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Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453
1. ASIA
Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupa soran ottotoimintaan tilalla
Heinämäki (925-409-9-4), Vieremä
2. LUVAN HAKIJA
Hannu Piippo
Marttisenjärventie 494
74230 SALAHMI
Y-tunnus: 1952215-9
Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, puh. 0500 379364, s-posti: hannupiippo@hotmail.com
3. MAANOMISTAJA
Tilan omistavat Hannu ja Sirpa Piippo.
4. KIINTEISTÖ JA ALUE
Vieremän kunta, Marttisenjärven kylä, tila Heinämäki (925-409-9-4)
kiinteistön pinta-ala 45,15 ha
Ottamisalueen pinta-ala: 2,3 ha
Ottamisalueen sijainti:
Heinämäen soranottoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Vieremän kunnan
taajamasta pohjoiseen Marttisenjärven kylällä. Alue sijoittuu samalla
kiinteistöllä olevan kallion ottoalueen eteläpuolelle. Maa-ainesalueen muu
ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Tieyhteys ottoalueelle kulkee
Marttisenjärventieltä erkanevan yksityistien kautta. Maa-ainesalueen lähin
osoite on Marttisenjärventie 538.
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Maa-ainesalueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Savon
maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011)
alueelle ei ole kaavamerkintöjä.
5. LUVAN VOIMASSAOLO
Haettu voimassaoloaika

15 vuotta

6. OTETTAVA MAA-AINES
Sora
Kokonaisottomäärä: 25 000 m3ktr
Vuotuinen ottoarvio: 1 700 m3ktr
7. OTTAMISALUEESEEN KOHDISTUVAT AIKAISEMMAT LUVAT
Heinämäen soranottoalueella on ollut aiemmin seuraava Vieremän
kunnanhallituksen myöntämä maa-aineslupa:
- 17.12.2010 § 274 Hannu Piippo 20 000 m3ktr sora ja hiekka, 2010 – 2020,
otettu noin 18 000 k-m3
- tätä aiemmista luvista ei ole tietoa NOTTO-rekisterissä
8. OTTAMISSUUNNITELMA
Hakija on esittänyt 14.10.2020 päivätyn (päivitetty karttoja 2.3.2021)
28.10.2020 saapuneen ottamissuunnitelman, jonka mukaan 1,9 ha
alueelta otetaan maa-aineksia 25 000 m3ktr 15 vuoden aikana. Vuotuinen
otto on noin 1 700 m3ktr soraa, vaihdellen kysynnän mukaan. Otettavat
maa-ainekset on tarkoitus pääasiassa käyttää lähialueen tiestön
parantamiseen.
Perustelut 15 vuoden ottamisajalle ovat seuraavat: alueen syrjäisen
sijainnin ja pienen menekin vuoksi ottoalue tulisi käytettyä kokonaan
viidentoista vuoden aikana. Lähistöllä ei hakijan mukaan ole häiriintyviä
kohteita.
Ottamisalueen pinta-ala on 2,3 ha, josta 1,90 ha on varsinaista
soranottoaluetta ja 0,40 ha soranottoon kohdistuvaa varastoaluetta.
Varastoalueena käytetään myös ottoalueen pohjaa. Aiemman maaainesluvan mukaista avattua ottoaluetta on noin 1 ha ja se laajenee tämän
hakemuksen myötä noin 0,9 ha.Ottoalueen maanpinta vaihtelee
nykytilanteessa välillä + 123,0…+133,0 m. Alin ottamistaso on +123,00 m
(N60). Ottosyvyys on enintään 8 metriä, keskimäärin 1,3 metriä.
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Suunniteltu ottoalue on jo pääosin maa-ainesten ottoaluetta, etelä-, itä- ja
länsireunalla on taimikkoa. Vanhan ottoalueen pohjalla tulee kallio vastaan
ja se nousee ottoalueelle pohjoiseen päin. Suunnitellun ottoalueen
pohjoispäässä ei ottaminen tule ulottumaan tasolle +123,00 m (N60)
kallion takia. Ottamisalueet sekä ottamissyvyydet merkitään maastoon
paaluilla ja korkeusmerkeillä. Ottotasoa osoittava syvyysmerkki
asennetaan siten, että siitä voidaan seurata ottamisen syvyyttä. Alueelle
asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä jykästä seinämästä varoittavia
tauluja kun luiskan jyrkkyys on suurempi kuin 1:2.
Ottaminen suoritetaan käyttäen normaaljea luiskan kaltevuuksia siten,
että alueen reunoille jää maata jolla voidaan viimeistellä luiskat
kaltevuuteen n. 1:3. Käytännössä ottaminen tapahtuu kaivualueella, jolloin
otto- ja kaivualueiden väliin jää viimeistelyyn tarvittava maa-aines.
Ottaminen jatkuu nykyiseltä ottoalueelta etelään, itään ja länteen.
Varastoalueena käytetään kallioalueen vieressä olevaa varastoaluetta.
Myöhemmin toiminnan edetessä voidaan tarvittaessa käyttää myös
ottoalueen pohjaa varastona.
Alueella on hienoa ja karkeaa soraa sekä paikoin myös hienojakoista silttiä,
jota ei voi hyödyntää rakennustoiminnassa. Humuskerros varastoidaan
ottamisalueen reunoille pintamaiden varastoalueelle odottamaan
ottamistoiminnan loppumista. Ottamisvaiheessa kannattaa montun
pohjalle jättää maastoon sulautuvia kumpareita elävöittämään maisemaa
ajatellen ottotoiminnan jälkeistä aikaa.
Mikäli ottamisalueella on tarvetta poltto- ja voiteluaineineille, ne
säilytetään kaksoisseinämällä varustetussa säiliössä. Kaivutoiminnassa
käytettävien koneiden huolto- ja säilytysalueella pohja tiivistetään.
Työkoneiden osalta valvotaan, ettei niistä pääse vuotamaan maahan
poltto- tai voiteluaineita, eikä hydrauliikkanesteitä. Mikäli
ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölyn sidontaan, se suoritetaan
puhdasta vettä käyttäen.
Heinämäki- kiinteistö rajautuu seitsemään naapurikiinteistön rajaan.
Kiinteistön pohjois- ja länsirajalla on Kumpula-kiinteisto (925-409-10-0)
joka on maa- ja metsätalouskäytössä ja lännessä asuinarakennus. Lännessä
on myös Lisä-Kumpula (925-409-5-44) joka on metsätalouskäytössä sekä
Piippola (925-409-9-1) jossa on hakijan asuinrakennus. Itäpuolella
kiinteistö rajautuu metsätalouskäytössä olevaan tilaan Marttisenmäki
(925-409-5-71). Kiinteistö rajautuu kaakossa kulmittain
metsätalouskäytössä olevaan tilaan Jokiniemi II (925-409-5-24).
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Eteläpuolella ovat metsätalouskäytössä olevat tilat Jokiranta (925-409-574) ja Kumpare (925-409-5-75). Ottoalueen eteläpäässä naapuritilan
rajaan jää noin 30 metrin suojaetäisyys.
Alle 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitsee seitsemän
asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Kumpulan kiinteistön (925-409-10-0)
lähin rakennus sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Piippola
kiinteistön (925-409-9-1) lähin rakennus sijaitsee noin 200 metrin
etäisyydellä ottoalueesta. Heinämäki 1 kiinteistön (925-409-9-95)
rakennukset sijaitsevat noin 260 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Koskenkorva kiinteistön (925-409-5-19) rakennukset sijaitsevat noin 320
metrin etäisyydellä ottoalueesta. Jokiranta kiinteistön (925-409-5-74)
rakennukset sijaitsevat noin 380 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Saukkoniemi kiinteistön (925-409-9-3) rakennukset sijaitsevat noin 460
metrin etäisyydellä ottoalueesta. Kauppila kiinteistön (925-418-2-17)
rakennukset sijaitsevat noin 480 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Ottoalueen ja asutuksen välissä on metsää sekä pelto- ja piha-alueita.
Heinämäen soranottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
on noin 2,5 kilometrin päässä oleva Karjumäen 1-luokan pohjavesialue
(0892503). Arvio pohjaveden pinnasta on tehty viereisen Ruostepuron
vesipinnasta, joka on noin tasolla +121.00 – 121.50 m (N60). Alueella ei ole
pohjavesiputkia. Alimman ottotason +123,00 m (N60) m ja puron
pinnantason väliin jää 2-1,5 metrin suojakerros.
Hakijalla ei ole tiedossa lähellä olevia kaivoja joihin ottotoiminta voisi
vaikuttaa. Kaikki lähialueen kiinteistöt ovat rakennetun vesijohdon piirissä,
joten tiloilla ei ole käytössä olevia talousvesikaivoja. Lähiseudulla ei ole
tiedossa lähteitä. Lähin lähde on karttatarkastelun perusteella ottoalueen
pohjoisreunasta noin 1,8 kilometrin päässä luoteessa.
Lähin vesistö on Ruostepuro, joka kulkee noin 75 m päässä ottoalueen
länsipuolella. Seuraavaksi lähin vesistö on Kotvakkojoki noin 375 m
etäisyydellä ottoalueen eteläpuolella.
Maa-ainesalue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen (04) Iisalmen reitin valumaalueen (04.5) Iso-Iin valuma-alueen (04.53) Kotvakkojoen valuma-alueelle
(04.535).
Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011) ottoalueella ei ole merkintöjä. Heinämäen
soranottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse
luonnonsuojelualueita, Natura 2000-verkostoon tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita eikä muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita
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kohteita. Ottoalueesta noin 2,7 kilometriä kaakossa on lähin suojelualue
(Suomi 100 yksityismailla oleva suojelualue). Ottoalueesta noin 5,2
kilometriä itään on Selkäsuon Natura 2000-alue (FI0600106). Lähin
muinaismuistolain suojelema kohde on ottamisalueesta lounaaseen noin
3,3 kilometrin etäisyydellä oleva Karjumäki (inventoitu 2010,
inventointinumero 1000017490, kiinteä muinaisjäännös).
Ottamisalueella ja sen läheisyydessä ei ole maisemallisia tai muita
suojeluvarauksia, joten maa-aineksen otolla ei ole näihin vaikutuksia.
Murskaus
Soraa murskataan alueella. Alueella on tarpeen murskata soraa
keskimäärin 2 päivää vuodessa eli koko viidentoista vuoden lupakauden
aikana yhteensä 30 päivää. Murskausta ei tehdä vuosittain, vaan
keskimäärin 1-5 vuoden välein menekin mukaan. Murskattava kivimäärä
on arviolta kokonaisuudessaan noin 20 000 m3 eli keskimäärin 1 300 m3
vuodessa. Murskausta tehdään samassa yhteydessä kun viereisen
kallionottoalueen kivimursketta tehdään. Murskauksesta tehdään
meluilmoitus viimeistään 30 päivää ennen melua aiheuttavan toiminnan
aloittamista.
Kiviä murskataan varsinaisen soranottoalueen pohjalla. Kallion murskaus
on erikseen lähellä kalliorintausta toisella alueella. Näiden alueiden
murskaus- ja varastointialueet ovat rinnakkaiset.
Alueella ei seulota soraa.
Liikennöinti ja liikennejärjestelyt
Tieyhteys ottoalueelle kulkee Marttisenjärventieltä erkanevan yksityistien
kautta. Yksityistien käyttöoikeudesta on sovittu suullisesti. Tien alkuosa
kulkee luvanhakijan äidin omistamalla maalla. Tie on pääasiassa Tornator
Oyj:n hallinnassa, joka on luvannut luvanhakijalle tiehen käyttöoikeuden,
kunhan pitää omalla kustannuksellaan tien kunnossa.
Alueella on liikennöintiä raskaalla kalustolla keskimäärin noin 2 kertaa
viikon aikana. Tuolloin päivässä on käyntikertoja noin 1-5 kpl.
Jätteet
Ottotoiminnan aikana huolehditaan alueen siisteydestä ja jätehuollosta.
Toiminnasta muodostuu lähinnä pienimuotoista sekajätettä, joka
toimitetaan asianomaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten
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mukaisesti. Jäteöljyt ja ja talousjäte toimitetaan asianmukaisille
keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Metalliromut
viedään metallinkeräykseen. Jätteitä ei varastoida toiminta-alueella.
Jätteet varastoidaan siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta
valumia maaperään. Alueella ei polteta eikä sinne haudata jätteitä.
Mahdollisia pilaantuneita maa-aineksia ja öljyn imeytysainetta ei
varastoida alueella vaan ne kuljetetaan välittömästi kunnan osoittamaan
paikkaan. Alueella ei tehdä koneuden huolto- ja korjaustöitä eikä säilytetä
polttoaineita. Toiminta-alueella ei ole käytössä käymälää.
Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen
ympäristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Luontoon
kuulumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin
keräyspaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset voidaan soveltuvin osin käyttää
alueen jälkihoitoon.
Alueelle on laadittu 14.10.2020 kaivannaisjätteen jätehuollon
suunnitelma. Kaivannaisjätteet 4 100 m3 (pintamaat 4000 m3 ja kannot ja
hakkuutähteet 100 m3) hyödynnetään alueen maisemointiin.
Vaikutukset maaperään, sekä pinta- ja pohjaveteen
Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tilanteen paheneminen estetään ja
ryhdytään toimenpiteisiin öljyyntyneen maaperän poistamiseksi. Asiasta
ilmoitetaan välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäröiviltä alueilta ei johdeta pintavesiä ottamisalueelle, josta ne
voisivat kulkeutua pohjaveteen. Mikäli ottamistoiminnan aikana on
tarvetta pölynsidonnalle, se suoritetaan puhdasta vettä
käyttäen.Pohjaveden pinnan ylä- tai alapuolisia massanvaihtoja ei tehdä.
Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen
välittömässä läheisyydessä ole pohjavesialueita tai lähteitä. Ylimmän
arvioidun pohjavedenpinnan yläpuolelle jätetään vähintään 1,5 – 2,0
metrin vahvuinen häiriintymätön suojakerros. Jättämällä kyseinen
suojakerros, toimimalla suunnitelmassa esitettyjen periaatteiden
mukaisesti ja maisemoimalla alue suunnitelman mukaisesti
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ottamisen edetessä, ei hankkeesta
arvioida aiheutuvan haittaa pohjaveden tilaan.
Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat ottoalueesta n. 160-200 m päässä, joten
toiminnalla ei ole vaikutusta asumisviihtyvyyteen. Pölyhaittojen
vähentämiseksi pölyn sidotaan käytetään tarvittaessa puhdasta vettä.
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Maa-aineksen otosta ei arvioida aiheutuvan ympäristölle pöly- tai
meluhaittaa.
Alueen eläimistöä tai kasvistoa ei ole inventoitu. Maastotutkimuksen
yhteydessä suoritetun perushavainnoinnin perustella alueella ei ole
havaittu harvinaisia, uhanalaisia tai suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja. Alueen
eläimistö ja kasvillisuus eivät poikkea siitä, mitä se lähialueilla tämän
kaltaisilla alueilla on. Alueen viimeistelytöiden jälkeen alkuperäinen
kasvillisuus ja eläimistö palautuvat alueelle.
Alueen syrjäisen sijainnin vuoksi ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia
seudun kaukomaisemakuvaan. Maa-aineksen oton vaikutukset ovat
lähinnä lähimaisemasakuvaan ja ottamisalueeseen liittyviä ja pääosin
ottamistoiminnan aikaisia ja jäävät siten väliaikaisiksi ja vähäisiksi.
Ottamistoiminnan päätyttyä alue muuttuu loivapiirteiseksi
maastopainanteeksi ja viimeistelytoiden jälkeen, metsän uudistuttua alue
sulautuu saumattomasti lähimaastoon.
Toiminnan ja laitteiden tarkkailu ja raportointi
Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain (31.1. mennessä) ilmoittaa
lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu NOTTO-järjestelmän
kautta.
Ottotoiminnasta ja mahdollisesta murskauksesta pidetään
työmaapäiväkirjaa. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien viranomaisten
saatavilla.
Päästöjen, haittojen ja jätteiden tarkkailu
Päästöjä ei mitata, mutta päästöjä seurataan ja ehkäistään koneiden
huollolla.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen
Hakemuksessa ei ole esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan
soveltamista.
Alueen maisemointi ja jälkihoitosuunnitelma
Viimeistelytyötä tehdään ottamisen aikana toiminnasta poistuneilla
alueilla, jolloin luiskat viimeistellään kaltevuuteen noin 1:3. Luiskan
yläreunat pyöristetään siten, että ottamispaikan reunoille ei jää teräviä
luonnottoman näköisiä pinnanmuotoja vaan kaikissa viimeistelytöissä
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pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin.
Ottamisalueen pohjalle tehdään ylijäämämaista 2-3 metriä korkeita
kumpareita elävöittämään maisemaa. Ottoalueen pohjalla oleva kallio
määrää pitkälle sen, minkä muotoiseksi ottoalueen pohja jää. Luiskien ja
pohjan päälle levitetään 10-15 cm paksuinen humuskerros läjitetyistä
pintamaista ja alueen annetaan taimettua luontaisesti. Taimettumista
täydennetään tarvittaessa täydennysistutuksin mikäli luontainen
uudistuminen ei kaikkialla toteudu riittävän tiheänä. Viimeistelytyö
saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä. Pohjavedelle haitallisia
aineksia ei käytetä viimeistelyssä, vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan
paikkaan.
Ottamislaueella olevat pintamaat riitävät hyvin maisemointiin. Lupaalueella on runsaasti hienojakoista maa-ainesta, jota ei voida hyödyntää
ottotoiminnassa. Maa-aineksia tarvitse tuoda muualta maisemointia
varten. Pintamaat levitetään loppuvaiheessa viimeisteltyjen luiskien ja
pohjan päälle. Pintamaita arvioidaan kertyvän lupa-aikana noin 4000 m3
ktr. Pintamaita käytetään lupa-aikana käytöstä poistuneiden alueiden
maisemoinnissa. Maisemaa elävöittävät kumpareet tehdään pääasiassa
ottotoiminnasta jääneillä ylijäämäkiviaineksilla sekä hienojakoisella maaaineksella.
Alue otetaan metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan loputtua. Kasvillisuus
pyritään palauttamaan alueelle mahdollisimman nopeasti eli sitä mukaa
kun maata vapautuu ottamistoiminnasta.
Turvallisuusjärjestelyt ja poikkeustilanteisiin varautuminen
Alueelle asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä jykästä seinämästä
varoittavia tauluja.
Mikäli ottamisalueella on tarvetta poltto- ja voiteluaineineille, ne
säilytetään kaksoisseinämällä varustetussa säiliössä.
Poltto- ja voiteluaineiden valumis- ja vuotoriskejä ehkäistään huoltamalla
työkoneita säännöllisesti. Työkoneissa on jauhesammuttimet ja
imeytysmateriaalia mahdollisen poltto- ja voiteluainevuodon varalle.
Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aikana
Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tilanteen paheneminen estetään ja
ryhdytään toimenpiteisiin öljyyntyneen maaperän poistamiseksi. Asiasta
ilmoitetaan välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
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9. ASIAN KÄSITTELY
9.1 Vireille tulo ja täydentäminen
Hannu Piippo on toimittanut ympäristölautakunnalle lupahakemuksen
sähköisenä 28.10.2020 ja paperilla 11.12.2020. Hakemusta on täydennetty
3.3.2021 ja 18.4.2021.
9.2 Hakemuksesta tiedottaminen
Lupahakemuksesta on kuulutettu Ylä-Savon SOTEn sähköisellä
ilmoitustaululla 12.3. – 19.4.2021. Niille naapurikiinteistöille lähetettiin
hakemuksesta erikseen tieto tavallisena kirjeenä 10.3.2021, joita hakija ei
ollut kuullut. Tietoteknisen virheen vuoksi kuulutusta ei oltu julkaistu
Vieremän kunnan sähköisellä ilmoitustaululle, joten hakemus kuulutettiin
uudelleen.
Vieremän kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 22.4. – 31.5.2021.
Hakemusasiakirjat olivat edellä mainittuna aikana nähtävillä Vieremän
kunnan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän internetsivuilla.
9.3 Muistutukset
Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.
9.4 Pyydetyt lausunnot
Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.
9.5 Hakijan kuuleminen
Hakijaa ei ole kuultu, koska hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
9.6 Tarkastukset
Luvan käsittelyn yhteydessä alueella ei ole tehty tarkastusta, koska siellä
on käyty aiemmin.
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Valmistelijan päätösehdotus:
10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ympäristölautakunta myöntää 15 vuodeksi Hannu Piipolle luvan maaainesten ottoon 2,3 ha:n alalle tilalla Heinämäki (925-409-9-4)
ottosuunnitelman (päivätty 14.10.2020, täydennetty 3.3.2021)
suunnitelmapiirustuksen mukaiselle alueelle. Hakemuksessa ja ottosuunnitelmassa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava kohdassa
11 esitettyjä lupamääräysten ehtoja.
11. LUPAMÄÄRÄYKSET
1. Kokonaisottomäärä on 25 000 k-m3 ja vuotuinen ottomäärä noin 1 700
k-m3.
2. Alin sallittu ottotaso on +123,00 m (N60). Alimman kaivutason ja
ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään kahden
metrin paksuinen koskematon suojakerros. Pohjaveden asemaa
muuttavaa kaivua tai ottotason (+123,00 m (N60)) alapuolisia
massanvaihtoja ei sallita.
3. Ennen toiminnan aloittamista on pidettävä aloitustarkastus, jossa
käydään läpi lupaan liittyvät asiat.
4. Ottoalue ja suunnitelman mukaisessa korkeusjärjestelmässä (N60) oleva
korkeusmerkintä on merkittävä maastoon niin, että rajat ja ottotaso ovat
nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman ottotason merkinnät
tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin otetaan. Oton aikana
jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja alueella liikkujia on
varoitettava kyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa
estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä.
5. Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti
aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla
suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä.
Nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle
vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja
maansiirtokaluston paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on
sijoitettava tukitoiminta-alueelle. Tukitoiminta-alue on varustettava vettä
heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla
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Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava
kaksoisvaipallisia tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja ne tulee
säilyttää tukitoiminta-alueella. Kaikissa käytettävissä polttoainesäiliöiden
jakelulaitteistoissa tulee olla ylitäytön- ja laponesto ja säiliöiden on oltava
lukittavia. Tankkaus tulee tehdä valvotusti.
Mikäli alueella käytetään motorisoituja seuloja on niiden alla oleva
maaperä myös suojattava. Suojaus tulee olla tehtynä niin, ettei seulasta,
polttoainetankista ja tankkauksista ole mahdollista vahinkotapauksessa
päästä polttoainetta maaperään.
6. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä ensisijaisesti muualla kuin
toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään alueella
välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee paikat suojata imeytysmatolla,
muovikalvolla tai vastaavalla tiiviillä rakenteella, joilla voidaan estää
vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen.
7. Toiminta ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä (kello
7–22) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (kello 22–7)
ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq). Mikäli toiminnasta epäillään
aiheutuvan meluhaittaa, tulee luvanhaltijan selvittää mittauksin melutaso
häiriintyvässä kohteessa. Mittauksen tekijällä tulee olla asiaan riittävä
kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Mittaustulokset tulee
toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuuttomia viihtyisyyttä vähentäviä eikä
terveydelle tai muutoin haitallisia päästöjä ilmaan. Toiminnasta aiheutuvat
pölypäästöt alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla he saattavat
altistua ilman epäpuhtauksille, eivät saa ylittää valtioneuvoston
asetuksessa 79/2017 säädettyjä raja-arvoja. Varastokasat ja ajoneuvojen
kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista
toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Pölyntorjunnassa tulee
kiinnittää huomiota työskentelyalueen ja kulkuväylien puhtaanapitoon.
Läjitettävät maa-ainekset on kuljetettava ja sijoitettava siten, ettei maaainesta tai pölyä leviä haitallisissa määrin ympäristöön.
8. Luvanhaltijan on selvitettävä meluilmoituksen tarve hyvissä ajoin ennen
mahdollista murskaustoimintaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
kanssa.
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9. Murskaamossa, joka on alle 500 metrin etäisyydellä lähimmästä
häiriintyvästä kohteesta, on pölyn leviämistä ympäristöön estettävä
kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka
käyttämällä muuta pölyntorjumisen kannalta parasta käyttökelpoista
tekniikkaa.
10. Luvan haltijalla tulee olla toimintasuunnitelma vahinkotapausten
varalle. Vahinkotapauksista, kuten poltto- tai voiteluainevuodoista, on
välittömästi ilmoitettava valvovalle viranomaiselle, pelastusviranomaiselle
ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja
muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen.
Öljyvuotojen varalta on oltava käytössä imeytysainetta ja säilytyspaikka
öljyyntyneelle maa-ainekselle. Alueella tulee olla varattuna koko ajan öljyn
torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. Lisäksi kaikille alueella
työskenteleville on annettava selkeät toimintaohjeet vahinkotapauksien
varalle.
11. Ottoalueelle ei saa tuoda tai läjittää muualta tuotuja maa-aineksia tai
muita massoja ilman luvan valvojan suostumusta.
12. Hakemuksen mukaisen alueen maisemointitöitä tulee tehdä
mahdollisuuksien mukaan ottotoiminnan edetessä. Mikäli otto ei ole
edennyt suunnitelman mukaisesti, on uusi maisemointisuunnitelma
esitettävä valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään kuusi
kuukautta ennen lupa-ajan päättymistä.
13. Oton jälkeen alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jätettä, romua tai
muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa. Mahdolliset varastokasat
on sijoitettava alueelle siten, että ne eivät estä alueen jälkihoitoa.
14. Päätös on voimassa 15 vuotta, 30.6.2036 saakka. Alue tulee olla
kokonaisuudessaan maisemoitu viimeistään luvan päättymispäivämäärään
mennessä. Maisemointitöiden suorittamisesta tulee tehdä ilmoitus
lupaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämiseksi.
15. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun
mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu
lupaviranomaiselle Notto-tietokantaan.
16. Ainesten ottamisen valvonnasta veloitetaan tarkastusmaksu, jonka
suuruus perustuu kunakin vuonna voimassa olevaan maa-ainestaksaan.
Vuotuiseen ottomäärään perustuvassa valvontamaksussa vuotuisena
ottomääränä käytetään 1 700 m3-k.
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17. Lupaa ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman lupaviranomaisen
suostumusta.
12. LUVAN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Luvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään 475,00
€:n maksu.
Luvan käsittelymaksu perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
asiakasmaksun 2020 mukaisesti. Laskuperuste käsittelymaksulle on
perusmaksu 250,00 €, otettava maa-ainesten kokonaismäärä (25 000 m3 x
0,009 €/m3 = 225,00 €), eli 250,00 € + 225,00 € = 475,00 €.
Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 25,00 €/kuultava (2 x 25,00 € =
50,00 €), eli 50,00 €
13. VAKUUS
Hakijan tulee toimittaa lupamääräysten noudattamiseksi 7 000,00 €:n
vakuus lupaviranomaiselle.
Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen
pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus
hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan
allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama
kuittaamattomuustodistus.
Vakuus on toimitettava Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan
tarkistaa kolmen vuoden välein niin, että se vastaa hintatason muutoksia.
Vakuuden on oltava voimassa 12 kk yli luvan voimassaoloajan eli 30.6.2037
saakka.
Vakuuden määrä perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
asiakasmaksuihin 2021. Laskuperuste on maa-ainesalueen pinta-ala (2,3 ha
x 2 500 €/ha) ja kokonaisottomäärä (25 000 k-m3 x 0,05 €/k-m3 ) eli
5750,00 € + 1250,00 € = 7 000 € .
Vakuuden laskentaperusteena käytetään 2,3 ha.
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14. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
14.1 Luvan myöntämisen edellytykset
Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on
myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen
rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty.
Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.
Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista.
Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan
turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia
muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan
soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista
jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai
oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei
ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen
eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman
erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä
tarkoitusta varten.
14.2 Yleiset perustelut
Tässä luvassa on tarkasteltu maa-aineksen ottoa vain maa-aineslain
nojalla.
Maa-ainesten ottamiseen Heinämäen sora-alueella on esitetty
asianmukainen ottamissuunnitelma, jossa on tarvittavassa laajuudessa
esitetty alueella vallitsevat luonnonolosuhteet, otettavan kiviaineksen
määrä ja laatu sekä ottamistoiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon
olosuhteisiin.
Ottamistoiminta Heinämäen sora-alueella ei ole ristiriidassa maa-aineslain
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Kun toiminnassa noudatetaan
ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja
suojaustoimia ei toiminta aiheuta vaaraa pohjavedelle, asutukselle tai
ympäristölle.
Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011) Heinämäen sora-alueella ei ole merkintöjä.
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Alueella ei ole kuntatason kaavoja (asemakaava, yleiskaava). Alueella ei ole
tiedossa uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja tai erityisiä luonnonarvoja eikä
sen välittömään läheisyyteen sijoitu luonnon- tai maisemansuojelualueita
tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita.Alueella tai sen läheisyydessä
ei ole muinaismuistolain mukaisia suojelukohteita.
Kyseessä on olemassa oleva sora-alue. Suunnitellussa laajuudessa
(ottoalue 2,3 ha, ottamismäärä 15 vuoden aikana 25 000 k-m3) ottamisen
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun
ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten
mukaisesti ja alue saadaan lopullisesti maisemoitua ottotoiminnan
päätyttyä.
Heinämäen maa-ainesalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin
pohjavesialue on noin 2,5 kilometrin päässä oleva Karjumäen 1-luokan
pohjavesialue (0892503).Toiminnalle on annettu lupamääräyksiä
pohjaveden suojelemiseksi. Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa,
toiminnalla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta pohjaveden laadulle
tai antoisuudelle.
Ottoalue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ja sen vieressä on
toinen maa-ainestenottoalue (kallio). Alle 500 metrin etäisyydellä
ottamisalueesta sijaitsee seitsemän asuin- tai loma-asuntokäytössä olevaa
kiinteistöä. Kumpulan kiinteistön (925-409-10-0) lähin rakennus sijaitsee
noin 160 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Piippola kiinteistön (925-409-91) lähin rakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Heinämäki 1 kiinteistön (925-409-9-95) rakennukset sijaitsevat noin 260
metrin etäisyydellä ottoalueesta. Koskenkorva kiinteistön (925-409-5-19)
rakennukset sijaitsevat noin 320 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Jokiranta kiinteistön (925-409-5-74) rakennukset sijaitsevat noin 380
metrin etäisyydellä ottoalueesta. Saukkoniemi kiinteistön (925-409-9-3)
rakennukset sijaitsevat noin 460 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Kauppila
kiinteistön (925-418-2-17) rakennukset sijaitsevat noin 480 metrin
etäisyydellä ottoalueesta. Ottoalueen ja asutuksen välissä on metsää sekä
pelto- ja piha-alueita.
Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten
ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.
Maa-aineslain 10 §:n 2 mom. mukaisesti maa-aineslupa voidaan myöntää
erityisestä syystä 15 vuodeksi soran ja hiekan ottoon. Hakija on esittänyt
perusteluksi seuraavaa: alueen syrjäisen sijainnin ja pienen menekin vuoksi
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ottoalue tulisi käytettyä kokonaan viidentoista vuoden aikana. Lähistöllä ei
hakijan mukaan ole häiriintyviä kohteita.
14.3 Lupamääräysten perustelut
1 - 2. Kokonais- ja vuotuinen ottomäärä, sekä alin ottotaso ovat
hakemuksen mukaisia. Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin
jätettävä vähintään 2 metrin suojakerrospaksuus on riittävä tällä alueella
pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi.
3. Alkutarkastus on tarpeen pitää, jotta varmistutaan, että luvan
määräykset ovat selvillä ja määräysten mukaiset toimet, kuten vakuuden
toimittaminen ja ottotoiminnan sijainti- ja korkeusmerkinnät on tehty
ennen ottotoiminnan jatkamista.
4. Ottoalueen raja sekä ottotaso on merkittävä, jotta voidaan osoittaa ja
valvoa, että ottotoiminta on luvan mukaisella alueella.
5. - 6. Määräykset on annettu pohjaveden ja maaperän pilaantumisen
ehkäisemiseksi ja viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Koneiden
ja ajoneuvojen huoltojen yhteydessä, polttonesteitä varastoitaessa,
polttoainesäiliöitä täytettäessä tai ajoneuvoja ja työkoneita tankatessa
maahan voi päästä valumaan aineita, jotka pilaavat maaperää ja
aiheuttavat pohjaveden pilaamisvaaran. Myös voiteluaineita ja muita
kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida
tiivispohjaisessa varastossa.
7. – 9. Määräykset on annettu melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi.
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat alle 500 m etäisyydellä ottoalueesta.
Alle 50 päivää kestävästä kivenmurskauksesta pitää tehdä YSL 118 §:n
mukainen meluilmoitus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan
erityisen häiritsevää pykälän tarkoittamalla tavalla. Ilmoitus on tehtävä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen
melua ja/tai tärinää aiheuttavan toiminnan aloittamista.
10. Määräyksellä ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia.
11. Muualta tuoduilla maa-aineksilla voi olla yllättäviä
ympäristövaikutuksia. Maa-ainesten ja massojen tuonnista alueelle
voidaan sopia tapauskohtaisesti vaikutusarvioinnin perusteella.
12. – 13. Alueen maisemointi- ja jälkihoitotyöt tulee tehdä asianmukaisesti
lupa-ajan kuluessa.
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15. Maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti ottomäärät ja otettavan aineksen
laatu on ilmoitettava lupaviranomaiselle.
16. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksujen 2021 mukainen
valvontamaksu määräytyy seuraavasti: Arvioidun vuotuisen ottomäärän
mukaan 0,035 €/m3, kuitenkin vähintään 180 €.
17. MAL 13 a §:n mukaisesti luvan siirrosta on ilmoitettava
lupaviranomaiselle ja luvan aikaisempi haltija vastaa lupavelvoitteista
kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
15. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN
Muistutuksia tai mielipiteitä ei jätetty.
16. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maa-aineslaki(555/1981)1,3–7,10-16,19–21, 23, 23a §
Vna maa-ainesten ottamisesta (926/2005)1-4, 6-9 §
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksut 2020 ja 2021
17. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös on lainvoimainen 10.8.2021, jos päätökseen ei haeta
muutosta.
18. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tiedottaa päätöksen antamisesta
julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen kuntayhtymän verkkosivuilla:
www.ylasavonsote.fi
Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Vieremän kunnan verkkosivuilla.
18.1 Päätös
MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätös on toimitettava hakijalle. Päätös
toimitetaan seuraaville:
- Hannu Piippo
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Y-vastuualue
- Vieremän kunnanhallitus
- Ympäristöasioiden tulosalue / Iisalmen toimipiste
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18.2 Tieto päätöksestä
MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätöksen antamisesta on lisäksi
ilmoitettava niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä PohjoisSavon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:
– niille, jotka ovat tiedon erikseen pyytäneet
19. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN
TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ
Päätöksen antopäivä on 2.7.2021
Kuulutuksen julkaisupäivä on 2.7.2021
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.)
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2021
20. MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30)
päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta.
Valitusaika päättyy 8.8.2021.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
osoitteeseen PL 1744, 70101 Kuopio. Valitusosoitus on liitteenä.
Esittelijä

Ympäristöjohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää 15 vuodeksi Hannu Piipolle luvan maaainesten ottoon 2,3 ha:n alalle tilalla Heinämäki (925-409-9-4)
ottosuunnitelman (päivätty 14.10.2020, täydennetty 3.3.2021)
suunnitelmapiirustuksen mukaiselle alueelle valmistelijan ehdotuksen
mukaisesti. Hakemuksessa ja ottosuunnitelmassa esitetyn lisäksi on
toiminnassa noudatettava kohdassa 11 esitettyjä lupamääräyksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Otteen oikeaksi todistaa
Iisalmessa 28.06.2021

Helli Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä

23.06.2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 66
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen.
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
Valitusaika ja valituskirjelmän toimittaminen
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 8.8.2021.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusviranomaisen alla olevaan
osoitteeseen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
s-posti: ita-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2501
puh. 029 56 42502
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina,
sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, jolloin valituskirjelmän on
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oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö, allekirjoittaminen ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen
sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
(mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Itä-Suomen hallintooikeudelle)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti. Jos ainostaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin laissa
oikeudenkäynnistä hallintoasioisssa 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa (260 €). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi oikeudenkäyntimaksua ei
peritä.
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Mikäli päätöksestä ei valiteta, tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 10.8.2021.

