 
Toiminta-aikojen rajaamisessa on noudatettu valtioneuvoston asetusta 800/2010 
(MURAUS –asetus), jossa määritellään toiminta-ajat, kun melulle alttiit kohteet 
sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä. Erityisistä syistä esim. lähellä sijaitsevien 
suurten tietyö- tai muiden rakennushankkeiden toteutuessa on mahdollista sallia 
tuotteiden kuormaus ja kuljetus lauantaisin, mikäli ympäristövaikutukset eivät ole 
kohtuuttomat. 

Lupamääräys 4
Lupamääräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua 
ilman, että se aiheuttaisi terveys- tai viihtyisyyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai 
loma-asutukselle. Tarvittaessa melumittauksilla varmistetaan melutason raja-arvojen 
alittuminen ja tehdyn meluselvityksen paikkansapitävyys.

Lupamääräys 5
Lupamääräyksessä on määrätty sovellettavaksi toimialan yleisimpiä käyttökelpoisia 
meluntorjuntatoimia ja melun torjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
olevia työkoneita. Näillä ehkäistään erityisesti murskausmelun aiheuttamaa 
viihtyisyyshaittaa alueen asukkaille. Ilmoitusvelvollisuus toiminnasta on annettu 
valvonnan kannalta.

Lupamääräys 6
Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi. Murskauskalustosta ja ajankohdat riippuen käyttökelpoisia ovat 
erilaiset pölyntorjuntatoimet, joita on edellytetty käytettäväksi tarvittaessa. 
Työkoneiden ja ajoneuvojen liikkumisesta alueella voi erityisesti kuivina kausina 
aiheutua pölyämistä. Myös tällaisesta hajakuormituksesta aiheutuvia pölypäästöjä on 
torjuttava.

Lupamääräys 7
Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Vaaditut toimet ovat MURAUS –asetuksen (800/2010) vaatimusten mukaisia. 
Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain murskauksen ajaksi vähentää maaperän 
ja pohjaveden pilaantumisriskiä.

Lupamääräys 8
Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei 
jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on 
hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia 
lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat 
tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden 
turvaamiseksi.

Lupamääräys 9
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Määräys on annettu pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. pohjaveden laadun 
tutkimisesta on tarpeen nykytilanteen ja toiminnan mahdollisten vaikutusten 
selvittämiseksi. Pinnankorkeuden seuraamisella varmistetaan riittävän 
suojakerrospaksuuden säilyminen.

Lupamääräys 10
Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta. 

Lupamääräys 11
Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on 
annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja 
pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja -valvonnan 
toteuttamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia 
haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja 
keinoista hallita niitä.

Lupamääräys 12
Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maisemaan soveltuvaksi sekä 
turvalliseksi ihmisille ja ympäristölle. Maisemoinnilla mahdollistetaan myös alueen 
jälkikäyttö.   

Lupamääräys 13
Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä. Toiminnassa tulee 
lisäksi pyrkiä mahdollisimman hyvään energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Lupamääräykset 14 ja 15
Määräykset ovat tarpeen valvonnan kannalta ja niillä varmistetaan, ettei toiminnan 
loputtua alueelle jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että 
yhteiskäsittelyluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet tehdään. 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

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.

Ottamissuunnitelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. 
Kyseessä on vanha maa-ainestenottoalue, jolla on ollut toimintaa jo vuosikymmeniä. 
Valtaosa ottoalueesta on ollut jo ottamistoiminnan piirissä ja alueen puusto ja 
pintamaat on pääosin poistettu. Päivitetyssä ottosuunnitelmassa ottoaluetta on 
pienennetty. Otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten 
luonnonolojen vaarantumista. Alueen ympärillä viereisillä kiinteistöillä sijaitsee 
muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunniteltu ottoalue 
ei kuitenkaan ulotu em. mainituille alueille. Lähin vesistö Unnukka sijaitsee 
lähimmillään 140 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Maaston muodoista ja puustosta 
johtuen otolla ei ole vaikutuksia järven rantamaisemaan.

Ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään 4 metrin paksuinen suojamaakerros, 
joka vastaa aiemmin myönnettyjä lupia. Toimittaessa tämän lupapäätöksen 
määräysten mukaisesti ei pohjaveden laatu tai antoisuus vaarannu, eikä huomattavia 
tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tapahdu. Toiminnasta ei ennalta 
arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaisia seurauksia.
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Toiminta-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 
Hiisimäen maa-ainesalueelle merkittyjen muinaismuistokohteiden ja arvokkaan 
Harjualueen ulkopuolelle. Unnukan rantaosayleiskaavassa toiminta-alue sijoittuu 
maa-ainestenottoalueeksi merkitylle alueelle. Näin ollen toiminta ei ole ristiriidassa 
alueen maankäyttösuunnitelmien ja voimassa olevan maakuntakaavan kanssa.

Lähimmät vakituisesti asutut ja loma-asunnot ovat alle 300 metrin etäisyydellä 
toiminta-alueesta. Valtioneuvosto on antanut asetuksen (800/2010) kivenlouhimon, 
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun 
vähimmäisvaatimuksista. Päivittäiset toiminta-ajat melua aiheuttaville työvaiheille 
ovat asetuksen mukaisia. Lupamääräyksissä on lisäksi rajoitettu murskaustoimintaa 
kesäaikana loma-asutuksen läheisyyden vuoksi.

Toiminnan kesto ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annettu määräykset 
huomioiden, ei siirrettävän kivenmurskausaseman sijoittaminen aiheuta 
ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa tai muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta. Ympäristöluvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät

Luvassa on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset 
mm. melu- ja pölypäästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, 
selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen

Lausunnoissa esitetyt pohjaveden suojeluun liittyvät toimet on huomioitu 
polttoaineita, kemikaaleja, jätteitä, onnettomuuksia ja häiriötilanteita sekä pohjaveden 
tarkkailua koskevissa lupamääräyksissä. Muistutuksessa esitettyä hulevesi / 
kuivatussuunnitelmaa ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska kyseessä on soranottoalue, 
jossa sadevedet imeytyvät maaperään, eikä alueelta poisjohdettavia kuivatusvesiä 
synny. Muistutuksessa ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa pölyhaittoihin 
liittyvät asiat on otettu huomioon murskauksen ja liikenteen pölypäästöjen 
vähentämisestä annetussa lupamääräyksessä. Erillisen pölyntorjuntasuunnitelman 
laatimista ei katsota tarpeelliseksi. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo
Lupa myönnetään 10 vuodeksi.
(MaL 10 §)

Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa 
olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(Ysl 70 §)

MAKSUT

Lupa ja tarkastusmaksu
Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelymaksu on yhteensä 4 540 euroa.

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 2 680 euroa.
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Maa-ainestenoton ja ympäristöluvan yhteiskäsittely: murskauksen 
ympäristölupakäsittely on 1 560 euroa (60 % ympäristölupamaksusta)

Asianosaisten kuulemiskustannukset

Naapurien ja asianosaisten kuuleminen 300 euroa. 

Valvontamaksu
Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja 
ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) 
määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan 
valvontamaksutaksan perusteella.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 9, 10 – 12, 14, 21, 23, 23 a §:t
Vna maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t
Ympäristösuojelulaki (YsL 527/2014) 6, 7, 9, 11, 12, 14-17, 19, 20, 27, 34, 39, 40, 41 
- 44, 47 a, 48, 49, 52, 53, 58-62, 66, 70, 83, 85, 87, 113, 114, 172, 190, 191,199, 205 
§:t
Vna ympäristönsuojelusta (YsA 713/2014) 2 – 4, 6, 11 – 15, 18 §:t
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12, 15 – 17, 29, 72, 118, 122 §:t
Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17 – 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristösuojelusta (MURAUS-asetus 800/2010)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen
lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksa ja maa-ainestaksa.

              
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti.

Päätös
Kalevi ja Mika Kilpeläinen
Saahkarlahdentie 409
78200 Varkaus

Jäljennös päätöksestä
Leppävirran kunnan terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Savon ELY –keskus

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet
muistutuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
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kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen 
julkaisemisesta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen.
Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan
valitusosoituksen mukaisesti.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea 
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen)
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristöön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella 
sekä
vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua
valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen
tehneelle viranomaiselle
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4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa 
tarkoitettu
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa
käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen 
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 270
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen
päätöksen valittajan eduksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 1 – 6, 11, 13 - 16
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 7 - 9
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 12
haetaan muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

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.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
  tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
  alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.  Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
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Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

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

Oikeudenkäyntimaksu 

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen.

Tämän kokouksen päätökseen § 10
ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika 
valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille 
asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämises-
tä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapah-
tuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tar-
koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viih-
tyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kun-
nan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomai-
sella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valit-
tajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valitukses-
sa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantito-
distuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen 
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittely-
vaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oi-
keuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökoh-
taisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähkö-
postitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. 
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä 
klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

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

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. 
Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valitta-
jan eduksi.
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