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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/494/11.01.08/2022

MAA-AINESLUPA VARASTOINTIIN, SORAKUMPU, SAVON KUL-
JETUS OY, JOROINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.1.2023

Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Sora-
kumpu 171-408-6-49 maa-aineslain (1981/555) 4 § mukaista lupaa maa-ai-
nesten varastointiin 5 vuodeksi. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta en-
nen päätöksen lainvoimaisuutta (MaL 21 §). 

Varastointihakemus koskee Tervaruukki kallioalueelta peräisin olevien 
murskeiden varastointia noin 50 000 – 70 000 tn vuodessa sekä sorakumpu 
kiinteistöltä nostetun soran varastointia 5 000 tn. Sorakumpu alueen edelli-
nen maa-aineslupa päättyi 30.9.2021. Viereisen tervaruukinsalon kallio-
alueen maa-aineslupa päättyy 31.10.2026.

Hakemuksen mukaisen varastointialueen pinta-ala on 5,96 ha. Sorakumpu 
kiinteistö sijoittuu 1E- luokan Tervaruukinsalon pohjavesialueelle sekä lä-
hes kokonaisuudessaan Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhyk-
keelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle vedenottamon vaikutus-
alueelle. Etäisyys suunnittelualueelta vedenottamolle on n. 580 metriä. So-
rakummun varastointialue rajautuu Pieksämäen kaupungin rajalle. 

Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Etelä-Savon
yhdistelmämaakuntakaavassa alue sijoittuu pohjavesialueelle pv.4.273.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 20.9. - 27.10.2022 välisen ajan 
Keski-Savon ympäristötoimen nettisivuilla ja pelkkä kuulutus os. 
www.joroinen.fi. Varastointialueen naapureille lähetettiin hakemuksen joh-
dosta 19.9.2022 päivätty kuulemiskirje. Muistutuksia ei saapunut.

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympä-
ristö ja Liikenne vastuualueilta, Pohjois-Savon Maakuntaliitolta, Keski-Sa-
von Vesi Oy:ltä, Pieksämäen kaupungilta ja Joroisten kunnan terveyden-
suojeluviranomaiselta. Hakemuksesta saapui 5 kpl lausuntoja. Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksen ympäristö vastuualueen lausunnossa 23.11.2022 edel-
lytettiin varastoitavan kiviaineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukene-
vien alkuaineiden selvittämistä murskeesta sekä asiantuntija-arviota liuke-
nevien alkuaineiden haittavaikutuksista pohjavedelle. Terveysvalvonnan 
lausunto ei puoltanut hakemusta. Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon 
Vesi Oy:n lausunnoissa tuotiin esille pohjaveden suojelu ja alueen maise-
mointi.

Hakija toimitti vastineensa yhteydessä 5.1.2023 tutkimusraportin kallio-
murskeesta, jonka mukaan kalliomurskeen varastoinnista ei aiheudu riskiä 
pohjavedelle tai vaaraa vedenhankinnalle.

9 §

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
26.01.2023

Sivu
 2



LEPPÄVIRRAN KUNTA

Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hie-
kan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varas-
toitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen on saatava lupa. Koska alueella 
on maa-ainesten varastointia, eikä alueen jälkihoitoa ole saatettu loppuun, 
on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupa myönnetään, kos-
ka toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 
Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 

Lupapäätös on liitteenä. 

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan oheisaineistona. 

Valmistelija ja lisätietoja: Marika Limatius, ympäristösihteeri, 
p. 040 673 8488, marika.limatius@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Savon Kuljetus Oy:lle 
maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten varastointiin, Sorakumpu 
171-408-6-49 kiinteistölle liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Maa-
aineslupa varastointiin on voimassa 31.10.2026 saakka. 

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

Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava 
29 800 euron suuruinen vakuus Keski-Savon ympäristölautakunnalle /
Leppävirran kunnalle. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tä-
män luvan voimassaoloajan. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan 
vakuutena.

Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakun-
nan 17.12.2020 § 80 maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 520 
euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös tiedoksi: Savon Kuljetus Oy
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue 
Pieksämäen kaupunki
Pohjois-Savon Maakuntaliitto
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen
Keski-Savon Vesi Oy
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Maa-aineslupa varastointiin 171-2023-1, Sorakumpu 171-408-6-49 
 
 
 
Hakija: 

 
Savon Kuljetus Oy  
Asevarikontie 15 
70800 Kuopio 

  
Y-tunnus: 0171337-9 

 
Luvan tarkoitus: Maa-ainesten varastointi 

 
Sijainti: 
Varastointimäärä:  
Lupa-aika: 

 
 
Sorakumpu 171-408-6-49 
70 000 tn  
31.10.2026 saakka 

 
Asian käsittely 
 
 Asian vireilletulo 

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 30.6.2022. 
 
Hakemuksen sisältö  
Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnan alueelle, Sorakumpu- kiinteistölle uutta maa-
aineslupaa varastoinnille. Joroisten kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt (18.8.2016, § 
19) maa-ainesluvan soran ja hiekan ottoon Sorakumpu- kiinteistölle 25 000 m3 ottomäärälle 5 
vuoden ajalle. Viereisellä Tervaruukki-tilalla on voimassa maa-aineslupa kalliokiven ottoon 
300 000 k-m3 ottomäärälle, 31.10.2026 saakka. 
 
Hakemuksen mukaisen varastointialueen pinta-ala on 5,96 ha. Sorakumpu tilalta nostettujen 
tuotteiden varaston määrä on arviolta 5 000 tn ja viereiseltä Tervaruukki tilalta tulee alueelle 
varastoitavaksi kalliokiviaineksia noin 50 000 – 70 000 tn vuosittain. Varastoitavien tuotteiden 
määrään vaikuttaa alueen kiviaineskysyntä ja varastointitilan lisääntyminen Tervaruukki- 
tilalla. 
 
Sorakumpu tilan maanpinnan korkeus on alimmillaan +107,7 (N2000) syksyllä 2020 kuvatun 
korkeusaineistonperusteella. Maanpinta nousee etelään mentäessä. Pohjavedenpinta on ollut 
korkeimmillaan +103,2 (N60) ja maanpinnan korko matalimmillaan +107.6 (N2000), joka 
vastaa +107,3 (N60), jolloin pohjavedensuojakerrokseksi jää vähintään 4 metriä. Lupaa 
haetaan varastoinnille, jolloin maanpinnan tasoa ei madalleta. 
 
Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin ympäristölle sekä alueen työntekijöille 
aiheuttavat työkoneiden nesteiden vuotaminen, mahdolliset tulipalot ja alueen liikenne. 
Käytettäessä Sorakumpu tilaa varastointiin, saadaan järjestettyä toimiva ja turvallinen 
toimintaympäristö. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asianmukaisella suunnittelulla ja 
käyttämällä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Työkoneiden ja ajoneuvojen 
toimintahäiriöitä pyritään estämään säännöllisellä huollolla ja tarkkailulla. Alueella 
ei varastoida polttonesteitä, öljyjä tai räjähteitä. 
 
Alueella on imeytysmateriaalia vuotojen varalta ja urakoitsijat ovat koulutettuja myös 
poikkeustilanteisiin (esim. työturvakortti). Urakoitsijoille on saatavissa Savon Kuljetus Oy:n 
laatima ”Näin myö tehhään!” ympäristö-, laatu ja turvallisuusopas, jossa on käyty läpi 
toimintaohjeita työmailla sekä onnettomuus- ja hätätilanteissa. Kaikista alueella tapahtuvista 
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onnettomuuksista ilmoitetaan maa-aineslupaa valvovalle viranomaiselle sekä Pohjois- 
Savon pelastuslaitokselle ja ELY -keskukselle jos onnettomuus on laaja tai vakava. 
 
Sorakumpu- tilalle myönnetyn maa-ainesluvan mukaan alueen maisemointi tehdään 
mukailemaan ympäröivää luontoa. Sorakumpu tila on nyt jo metsittynyt reunoilta ja nämä 
alueet on jätetty suunnitelmakartassa suunnitelman ulkopuolelle. Suunnitelmakartan 
mukainen varastointialue rajataan Sorakumpu tilalla siten, että varastoalueen itäreunan 
annetaan metsittyä ja maisemoitua luontaisesti. Luontaista maisemoitumista edistetään 
eristämällä alue liikennöinniltä ja tarvittaessa pehmentämällä maapohjaa esimerkiksi 
äestämällä. 
 
Maisemoinnissa noudatetaan Sorakumpu tilan maa-ainesluvan (vuodelta 2016) 
maisemointisuunnitelmaa. Varastoalueen rajaaminen tukee vuoden 2016 hakemuksesta 
kuvattua maisemointia, jonka mukaan alueen muotoilulla pyritään mukailemaan luonnon omia 
muotoja sekä luontaista kasvien leviämistä, sillä luonnollisesti paikkansa valinnut kasvi juurtuu 
tehokkaammin kasvatusalustaansa kuin istutettu. Näin ollen osa Sorakumpu tilasta 
maisemoituu jo nyt ympärillä viereisten alueiden kaltaiseksi ja pienentää maisemoitavan 
alueen pinta-alaa maa-ainesluvan päättyessä. 
 
Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet 
Sorakumpu alue ei sijoitu asemakaavoitetulle tai yleiskaavan alueelle. Alueella on vahvistettu 
Etelä-Savon maakuntakaava, jossa alue on merkitty Tervaruukinsalon I-luokan 
pohjavesialueeksi (pv 4.273). Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta 
tärkeät pohjavesialueet.  Sorakumpu kiinteistö sijoittuu 1E- luokan Tervaruukinsalon 
pohjavesialueelle sekä lähes kokonaisuudessaan Syvänsinpään vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle vedenottamon 
vaikutusalueelle. Etäisyys suunnittelualueelta vedenottamolle on lähimmillään matkaa n. 580 
metriä. Sorakumpu tila ja suunnittelualue rajautuvat Pieksämäen kaupungin rajalle. 
 
 

Kuuleminen  
 Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 20.9. - 27.10.2022 välisen ajan Keski-Savon 

ympäristötoimen nettisivuilla ja pelkkä kuulutus os. www.joroinen.fi. Varastointialueen 
naapureille lähetettiin hakemuksen johdosta 19.9.2022 päivätty kuulemiskirje. Hakemuksesta 
ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. 
 

Lausunnot  
 Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 14.9.2022 päivätyillä lausuntopyynnöllä Pohjois-Savon 

ELY-keskuksen Ympäristö ja Liikenne vastuualueilta, Pohjois-Savon Maakuntaliitolta, 
Pieksämäen kaupungilta, Keski-Savon Vesi Oy:ltä ja Joroisten 
terveydensuojeluviranomaiselta. 
 
Pohjois-Savon Maakuntaliitto ei antanut lausuntoa. 
 
Pohjois-Savon Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 26.9.2022 
Tierekisteritietojen mukaan Savon Kuljetuksella on alueelle pysyvä liittymälupa valtatieltä 23. 
Liittymäalue tulee pitää puhtaana varastointialueelta kulkeutuvasta maa-aineksesta. Pohjois-
Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueella ei ole muuta 
huomautettavaa varastointia koskevaan maa-aineslupahakemukseen.  
 
Pieksämäen kaupunki 29.9.2022 
Toiminnasta aiheutuvia riskejä pohjavesialueelle tulee estää asianmukaisella toiminnan 
suunnittelulla ja käyttämällä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikka riskien 
hallinnassa.  
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Keski-Savon Vesi Oy 30.9.2022 
Harmillista on, että ottoalueiden maisemoinnit venyvät vuosi vuodelta! Mikäli varastointilupa 
myönnetään, tulee lupamääräyksiin ottaa ehto, että luvan päätyttyä alueen maisemointi on 
aloitettava heti ja saatettava valmiiksi kohtuullisessa ajassa. 
 
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen 17.10.2022  
Terveysvalvonta ei puolla lupahakemusta, koska toiminta sijaitsee Syvänsinpään 
vedenottamon kaukosuojavyöhykeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle 
vedenottamon vaikutusalueelle. Pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä Varkauden ja 
Pieksämäen kaupungin ja Leppävirran ja Joroisten kunnan alueille. 
 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 23.11.2022 
Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että mikäli varastointitoiminnalle myönnetään lupa, tulee 
varmistua siitä, että sillä ei aiheuteta riskiä vedenhankinnalle tai pohjaveden määrälliselle ja 
kemialliselle tilalle. ELY-keskuksen näkemys on, että hakemuksen mukainen toiminta tulee 
lähtökohtaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Tässä tapauksessa murskattu 
kalliokiviaines, joka on tarkoitus tuoda pohjavesialueen keskeisellä osalla sijaitsevalle 
varastointialueelle, tulee samalta pohjavesialueelta ja naapurikiinteistöltä. Hakemuksessa ei 
kuitenkaan ollut selvitystä kalliokiviaineksen koostumuksesta tai siitä, voiko 
kalliokivimurskeesta liueta varastoinnin aikana pohjaveden laatua heikentäviä alkuaineita. 
ELY-keskus katsoo, että luvan myöntämisen edellytyksenä tulisi olla varastoitavan 
kiviaineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukenevien alkuaineiden selvittäminen 
murskeesta liukoisuustutkimuksella kuten heikkouuttomenetelmällä (esim. 
ammoniumasetaattiuutto) sekä asiantuntija-arvio liukenevien alkuaineiden haittavaikutuksista 
pohjavedelle.  
 
 

Hakijan vastine  
 Hakijalle varattiin 30.11.2022 päivätyllä kirjeellä mahdollisuus vastineen antamiseen maa-

aineslupahakemuksen ratkaisua varten pyydetystä lausunnoista. Lisäksi hakijalta edellytettiin 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa (23.11.2022) mainitut selvitykset. 
 
Hakijan vastine 5.1.2023  
Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen lausuntoon hakijalla ei 
ole vastattavaa. 
 
Lausunnoissa on otettu kantaa Syvänsin alueen maa-ainesten ottoalueiden maisemointiin, 
sekä siihen, että alue sijoittuu lähimmillään noin 580 m etäisyydelle vedenottamosta. 
Lausunnoissa esitetään, ettei toiminta saa aiheuttaa pohjaveden laadulle riskiä. Hakija 
korostaa, että Syvänsin alueen maa-ainesten ottamisalueiden pinta-ala on vuosien saatossa 
jo pienentynyt ja alueita on jo maisemoitu, esimerkiksi Sorakumpu alueen välittömässä 
läheisyydessä oleva Nysoran alue. Maisemoitujen ja maisemoitavien alueiden vuoksi riski 
pohjavedelle on jo pienentynyt. Varastoinnista ei aiheudu juurikaan vaikutuksia pohjavedelle, 
sillä maa-aineksia ei enää poisteta, jolloin pohjavettä suojaava suojakerros säilyy. Lisäksi 
aivan alueen vierellä, Tervaruukin kallioalueella, on jo varastoitu ja käsitelty samaa 
kiviainesta, eikä toiminnan olla havaittu vaikuttavan pohjaveden laatuun. Tämä voidaan 
todentaa Tervaruukinsalon pohjaveden yhteistarkkailun tuloksista, jota on suoritettu vuodesta 
2018. Vuoden 2022 yhteistarkkailun raportissa sanotaan Tervaruukin ja Sorakummun (putki 
MA1) tuloksista näin: ”Putken veden pH oli emäksisen puolella ja sähkönjohtavuus 
pohjavesien normaalitasolla. Sekä kloridin että sulfaatin pitoisuudet olivat pohjaveden 
ympäristölaatunormiraja-arvot (Vna 341/2009) alittavia. Vedestä ei havaittu viitteitä 
öljyhiilivedyistä”. Näin ollen Tervaruukin kalliokiviaineksen osalta ei ole viitteitä, että se 
sisältäisi haitallisia aineita, jotka liukenisivat pohjaveteen laatua heikentäen. Syvänsin 
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pohjavedenottamolla veden laatu on säilynyt hyvänä. 
 
Sorakummun alueella ei säilytetä polttoaineita, jolloin riski esimerkiksi öljyvahingoista on 
huomattavan pieni. Alueella ei myöskään varastoida lainkaan räjähteitä. Alueella kuitenkin on 
saatavilla esimerkiksi imeytysainetta onnettomuuksien varalta. Sorakummun alueesta osa 
vanhaa maa-ainesten ottoaluetta on jätetty varastointihakemuksen ulkopuolelle. Koko aluetta 
ei siis käytetä varastoinnille ja siihen tarvittaville toimille, vaan osa alueesta annetaan 
maisemoitua luontaisesti metsittymällä. Sorakummun tilasta jo osittain metsittynyt alue ja 
varastoinnin ulkopuolelle jäävä alue on eristetty muusta alueesta kivenlohkareilla. 
Metsittyminen on lähtenyt jo hyvin käyntiin ja alueelle on kehittymässä ympäröivän kuivan 
kangasmetsän kaltainen mäntyvaltainen puusto. Varastointiluvan päätteeksi koko 
Sorakummun tila on maisemoitavissa loppuun saakka. Sorakummun alueella ei varastoida 
muuta kuin Tervaruukin kallioalueelta tulevaa kalliomursketta. Varastoinnin aikana 
suojakerros pohjaveteen on vähintään 4 metriä.  
 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan tulisi tehdä varastoitavan aineksen koostumuksen ja 
mahdollisesti liukenevien aineiden selvitys murskeesta liukoisuustutkimuksin, sekä esittää 
arvio liukenevien aineiden haittavaikutuksista pohjavesille. Kiviaineksen koostumusta on 
tutkittu Tervaruukin kiviaineksesta toimintajaksojen yhteydessä, esimerkiksi 24.6.2021 
(Labroc). Sen mukaan kiviaines koostuu kiillegneissi kivilajista ja mineraaleista: kvartsi 45%, 
maasälvät 40%, biotiitti 10% ja titaniitti alle 5%. Raekoko vaihtelee 0,05 – 1 mm, ollen 
keskimäärin 0,5 mm. Kiviaines on rapautumatonta ja ei-huokoista, näytteen mukaan kiviaines 
ei sisällä merkittäviä määriä haitallisia mineraaleja. Kiviaineksen koostumus on tutkittu myös 
5.4.2018 ja 14.7.2015 Geologisen tutkimuskeskuksen toimesta. Mahdolliset liukenevat 
alkuaineet on tutkittu näytteestä, joka on otettu 2.11.2022 Tervaruukin kalliomurskeesta. 
Liukoisuus on määritetty vesianalyysimenetelmällä (SGS), joka on akkreditoitu maaperälle ja 
jätemateriaaleille. 
 
Tuloksia verrataan Valtioneuvoston asetukseen 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista. Asetuksen mukaan aineille on määritetty kynnysarvot, sekä 
alemmat ja ylemmät ohjearvot. Bariumin osalta ohje- ja raja-arvot tulevat SAMASE-arvoista 
(Saastuneet maat ja niiden käsittely Suomessa. Ympäristöministeriö, 
ympäristönsuojeluosasto, 1994). Tulosten mukaan suurin osa analysoitavien aineiden 
pitoisuuksista jäi alle määritysrajan. 
 
Verrattaessa tutkimuksilla saatuja liukoisuustuloksia Valtioneuvoston asetukseen sekä 
SAMASE- tutkimukseen huomataan, että arvot jäävät alle sekä kynnys-, ohje- ja raja-arvojen. 
Kaivannaisjäteasetuksen (VNa 190/2013) mukaan kiviaines voidaan luokitella pysyväksi, jos 
mm. PIMA-asetuksessa (VNa 2014/2007) mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä 
PIMA-asetuksen mainittuja kynnysarvoja tai alueen ympäristön maaperän taustapitoisuuksia. 
PIMA-asetus (VNa 214/2007) linjaa, että maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee 
arvioida, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa annetun 
kynnysarvon. Maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen ylempi 
ohjearvo ylittyy teollisuus-, varasto- tai liikealueilla tai muilla alueilla alempi ohjearvo ylittyy. 
SAMASE muistion mukaan ohjearvo ilmaisee haitta-aineen sellaisen pitoisuuden, jota 
pienempiä pitoisuuksia pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana eikä alueen 
maankäytölle tai massojen sijoitukselle aseteta rajoituksia. Raja-arvo taas ilmaisee haitta-
ainepitoisuuden, jonka ylittävät pitoisuudet yleensä edellyttävät alueen maaperän 
kunnostustoimenpiteitä. 
 
Tutkitun näytteen analyysitulokset eivät ylitä ohje- tai raja-arvoja liukenevien aineiden osalta. 
Tehtyjen tutkimusten analyysitulosten perusteella voidaan perustellusti todeta, ettei 
varastoitava kiviaines aiheuta arviolta pohjaveden pilaantumisen riskiä, eikä siten aiheuta 
vaaraa vedenhankinnalle. 
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Tarkastukset  
 Ympäristösihteeri teki alueelle maastotarkastuksen 27.10.2022. 
 
Päätös: 
 

 

 Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n 
mukaisen luvan maa-ainesten varastointiin 31.10.2026 saakka. 
 
Maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta 
myönnetään. 
 
Lupa myönnetään 18.8.2022 päivätyn ja 5.9.2022 täydennetyn hakemuksen ja liitteiden 
mukaisesti sekä seuraavin määräyksin :  
 
Lupaehdot:  
 
1. Lupa oikeuttaa varastoida Sorakumpu RN:o 6:49 varastointialueella päättyneen maa-
ainesluvan aikana nostettua hiekkaa ja Tervaruukki kallionottoalueelta (lupanro 2011-0004) 
tulevia kalliomurskeita 31.10.2026 saakka. Varastoitavaa maa-ainesta saa olla enintään 
70 000 tn kerrallaan. Muualta tuotujen maa-aineksien varastointi alueella on kielletty.  
MaL 10 §, 11 § 
 
Perustelut: Lupa varastointiin myönnetään hakemuksesta poiketen 31.10.2026 saakka, koska 
Tervaruukki kiinteistön maa-aineslupa (lupanro 2011-0004) kallion ottoon päättyy 31.10.2026. 
 
2. Varastointialue on merkittävä selvästi maastoon. Merkinnät on oltava paikoillaan koko lupa-
ajan ja ne voidaan poistaa vasta kun alueen jälkihoito on hyväksytty lopputarkastuksessa.  
MaL 11 §. MaA 7 § 
 
Perustelut: Toiminnan valvonnan kannalta on varastointialueen rajat oltava selkeästi 
merkittynä. 
 
3. Koneiden sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä tai koneiden huoltotöitä ei sallita 
ottoalueella. Toiminta-aikana on huolehdittava, että käytössä on riittävästi öljynimeytysainetta 
sekä pakollinen polttoaineiden käsittely tehdään tiivispohjaisella alueella. Polttoaineiden pääsy 
maahan sekä mahdollinen polttoaineisiin kohdistuva ilkivalta on estettävä.  
MaL 11 §, MaA 6 § 
 
Perustelut: Tiivispohjaisella alustalla ehkäistään pohjaveden pilaantumisvaaraa, kun pakollinen 
polttoaineiden käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon sattuessa polttoaineet tai 
haitalliset kemialliset aineet eivät pääse kulkeutumaan vajovesien kautta pohjaveteen. 
 
4. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon 
sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä 
ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon aluehälytyskeskukselle, Joroisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukseen. MaL 11 §, MaA 6 § 
 
Perustelut: Toiminnan aikaiseen öljyvahinkojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään 
välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä 
jälkihoidon ja –valvonnan toteuttamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan 
aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja 
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keinoista hallita niitä. Vahinkojen torjunnasta ja ennaltaehkäisystä on ohjeistettu 
Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa (2012). 
 
5. Pölypäästöjä lastauksesta sekä työmaaliikenteestä tulee ehkäistä. Pölyn sidonnassa 
suolojen ja vastaavien pohjavedelle haitallisten kemikaalien käyttö on kielletty. 
MaL 11 §, MaA 6 §  
 
Perustelut: Pölyn leviämistä ja torjuntaa koskeva määräys ovat tarpeen pohjavesi- ja 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vt 23:n liittymäalueen puhtaana pysymiseksi. 
 
6. Pohjavesiputkesta MA1 on otettava pohjavesinäyte vuonna 2023 ja toiminnan päättyessä. 
Näytteestä on analysoitava pH, C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet sekä alkuainepaketti (As, Ba, Cu, 
Pb, Ni, Zn). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää luvan haltijaa lisänäytteenottoon 
pohjavesistä sekä varastoitavasta kiviaineksesta toiminnan aikana. MaL 11 §, MaA 6 § 
 
Perustelu: Lupamääräys näytteenottoon on tarpeen pohjavesivaikutusten arvioimiseksi. 
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. 
 
7. Alueen maapinnan taso on nostettava tasolle + 108 (N60) niiltä osin, missä maanpinnan 
korko on alle + 108 (N60) tason. Valvontaviranomaiselle on esitettävä ennen työn toteuttamista 
maastomittauksiin perustuva suunnitelma alueen täyttötoimista. Suunnitelmassa on oltava 
tiedot täytettävästä alueesta sekä täyttöön käytettävän maa-aineksen määrä, laji ja alkuperä. 
Täyttötoimet on oltava valmiina 31.7.2023 mennessä. MaL 11 §, MaA 6 § 
 
Perustelut: Syvänsinpään vedenottamolle annetun suoja-aluepäätöksen mukaisen 
kaukosuojavyöhykkeen (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 11/95/2 27.2.1995, korjattu 
vesiylioikeuden päätöksellä nro 79/1996 28.5.1996, kohta 17 kumottu) lupamääräyksen 6a 
mukaan tiloilla Tervaruukki RN:o 6:44 ja Sorakumpu 6:43 (nyk. 6:49) maa-aineksen otto 
korkeuden + 108,0 (N60) alapuolelta on kielletty. 
  
8. Maisemointityöt on tehtävä pehmentämällä varastokasojen ja ajoreittien tiivistämät 
pohjamaat. Alueelle on mahdollisuuksien mukaan levitettävä ottoalueelta kuorittuja orgaanisia 
pintamaita kasvualustan luomiseksi. Tervaruukinsalon pohjavesialueen ulkopuolelta otettuja 
orgaanisia aineksia ei saa tuoda Sorakumpu kiinteistölle. Maisemointitöihin käytettävän 
orgaanisen aineksen käytöstä tulee antaa erillinen selvitys. Orgaanisten ainesten sijoittamista 
ei saa tehdä ennen valvontaviranomaisen antamaa hyväksymistä niiden käytöstä. Alue tulee 
metsittää istuttamalla koivun ja männyn taimia tiheyteen 2 200 kpl/ha. 
 
Luvanhaltija tekee siitä ilmoituksen valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten, viimeistään 
kuitenkin ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. MaL 11 §, MaA 6, 8 § 
 
Perustelut: Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa lakkautettu maa-ainestenottoalue 
turvalliseksi ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi oikealla maisemoinnilla suojellaan pohjaveden 
laatua, alue sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen 
jälkikäyttö. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia Tervaruukinsalon pohjavesialueen ulkopuolelta. 
Muualta tuodut maa-ainekset saattavat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. 
Valvontaviranomaisen hyväksymisellä varmistetaan orgaanisen aineksen soveltuvuus 
kohteeseen. 
 
9. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava ennen 
varastointitoiminnan aloittamista 29 800 euron suuruinen vakuus Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle / Leppävirran kunnalle jälkihoitotöiden hoitamisen varmistamiseksi.  
Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. 
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Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa 
voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun 
valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten 
mukaan suoritetuiksi.  MaL 11, 12, 21 §, MaA 8 § 
 
Perustelut: Määräys on annettu maa-aineslain 11 ja 21 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamisen vakuudeksi.  
 
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. MaA 6, 7 § 
 
Perustelut: Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta. 
 

  
Yleiset perustelut  
 Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan 

ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen 
on saatava lupa. Koska alueella on edelleen varastointia ja alueen jälkihoitoa ei ole saatettu 
loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupa myönnetään, koska toiminta 
ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu 
huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Varastointitoiminnasta on esitetty asianmukainen 
suunnitelma ja annettu tarpeelliset tiedot lupa-asian käsittelyä varten. Kalliokiven 
tutkimustulosten perusteella murskeiden kivilajit ovat rapautumista hyvin kestäviä ja sen 
johdosta pysyviä. 
 
Tervaruukinsalon 1E –pohjavesialueella on kaksi pohjavedenottamoa, joista Syvänsinpään 
vedenottamo sijaitsee lähempänä Sorakumpu kiinteistöä, noin 580 m etäisyydellä siitä. 
Sorakumpu kiinteistö sijaitsee lähes kokonaan Syvänsinpään vedenottamolle annetun suoja-
aluepäätöksen mukaisella kaukosuojavyöhykkeellä (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 
11/95/2 27.2.1995, korjattu vesiylioikeuden päätös nro 79/1996 28.5.1996, kohta 17 kumottu). 
Päätöksen lupamääräyksen 6a mukaan Tiloilla Tervaruukki RN:o 6:44 ja Sorakumpu 6:43 on 
maa-ainestenotossa noudatettava Maa ja Vesi Oy:n laatimaa 25.10.1993 päivättyä 
Tervaruukinsalon alueen maa-ainesoton tarkistettua yleissuunnitelmaa. Maa-aineksen otto 
korkeuden N60 + 108,0 m alapuolelta on kielletty. Tämän päätöksen lupamääräyksessä 7 on 
määrätty alueen täyttötoimiin niiltä osin, kun ottamistoiminnassa on menty alle + 108 (N60) 
korkotason.  
 
Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman (2012) 
toimenpidesuosituksena maa-ainestenotosta on mainittu, että vanhat maa-ainestenottoalueet 
tulee kunnostaa ja maisemoida maa-ainestenottolupien mukaisesti. 30.9.2021 päättyneen 
maa-ainesluvan jälkeen aluetta ei ole kokonaan maisemoitu vaan se on jäänyt hakemuksessa 
esitetyn osin varastointikäyttöön. Toiminta on maa-aineslain mukaista, kun sillä voimassa 
oleva maa-aineslupa. Varastointitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan tärkeän tai muun 
vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden 
vaarantumista. Lupapäätöksessä on määräykset alueen maisemointiin ja jälkihoitoon 
 
Etelä-Savon maakuntakaavan merkintä Tervaruukinsalon pohjavesialueesta (pv 4.273) on 
otettu huomioon lupamääräyksissä. Lupamääräyksissä on huomioitu myös Joroisten 
Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman (2012) toimenpidesuosituksen maa-
ainesten ottoon. 
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Vastaus annettuihin lausuntoihin 
  

Pohjois-Savon Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue lausui valtatieltä 23 liittymäalueen 
puhtaanapidosta. Pölyn torjunnasta on annettu lupamääräys 5.  
 
Pieksämäen kaupunki lausui varastointitoiminnan pohjavesiriskeistä ja niiden hallinnasta. Maa-
ainesluvassa on annettu lupamääräykset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 pohjaveden suojelemiseksi.  
 
Keski-Savon Vesi Oy lausui maisemointiin liittyen. Maa-aineslupa varastoinnille on myönnetty 
vain siihen saakka, kunnes kallioalueen lupa päättyy (31.10.2026) hakemuksessa esitetyn 5 
vuoden sijaan. Luvassa on annettu lupamääräykset 7, 8 ja 9 maisemointiin liittyen sekä 
jälkihoitotoimenpiteiden turvaamiseksi. 
 
Terveydensuojeluviranomainen ei puoltanut maa-aineslupaa varastoinnille koska toiminta 
sijaitsee Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen 
mukaiselle vedenottamon vaikutusalueelle. Pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä 
Varkauden ja Pieksämäen kaupungin ja Leppävirran ja Joroisten kunnan alueille. Maa-
aineslupa varastoinnille on myönnetty vain siihen saakka, kunnes kallioalueen lupa päättyy 
(31.10.2026) hakemuksessa esitetyn 5 vuoden sijaan. Maa-ainesluvassa on annettu 
lupamääräykset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 pohjaveden suojelemiseksi. Lupa myönnetään, koska toiminta 
ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 
 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö vastuualue lausui pohjavesiriskeistä ja edellytti 
selvitystä varastoitavan kiviaineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukenevien alkuaineiden 
selvittämisestä murskeesta liukoisuustutkimuksella sekä asiantuntija-arviota liukenevien 
alkuaineiden haittavaikutuksista pohjavedelle. Hakija toteutti vaaditut tutkimukset vastineensa 
5.1.2023 yhteydessä. Tulokset lähetetty tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Maa-
ainesluvassa on annettu lupamääräykset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 pohjaveden suojelemiseksi. 
 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
  

Maa-aineslaki (MaL) 1, 3-7, 10-13, 19, 20, 21, 23, 23 a §:t  
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (MaA) 1-4, 6-9 §:t 
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 17.12.2020 § 80 
 
 

Maksut  
 Maa-ainesten varastointiluvan myöntämisestä maa-ainesalueelle ottoluvan voimassaolon 

päättymisen jälkeen peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 
maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 520 euroa ja vuotuista valvontamaksua 
peritään voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti 
 
 

Päätöksestä tiedottaminen 
  

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

 
 

 Savon Kuljetus Oy 
Pohjois-Savon ELY –keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 
Pohjois-Savon ELY –keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue 
Pohjois-Savon Maakuntaliitto 
Keski-Savon Vesi Oy 
Joroisten terveysvalvontaviranomainen 
 

Muutoksenhaku  
  
 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 8.3.2023 
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VALITUSOSOITUS   
 
Valitusviranomainen  Muutosta tähän Keski-Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla 

Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.  
 
Valitusaika  Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä 

määräaikaan lukematta.  
 

Valitusaika päättyy 8.3.2023. 
 
Valitusoikeus  Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 

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

 
Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta  
- valittajan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite,  
  joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei  
  valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)  

 
Valituksen liitteet  Valituskirjelmään on liitettävä:  

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

    selvitys asiamiehen toimivallasta  
 
Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.  
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, 
jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, 
jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. 
Palvelu toimii osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . Palvelun 
kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimerkiksi 
valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin 
kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä. 
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Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot  

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

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

Keski-Savon ympäristölautakunta
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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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