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Kokousaika 9.3.2023 klo 17:01 – 18:37 

Kokouspaikka Teams-kokous

Läsnä Virva Leväinen, puheenjohtaja
Jarkko Laukkanen, I varapuheenjohtaja
Henna Tiitinen, II varapuheenjohtaja
Hannu Viirimaa, jäsen, saapui §18 aikana klo 17:08
Maarika Salstela, jäsen
Osmo Puustinen, jäsen
Virpi Ettanen, jäsen
Jouni Sikanen, jäsen
Juha-Pekka Sopanen, jäsen
Mika Tinakari, jäsen
Marja Kiviniemi, jäsen
Jussi Mikkonen, jäsen, poistui §27 aikana klo 17:57

Erkki Hynninen, kunnanhallituksen edustaja
Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä
Eila Kainulainen, esittelijä

Muut osallistujat

Poissa

Asiat § 17 - 28

Allekirjoitus
ja varmennus 

Leppävirralla 9.3.2023

Virva Leväinen
puheenjohtaja

Merja Voutilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat

Marja Kiviniemi Virpi Ettanen

Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti. 

Nähtävillä olo Tämä pöytäkirja on 10.3.2023 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan 
verkkosivuilla www.leppavirta.fi.
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D/93/11.01.08/2023

MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN PERUMINEN VEKSELIN 
ALUEELLE, TERVARUUKKI 6:46, MAANRAKENNUS VILJAKAINEN OY

Keski-Savon ympäristölautakunta 9.3.2023

Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on vireillä 30.5.2016 
saapunut maa-aineslupahakemus ja 30.5.2016 saapunut ympäristölupahake-
mus koskien maa-ainestenottoa sekä kiven ja soran murskausta Tervaruu-
kinsalon Vekselin alueella, kiinteistöllä Tervaruukki 6:46.

Maanrakennus Viljakainen Oy:n hakemus koskee Joroisten kunnan Kotkat-
lahden kylän kiinteistölle Tervaruukki 171-408-6-46, maa-aineslain 
(555/1981) 4 § mukaista lupaa hiekan ja soran ottoon 200 000 m3ktr mää-
rälle 10 vuoden aikana. Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue Tervaruu-
kinsalon 1 lk. pohjavesialueelle. 

Suunniteltu maa-ainesalue sijoittuu Syvänsiin, valtatie 23:n eteläpuolelle. 
Ottamisalue on Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykeen ulko-
puolella, mutta raja menee koillis-itäpuolella ottoalueen välittömässä lähei-
syydessä. Vedenottamolle on matkaa 1,1 km. Tervaruukinsalon arvokas 
harjujen suojelualue (ge 491) ja Natura-alue (nat 400) sijaitsevat n. 100 
metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamissuunnitelma on laadittu kahteen 
ottamisvaiheeseen. Lupahakemus koski ensimmäistä ottamisvaihetta.

Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Voimassa oleva 
Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010.

Maa-aineslupahakemus oli nähtävillä 13.1.–13.2.2017 välisen ajan Jorois-
ten kunnanviraston yhteispalvelupisteellä. Hakemuksesta saapui 3 kappalet-
ta lausuntoja. Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon Maakuntaliiton ja 
Keski-Savon Vesi Oy:n lausunnoissa vastustettiin uuden maa-ainestenotto-
alueen avaamista. Muistutuksia ei saapunut.

Joroisten kunnanhallitus teki 10.4.2017 § 69 päätöksen maa-aineslain mu-
kaisen lupa-asian käsittelyn siirrosta Keski-Savon ympäristölautakunnalle; 
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta sekä maa-aineslain muuttami-
sesta tulivat voimaan 1.7.2016, jonka myötä maa-aineslaissa ja asetuksessa 
tarkoitetun luvan myöntäminen siirtyi kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sena toimineelle Joroisten ympäristölautakunnalle. Keski-Savon ympäristö-
lautakunta on toiminut Joroisten ympäristönsuojeluviranomaisena 1.1.2017 
alkaen. 

Keski-Savon ympäristölautakunta teki 4.5.2017 § 30 päätöksen maa-aines-
lupahakemuksen käsittelyn lykkäämisestä, kunnes toimintaan on saatu Ve-
silain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukainen lupa. 
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Itä-Suomen Aluehallintovirasto hylkäsi vesilain mukaisen hakemuksen pää-
töksellään 20.11.2018 (Dnro ISAVI/1468/2017).

Vaasan Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 07.04.2021 (nro 21/0013/1) 
Maanrakennus Viljakaisen tekemän valituksen Itä-Suomen Aluehallintovi-
raston päätöksestä.

Maanrakennus Viljakainen Oy ilmoitti 14.2.2023 peruvansa Keski-Savon 
ympäristölautakunnassa vireillä olevat maa-aineslupa- ja ympäristölupaha-
kemukset koskien Vekselin aluetta, Tervaruukki 6:46.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakija tai toimen-
piteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 
§:n nojalla kunnalle voimassa olevan taksan mukaisen maksun. Keski-Sa-
von ympäristölautakunnan 15.12.2016 § 83 hyväksymän maa-ainestaksan 
kohdan 2.6 ja 2. mom. mukaan Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olen-
naisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahake-
mus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaa-
va osuus maksusta.

Esityslistan oheismateriaali:
Maa-aineslupahakemuksen asiakirjat
Joroisten kunnanhallitus 10.4.2017 § 69 päätös maa-aineslain mukaisen lu-
pa-asian käsittelyn siirrosta
Keski-Savon ympäristölautakunta 4.5.2017 § 30 päätös maa-aineslupahake-
muksen käsittelyn lykkäämisestä
Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 20.11.2018 
(Dnro ISAVI/1468/ 2017)
Vaasan Hallinto-oikeus päätös 07.04.2021 (nro 21/0013/1)
Hakijan ilmoitus hakemuksen perumisesta 14.2.2023

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

Päätösesitys: Maanrakennus Viljakainen Oy:n vireille laittaman maa-aineslain 4 §:n mu-
kaisen lupahakemuksen käsittely Vekselin alueelle, kiinteistölle Tervaruuk-
ki 6:46 päättyy.

Hakemuksen käsittely päättyy, koska hakija on ilmoittanut 14.2.2023 kes-
keyttävänsä maa-aineslupaprosessin.

Asian käsittelystä peritään hakemuksen keskeyttämiseen mennessä aiheutu-
neet kustannukset. Luvan käsittelyn aikaan voimassa olleen Keski-Savon 
ympäristölautakunnan 15.12.2016 § 83 hyväksymän maa-ainestaksan mu-
kaisesti maa-aineslupa 200 000 m3 ktr ottomäärälle, 3,22 ha alueelle mak-
saa 2 180 euroa. Taksan kohdan 2.6 mukaisesti tehtyä työmäärää vastaava 
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osuus on tässä tapauksessa 50 % taksan mukaisesta maksusta, eli 1 090 eu-
roa. Lisäksi hakijalta peritään lehtikuulutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oi-
keuteen. Valitusosoitus on liitteenä

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös tiedoksi: Maanrakennus Viljakainen Oy
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon Maakuntaliitto
Pohjois-Savon Maakuntaliitto
Keski-Savon Vesi Oy
Pieksämäen kaupunki
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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. 
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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 270 € 
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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
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