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D/79/11.01.08/2022

MAA-AINESLUPA HIEKAN JA SORAN OTTAMISEEN, MAISEMA-
HARJU, SORA JA MAANSIIRTO J PARTANEN KY JA SORALIIKE 
HÄNNINEN OY, PIEKSÄMÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 9.3.2023

Sora ja Maansiirto J Partanen Ky ja Soraliike Hänninen Oy hakevat maa-
aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen 10 vuodeksi 240 
000 m3ktr kokonaisottomäärälle Pieksämäen kaupungin Paltajoen sora-
alueella sijaitsevalle kiinteistölle Maisemaharju 593-434-5-33. 

Pohjoinen alue on olemassa olevaa maa-ainestenottoaluetta. Eteläisellä 
alueella ei ole aloitettu maa-ainesten ottamista. Pieksämäen kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän (29.12.2011, § 45) maa-
ainesluvan
(593-2011-100) voimassaolo on päättynyt 28.2.2022. Pohjoisen ja eteläisen 
alueen yhteispinta-ala on 8,98 ha, josta varsinaista ottamisaluetta 7,26 ha. 
Kyseessä on ns. jatkolupa. 

Hakemus kuulutettiin 9.6.–18.7.2022 Keski-Savon ympäristötoimen 
internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi ja Pieksämäen 
kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla os. www.pieksamaki.fi. 
Lähikiinteistöjen omistajia kuultiin 9.6.2022 lähetetyillä kirjeillä. 
Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot 
hakemuksesta pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon 
maakuntaliitolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Pieksämäen 
kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta annettiin 4 kpl 
lausuntoja.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981)
6 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan
hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen
lupamääräyksiä noudattaen.
 
Lupapäätösehdotus on liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä 
portaalissa.
 
Valmistelija ja lisätietoja: 
Leena Pelkonen, puh 044 3686 729, leena.pelkonen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää hakijoille liitteen mu-
kaisen maa-ainesluvan hiekan ja soran ottoon 240 000 m3ktr:n määrälle 10 
vuodeksi Pieksämäen kaupungin Paltajoen sora-alueen kiinteistölle Maise-
maharju 593-434-5-33.
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Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudatta-
misen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden 
loppuun saamiseksi vakuus. Pohjoisen alueen länsiosan osalta vakuussum-
ma 25 900 euroa on asetettava ennen luvanmukaisen toiminnan aloittamis-
ta. Vakuudet pohjoisen alueen itäosan osalta 7 350 euroa ja eteläisen alueen 
osalta 23 650 euroa on asetettava ennen näiden alueiden avaamista.
Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen maa-ainestaksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteen-
sä 2500 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta                                                                                                              PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Keski-Savon ympäristölautakunta    Kokouspäivämäärä 9.3.2023 § 22
PL 4, 79101 Leppävirta

Maa-aineslupa 593-2023-2 Maisemaharju 593-434-5-33

Hakija Sora ja Maansiirto J Partanen Ky 
Teollisuustie 7, 76100 Pieksämäki
Y-tunnus: 0398673-3
sora.partanen@gmail.com

Soraliike Hänninen Oy
Palokintie 115 A, 76850 Naarajärvi
Y-tunnus: 0500580-4
soraliike.hanninen@gmail.com

Yhteyshenkilö: Petri Hänninen, p. 0400 256 373, soraliike.hanninen@gmail.com

Luvan tarkoitus Maa-aineslupa soran ja hiekan ottamiseen

Sijainti: Paltajoen sora-alue, Pieksämäki
Maisemaharju 593-434-5-33

 
Kokonaisottamismäärä: 240 000 m3ktr 
Lupa-aika: 10 vuotta

Asian käsittely Asian vireilletulo
Lupahakemus on tullut vireille 1.2.2022. Asianumero D/79/11.01.08/2022. Päivitetty 
lupahakemus saapui 20.2.2023.

Hakemuksen sisältö
Sora ja Maansiirto J Partanen Ky ja Soraliike Hänninen Oy hakevat Pieksämäen kaupungin 
Venetmäen kylässä sijaitsevalle yhteisesti omistamalleen kiinteistölle Maisemaharju 
593-434-5-33  maa-aineslain  (555/1981)  4  §  mukaista  maa-aineslupaa  soran  ja  hiekan 
ottamiseen 240 000 m3ktr:n määrälle 10 vuodeksi. Pohjoisen ja eteläisen alueen yhteispinta-ala 
on 8,98 ha, josta varsinaista ottamisaluetta 7,26 ha. Kyseessä on ns. jatkolupa. 

Sijainti ja lupatiedot
Paltajoen sora-alue sijaitsee Jyväskylään menevän valtatie 23:n molemmin puolin. Pohjoiselle 
alueelle  johtava  liittymä  on  osoitteessa  Iso-Mäntysentie  33.  Kohteen  ympäristö  on 
metsätalouskäytössä. Kohdealue on valtaosin avointa metsämaata ja taimikkoa. Ympäristössä 
kasvaa  myös  havupuustoa.  Alueen  koordinaatit  (ETRS-TM35FIN)  ovat  pohjoiskoordinaatti 
6911517, itäkoordinaatti 491703. 

Lähimmät rakennukset, jotka kaikki ovat loma-asuntoja, sijaitsevat ottamisalueen rajasta 
200 - 300 metrin päässä.

Pieksämäen kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän maa-ainesluvan
(593-2011-100, 29.12.2011, § 45) voimassaolo on päättynyt 28.2.2022.  

Alueen kaavoitustilanne ja maankäyttö 
Aluetta koskevat Etelä-Savon maakuntakaavan 2010 kaavamääräykset. Kaavakartan mukaan 
kohde sijoittuu pohjavesialueelle, jonka merkintä on ”pv283, Tinakypärä”.  Alueella ei ole yleis- 
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ja asemakaavaa. Kohde ei sijaitse luonnonsuojelu- ja tai Natura-alueella eikä sen alueella ole 
muinaismuistoja. 

Maa-ainesten ottamistoiminta
Ottamistoimenpiteen  tarkoituksena  on  maa-ainesten  hyödyntäminen  erilaisiin 
rakentamistarpeisiin.  Ottamisalue  jakautuu  kolmeen  osaan  eli  kahteen  osaan  valtatie  23:n 
pohjoispuolella ja etelänpuoleiseen osaan:
Pohjoinen alue, länsiosa
- ottamisalue sisältäen myös varasto- ja tukitoimintoalueet 3,98 ha
- kaivualue 3,35 ha
- suunniteltu leikattava massamäärä 120 000 m3ktr
Pohjoinen alue, itäosa
- ottamisalue sisältäen myös varasto- ja tukitoimintoalueet 1,21 ha
- kaivualue 0,84 ha
- suunniteltu leikattava massamäärä 26 000 m3ktr
Eteläinen alue
- ottamisalue sisältäen myös varasto- ja tukitoimintoalueet 3,79 ha
- kaivualue 3,07 ha
- suunniteltu leikattava massamäärä 94 000 m3ktr
Kaikki alueet yhteensä
- ottamisalue sisältäen myös varasto- ja tukitoimintoalueet 8,98 ha
- kaivualue 7,26 ha
- suunniteltu leikattava massamäärä 240 000 m3ktr

Kuutiomäärät  perustuvat  arvioon,  että  pintamaiden  paksuus  olisi  keskimäärin  0,4  metriä. 
Ottamissuunnitelma  esitetään  suunnitelmakartoissa.  Kaivusuuntanuolet  ovat  ohjeellisia. 
Leikkaustasoissa täytyy suunnitelmissa esitettyjen korkeuksien lisäksi huomioida se, ettei synny 
painanteita, joissa vesi seisoo. Alin suunniteltu ottotaso hakemuksessa on kaikilla osa-alueilla 
N2000 +132,00.

Oton  aikana  tarkkaillaan  pohjaveden  pinnan  korkeutta.  Ennen  aloittamista  suunnitelmassa 
esitetty  ottamisalue  merkitään  maastoon,  esimerkiksi  puupaaluilla  tai  pitkillä  kirkasvärisillä 
aurausviitoilla. Alueella ei ole rakennuksia tai rakennelmia. 

Pintamaat varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin yhteydessä. 
Otto-  ja  varastointialueelle  ei  tulla  tekemään  asfaltoituja  tai  muita  pinnaltaan  tiiviitä  alueita, 
jolloin suurin osa alueelle satavasta vedestä pidättyy ottoalueen pintaosiin ja haihtuu.

Vaikutukset ympäristöön, maaperään sekä pohja- ja pintaveteen
Maastotöiden  yhteydessä  suoritetun  perushavainnoinnin  perusteella  alueella  ei  ole  havaittu 
uhanalaista lajistoa. Ottoalueella ei ole vanhaa metsää, metsälakikohteita eikä muita erityisiä 
elinympäristöjä.  Ottotoiminnan  vaikutukset  luonnonarvoihin  ja  monimuotoisuuteen  ovat 
vähäiset. Ottoalueelle ei tule myöskään vesiä ulkopuolelta muuten kuin sadantana ja alueelta 
lähtevä vesimäärä on vähäinen. 

Kohde sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Tinakypärän pohjavesialueella (tunnus 0659406). 
Kohteen  välittömässä  läheisyydessä  ei  ole  kaivoja  eikä  muita  vedenottamoita.  Hakija  on 
asentanut pohjoisen alueen reunamille kaksi pohjaveden havaintoputkea 7.6.2011. Putket on 
merkitty suunnitelmakarttoihin (PVP1 ja PVP2). Niistä on havaittu vesipinnat hakijan toimesta 
viimeksi  14.1.2022.  Pohjavesi  oli  tuolloin  ylimpänä  putkessa  PVP2 tasolla  N2000  +128,58. 
Ylimmäksi pohjavesitasoksi on viimeisten havaintojen perusteella oletettu N2000 +128,60. Nyt 
suunnitellulla muutetulla alimmalla ottotasolla +132,00 saataisiin suojapaksuudeksi pohjaveteen 
pohjavesiputkien  kohdalla  noin  3,40  metriä.  Ottotasoa  N2000  +132,00  perustellaan  myös 
seuraavasti:  Keski-Savon  ympäristötoimi  on  pyytänyt  asiassa  lausuntoa  Etelä-Savon  ELY-
keskukselta  22.6.2022.  ELY  on  todennut  29.7.2022  päivätyn  lausuntonsa  lopussa,  että 
suositeltava  alin  ottamissyvyys  on  N60  +130,00.  Tuo  korkeus  on  N2000-järjestelmään 
muutettuna N60 +130, 00 + 0,29 m = N2000 +130,29, joka on vielä 1,71 m alempi kuin nyt 
suunniteltu taso N2000 +132,00.
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Etäisyydet  suunnitellun  ottamisalueen  rajasta  lähimpiin  lampiin/järviin/vesiesiintymiin  ovat 
lyhimmillään seuraavat: Kuusijärvi lännessä 1100 metriä, Tinakypärä luoteessa 170 metriä, Iso-
Mäntynen koillisessa 200 metriä, Pieni-Mäntynen itäkoillisessa 350 metriä sekä pohjoisen ja 
eteläisen  ottoalueen  tuntumassa  olevat  pienet  lammet  etäisyydellä  30–40  m  kaivualueen 
reunasta.

Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt
Ottamistyön  aikana  noudatetaan  voimassaolevia  työturvallisuusmääräyksiä.  Työn  aikana 
syntyvät korkeat, vielä maisemoimattomat luiskat, aidataan huolellisesti lippusiimalla tai muulla 
vastaavalla tavalla. Tiestön kulkukelpoisuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Kulku pohjoisen alueen länsiosalle  tapahtuu Iso-Mäntysentien  kautta.  Eteläiselle  alueelle  on 
suunniteltu tehtäväksi uusi liittymä, johon haetaan asianmukainen liittymälupa ELY-keskukselta. 

Pohjoisen alueen itäiselle osalle on suunniteltu tehtäväksi sivutiehen uusi liittymä. Liikennöinti 
sivutielle tapahtuu valtatiellä 23 jo olemassa olevan liittymän kautta.

Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen
Toiminnan aiheuttamiin ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. 
Ottamistoiminta ei ole hakijan näkemyksen mukaan Etelä-Savon maakuntakaavan 2010 tai sen 
päivitysten vastainen, eikä se aiheuta mahdollista pohjavesien pilaantumista, kun noudatetaan 
riittävää suojakerrosta. Ottamissuunnitelman rajauksen sisällä toimittaessa ottaminen ei aiheuta 
kauniin  maisemakuvan  turmeltumista,  eikä  myöskään  tuhoa  erikoisia  luonnonesiintymiä. 
Edellyttäen,  että  ottamissuunnitelmaa  noudatetaan,  ottamistoiminta  ei  ole  ristiriidassa  maa-
aineslaissa säädettyjen rajoitusten kanssa.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Alueelle  on  laadittu  kaivannaisjätteen  jätehuoltosuunnitelma.  Kaivannaisjätteitä  ovat  lähinnä 
pintamaat ja kannot. Läjitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. 

Kaivannaisjätteet sijoitetaan alueelle, jonka ympäristö on pääosin soraa ja hiekkaa. Mahdolliset 
pintamaista liuenneet aineet suotautuvat lopulta maa-aineksiin, eivätkä kulkeudu ympäristöön. 
Kaivannaisjätteen varastokasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla. Moreeni ym. 
sekä kivet ja lohkareet ovat pilaantumattomia ja pysyviä kaivannaisjätteitä.  Ne eivät aiheuta 
pinta-  tai  pohjaveden tai  maaperän pilaantumista.  Kivien  ja  lohkareiden mahdollinen rikotus 
sekä murskaus aiheuttavat osaltaan melu- ja pölyhaittaa. Pintamaa- ja moreenikasoja voidaan 
tarvittaessa  käyttää  estämään  melun  ja  pölyn  leviämistä  ympäristöön.  Hakkuutähteet  eivät 
aiheuta  enempää  ympäristöhaittoja  kuin  normaali  metsänhoitokaan.  Toiminnan  päätyttyä 
kaivannaisjätteet hyödynnetään alueen maisemoinnissa.

Toiminnan aikana kaivannaisjätteiden varastointi  ei aiheuta erityistarkkailua lukuun ottamatta 
mahdollista  pintamaa-  ja  moreenimaakasojen  pölyämistä.  Luvan  hakijan  yhteyshenkilö 
tarkkailee  itse  ja  ohjeistaa  myös  alueella  työskenteleviä  toimijoita  tarkkailemaan 
kaivannaisjätteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia. Kaivannaisjätteet on hyödynnetty alueen 
maisemoinnissa tai jalostettu tuotteeksi viimeistään toiminnan päättyessä. Kaivannaisjätteiden 
varastoalueet  siistitään,  maisemoidaan  ja  metsitetään  ottosuunnitelman  ja  lupaehtojen 
mukaisesti. Siten toiminnan päätyttyä ei tarvita kaivannaisjätteiden seurantaa tai tarkkailua.

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 
Alue muotoillaan ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu 
ympäristöönsä. Lopulliset maaluiskat muotoillaan ylijäämämassoilla ja pintamailla kaltevuuteen 
1:3.  Alue  palautuu  metsätalouskäyttöön.  Metsittyminen  tapahtuu  luontaisesti.  Muotoilua 
tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa, kun ottamistoiminta edistyy.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi
Toiminnan aikana tarkkaillaan pohjaveden pinnan korkeutta ja tulokset toimitetaan 
lupaviranomaiselle. Vuosittain ilmoitetaan otetun maa-aineksen määrä ja laatu maa-aineslain 
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(555/1981) 23 a §:n mukaisesti NOTTO-rekisteriin sähköisellä lomakkeella.

Kuuleminen
Kuulutus  lupahakemuksesta  julkaistiin  9.6.2022  ja  tiedoksisaannin  katsottiin  tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 9.6.–
18.7.2022   Keski-Savon  ympäristötoimen  internet  sivuilla  www.keskisavonymparistotoimi.fi  / 
Hallinto  /  Vireillä  olevat  asiat  sekä  pelkkä  kuulutus  Pieksämäen  kaupungin  sähköisellä 
ilmoitustaululla  os.  www.pieksamaki.fi.  Hakemuksen  vireilläolosta  on  tiedotettu  naapureita 
9.6.2022 lähetetyillä kirjeillä.

Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot
Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 22.6.2022 päivätyllä lausuntopyynnöllä Etelä- Savon ELY-
keskukselta,  Etelä-Savon  Maakuntaliitolta,  Pohjois-Savon  ELY-keskukselta  ja  Pieksämäen 
kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. 

Etelä-Savon ELY-keskus 29.7.2022 
Suunnitelma-alue sijaitsee 2 luokan (soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan) pohjavesialueella 
Tinakypärä.  Tällaisilla  alueilla  tulisi  sallia  ainoastaan  vanhojen  ottoalueiden  maisemointiin 
tähtäävä ottotoiminta. Tässä tapauksessa maisemointi tarkoittaa pohjoisen alueen luiskien
loiventamista  tasolle  1/3  ja  pintamaiden  levittämistä  alueelle.  Alueet,  joilta  ei  ole  poistettu 
pintamaita,  tulee  rauhoittaa  ottamistoiminnalta.  Mikäli  em. ehdoilla  kiinteistölle  jää otettavaa 
maa-ainesta, on suositeltava alin ottamissyvyys +130 (N60). 

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkentanut lausuntoaan 13.1.2023 
Ympäristönsuojelun asiantuntija ilmoitti sähköpostitse, että luvan voisi myöntää sekä pohjoiselle 
että eteläiselle alueelle, mutta lupaehtoihin voisi laittaa, että pohjoinen alue tulee ottaa ensin 
loppuun ja vasta sitten siirtyä eteläiselle alueelle. Lammen itäpuolisen alueen voi ottaa myös, 
mutta lammen ja tien välistä kapeaa kannasta ei kannata avata. Lisäksi ELY-keskuksen kanssa 
on myöhemmin keskusteltu vanhan luvan mukaisesta kahden metrin suojakerrospaksuudesta.

Etelä-Savon Maakuntaliitto 1.7.2022
Alue,  jolle  maa-ainesten  ottolupaa  haetaan,  on  Etelä-Savon  maakuntakaavassa  osoitettu 
pohjavesialueeksi  (pv  11.283  Tinakypärä  II-luokan  pohjavesialuetta).  Pohjavesialueita 
koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa 
aiheuttavaa toimintaa ja pohjavedeksi imeytyvän veden määrä tulee säilyttää riittävänä. Maa-
ainesten  ottaminen  tulee  sallia  vain  maisemointialueille,  mikäli  se  ei  vaaranna  pohjaveden 
laatua  tai  vähennä  saatavan  pohjaveden  määrää.  Etelä-Savon  maakuntaliiton  toteaa 
lausuntonaan,  että  maakuntakaavan  mukaisesti  alueelle  ei  tulisi  sallia  maa-ainesten  ottoa 
muuta kuin vanhan ottoalueen maisemoimiseksi.

Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne- ja infrastruktuuri) 13.7.2022
Kaivualueiden  rajauksessa  on  otettu  huomioon  valtatien  30  metrin  suoja-alue. 
Suunnitelmaselostuksessa  on  esitetty  valtatien  eteläiselle  puolelle  uutta  liittymää.  Uuden 
liittymän  sijoituspaikka  on  liittymisnäkemien  ja  liittymätiheyden  kannalta  hyväksyttävä. 
Liittymälupaa tulee hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta (keskitetyt lupapalvelut). Liikenne- ja 
infrastruktuuri –vastuualueella ei ole maa-aineslupahakemukseen muilta osin huomauttamista.

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 1.8.2022
Hakemuksesta ei ilmene, varastoidaanko alueella polttoaineita tai tehdäänkö koneiden huoltoa 
ja  tankkausta.  Pohjaveden  suojeluun  ja  öljyvahinkojen  ehkäisyyn  tulee  kiinnittää  riittävästi 
huomiota,  koska  ottoalue  sijaitsee  vedenhankintaan  soveltuvalla  alueella.  Polttoaineet, 
kemikaalit, öljyt ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa 
eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

Mikäli  lähimmissä  loma-asunnoissa  on  omat  talousvesikaivot,  tulee  varmistua  siitä,  ettei 
toiminnalla aiheuteta vaikutuksia niiden vedenlaatuun tai määrään. Maa-ainesten ottoalueella 
sijaitsevista havaintoputkista olisi  syytä pohjaveden pinnankorkeuden lisäksi  tarkkailla veden 
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laatua.

Hakemuksesta ei ilmene toiminta-aikoja, joten meluavaa toimintaa tulisi tehdä arkisin. Toimissa 
tulee huomioida loma-ajat, sillä kohteen läheisyydessä sijaitsee loma-asuntoja.

Pölyämisestä  ei  saa  aiheutua  haittaa  häiriintyviin  kohteisiin.  Toiminnanharjoittajan  on 
varmistuttava siitä, että meluavat ja pölyävät toiminnot estetään parhaalla mahdollisella tavalla, 
ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

Soran ja hiekan ottoa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen estyy. Toiminta 
tulee  suojata  niin  hyvin,  ettei  missään  olosuhteissa  (ei  edes  häiriötilanteissa)  terveydelle 
haitallisia aineita pääse pohjaveteen, sillä kyseessä on vedenhankintaan soveltuva alue.

Hakijan vastine
Hakijalle lähetettiin vastinepyyntö sähköisesti 7.10.2022. Hakijan yhteyshenkilö ilmoitti 
31.10.2022 puhelimitse, ettei hakijalla ole tarvetta antaa vastinetta. 

Tarkastus ja hakemuksen päivittäminen
Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuksen 7.10.2022. Hakijaa pyydettiin 31.1.2023 
toimittamaan päivitetty ottamissuunnitelma ja piirustukset. Hakija toimitti uudet asiakirjat 
20.2.2023.

Päätös: Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää hakijoille maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-
ainesten ottamiseen kymmeneksi (10) vuodeksi kiinteistölle Maisemaharju 593-434-5-33.

Lupa myönnetään 19.1.2022 päivätyn hakemuksen ja 15.2.2023 muutetun 
ottamissuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin määräyksin:

Lupamääräykset:

1. Ottamisalue jakautuu kolmeen osaan:  pohjoisen alueen länsiosaan ja  pohjoisen alueen 
itäosaan  sekä eteläiseen  alueeseen.  Lupa  oikeuttaa  maa-ainesten  ottamiseen  kaikilta 
ottamissuunnitelmaan  rajatuilta  yhteensä  8,98  ha:n  ottamisalueilta  ja  ottamismäärä  on 
yhteensä enintään 240 000 m3 ktr. 

Perustelut:  Maa-ainesten  otto  on  sallittua  ainoastaan  suunnitelman  mukaiselta 
ottamisalueelta ja sallittu ottomäärä on hakemuksen mukainen. Lupa on jatkoa aiemmalle 
maa-ainestenottoluvalle, eikä toiminnasta aiheudu ennalta arvioiden maa-aineslain 3 §:n 
mukaisia seurauksia. MaL 6 §, 11 §.

2. Alin  sallittu  ottamistaso  on +132,60 (N2000).  Ylimmän  havaitun  pohjavesipinnan 
yläpuolella on jätettävä koskematonta maa-ainesta vähintään neljä (4) metriä.

Perustelut:  Määräys  on  tarpeen  pohjaveden  suojelemiseksi.  Hakemuksen  mukaan  ylin 
pohjaveden taso on +128,60 (N2000). Pohjavesialueella on suositeltu suojakerrospaksuus 
4  metriä.  Alin  sallittu  ottotaso  poikkeaa  hakemuksesta  riittävän  suojakerrospaksuuden 
saavuttamiseksi. MaL 11 §, MaA 6 §.

3. Ottamisalue  tulee  merkitä  maastoon  selvästi  erottuvin  paaluin  tai  muulla  vastaavalla 
tavalla. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit,  joista selviää alueen korkotaso ja 
alin ottotaso.

Turvallisuudesta on huolehdittava merkkaamalla lippusiimoin tai muulla selvästi erottuvalla 
tavalla jyrkännekohdat. Tarvittaessa alueen tulotie tulee varustaa puomilla ja se
tulee pitää suljettuna aina silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

Perustelut:  Määräys  on  tarpeen  alueen  yleisen  ja  työturvallisuuden  vuoksi  sekä 
ottamistoiminnan  valvomiseksi.  Toiminnan  valvonnan  kannalta  on  ottamisalueen  rajat 
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oltava  selkeästi  merkittyinä  sekä  korkotasojen  oltava  näkyvissä  koko  ottoajan. 
Korkomerkkien avulla voidaan valvonnalla varmistaa, ettei kaivua tehdä missään kohdin 
alle sallitun alimman ottotason. MaL 11 §, MaA 7 §.

4. Etäisyys ottamisalueilta  valtatie  23 keskilinjaan on oltava vähintään 30 metriä.  Pohjois-
Savon ELY-keskuksen (liikenne- ja infrastruktuuri) lausunnon mukaisesti eteläisen alueen 
uutta liittymälupaa tulee hakea Pirkanmaan  ELY-keskukselta.  Pohjoisen alueen itäosan 
osalta luvan hakija  vastaa tieoikeuden sopimisesta maanomistajan kanssa ennen maa-
ainesten ottamisen aloittamista.

Suojaetäisyys pohjoisen ja eteläisen alueen pieniin lampiin tulee olla vähintään 50 metriä. 

Perustelut: Riittävällä etäisyydellä suojataan lampien luonnontilaista elinympäristöä. MaL 3 
§, MaL 11 §.

5. Pohjoisen ottoalueen  pohjavesiputkista  (PVP1  ja  PVP2)  on  tarkkailtava  pohjaveden 
pinnankorkeutta kaksi (2) kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) ottamistoiminnan aikana. 
Pohjoisen ottoalueen pohjaveden pinnantasot tulee mitata ensimmäisen kerran 31.8.2023 
mennessä.

Eteläiselle  ottoalueelle  on  asennettava  pohjavesiputki  (PVP3)  viimeistään,  kun  alue 
avataan  maa-ainesten  ottoon.  Pohjavesiputken  sijoituspaikka  tulee  sopia  etukäteen 
valvontaviranomaisen  kanssa  ennen  putken  asentamista.  Pohjaveden  pinnankorkeutta 
tulee  tarkkailla  pohjavesiputkesta  kaksi  (2)  kertaa  vuodessa  (keväällä  ja  syksyllä) 
ottamistoiminnan aikana.

Pohjaveden laatua tulee tarkkailla molemmilta alueilta kerran ennen toiminnan aloittamista, 
kerran toiminnan aikana sekä kerran toiminnan päättymisen jälkeen alueille asennetusta 
pohjavesiputkesta  (pohjoinen  PVP2 ja  eteläinen  PVP3).  Pohjavedestä  tulee  tutkia  väri, 
sameus, happi, pH, sähköjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus, CODMn tai TOC, nitraattityppi, 
sulfaatti, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (öljyhiilivetyjakeet C10-40 ja bensiinijakeet C5-10). 
Näytteenotto on tehtävä sertifioidun näytteenottajan toimesta.

Tulokset (pinnakorkeustiedot ja laatunäytetulokset) on toimitettava valvontaviranomaiselle 
sekä Etelä-Savon ELY-keskukselle. Valvontaviranomainen voi määrätä tarvittaessa
lisätarkkailusta.

Perustelut: Lupamääräys toiminnan mahdollisten vaikutusten tarkkailusta. Tarkkailu
pohjaveden pinnan korkeuden mittaamisesta on tarpeen riittävän suojakerrospaksuuden
varmistamiseksi  pohjaveden  pintaan.  Pohjaveden  laaduntarkkailulla  ennen  ja  jälkeen 
toiminnan  sekä  sen  aikana  varmistetaan,  ettei  toiminnalla  ole  vaikutusta  pohjaveden 
laatuun. Tarkkailuun soveltuva pohjavesiputki voi olla ottoalueen lähellä oleva, olemassa 
oleva pohjavesiputki  tai  kokonaan  uusi  alueelle  asennettava  pohjavesiputki.  MaL 11 §, 
MaA 6 §. 

6. Koneiden sekä poltto- ja voiteluaineiden varastointia tai koneiden huoltotöitä ei sallita
ottoalueella. Työkoneissa tarvittavan polttoaineen säiliöt on oltava kaksoisvaipallisia ja
säiliöt  on  varustettava  ylitäytönestimillä  ja  tankkauslaitteistot  lukittavalla  sulkuventtiilillä. 
Mikäli  toiminnassa käytetään moottoroituja  seuloja,  on myös niiden alla oleva maaperä 
suojattava  suojarakenteilla  öljy-  ja  polttoainevahinkojen  varalta.  Toiminta-aikana  on 
huolehdittava,  että  käytössä  on  riittävästi  öljynimeytysainetta  sekä  pakollinen 
polttoaineiden käsittely tehdään tiivispohjaisella alueella.

Perustelut:  Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Tiiviillä  alustalla  tehty  polttonesteiden käsittely  ehkäisee pohjaveden pilaantumisvaaraa, 
kun pakollinen polttoaineiden käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon sattuessa 
imeytysmateriaalin  käytöllä  voidaan  ehkäistä,  ettei polttoaineet  tai  haitalliset  kemialliset 
aineet pääse kulkeutumaan vajovesien kautta pohjaveteen. MaL 11 §, MaA 6 §.
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7. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.  Mahdollisen vahingon 
sattuessa  luvan  saajan  on  ryhdyttävä  välittömästi  toimenpiteisiin  vahingon  torjumiseksi 
sekä  ilmoitettava  asiasta  aluehälytyskeskukselle,  Pieksämäen  kaupungin  ympäristön-
suojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Perustelut:  Toiminnan  aikaiseen  öljyvahinkojen  torjuntaan  ja  ennaltaehkäisyyn  tulee 
kiinnittää  erityistä  huomiota.  Ilmoitus-  ja  toimintavelvoite  on  annettu  siksi,  että 
torjuntatoimet  tehdään  välittömästi  ja  tieto  valvonta-  ja  pelastusviranomaisille  tulee 
viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja –valvonnan toteuttamiseksi. Välittömillä toimilla 
vahingon  sattuessa  minimoidaan  aiheutuvia  haittoja.  Toiminnanharjoittajan  on  oltava 
tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. MaL 11 §, MaA 6 §.

8. Pölypäästöjä lastauksesta, työmaaliikenteestä ja mahdollisesta seulonnasta tulee
ehkäistä. Pölyn sidonnassa suolojen ja vastaavien pohjavedelle haitallisten kemikaalien
käyttö on kielletty. Pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelun avulla.

Perustelut:  Pölyn  leviämistä  ja  torjuntaa  koskeva  määräys  ovat  tarpeen  ympäristö-  ja 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi. MaL 11§, MaA 6 §.

9. Toiminnassa  on  noudatettava  hakemuksessa  esitettyä  kaivannaisjätteitä  koskevaa 
suunnitelmaa.  Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmaa  vähintään  viiden  vuoden  välein  ja  ilmoitettava  tästä 
valvontaviranomaiselle.

Perustelut:  Maa-aineslain  5  a  §:n  mukaan  luvan  hakijan  on  tehtävä  osana 
ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.  Määräys on tarpeen,  jotta 
kaivannaisjätteen  syntyä  voidaan  ehkäistä  ja  vähentää  sen  haitallisuutta  sekä  edistää 
jätteen  hyödyntämistä  ja  turvallista  käsittelyä.  Tarkistamalla  suunnitelma  määräajoin 
varmistetaan suunnitelman ja toiminnan vastaavuus. MaL 5 a §, 16b §.

10. Ottoalueiden maisemointityöt on tehtävä vaiheittain. Pohjoinen alue on oltava hyväksytysti 
maisemoitu,  ennen  kuin  eteläiseltä  alueelta  otetaan  maa-aineksia.  Lisäksi  ottoalueen 
vaiheittaista  maisemointia  on  tehtävä  mahdollisuuksien  mukaan  ottamistoiminnan 
edetessä. Alueelle on muodostettava riittävän paksu kasvualusta kasvillisuudelle ja se on 
metsitettävä  tarvittaessa  istuttamalla  tai  kylvämällä.  Maisemointitöissä  luiskaukseen  ja 
kuoppien  tasaukseen  saa  käyttää  vaan  alueelta  kuorittuja  pintamaita  tai  muita 
tarkoitukseen  soveltuvia  alueella  olevaan  maa-ainekseen  verrattavia  puhtaita  maa-
aineksia.  Maisemointitöihin  alueen  ulkopuolelta  tuotavan  orgaanisen  aineksen  käytöstä 
tulee  antaa  erillinen  selvitys  valvontaviranomaiselle.  Orgaanista  ainesta  ei  saa  tuoda 
alueelle ennen valvontaviranomaisen antamaa hyväksymistä niiden käytöstä. Luvanhaltija 
tekee  maisemointitöiden  valmistumisesta  ilmoituksen  valvontaviranomaiselle 
lopputarkastusta varten, viimeistään kuitenkin ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. 

Perustelut:  Maisemoinnin  ensisijainen  tavoite  on  saattaa  maa-ainestenottamisalue 
turvalliseksi  ihmiselle  ja  ympäristölle.  Oikealla  maisemoinnilla  alue  sopeutetaan 
ympäröivään  maisemaan  ja  luontoon  sekä  mahdollistetaan  alueen  jälkikäyttö.  Lisäksi 
Muualta  tuodut  maa-ainekset  saattavat  aiheuttaa  riskin  pohjaveden  laadulle. 
Valvontaviranomaisen  hyväksymisellä  varmistetaan  orgaanisen  aineksen  soveltuvuus 
kohteeseen. MaL 11 §, MaA 6 §, MaA 8 §.

11. Maa-ainesluvan  haltijan  tulee  vuosittain  ilmoittaa  lupaviranomaiselle  otetun  aineksen 
määrä ja laatu edelliseltä vuodelta ensisijaisesti  sähköisen NOTTO –järjestelmän kautta 
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Perustelut: Määräys perustuu maa-aineslain 23 a §: ään. MaL 23 a §, MaA 9 §.

12. Mahdollisesta kiviaineksen murskauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua 
tai  tärinää  aiheuttavasta  toiminnasta  (meluilmoitus)  Pieksämäen  kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. 
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Perustelut: Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 118 §: ään. MaL 11 §, YSL 118 §.

13. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava vakuudet Keski-
Savon  ympäristölautakunnalle/Leppävirran  kunnalle  jälkihoitotöiden  hoitamisen 
varmistamiseksi.  Pohjoisen  alueen  länsiosan  osalta  vakuussumma  25  900  euroa  on 
asetettava  ennen  luvanmukaisen  toiminnan  aloittamista.  Vakuudet  pohjoisen  alueen 
itäosan osalta 7 350 euroa ja eteläisen alueen osalta 23 650 euroa on asetettava ennen 
näiden alueiden avaamista.  Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan 
voimassaoloajan.  Vakuuden  arvoa  voidaan  tarkistaa  luvan  voimassaoloaikana.  Osa-
alueiden  vakuudet  voidaan  vapauttaa  vaiheittain  vasta  sen  jälkeen,  kun 
valvontaviranomainen  on  lopputarkastuksessaan  hyväksynyt  jälkihoitotoimet 
lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.  

Perustelut:  Määräys  on  annettu  maa-aineslain  11  ja  21  §:n  nojalla  määrättyjen 
toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi.  Hakemuksessa ei ole esitetty vakuutta alueen 
jälkihoitotoimenpiteiden  varmistamiseksi,  joten  vakuus  määrätään  Keski-Savon 
ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 vahvistaman maa-ainestaksan mukaisesti. MaL 11, 
12, 21 §, MaA 8 §.

14. 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.

Perustelut: Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta. 
MaA 6, 7 §.

Yleiset perustelut
Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan
ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen 
on saatava lupa. Koska alueella jatketaan maa-ainesten ottamistoimintaa ja alueen jälkihoitoa 
ei ole saatettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Maa-aineslain 6 §:n 
mukaan  lupa  maa-ainesten  ottamiseen  on  myönnettävä,  jos  asianmukainen 
ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten 
rajoitusten kanssa.

Asiaa  harkittaessa  on  otettu  huomioon  myös  lupamääräysten  vaikutus.  Maa-
ainestenottotoiminnasta on esitetty asianmukainen ottosuunnitelma ja annettu tarpeelliset tiedot 
lupa-asian käsittelyä varten.

Ottamisalueella on harjoitettu maa-ainestenottamista vuosikymmenen ajan. Ottamistoiminta ei 
aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Alue 
muotoillaan ympäristöönsä soveltuvaksi jälkihoidon yhteydessä. Maa-aineshuollon kannalta on 
perusteltua  hyödyntää  olemassa  olevat  ottamisalueet  mahdollisimman  tehokkaasti.  Alueen 
maisemointi hoidetaan vaiheittain niin, että yhtä aikaa on avointa ottoaluetta mahdollisimman 
vähän. Alueen pintamaita kuoritaan vuosittain oton edetessä. Näin ollen pohjaveden laatu tai 
antoisuus ei vaarannu, eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa 
tapahdu. Luvassa on annettu määräyksiä sekä määrätty tarvittavat vakuudet.

Toimittaessa tämän lupapäätöksen määräysten mukaisesti  ei pohjaveden laatu tai antoisuus 
vaarannu, eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tapahdu. ELY-
keskus  on  luokitellut  Tinakypärän  pohjavesialueen  (0659406) vedenhankintakäyttöön 
soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkaan 2 (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva 
pohjavesialue). Alue ei ole tällä hetkellä vedenhankintakäytössä eikä siellä ole vedenottamoa. 
Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu sellaisia päästöjä ympäristöön, joilla olisi merkittäviä 
pysyviä tai pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia. 
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Vastaus annettuihin lausuntoihin
Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton lausunnot on huomioitu 
lupamääräyksissä nro 2 - 3, 5 - 7, 10 ja 13.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen (liikenne- ja infrastruktuuri) lausunto on huomioitu 
lupamääräyksessä nro 4.

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa edellytetyt seikat on otettu 
huomioon annettaessa lupamääräykset nro 5 - 8.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki 555/1981 (MaL) 1, 3-7, 10-13, 19, 20, 21, 23, 23 a §:t
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 (MaA) 1-4, 6-9 §:t
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013
Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (YSL) 118 §
Hallintolaki 434/2003, 43 – 49, 59 ja 62 a §
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 17.12.2020 § 80

Maksut
Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80
maa-ainestaksan  mukaisesti  kuulemiskuluineen  2500  euroa  ja  vuotuista  valvontamaksua 
peritään voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan maa-aineslain 19 §:n sekä hallintolain 59 § ja 62 a §: ien mukaisesti. 
Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä.

Jakelu
Sora ja Maansiirto J Partanen Ky ja Soraliike Hänninen Ky 
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon Maakuntaliitto
Pieksämäen terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Savon ELY-keskus

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

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

Valitusaika ja valituksen toimittaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksi saannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

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

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

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

Valitusoikeus Valitusoikeus on:
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen 
ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä 
sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on muuttanut kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut lupapäätöksen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 09.03.2023 / 22 §



2/(2)

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian 
käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 260 €.
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 17 – 19, 26 - 28 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 22 - 25 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 20 - 21 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
09.03.2023
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