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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/94/11.01.00/2023

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN 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, ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 27 § mukaista ympäristölupaa soran murskaukselle. Lupaa haet-
tiin kymmenen vuoden ajalle. Ottamisalueelta tuotettaisiin murskelajitteita 
keskimäärin 20 000 t ja enintään 40 000 t vuodessa. 

Suunniteltu maa-ainesalue sijoittuu Syvänsiin, Tervaruukinsalon 1. lk poh-
javesialueelle. Suunnitelma-alue on Syvänsinpään vedenottamon kaukosuo-
javyöhykeen ulkopuolella, mutta raja menee koillis-itäpuolella ottoalueen 
välittömässä läheisyydessä. Vedenottamolle on matkaa 1,1 km. Tervaruu-
kinsalon arvokas harjujen suojelualue (ge 491) ja Natura-alue 
(nat 400) sijaitsevat n. 100 metrin etäisyydellä ottamisalueesta.

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

Ympäristölupahakemus oli nähtävillä 13.1.–13.2.2017 välisen ajan Jorois-
ten kunnanviraston yhteispalvelupisteellä. Hakemuksesta saapui 4 kappalet-
ta lausuntoja, mielipiteitä tai muistutuksia ei saapunut kuulemisaikana.

Maa‐aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus on ollut tarkoitus ratkais-
ta samanaikaisesti. Ympäristölupahakemuksen käsittely on odottanut maa-
aineslupahakemukseen liittyvää vesilain mukaisen luvan ratkaisua. Hank-
keelle ei myönnetty vesilain mukaista lupaa maa-ainestenottoon (ISAVI/
1468/2017 ja VHaO:n päätösnro 21/0013/1). 

Maanrakennus Viljakainen ilmoitti 14.2.2023 peruvansa Keski-Savon ym-
päristölautakunnassa vireillä olevat maa‐aineslupa‐ ja ympäristölupahake-
mukset koskien Vekselin aluetta, Tervaruukki 6:46.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen voi periä maksun luvan käsittelystä. 15.12.2016 § 83 hyväksytyn 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaisesti, mikäli asian käsit-
tely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa ennen kuin asiasta on tehty 
päätös, peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet kustannuk-
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set. Perittävien kustannusten määrä saa olla enintään vastaavasta päätökses-
tä tai muusta suoritteesta perittävän käsittelymaksun suuruinen.

Esityslistan oheismateriaali
Ympäristölupahakemuksen asiakirjat
Hakijan ilmoitus hakemuksen perumisesta 14.2.2023

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

Päätösesitys: Maanrakennus Viljakainen Oy:n vireille laittaman ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 27 § mukaisen ympäristölupahakemuksen käsittely Joroisten 
kunnan Kotkatlahden kylän kiinteistölle Tervaruukki 171-408-6-46 päättyy.

Hakemuksen käsittely päättyy, koska hakija ilmoitti 14.2.2023 peruvansa 
maa‐aineslupa‐ ja ympäristölupahakemukset koskien Vekselin aluetta, Ter-
varuukki 6:46.

Asin käsittelystä peritään hakemuksen peruuttamiseen mennessä aiheutu-
neet kustannukset. 15.12.2016 § 83 hyväksytyn taksan, kohdan 6.2 mukai-
sesti lupa kiven ja soran murskaamiselle maksaa 2250 euroa. Tehtyä työ-
määrää vastaava osuus on tässä tapauksessa 35 % taksan mukaisesta mak-
susta eli 787,50 euroa. Lisäksi hakijalta peritään lehtikuulutuksesta 
aiheutuneet kustannukset.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. 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
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen
Keski-Savon Vesi Oy
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen 

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

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

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

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

 
Valituksen liitteet 

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

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös 
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen 
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. 
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Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
käyntiosoite.  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin.  029 56 42780 
faksi:  029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi 
aukioloaika:  klo 8-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

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

Tämän kokouksen päätökset § 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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