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14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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15 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 
 
 Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 

tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli-
men päättämällä tavalla. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna ai-
kana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkis-
tetaan aina kokouksen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Elina Kylämäki ja 

Laura Naire-Koivisto. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Kylämäki ja Laura Naire-Koivisto. 

 



42 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 2/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 27.2.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

16 §  Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018 
  
 Kosken Tl kunnanhallitus on päätöksellään 14.1.2019 5 § pyytänyt lauta- ja johtokuntia 

toimittamaan toimintakertomuksensa vuodelta 2018 helmikuun 2019 loppuun mennes-
sä. Ympäristönsuojelulautakunta on valmistellut toimintakertomuksen vuodesta 2018, 
jossa on esitetty valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutuminen.  
 
Liite 1.1. Toimintakertomus 2018 
Liite 1.2. Toimintakertomuksen 2018 toteuma 
Liite 2.1. Valvontaohjelman 2018 toteuma, yhteenveto 
Liite 2.2. Valvontaohjelman 2018 toteuma, ei julkinen 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyy laaditun toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja 

esittää sen Kosken Tl kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
Ote pöytäkirjasta 
 Kosken Tl kunnanhallitus 

Auran kunnanhallitus 
Marttilan kunnanhallitus 
Pöytyän kunnanhallitus 
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17 §  Maa-ainesten ottamistoiminnan valvontamaksujen määrittäminen 
  
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainesten oton maksutaksan mukaan 

maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnasta suoritetaan vuosittain maa-aineslain 
(555/1981) 23 §:n perusteella maksua. Maksu muodostuu perusmaksusta sekä lupa-
päätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten ottomäärän mukaan.  
 
Ensimmäisen vuotuinen valvontamaksu tulee maksaa ennen ottamistoimintaan ryhty-
mistä ja seuraavien vuosien valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankoh-
tana ennakkoon.  
 
Erityisestä syystä voidaan päättää, että valvontamaksu peritään kunakin vuonna otetun 
maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen.  
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön mukaan ympäristönsuojelulautakunta päättää maa-
aineslain 23 §:n mukaisen valvonta- ja tarkastusmaksun määräämisestä kunnanval-
tuuston hyväksymän taksan mukaisesti. 
 
Liite 3 esitetään kokouksessa. 
 
Liite 3. Yhteenveto vuoden 2018 jälkikäteen maksuun lähtevistä maa-ainesten oton 
valvontamaksuista. 
Liite 4. Yhteenveto vuoden 2019 ennakkoon maksuun lähtevistä maa-ainesten oton 
valvontamaksuista 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää määrätä liitteessä 4 esitetyt taksan mukaiset val-

vontamaksut maksuunpantaviksi ja liitteen 3 mukaiset jälkikäteen laskutettavat maksut 
vuodelta 2018 käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
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18 § Päätös yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä sekä 
vanhojen maa-aineslupien vakuuksien vapauttamisesta 

 
  

Yhdistetyissä maa-aines- ja ympäristöluvissa on edellytetty luvan haltija toimittamaan 
maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus lain 11 §:n nojalla lupapäätösten noudatta-
miseksi ja maisemoinnin toteuttamiseksi annettujen määräysten toteutumisen var-
mistamiseksi. Vakuudella katetaan muun muassa lupamääräysten mukainen otta-
misalueen maisemointi ottamistoiminnan jälkeen siinä tapauksessa, että luvan haltija 
ei suorita luvan mukaista jälkihoitovelvoitetta.  
 
Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden tulee valtioneuvoston asetuksen 
maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 2 momentin mukaan olla voimassa siihen 
saakka kunnes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus 
on lopputarkastuksessa hyväksytty. 
 
Maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamiseksi hyväksyy maa-aineslain mukainen lupaviranomainen. Maa-aineslain 
(555/1981) 7 §:n ja 14 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
Liite 5. Yhteenveto hyväksyttävästä vakuudesta ja vapautettavista vakuuksista 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 5 mukaisen vakuuden. 

 
Samalla aikaisempien lupien mukaiset liitteessä 5 yksilöidyt vakuudet palautetaan 
pankille. 
 

 Sovelletut oikeusohjeet 
 Maa-aineslaki (555/1981) 7, 11, 12 ja 14 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Vakuuksien hyväksymisestä peritään voimassa olevan Kosken Tl ympäristönsuojelu-

lautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu (Kosken Tl kunnanvaltuusto 
14.11.2016 53 §). 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Vali-

tusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätök-
sen liitteenä. 
 

Ote pöytäkirjasta 
 Asianosaiset 
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19 §  Maa-aines- ja ympäristölupapäätös  
 Läänin Kuljetus Oy, Aura 
    

 Asia 
 Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta sekä 

ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kal-
liokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.  
 
Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukai-
sesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 
 

 Luvan hakija 
 Lääni Kuljetus Oy 

Rautatehtaankatu 17 
20200 Turku 
 
Yhteyshenkilö: 
Mikko Koskinen 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
0141217-0 
 

 

 Haettava lupa ja ottotoiminta    
 Toiminnanharjoittaja hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen olemassa olevalta ja 

osittain laajenevalta ja osittain supistuvalta ottoalueelta sekä alueelta louhittavan ki-
viaineksen murskaukseen siirrettävällä murskaimella.  
 

Kunta, kylä, kiinteistötunnus   Aura, Karviainen 
Sammalisto 19-407-7-63 

Ottamisalueen pinta-ala 5,7 ha 

Ottoalueen (kaivu- ja louhinta-alue) 
pinta-ala  

2,6 ha 

Ottamissuunnitelma On 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-
telma 

On 

Otettava maa-aineslaji Kallio 

Otettavaksi esitetty määrä 210 000 k-m3 kallio  

Vuotuinen ottomäärä 21 000 m3, 55 000-80 000 t 

Ottoaika 10 vuotta 

Alin maa-ainesten ottotaso  +58 (N60) 

Pohjaveden pinnantaso   
 

 Luvan hakemisen peruste   
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c 

ja e mukaan luvanvaraisia toimintoja ovat kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään 
vähintään 50 päivää ja tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toimin-
ta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.  
 
Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Maa-
aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista 
koskeva hakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä ja 
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ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettoma-
na. 
 

 Lupaviranomaisen toimivalta   
 Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuo-

jelusta (715/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a ja b kohtien mukaisessa, vähintään 50 päivää 
kestävässä kivenlouhinnassa ja vähintään 50 päivää kestävässä tietylle paikalle sijoite-
tulla siirrettävällä murskauslaitteistolla tehtävässä murskauksessa sekä maa-aineslain 
(555/1981) 7 §:n 1 momentin mukaisessa ottamistoiminnassa toimivaltainen lupaviran-
omainen on Auran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl kunnan ympä-
ristönsuojelulautakunta. 
 

 Asian vireille tulo 
 Lupahakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 10.10.2018.  

 
 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset 
 Läänin Kuljetus Oy ei omista kiinteistöä Sammalisto 19-407-7-63. Läänin Kuljetus 

Oy:llä on sopimus maa-ainesten otto-oikeudesta esitetyllä alueella sekä murskaus-, 
asfaltti- ja seulonta-asemien sekä muiden laitteiden ja koneiden sijoittamiseen ja  käyt-
tämiseen alueella. 
 
Haettavalla toiminnalla on aikaisemmin ollut Auran kunnanhallituksen 14.5.2012 myön-
tämä maa-ainesten ottolupa sekä Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 20.3.2012 
myöntämä ympäristölupa kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle. Kyseiset luvat 
on päättyneet. Aikaisempi maa-ainesten ottolupa on ollut noin 2,2 hehtaarin alueelle 
+59,89 syvyyteen. Ottosyvyys on nykyisellään +66,5 tasoa.  
 
Alueella on myös NCC Roads Oy:n nimissä asfalttiaseman rekisteröinti. 
 

 Alueen kaavoitustilanne 
 Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi (M). Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä kohde sijaitse asema-
kaava-alueella.  
 

 HAKEMUKSESSA ESITETYT TIEDOT, OTTOSUUNNITELMA JA SIJAINTIPAIKAN 
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
 

 Sijainti 
 Kivenlouhimo ja murskaamo sijaitsee Auran kunnassa Karviaisten kylässä kiinteistöllä 

Sammalisto 19-407-7-63. Läänin Kuljetus Oy:llä on maa-ainesten otto-oikeus kyseiseltä 
kiinteistöltä. Alue sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä Auran kunnan keskustasta luo-
teeseen, noin 0,7 kilometrin etäisyydellä Karviaistentiestä Karviaistentien pohjoispuolel-
la. Alue sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Pöytyän kunnan rajasta. 
 
Ottoalue on kallioista mäkialuetta, jossa avokalliota ympäröi metsä. Kalliolla kasvaa 
mäntyjä ja kanervikkoa. Alueella on vanhaa maa-ainestenottoa. Sijaintipaikan lähiym-
päristö on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa kalliota, joka on havupuuvaltaisen metsän 
peittämää. Ympäristö on maa- ja metsätalouskäytössä. 
 
Maisema on tavallista kallio- ja metsämaisemaa. Alueella ei ole maisemallista merkittä-
vyyttä eikä se edusta kaunista maisemakuvaa eikä luonnon merkittäviä kauneusarvoja. 
Alueella ei ole erityisiä luonnonesiintymiä eikä aluetta ole luokiteltu luonnon- ja maise-
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mansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi. Missään valtioneuvoston suojeluoh-
jelmissa ei ole aluetta koskevia rajoituksia. Sijaintipaikka ei ole luokitellulla pohjavesi-
alueella eikä sijaintipaikan vaikutusalueella ole lähteitä. Alueella ei ole tehty pohja-
vesihavaintoja.  
 
Ottoalue on pääosin vanhalla ottoalueella. Nykyisen ottoalueen länsiosassa ei enää 
lainsäädännön etäisyysvaatimuksista johtuen harjoiteta ottotoimintaa. Ottoalue laaje-
nee itäosasta ja ottosyvyys laskee hieman aikaisemman luvan mukaisesta syvyydestä 
+59,89 syvyyteen +58. Ottosyvyys on tähän asti ollut +66 tasoa ja alueen pintavedet 
purkautuvat alueen kaakkoispuolella olevaan metsäojaan. Lähin vesistö on alueen lou-
naispuolella 900 metrin päässä virtaava Järvijoki. 
 
Ottoaluetta ympäröivä maasto tulee olemaan korossa +65 tai enemmän.  
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat ottoalueen itä- ja länsipuolella 300 metrin etäi-
syydellä ottoalueen rajasta. 
 

 Pohjavesiolosuhteet 
 Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. 

Alueen lähellä ei ole pohjavesialueita. Ottoalueen vaikutuspiirissä ei ole pohjavedenot-
tamoita. Lähimmillä vakituisilla ja vapaa-ajan asunnoilla ei ole kunnan vettä, muilla 
asunnoilla kauempana lähes kaikilla kiinteistöllä on kunnan vesi.  
 
Alueelle ei ole asennettu pohjavesiputkea eikä pohjavedenpinnasta ole tarkkaa tietoa. 
 

 Maa-ainesten louhinta ja murskaus 
 Haettavalla luvalla on tarkoitus korvata päättynyt maa-aineslupa sekä ympäristölupa. 

Ottamisalue on kokonaisuudessaan 5,7 hehtaaria. Ottamisalue sisältää maisemoitavan 
vanhan ottoalueen, tukitoiminta-alueen ja nykyisen ottoalueen reuna-alueineen. Varsi-
nainen ottoalue on 2,6 hehtaaria. Vanhan ottoalueen länsiosasta kolmasosa jää nykyi-
sen ottoalueen ulkopuolelle ja maisemoidaan. Ottoalue laajenee ottoalueen itä- ja ete-
läreunasta. Ottoalue on muotoiltu siten, että valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 3 
§:n mukainen 300 m vähimmäisetäisyysvaatimus kivenlouhimosta täyttyy. Murskausta 
on tarkoitus toteuttaa ottoalueella, jolloin etäisyys murskaamosta lähimpiin häiriintyviin 
kohteisiin on 300-400 metriä. Aikaisemman luvan mukainen ottosyvyys oli +59,58, nyt 
ottosyvyydeksi esitetään +58.  
 
Maa-ainesten ottolupaa haetaan kalliokiviaineksen louhimiseen siten, että kokonaisot-
tomäärä on 210 000 k-m3. Vuotuinen ottomäärä on 21 000 k-m3. Ottoaika on 10 vuotta. 
Alueelta louhittavan ja murskattavan kiviaineksen määrä on keskimäärin 55 000 tonnia 
ja enintään 80 000 tonnia vuodessa. Vuotuinen louhittava määrä voi vaihdella suuresti-
kin kysynnän mukaan. Alueella ei murskata muualta tuotavaa kiviainesta. 
 
Kiviaines irrotetaan louhimalla. Murskaukseen käytetään siirrettävää murskauslaitosta. 
Laitteisto koostuu aggregaatista, syötinosasta, esi- , väli- ja jälkimurskaimesta, seulasta 
ja siilo-osasta sekä kuljettimista. Poraus- ja räjäytystöitä tehdään  enintään 80 päivää 
vuodessa ja keskimäärin 50 päivää vuodessa. Poraustöitä tehdään 5 päivänä viikossa 
(ma-pe) 14 tuntia päivässä 8-18 välisenä aikana. Räjäytystöitä tehdään 5 päivänä vii-
kossa (ma-pe) klo 8-18 välisenä aikana. Murskaamon  työaika on enintään 50 päivää 
vuodessa ja keskimäärin 35 päivää vuodessa. Kiviainesta murskataan 5 päivänä vii-
kossa (ma-pe) enintään 15 tuntia päivässä klo 7-22 välisenä aikana kahdessa vuoros-
sa. 
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Kiviainesten kuormausten ja kuljetusten enimmäistoiminta-aika on 300 päivää vuodes-
sa. Kuormausten ja kuljetusten enimmäistoiminta-aika on 5 päivää viikossa (ma-pe) ja 
päivittäinen työaika enintään 15 tuntia päivässä klo 7-22. 
 
Ottamisalue merkitään maastoon ennen toiminnan aloittamista. Ottamisalue merkitään 
siten, että lähimpien asuin- ja lomakiinteistöjen oleskelualueisiin on vaadittu 300 metrin 
minimietäisyys ja siten, että asumattomien kiinteistöjen rajoihin on 30 metrin etäisyys. 
 
Alueelle mitataan korkeuspiste, josta voidaan tarkkailla ottamisen etenemistä. Suunni-
teltu alin ottamistaso on +58,00. Suunniteltu ottopaksuus on siis jo otetulla alueella noin 
8 metriä ja ottamattomalla alueella enemmän. Otto on tarkoitus toteuttaa itä-
eteläsuuntaisesti. 
 
Asiattomilta on alueelle pääsy kielletty. Louhinnasta varoitetaan kyltein ja äänimerkein. 
Louhimon avoin reuna merkitään maastoon esim. lippusiimoin. 
 
Murskauksen ja porauksen synnyttämä melutaso on 44-45 dB (A). Louhinnan tärinä-
vaikutus on enintään 5,7 mm/s tasoa. 
 
Toiminta-aikaa on hakemuksessa esitetty valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 8 
§:ssä melulle alttiita kohteita lähellä sijaitsevien kohteiden aikarajoituksia suppeam-
maksi.  Eri toimintavaiheiden toiminta-aikarajaukset on esitetty taulukossa 1. 
 

 Taulukko 1. Melua aiheuttavien toimintojen toiminta-aikarajaukset toimintavaiheittain 

Toiminto Keskimääräinen 
toiminta-aika 

(h/a) 

 
Päivittäinen toimin-

ta-aika 

Murskaaminen 15  ma-pe 7-22 

Poraaminen 10 ma-pe 8-18 

Rikotus 10 ma-pe 8-18 

Räjäyttäminen 10 ma-pe 8-18 

Kuormaaminen 
ja kuljetus 

15 
ma-pe 

7-22 
 

 Maisemointi 
 Laajennusalueelta kertyy 2500 k-m3 pintamaita sekä 200 k-m3 kantoja ja hakkuutähtei-

tä. Pintamaat muotoillaan meluvalliksi ottoalueen reunalle. Kannot toimitetaan muualle 
haketettavaksi. 
 
Alue on kiviaineksen oton jälkeen tarkoitus jäädä metsämaaksi sekä maatalouden kas-
teluvesialtaaksi. Lupahakemuksessa louhinta-alueen reunat on esitetty jätettäväksi jyr-
kiksi. Luiskaukset on esitetty kaltevuuteen 2:1 ja ottoalueen eteläreunassa loivemmaksi 
kaltevuuteen 1:1. Louhoksen ympäristö esitetään muotoiltavan poistetuilla pintamailla 
ja taimetetaan tarvittavalla määrällä kuusen tai männyn taimia. Hakemuksessa ei esite-
tä, että alueelle vastaanotettaisiin pintamaita muualta. 
 

 Raaka-aineet ja tuotteet 
 Toiminta-alueella tuotetaan keskimääräisesti 55 000 tonnia ja enintään 80 000 tonnia 

kiviainesta vuodessa. Varastoituna alueella on enintään 45 000 tonnia. Polttoainetta 
kiviaineksen tuottamiseen kuluu keskimäärin 60 tonnia ja enintään 80 tonnia vuodessa. 
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Öljyjä kuluu keskimärin 0,7 ja enintään 1 tonnia vuodessa. Voiteluaineita kuluu keski-
määrin 1,5 ja enintään 2 tonnia vuodessa. Räjäytysaineita/dynamiittia kuluu keskimää-
rin 2 ja enintään 4 tonnia vuodessa.  
 
Murskauslaitoksen vuodessa tarvitsema 15 000 kWh energiamäärä tehdään aggregaa-
tilla. 
 
Alueella käytettävä vesi saadaan pintavesistä.  
 
Alueelle ei tuoda kiviainesta murskattavaksi muualta. Kiviainesta varastoidaan varasto-
kentällä. Kevyttä polttoöljyä käytetään noin 60 tonnia vuodessa. Polttoaine säilytetään 
asianmukaisessa lukitussa, katetussa ja valuma-altaalla varustetussa säiliössä tukitoi-
minta-alueella.  
 
Murskauslaitoksen käyttämä polttoaine varastoidaan murskauslaitoksessa sijaitsevassa 
omassa polttoainesäiliössä. Kuormaajan polttoaine varastoidaan  tukitoiminta-alueella 
lukitussa kaksoisvaipallisessa säiliössä, jossa on ylitäytönestin.  
 
Räjähdysaineita ei varastoida alueella. Alueelle tuodaan aina kulloinkin tarvittava mää-
rä räjähteitä ja mahdolliset ylimääräiset räjähteet viedään pois alueelta. 
 

 Liikenne 
 Alueelle kuljetaan olemassa olevia teitä. Kevyen liikenteen määrä keskimäärin 2 käyn-

tiä vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrä 5 käyntiä vuorokaudessa. Kulkutie alu-
eelle on sorapintainen. 
 

 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaat käytännöt 
(BEP) 

 Louhintatyöstä aiheutuu melua, leijuvaa pölyä ja tärinää, kiviaineksen murskaamisesta 
sekä toimintaan liittyvästä kuormauksesta, varastoinnista ja kuljetuksesta melua ja lei-
juvaa pölyä.  
 
Toiminnassa käytetään sellaisia työmenetelmiä, tekniikkaa, koneita ja laitteita, joilla 
voidaan parhaiten ehkäistä ja vähentää toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaantumis-
ta tai häiriintymistä. 
 
Edellä mainittuja haittoja pyritään torjumaan varastokasojen sijoittelulla, kuormien kas-
telulla ja koteloinneilla. 
 
Murskauslaitos sijoitetaan louhoksen pohjalle, jolloin pystytään minimoimaan melu- 
sekä pölyhaitat. Pölystä ei aiheudu merkittävää haittaa louhinta-alueen ulkopuolelle, 
sillä pääosa pölystä jää toiminta-alueelle. Työkoneet ovat normaaleja maarakennusko-
neita ja niiden päästöt ovat yleisten määräysten mukaisia. 
 

 Ympäristökuormitus sekä sen rajoittaminen 
 Jätevedet ja päästöt vesiin sekä maaperään 

Alueella ei synny jätevesiä. 
 
Pinta- ja pohjavesien ja maaperän likaantuminen estetään noudattamalla huolellisuutta 
haitallisten aineiden käsittelyssä. Alueelle varataan imeytysturvetta tarvittava määrä. 
 
Alueella ei ole tehty pohjavesiselvityksiä. 



50 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 2/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 27.2.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

 
Alueen pintavedet purkautuvat ottoalueen kaakkoiskulmasta metsäojaan. Ojaan pur-
kautuvasta vedestä on otettu pintavesinäyte, jonka tuloksien perusteella on arvioitu 
ettei alueen louhintatyöt ole vaikuttaneet pintavesien laatuun laatua heikentävästi. Toi-
minnanharjoittaja esittää, että metsäojan pintavesiä tarkkaillaan kerran vuodessa aina 
elokuussa. Näytteestä analysoitaisiin lämpötila, pH, sameus, happi, kemiallinen hapen-
kulutus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, 
alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, koliformiset ja E. colibakteerit ja aistin-
varaisesti haju ja maku. Analyysitiheyttä ja –valikoimaa voidaan hakijan kirjallisesta 
hakemuksesta muuttaa, mikäli tulokset sallivat sen. 
 
Alueelle kertyvää vettä käytetään tarvittaessa kasteluun.  
 

 Päästöt ilmaan 
Kiviaineksen murskaustoiminnan vaikutusta ympäristöpölyyn on mitattu alueella 7. ja 
12.6.2012. Pölyä mitattiin lähimmällä asuinkiinteistöllä 19-407-5-21. Mittausten aikaan 
murskaustoiminta voitiin varmistaa kuulohavainnoilla mittauspisteissä sekä yhteyshen-
kilöltä saatujen tietojen pohjalta. Molempien mittauskertojen  hengitettävien ja pienhiuk-
kasten pitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen ilmanlaadusta (38/2011) raja-
arvot. Ensimmäisellä mittauskerralla tuulen suunta oli murskauslaitokselta kohti mitta-
uspistettä, jolloin mittaustulosta voidaan pitää edustavana kuvaamaan murskauslaitok-
selta tulevaa pölyn enimmäispitoisuutta. Tällöin hengitettävien hiukkasten pitoisuus 
PM10 oli 14,7 µg/m3 ja pienhiukkasten pitoisuus PM2,5 oli 11,8 µg/m3. Raja-arvo hengi-
tettäville hiukkasille on 40 µg/m3 ja pienhiukkasille 25 µg/m3 kalenterivuodessa. 
 
Toiminnan päästölähteet ovat louhinnan ja murskauksen sijaintipaikat sekä toimintaan 
liittyvä kuormaus, kuljetus ja varastointi. Laskennallisesti toiminnasta on arvioitu synty-
vän 0,5 tonnia hiukkaspäästöjä (sis.pöly), 0,8 tonnia typen oksideja (NOx), 0,0005 ton-
nia rikkidioksidia (SO2) ja 87 tonnia hiilidioksidia (CO2). 
 
Pölyä aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet on suunniteltu järjestettävän siten, että valtio-
neuvoston antamat ohjearvot pölylle eivät ylity häiriintyvässä kohteessa. Toiminnasta 
aiheutuvaa pölyä torjutaan ja vähennetään kiviainesten kastelulla, kiviaineskasojen 
sijoittelulla, pitämällä kiviaineksen putoamiskorkeudet riittävän pieninä, leviämisestein, 
tuulisuojin ja koteloinnein, työmaateiden kastelulla tai päällystämisellä sekä käyttämällä 
murskaamoa, jossa pölyn leviäminen ympäristöön on estetty tai leviämistä vähennetty. 
 
Alueelle johtavalle tielle levitetään pölynsidonta-ainetta tarvittaessa.  
 

 Melu ja tärinä 
Toiminta-alueella tapahtuvan kiviaineksen murskaustoiminnan ja kallioporauksen vaiku-
tus ympäristömeluun on mitattu kahden lähimmän asuinkiinteistön piha-alueilla 
18.3.2013. Myös tätä aikaisemmin kesällä 2012 alueella on mitattu melua. Tuolloin mit-
taukset suoritettiin viidessä pisteessä eikä lupamääräysten ylityksiä havaittu missään 
pisteessä.  
 
Vuonna 2013 tehdyssä mittauksessa mittaukset suoritettiin kahdessa pisteessä, jossa 
oli aikaisemminkin mitattu. Mittauspisteet olivat kiinteistöllä 19-407-5-13 (joka ei mitta-
usajankohtana ollut asuinkäytössä, mittauspiste 2) sekä kiinteistöllä 19-407-5-21 (mit-
tauspiste 3).  
 
Voimassa olleessa ympäristöluvassa rajattiin häiriintyvissä kohteissa asumiseen käytet-
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tävien alueiden oleskelupihoilla A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvo 55 
dB ja yöohjearvo 50 dB ja loma-asumiseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla päi-
väohjearvo 45 dB ja yöohjearvo 40 dB. 
 
Mittausten aikaan ottotoiminta alueella oli normaalia. Toiminnassa olivat poravaunu 
kallion päällä, siirrettävä murskauslaitos ja murskauslaitokseen kiviainesta syöttävä 
kaivinkone. Murskauslaitos oli louhoksen ”sisällä”. Kivien rikotin (kaivinkoneen isku-
vasara) oli kallion päällä korkeassa korkeusasemassa. Mittauksen aikaan mittauspis-
teissä ei ollut havaittavissa muuta kuin murskaustoimintaan liittyvää melua.  
 
Mittauspisteessä 2 merkittävin melunlähde oli pora, sillä se oli kallion päällä, josta oli 
suora yhteys mittauspisteeseen. Lisäksi rikottimen ääni kuului ajoittain voimakkaasti. 
Murskauslaitoksen äänet olivat ajoittain kuultavissa, koska se sijaitsi pisteestä katsottu-
na korkean kallion päällä. Melu oli luonteeltaan impulssimaista rikottimen ollessa toi-
minnassa. Mittauspisteessä 3 merkittävimmät melulähteet olivat murskauslaitos ja riko-
tin. Myös pora kuului selvästi. Pyörökuormaajan äänet kuuluivat ajoittain. Melu oli luon-
teeltaan impulssimaista rikottimen ollessa käytössä. 
 
Tulosten perusteella päiväajan äänitaso alittaa ympäristöluvassa annetun raja-arvon 55 
dB tutkituissa mittauspisteissä 2 ja 3. Sääolosuhteet mittausten aikaan olivat mittausoh-
jeen mukaiset. Myös kesällä 2012 tehdyissä mittauksessa melutasot alittivat määräys-
arvon kaikissa pisteissä. 
 
Melu oli havaintojen mukaan impulssimaista kummassakin mittauspisteessä. Impulssi-
maisuus aiheutuu rikottimesta. Poravaunun ja murskauslaitoksen melu ei ollut impuls-
simaista. Kesällä 2012 tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella melu ei ollut im-
pulssimaista kyseisissä pisteissä. Ero saattaa johtua rikottimen erilaisesta sijoittumises-
ta. Nyt suoritettujen mittausten aikana rikotin sijaitsi osittain kallion päällä, jolloin sen 
ääni pääsi leviämään ympäristöön esteittä.  
 
Meluhaitan pitämiseksi mahdollisimman vähäisenä tulee murskaus ja rikotus tehdä  
mahdollisuuksien mukaan louhoksen sisällä mahdollisimman matalassa korkeusase-
massa, jolloin louhoksen reunan, meluvallin ja varastokasojen melusuojavaikutus on 
tehokkain. 
 
Hakemuksen mukaan melua aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet järjestetään niin, että 
melutaso ei ylitä häiriintyvässä kohteessa ulkona melun A-painotetun ekvivalentti-tason 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. 
 
Toiminnasta aiheutuvaa melua vaimennetaan ja ehkäistään murskaamon ja muiden 
melua aiheuttavien laitteiden, työmaateiden sekä pintamaiden ja kiviaineskasojen sijoit-
telulla, käyttämällä kotelointeja sekä tarvittaessa meluestein. Murskauslaitos sijoitetaan 
louhoksen pohjalle, jolloin pysytään minimoimaan melu- ja pölyhaitat. 
 
Melutason tarkistusmittauksia eri toiminnoissa ja työvaiheissa tehdään tarvittaessa. 
Mikäli tarkastusmittaukset osoittavat toiminnasta aiheutuvan melun ylittävän sallitun 
melutason ohjearvot, muutetaan toimintatapoja meluntorjunnan tehostamiseksi. Paran-
nusten jälkeen todetaan mittauskin, että sallitut arvot eivät ylity. 
 
Alueella on tehty tärinämittauksia kiinteistöllä 19-407-5-21, alueen länsipuolella.  
 

 Jätteet ja niiden käsittely 
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Toiminnassa syntyy arviolta enintään 0,6 tonnia kiinteää yhdyskuntajätettä, jota säilyte-
tään jätesäiliössä ja toimitetaan asiaankuuluvaan vastaanottopaikkaan.  
 
Toiminnassa syntyy arviolta vuositasolla ongelmajätteitä eli hydrauliikkaöljyä 0,7 tonnia, 
voiteluöljyä 2 tonnia, kiinteää öljyjätettä 0,1 tonnia ja akkuja 0,1 tonnia. Alueella ei va-
rastoida eikä säilytetä ongelmajätteitä. Alueella syntyvät ongelmajätteet toimitetaan 
edelleen asiaankuuluviin loppusijoituspaikkoihin.  
 
Alueelta kuorittavat pintamaat läjitetään ottoalueen pohjois-, itä- sekä eteläreunoille 
meluvalleiksi. Pintamaita käytetään myöhemmin maisemointiin. 
 

 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 
 Hakemuksen mukaan toiminta ei vaikuta haitallisesti yleiseen viihtyisyyteen ja tervey-

teen, eikä luontoon tai rakennettuun ympäristöön. Vesistövaikutuksia ei myöskään ole, 
eikä vaikutuksia ilman laatuun tai maaperään katsota olevan.  
 

 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 
 Ennen toiminnan aloittamista tehdään laitoksen käyttöönottotarkastus ja tarkistetaan, 

että mahdollisten lupaehtojen edellyttämät toimenpiteet on tehty. Laitoksella pidetään 
työmaapäiväkirjaa, josta ilmenee kulloinenkin säätila, henkilöstö, koneet ja laitteet, töi-
den kulku kuten tuotantomäärät, aloitukset, keskeytykset, muutokset yms. sekä huo-
mautukset, tarkastukset, korjausmääräykset ja tehdyt korjaukset. 
 
Koska alue ei sijaitse pohjavesialueella ja maaperä on kallioita, alueelle ei porata poh-
javesiputkia. Kalliovesiputkista ei hakemuksen mukaan saada todenperäisiä havaintoja 
pohjavedenlaadusta eikä korkeudesta. 
 
Vesien tarkkailua tehdään aiemmin esitetysti. Louhinnasta aiheutuvaa tärinää mitataan 
louhinnan aikana kiertävästi lähimpien asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen kivi-
jaloista. 
 
Melusta ja pölystä ei esitetä erillistä tarkkailua. 
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja eikä maisemakuvan turmeltumis-

ta.  
 
Toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta öljyjen ja muiden haitallisten aineiden 
maaperään pääsemisen estämiseksi. Alueelle varataan riittävä määrä imeytysturvetta 
ja öljynkeräysvälineitä öljyvahingon varalle.  
 
Alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehditaan. Toiminnasta vastaa siihen 
koulutettu ja perehtynyt henkilöstö.  
 
Mikäli jonkin laitteen rikkoutuminen tai tukkeutuminen lisää ilman pölypitoisuuksia, kes-
keytetään toiminto laitteen korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.  
 
Mikäli jonkin laitteen rikkoutuminen aiheuttaa sallittua suurempia meluarvoja, keskeyte-
tään koneen tai laitteen käyttäminen korjaamisen ajaksi.  
 

 ESITYS VAKUUKSIKSI 
 Toiminnanharjoittaja esittää, että toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimat-
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ta (YSL 199 §) mukainen vakuus koko toiminnalle tulisi olla kohtuullinen, esimerkiksi 5 
000 euroa. Kallion ottotoiminnan vakuus tulisi olla 24 260 euroa. 
 

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n ja maa-aineslain  mukai-

sesti 20.11.-19.12.2018 välisen ajan Kosken Tl ja Auran kunnan ilmoitustauluilla ja in-
ternetsivuilla sekä ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 
20.11.2018. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erik-
seen lupahakemuksesta 16.11.2018. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kosken Tl kun-
nanvirastolla ja Auran kunnan kunnanvirastolla 20.11.-19.12.2018 välisen ajan. 
 
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Auran kunnanhallitukselta sekä terveydensuojelu-
viranomaiselta, jona toimii Liedon kunnan ympäristöterveyspalvelut.  
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa ei hakemuksen perusteella ole suoritettu erillistä tarkastusta.  

 
 Lausunnot 
 Auran kunnanhallitus totesi lausuntonaan 10.12.2018 § 197 ettei sillä ole huomautetta-

vaa Läänin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta. Lupaehdoissa 
tulee huomioida riittävästi naapurusto ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lupaehtoihin 
tulee sisällyttää ympäristön kunnostaminen maa-ainesten oton päätyttyä. 
 
Auran kunnan terveydensuojeluviranomainen eli Liedon ympäristöterveyspalvelut ei 
jättänyt asiassa lausuntoa. 
 
Lausunto kokonaisuudessaan oheismateriaalina sekä hakemusasiakirjoissa. 
 
Oheismateriaali 1. Lausunto Auran kunta, kunnanhallitus 10.12.2018 § 197 (dnro 331-
006/2018) 
 

 Muistutukset ja mielipiteet 
 Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus. 

 
Muistutuksessa todettiin, että louhos tulee ulottumaan noin 200 metrin päähän muistut-
tajan palstalla sijaitsevaa Hartolan kuningatar-kloonattua visakoivikkoa. Muistutuksessa 
kysyttiin voiko hanke haitata visakoivikon kehitystä. Samalla kysyttiin onko hankkeesta 
tehty ympäristövaikutusten arviointia, joka vastaisi aikaisempaan kysymykseen. Mikäli 
ei ole tehty, niin muistutuksen mukaan tällaista selvitys tulisi tehdä.  
 
Muistutus kokonaisuudessaan oheismateriaalina ja hakemusasiakirjoissa. 
 
Oheismateriaali 2. Muistutus 18.12.2018 (dnro 331-007/2018) 
 

 Vastine 
 Hakija on vastineessa todennut, ettei sillä ole huomauttamista kunnanhallituksen lau-

suntoon.  
 
Muistutukseen hakija on hankkinut lisäselvitykseksi Pöyry Finland Oy:n biologin teke-
män lausunnon liittyen luontovaikutuksiin visakoivikkoon. Lisäksi hakija esittää vas-
tineessaan, että laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) ei edellytä 
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ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tekemistä kaivualueeltaan 2,6 hehtaarin ja 
vuotuiselta ottomäärältään 21 000 kiintokuutiometrin ottotoiminnalle. Lain mukaan arvi-
ointimenettelyä sovelletaan kivenotolle, jos louhinta-alueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria 
ja otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.  
 
Lisäksi vastineessa todetaan, että alueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa ja murs-
kaustoimintaa yli 10 vuoden ajan eikä toiminnasta ole aiheutunut haittaa olemassa ole-
valle ympäristölle. Alueen ympäristössä on metsätaloustoimintaa sekä maanviljelystä, 
eikä kumpikaan ole häiriytynyt alueen toiminnasta. 
 
Lisäselvityksenä toimitetussa lausunnossa todetaan, että ilmakuvan ja kohdekäynnin 
perusteella muistutuksessa esitetyn koivikon pinta-ala on noin 1500 m2 ja puut ovat 
noin 5 metriä korkeita. Suunnitelmien mukaan louhos laajenee itään ja kaakkoon eikä 
visakoivikon suuntaan. Louhoksen etäisyys siihen laajenemisen jälkeenkin on sama 
(lähimmillään 200 m). Ainoa koivikkoon asti ulottuva ja puiden kehitykseen edes mah-
dollisesti vaikuttava tekijä voisi olla kivipöly. Jos pölyä kulkeutuisi koivikon alueelle suu-
ria määriä, voisi se peittää kasvukaudella koivujen lehtiä ja haitata yhteyttämistä ja kas-
vua. 
 
Lisäselvityksessä vedotaan Suomen ympäristökeskuksen julkaisuun, jonka mukaan 
kiviainestuotannon pölypäästöjen leviäminen ympäristöön riippuu päästön suuruudesta 
ja hiukkaskokojakaumasta, sääolosuhteista ja ympäristön pinnanmuodoista. Eniten 
pölyämistä aiheuttaa murskaus. Yli 500 metrin päässä murskausalueista sijaitsevissa 
kohteissa murskaustoiminnan pölypäästöt eivät yleensä aiheuta merkittäviä haittoja. 
 
Alueen on mitattu pölypäästöjä vuonna 2012 lähimmällä asuinkiinteistöllä noin 300 met-
rin päässä louhoksesta länsiluoteeseen. Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten 
pitoisuudet alittivat raja-arvot silloinkin, kun tuulen suunta oli murskauslaitokselta kohti 
mittauspistettä.  
 
Lisäselvityksessä todetaan siten, että louhoksen laajeneminen ei haittaa visakoivikon 
kehitystä. Louhos on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lähtien eikä tuona aikana ole 
ilmennyt, että toiminnasta olisi haittaa ympäristölle. Laajennus ei aiheuta merkittävästi 
muutoksia toiminnassa. 
 
Louhos ei myöskään laajene visakoivikkoon päin, vaan siitä poispäin. Niiden välissä on 
kallioinen mäenlaki ja noin 200 metrin leveydeltä varttunutta mäntyvaltaista metsää. 
Pölyä aiheuttavat työvaiheet, kuten murskaus, sijoittuvat louhoksen pohjalle noin 7 met-
riä korkean kallioseinämän suojaan. Kallioseinämä, mäki ja metsä estävät pölyn kul-
keutumista visakoivikkoon päin. Lisäksi vallitseva tuulensuunta on yleensä visakoivikol-
ta poispäin. Lisäksi murskausta on keskimäärin vain kerran vuodessa, joten pölyämi-
nen on ajoittaista ja lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää pölyntorjunnalla. 
 
Vastine kokonaisuudessaan oheismateriaalina ja hakemusasiakirjoissa. 
 
Oheismateriaali 3. Hakijan vastine lausuntoon ja muistutukseen 11.1.2019 sekä lisä-
selvitys (dnro 331-010/2018) 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 LUPAPÄÄTÖS 
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 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää Läänin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 
§:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottoon sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 mo-
mentin mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalle sekä alueelta louhittavan kiviainek-
sen murskaukseen Auran kunnan kiinteistölle Sammalisto19-407-7-63. 
 
Lupapäätöksessä on huomioitu saatu lausunto, muistutus sekä hakijan vastine lisäsel-
vityksineen lupamääräyksissä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla.  
 
Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa harjoitettava hakemuksessa esi-
tetyn mukaisesti, ellei näissä määräyksissä toisin määrätä. 
 
Toiminnalle myönnetään hakemuksesta myös maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuo-
jelulain 199 §:n toiminnan aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta. 
 

 Vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta  
 Ympäristönsuojelulautakunta myöntää Läänin Kuljetus Oy:lle luvan toiminnan aloittami-

seen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  
 
Tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta edellytet-
tävä vakuus on 5 000 euroa. Vakuus tulee toimittaa Kosken Tl kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Vakuus palautetaan maa-aines- ja 
ympäristöluvan saatua lainvoiman. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pan-
tattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen 
rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
 

 LUPAMÄÄRÄYKSET 
 Toimintaa koskevat yleiset määräykset 
 

1. Murskaustoimintaa saa harjoittaa ainoastaan varsinaisella ottoalueella vähin-
tään 300 metrin etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Kiinteistöltä 
Sammalisto 19-407-7-63 saa ottaa maa-aineksia enintään 210 000 k-m3, vuo-
tuisen ottomäärän ollessa 21 000 k-m3. Ottamisaika on 10 vuotta päätöksen an-
topäivästä. 

Alueella saa vuosittain louhia ja murskata kiviainesta enintään 80 000 t/a. Alu-
eella ei saa murskata muualta tuotua kiviainesta.  

2. Ottoalue, joka sisältää myös jo otettuja alueita, saa olla enintään ottamissuunni-
telmassa esitetyn laajuinen, 2,6 ha. Oton saa ulottaa enintään tasolle +58 
(N60). Ylimmän havaitun luonnollisen pohjavedenpinnan yläpuolelle on jätettä-
vä vähintään kahden metrin vahvuinen suojakerros koskematonta ainesta. 
Louhintasuunta on itä-eteläsuuntainen. 

Suojaetäisyyden louhinta-alueesta sekä murskausalueesta lähimpiin häiriinty-
viin asuinrakennuksiin sekä loma-asuntoihin ja niiden välittömiin oleskelualuei-
siin tulee olla vähintään 300 metriä.  

3. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 

Toiminto Toimintapäivät Toiminta-ajat 

Murskaus ma-pe klo 7-22 

Poraus ma-pe klo 7-21 

Rikotus ma-pe klo 8-18 

Räjäytys ma-pe klo 8-18 

Kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 6-22 
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Toimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin tai arkipyhinä.  

4. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimintajakson alka-
mista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä lähimmille häiriintyville 
kohteille (600 m) toiminnan aloittamisesta sekä toiminnasta vastaavan henkilön 
nimi ja yhteystiedot.  

5. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ottoalue on sekä maa-ainesten 
oton aikana että sen päätyttyä turvallinen alueella liikkuville työntekijöille ja ot-
toalueen ympäristössä liikkuville. Ottamistoiminnan aikana jyrkät yli 1 metrin 
korkuiset leikkaukset on aidattava. 

 
 Ennen ottamistoiminnan aloittamista 
 

6. Ottoalueen rajat tulee merkitä maastoon selvästi esimerkiksi noin 25 metrin 
välein puu-, rauta- tai muovipaaluin. Merkintöjä ei saa hävittää tai siirtää ja ne 
tulee pitää asianmukaisessa kunnossa. 

7. Ottamisalueen ulkopuolelle tulee asettaa informaatiokyltti, jossa esitetään toi-
minnanharjoittajan tiedot. Informaatiokyltti tulee pitää asianmukaisessa kun-
nossa. 

8. Asiaton ajoneuvoliikenne ottoalueelle tulee estää esimerkiksi lukittavalla puo-
milla. 

9. Ottoalueella on oltava selkeästi näkyvillä oleva korkeusjärjestelmään N2000 si-
dottu korkeusmerkki tai tarvittaessa useampi. Merkkien tulee olla kiinteitä ja ne 
tulee pitää asianmukaisessa kunnossa. 

10. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä 24 260 euron suu-
ruinen vakuus lupamääräysten suorittamiseksi. Vakuudeksi hyväksytään taka-
us tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu 
ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Suomessa.  

Vakuuden tulee olla voimassa kunnes kaikki luvan edellyttämät jälkihoito- ja 
muut toimenpiteet on tehty ja hyväksytty lopputarkastuksessa. Lähtökohtaisesti 
vakuuden tulisi olla voimassa vähintään 12 kk luvan päättymisestä. Tarvittaes-
sa vakuuksia voidaan jaksottaa siten, että uusi vakuus tulee toimittaa lupavi-
ranomaiselle 3 kk ennen aikaisemman vakuuden päättymistä. Vakuus voidaan 
vapauttaa vain ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä.  

11. Ennen ottamistoiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on nimettävä laitok-
sen ympäristönsuojelusta vastaava henkilö ja toimitettava yhteystiedot valvon-
taviranomaiselle. Tiedot tulee pitää ajan tasalla. 

12. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä ympäristön-
suojeluviranomaista suorittamaan alueella alkukatselmus. Alkukatselmuksessa 
käydään läpi, että toiminnanharjoittaja on toteuttanut ne lupaehdot, jotka on 
määrätty tehtäväksi ennen toiminnan aloittamista. 

 
 Ilmapäästöt  
 

13. Pölylähteet on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle 
tasolle.  

Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla poraus-
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vaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen 
kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  

Murskauslaitos ja kuljettimet tulee koteloida. Kuormattavan ja kuljettimelta va-
rastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä pu-
toamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kul-
jettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämi-
sen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölynpoistolaitteis-
tot on pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden kunto tulee tarkastaa päivittäin. 
Pölyntorjuntakotelointien on oltava kunnossa murskauksen ollessa käynnissä. 

14. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito tulee 
toteuttaa siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Varasto-
kasat, toiminta-alue, tiet ja ajoneuvojen kuormat tulee tarvittaessa kastella ja 
pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä kaste-
lulla tai peittämällä. 

Pölyntorjuntaan ei saa käyttää kemikaaleja siten, että niistä voi aiheutua maa-
perän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.  

Mikäli pölypäästöt jostain syystä lisääntyvät olennaisesti, on laitoksen päästöjä 
aiheuttava toiminta keskeytettävä kunnes häiriö on poistettu.  

15. Toiminnasta ei saa aiheutua, muut ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät huomioon 
ottaen, asumiskäytössä olevilla alueilla valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaa-
dusta (79/2017) terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi annettujen 
hengitettävien hiukkasten (PM10) tai pienhiukkasten (PM2,5) raja-
arvopitoisuuksien ylitystä.  
 

 Melu ja tärinä 
 

16. Toiminnanharjoittajan on torjuttava melua sijoittamalla melulähteet mahdolli-
suuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Melua tulee torjua myös 
koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntor-
juntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyy-
teen. Louhinnasta ja murskauksesta syntyvää melua tulee torjua louhinnan 
etenemisen suunnittelulla ja kiviaineskasojen sijoittelulla sekä eri koneiden toi-
minta-aikoja rajoittamalla. Murskauslaitos ja rikotin tulee sijoittaa mahdollisim-
man lähelle louhittua kallionseinämää, jotta kallionseinämät toimivat meluestei-
nä.  
Murskaus- ja louhintatoiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Me-
lu ei missään toiminnan vaiheessa saa ylittää häiriintyvissä kohteissa asumi-
seen käytettävien alueiden oleskelupihoilla A-painotetun ekvivalenttitason 
(LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB tai yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB eikä 
loma-asumiseen käytettävien alueiden oleskelupihoilla päiväohjearvoa (klo 7-
22) 45 dB tai yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB.  

17. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä 
tai tärinästä ei aiheudu vaurioita tai vaaraa ympäristölle ja, että tärinä jää mah-
dollisimman pieneksi. Räjäytystöissä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta 
räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011).  

Räjäytyksistä on tiedotettava lähialueen kiinteistöjä (600 m) vähintään vuoro-
kausi ennen räjäytysten toteuttamista. 

 
 Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 
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18. Alueen pohja tulee muotoilla siten, ettei alueelle missään olosuhteissa lammi-

koidu pintavesiä. Alueelle kertyvät pintavedet on alueelta poistettaessa käsitel-
tävä selkeytysaltaassa tai -altaissa ennen niiden johtamista ojaan.  

Selkeytysaltaan kokonaistilavuuden on oltava riittävän suuri. Tarvittaessa altai-
ta on rakennettava useampi porrastaen veden kulkua. Selkeytysallas on oltava 
huollettavissa ja kertyvä kiintoaines on poistettava riittävän usein altaan toimin-
takunnon varmistamiseksi. Kiintoaines on läjitettävä sille varatulle alueelle erik-
seen kuivumaan. Kuivunut kiintoaines voidaan sekoittaa maisemointiin käytet-
tävään ainekseen. 

19. Mahdolliset sosiaalitiloista syntyvät jätevedet tulee käsitellä ympäristönsuojelu-
lain ja sen perusteella annetun asetuksen vaatimuksia vastaavalla tavalla. Um-
pisäiliöt tulee tyhjentää riittävin väliajoin. Jätevedet tulee toimittaa sellaiselle lai-
tokselle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jä-
tevesiä tai käsitellä muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä taval-
la. 

 
 Jätehuolto ja kemikaalien varastointi 
 

20. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain ja sen nojalla annettujen 
säädösten mukaisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista, maape-
rän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä haittaa terveydelle tai ym-
päristölle. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jätteen saa 
luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty 
ympäristönsuojelu- tai jätelain edellyttämällä tavalla. 

21. Laitoksen toiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet tulee varastoida omissa sel-
keästi merkityissä tiiviissä astioissaan, katetussa ja nestetiiviissä tilassa nestei-
tä läpäisemättömällä ja reunoistaan korotetulla alustalla siten, etteivät ne aiheu-
ta vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoit-
taa keskenään. Samansisältöisiä vaarallisia jätteitä voidaan yhdistää, mutta ei 
kuitenkaan laimentaa. Kaikki vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen, jolla 
on ympäristölupa vaarallisten jätteiden vastaanottamiseen. Vaarallisia jätteitä 
luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jät-
teen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. 
Siirtoasiakirja tai jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan.  

22. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja 
muiden ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavien aineiden pääsy maape-
rään ja pohjaveteen on estetty. Varastoitavien poltto- ja voiteluaineiden sekä 
kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä 
ja reunoiltaan korotettuja. 

Polttoainesäiliöiden on oltava rakenteiltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista 
ja kemiallista rasitusta. Polttoaine on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai 
kiinteästi valuma-altaallisissa säiliöissä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä 
ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. 

Alueella työskenneltäessä on kemikaalien käsittelyssä noudatettava erityistä 
varovaisuutta ja huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Mahdollisten 
ympäristövahinkojen varalta on aina oltava saatavilla riittävästi torjuntalaitteita 
ja -tarvikkeita, kuten imeytysturvetta. 
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 Tarkkailu ja raportointi 
 

23. Pintavesien selkeytysaltaista poisjohdettavasta vedestä ei saa aiheutua haittaa 
purkualueelle tai ojille. Poisjohtamista on valvottava ja, mikäli haittoja ilmenee, 
toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.  

Ympäristönsuojeluviranomainen määrää tarvittaessa alueelta pois johdettavien 
pintavesien laadun tarkemmasta tarkkailemisesta mahdollisten haittojen ha-
vaitsemiseksi. Mikäli haittoja ilmenee, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toi-
menpiteisiin niiden poistamiseksi. 

24. Pohjavesitarkkailua tulee tehdä kahdesta lähimpänä ottoaluetta sijaitsevasta 
talousvesikäytössä olevasta kaivosta. Pinnankorkeus tulee mitata kaksi kertaa 
vuodessa ja näytteet laadullisia analyysejä varten tulee ottaa kerran vuodessa. 
Näytteenottajan ja mittaajan on oltava sertifioitu tai näytteenoton akkreditoitu. 

Ensimmäinen näyte tulee ottaa ennen ensimmäisen toimintakauden aloittamis-
ta ja siitä tulee tehdä laajempi analyysi, jossa näytteestä määritetään lämpötila, 
sameus, pH, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, man-
gaani, nitraatti, sulfaatti,kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilive-
dyt, mineraaliöljyt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, koliformiset bateerit sekä E. 
coli-bakteerit. 

Seuraavina vuosina otettavista näytteistä tulee määrittää lämpötila, pH, same-
us, happi ja sähkönjohtavuus. 

Vesianalyysien tulokset tulee toimittaa viipymättä tiedoksi ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sekä kaivon omistajalle. Ympäristönsuojeluviranomainen määrää 
tarvittaessa lisätutkimuksista. 

25. Toiminnanharjoittajan on ennen ensimmäisen toimintajakson aloittamista järjes-
tettävä katselmus alle 600 metrin etäisyydellä sijaitseville rakennetuille kiinteis-
töille ja muille tärinälle herkille rakenteille ja laitteille. Näille kohteille on määri-
tettävä heilahdusraja-arvot. Ensimmäisellä toimintajaksolla tärinän pysymistä 
heilahdusraja-arvojen sisällä mitataan tärinämittauksin. Ensimmäisen toiminta-
jakson jälkeen toiminnanharjoittajan asiantuntijan tulee määrittää, kuinka mo-
nesta rakennuksesta tarkkailua jatkossa tehdään. Mittausten määrän tulee olla 
kattava ja riittävä.  

Raja-arvojen määrittäminen sekä katselmukset ja seurantamittaukset tulee 
teettää puolueettomalla asiantuntijalla. Kartoituksen ja mittausten tekemisestä 
on sovittava kohteen omistajan kanssa.  

Asetettavat heilahdusraja-arvot sekä kiinteistökartoituksen ja tärinämittausten 
tulokset tulee säilyttää ja pyydettäessä toimittaa tiedoksi ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. 

26. Käytettävien melusuojausten ja meluntorjuntatoimien riittävyys tulee varmistaa 
melumittauksella ensimmäisen toimintajakson aikana sekä myöhemmin tarvit-
taessa. Tarpeen arvioi ympäristönsuojeluviranomainen muun muassa vuosit-
taisten tarkastusten yhteydessä. Toiminnan aiheuttaman melun mittaukset tu-
lee tehdä ympäristöministeriön ohjeen Ympäristömelun mittaaminen, ohje 
1/1995 mukaisesti. Melumittausten tulokset tulee viipymättä toimittaa tiedoksi 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa mää-
rätä alueella suoritettavista melumittauksista, mikäli on syytä epäillä, että me-
luntorjuntatoimenpiteet eivät ole riittävät. 

27. Käytettävien pölyntorjuntamenetelmien riittävyys varmistetaan tarvittaessa teh-
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tävällä ilmanlaatumittauksella. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä 
alueella suoritettavista ilmanlaatumittauksista, mikäli on syytä epäillä, että pö-
lyntorjuntatoimenpiteet eivät ole riittävät.  

28. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Muistiinpanot 
on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  

Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa 
ympäristöhallinnon valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan edellisenä vuonna 
otetun maa-aineksen määrä ja laatu. 

Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimittaa 
valvontaviranomaiselle tarkempi yhteenveto toiminnasta. Yhteenveto tulee toi-
mittaa ympäristöhallinnon sähköiseen tietojärjestelmään (YLVA). Toiminnan-
harjoittaja toimittaa tiedon valtionhallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.  

Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:  

 laitoksen toiminta-ajat (toiminnot, kellonajat ja päivät) 

 suoritetut räjäytykset (ajankohdat) 

 louhitun kiviaineksen määrä (m3/a) 

 laitoksella tuotettujen tuotteiden laatu ja määrät (t/a) 

 käytetyt poltto- ja räjäytysaineet sekä muut kemikaalit sekä niiden kulutus- 
ja varastointimäärät 

 toiminnassa muodostuneet jätteet sekä niiden määrä ja laji (jätekoodi) sekä 
toimituspaikat  

 toiminnassa havaitut häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, joista voi ai-
heutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle 

 selvitys tehdyistä tarkkailutoimenpiteistä ja niiden tuloksista. 
 

 Maisemointi ja jälkihoito 
 

29. Maa-ainesten oton loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pys-
tytetyt tarpeettomat rakennelmat on purettava ja kuljetettava pois. 

30. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistymisen 
mukaan niiltä alueen osilta, joilta aineksia ei enää oteta. Maisemointi tulee to-
teuttaa siten, että alue on turvallinen ja ympäristöön sopiva maa-ainesten oton 
päätyttyä. Ottamisen eteneminen tulee suunnitella siten, että jälkihoito ja mai-
semointi voivat edetä mahdollisimman nopeasti. 

31. Alueelta kuorittavat pintamaat tulee varastoida ottoalueella ja hyödyntää mai-
semoinnin yhteydessä aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustaksi. Kasvu-
alustaa tulee olla noin 0,5 metrin paksuinen kerros. Ottoalueen kaikki reunat tu-
lee ottosuunnitelmasta poiketen luiskata tai porrastaa vähintään kaltevuuteen 
1:2 tai 1:3. Luiskaukset ja porrastusten täytöt tulee tehdä irtomaa-ainesta käyt-
täen. Alueelle ei saa jäädä 1,5 metriä korkeampia jyrkänteitä. 

Kuorittavien pintamaiden lisäksi alueelle voi tasausta ja kasvualustaa varten 
tuoda ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä maa-aineksia. Tuotavista 
maa-aineksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ennen maa-ainesten tuomista alueelle. Tuotavan maa-aineksen tulee olla kiin-
teää sekä luonnontilaista tai haitta-ainepitoisuudeltaan sellaista ettei siitä voi 
aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  

32. Mikäli alue ei luvan voimassaoloaikana ole luontaisesti metsittynyt, on metsitys-
tä täydennettävä vähintään 1 500-2 500 kappaleella männyn- ja/tai kuusen-
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taimia hehtaarille. Istutusten onnistuminen on varmennettava kahden vuoden 
kuluttua, metsähoidollisin perustein tapahtuvalla jälkitarkastuksella ja onnistu-
minen varmennettava tarvittaessa lisäistutuksin. Matalin alue voidaan toimin-
nan päättyessä jättää vesialueeksi. Tällöin tulee kuitenkin varmistaa, että aina-
kin yksi vesialueen reuna on kaltevuudeltaan 1:3. 

 
 Maisemointivelvoitteen siirto tai toiminnan päättyminen 
 

33. Mikäli maisemointivelvoite siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava 
lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista kunnes 
hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.  

34. Maa-ainesluvan mukaisen ottotoiminnan päättymisestä on ilmoitettava ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen suorittaa alueelle ot-
tamistoiminnan päättymisen jälkeen lopputarkastuksen. 

 
 Paras käyttökelpoinen tekniikka 
 

35. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan kehittymistä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvan tällaisen 
tekniikan käyttöönottoon. 

 
 Häiriö- ja poikkeustilanteet 
 

36. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteisto-
jen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai 
muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski 
lisääntyy.  

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilan-
teen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäi-
semiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalta toiminta-alueella on oltava riittävä al-
kusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava 
hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotilanteissa. Alueella on 
oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.  

Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristö-
haittaa, on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja mahdollisuuksien mu-
kaan valvontaviranomaiselle.  

 
 Valvontamaksu 
 

37. Tämän päätöksen mukaisen ottamistoiminnan noudattamisen valvonnasta on 
suoritettava vuosittain kunakin vuonna määräämishetkellä voimassa olevan 
maa-ainestaksan mukainen maksu sekä valvontasuunnitelman ja -ohjelman 
mukaisten tarkastusten osalta ympäristönsuojelulain mukainen valvontamaksu.  

 
 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
 

38. Toiminnanharjoittajan on noudatettava hakemuksen ja ottamissuunnitelman 
mukaista kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Suunnitelma on arvioitava 
ja tarvittaessa tarkastettava vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä 
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valvontaviranomaiselle. Jos kaivannaisjätteiden määrä tai laatu taikka kaivan-
naisjätteiden käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, on 
ympäristölupaa muutettava ympäristönsuojelulain 113 § mukaisesti. 

 
 Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen 
 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §, YSA 
15 §) 
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 Maa-aineslain mukaiset perustelut 
 Maa-aineslain 3 §:n mukaan maa-aineksia ei saa ottaa siten, että toiminnasta aiheutuu 

kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikois-
ten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia 
muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu 
vesilain mukaista lupaa.  
 
Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen 
vahingollinen vaikutus luontoon tai maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja, 
että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisiin kustannuksin vältettävissä 
olevaa haittaa. 
 
Kun otetaan huomioon maa-aineslain 5 §:n mukainen olemassa olevan maa-ainesten 
ottoalueen jatkamiseksi tehty ottamis- ja maisemointisuunnitelma sekä annetut lupa-
määräykset, tulee maa-aineslain mukainen lupa ottamiselle maa-aineslain 6 §:n mu-
kaan myöntää, koska ottotoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen 
rajoitusten kanssa.  
 
Toiminta-alue ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa eikä alueella ole kuntatason 
kaavoja. Maa-ainesten ottoalue on tarkoitus maisemoinnin jälkeen palauttaa metsä-
maaksi ja osittain kastelualtaaksi. 
 
Ottamisalue ei sijaitse eikä sen välittömässä läheisyydessä ole Natura-, luonnonsuoje-
lu- tai muita luonnon- tai maisemansuojelun kannalta erityisiä kohteita eikä alue kuulu 
luonnon- tai maisemansuojelun kannalta merkittäviin kallioalueisiin. Alueella ei ole ha-
vaittu merkittäviä luontoarvoja, joten ottosuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti 
toimittaessa ottotoiminnan ei katsota aiheuttavan huomattavia tai laajalle ulottuvia va-
hingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. 
 

 Ympäristönsuojelulain mukaiset perustelut ja luvan myöntämisen edellytykset 
 Lupahakemuksen ja tämän päätöksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 

ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, 
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toiminnasta ei lupamääräysten 
mukaisesti toimien katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta haittaa naapureille tai yleiseltä kannalta 
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä 
eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  
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Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden hyö-
dyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pi-
laantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. 
 
Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan tämän 
hetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  
 

 Toiminnan aloittamisluvan perustelut 
 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta on mahdollista, sillä kyseessä on 

olemassa oleva toiminta, joka sijoittuu jo käyttöön otettuun vanhaan maa-ainesten otto-
alueeseen. Toiminnalta edellytetään erillistä vakuutta toiminnan aloittamiseksi muutok-
senhausta huolimatta sekä uuden yhdistelmäluvan ehtojen noudattamista sekä varsi-
naisen maa-aines- ja ympäristöluvan mukaista vakuutta. Toiminnasta ei katsota aiheu-
tuvan sellaista pysyvää haittaa tai vahinkoa, joka estäisi toiminnan aloittamisen ennen 
päätöksen lainvoimaisuutta.  
 

 Lupamääräysten perustelut 
 Lupamääräykset 1-2. Lupamääräyksillä on asetettu toiminnan kapasiteettirajat toimin-

nan rajaamiseksi ja sen valvomiseksi. Kapasiteettirajat ovat hakemuksen mukaiset. 
Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä määräykset siitä, miten haki-
jan on toimittava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi, joll-
eivät sanotut seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta. 
 
Lupamääräys 3. Murskauslaitos on alle 500 metrin päässä lähimmistä häiriintyvistä 
kohteista koko toiminnan ajan. Murskauslaitoksen toiminta-ajat on rajattu valtioneuvos-
ton asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus 800/2010) 8 §:n mukaisesti, koska toiminta sijait-
see alle 500 metrin sisällä melulle alttiista kohteista. Tarkoituksena on turvata lähiasu-
tuksen häiriötön asuminen. Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä 
määräykset siitä, miten hakijan on toimittava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämi-
seksi ja rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta. 
 
Lupamääräys 4. Lupamääräyksellä varmistetaan, että lähimmät häiriintyvät kohteet 
ovat ennakkoon tietoisia häiriöstä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen saa riittä-
västi tietoa valvontatyöhön. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi 
lisäksi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen määrä-
ysten noudattamista.  
 
Lupamääräyksillä 5-9 varmistetaan, että toiminta-alue pysyy turvallisena ja helposti 
havaittavana sekä työntekijöille että ulkopuolisille. Lupamääräysten avulla tiedotetaan 
toiminnasta alueella ja estetään asiaton liikenne sekä varmistetaan, että ottoalue ja 
korkeudet ovat toiminnanharjoittajan, työntekijöiden sekä viranomaisten selkeästi hah-
motettavissa ja valvottavissa. Rajausten avulla viranomainen voi seurata toiminnan 
lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen määräysten noudattamista. Maa-aineslain 
11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä määräykset siitä, miten hakijan on toimitta-
va hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi, jolleivät sanotut 
seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta. 
 
Lupamääräys 10. Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä määräyk-
set siitä, miten hakijan on toimittava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja 
rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta. Lupamääräyksillä 
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tulee huolehtia alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja maa-aineslain 
12 §:n mukaan viranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakija antaa 
hyväksyttävän vakuuden maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suo-
rittamisesta. Vakuus on määritetty ympäristönsuojelulautakunnan hyväksymän lasken-
tamallin mukaan. Vakuuden suuruus määritetään ottoalueen pinta-alan (6 100 €/ha) ja 
kokonaisottomäärän mukaisen osuuden (0,04 €/m3 ja 500 000 m3 ylittävältä osalta 0,02 
€/m3) perusteella 24 260 euron suuruiseksi (6100 €/ha*2,6 ha + 0,04 €/m3*210 000 k-
m3). 
 
Lupamääräykset 11-12. Ympäristönsuojelusta vastaavan henkilön tietojen pyytämisellä 
varmistutaan, että valvontaviranomaisella on aina hallussaan oikeat yhteystiedot. Alku-
katselmuksen avulla valvotaan, että tarvittavat toimet toiminnan asianmukaiseksi aloit-
tamiseksi on toteutettu. 
 
Lupamääräykset 13-15 on annettu ilmapäästöjen sekä niiden terveys- ja ympäristöhait-
tojen vähentämiseksi. Määräyksillä laitteistojen suojauksista, pölynpoistojärjestelmän 
kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toiminnan keskeyttämisestä mahdollisten häiriöi-
den sattuessa vähennetään haitallisten pöly- ja hajupäästöjen määrää ratkaisevasti.  
 
Pölyn leviäminen on estettävä lähiasutuksen ilmanlaadun turvaamiseksi. Toiminnan 
seurauksena ilmaan pääsevät leijuvat hiukkaset voivat ympäristöön hallitsemattomasti 
levitessään aiheuttaa viihtyisyyshaittoja sekä mahdollisesti myös terveydellisiä haittoja. 
Raja-arvot on annettu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017).  
 
Lupamääräys 16. Toiminnasta aiheutuvalle melulle on annettu määräys valtioneuvos-
ton päätöksen (993/1992) mukaisesti, jotta toiminnasta ei aiheutuisi lähialueen asuk-
kaille kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Toiminnasta aiheutuvaa melua on mää-
rätty vähennettäväksi valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisin toimin. 
 
Lupamääräys 17. Räjäytys- ja louhintatyöt kuuluvat ns. ankaran vastuun töihin. Anka-
ralla vastuulla tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi vaarallisen toiminnan harjoittaja on aina 
vastuussa toiminnastaan aiheutuvista vahingoista. Räjäytystyön aikana syntyneet tai 
lisääntyneet vauriot aiheuttavat korvausvelvollisuuden tuottamuksesta riippumatta (oi-
keuskäytäntö). Pääsääntöisesti tärinästä aiheutuvien vahinkojen osalta riittää, kun syy-
yhteys syntyneiden vaurioiden ja harjoitetun toiminnan välillä on todennäköinen (ympä-
ristövahinkolaki). Toiminnan harjoittajan eli louhintaurakoitsijan puolella ei tarvitse olla 
puutteellisuutta tai huolimattomuutta, kuten normaalissa toiminnan vastuuvakuutukses-
sa edellytetään korvausten edellytykseksi. Lupamääräys on annettu räjäytyksistä ja 
tärinästä aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksellä varmistetaan 
myös, että lähimmät häiriintyvät kohteet ovat ennakkoon tietoisia häiriöistä. Räjäytystöi-
tä valvoo poliisi ja aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen. 
 
Lupamääräykset 18-19. Lupamääräykset on annettu ympäristön sekä pinta- ja pohja-
vesien pilaantumisen estämiseksi. Pintavesien johtamisessa tulee huolehtia, ettei niistä 
aiheudu haittaa ympäristölle ja naapurikiinteistöille. Jätevesien käsittelyssä tulee huo-
lehtia, että ne käsitellään ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti.  
 
Lupamääräykset 20-22. Jätteiden ja vaarallisten jätteiden sekä polttoaineiden ja mui-
den ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden asianmukaisella käsittelyllä 
ja varastoinnilla sekä jätteiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan es-
tää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Mahdollisten ympäristövahinkojen 
varalta on aina oltava saatavilla torjuntalaitteita ja -tarvikkeita. 
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Lupamääräys 23 on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pintavesien 
johtamisessa tulee huolehtia, ettei vesistä aiheudu haittaa tai vahinkoa ympäristölle tai 
muille maanomistajille. Pintavesien näytteenotoissa on huomioitu jo luvanhakuvaihees-
sa tehty tutkimus. 
 
Lupamääräyksellä 24 varmistetaan pohjaveden tarkkailun riittävä taso ja laatu. Luvan 
haltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. 
Tarkkailumääräykset ovat tarpeen myös valvontaa varten. Tarkkailemalla pohjavettä 
varmistetaan lupamääräysten riittävyys sekä se, etteivät maaperään mahdollisesti jou-
tuneet haitta-aineet pääse pilaamaan alueen pohjavettä ja, että toiminnasta ei aiheudu 
haitallista pohjaveden tason muuttumista. Säännöllisesti suoritettava tarkkailu on tar-
peen toiminnan vaikutuksien ja mahdollisen pilaantumisen havaitsemiseksi ajoissa. 
Näytteenottajan ja mittaajan ammattitaito varmentaa näytteiden laadun. 
 
Lupamääräys 25. Luvan mukaisen toiminnan alkaessa on tarpeen tehdä katselmuksia 
ja mittauksia, joiden avulla voidaan tarvittaessa myöhemmin arvioida mahdollisia syn-
tyneitä haittoja. Katselmuksen avulla saadaan tieto ennen luvanvaraisen toiminnan 
käynnistymistä vallinneesta tilasta. Katselmus on tarpeen mahdollisten korvausvaati-
musten arvioimiseksi ja rakennusten omistajien sekä toiminnanharjoittajien oikeustur-
van varmistamiseksi. Ensimmäisillä mittauksilla todetaan tärinän vaikutukset lähikiin-
teistöihin ja voidaan osoittaa sopivat mittauspaikat myöhemmälle tarkkailulle. 
 
Lupamääräys 26. Melua tulee mitata ensimmäisellä toimintakaudella ja sen jälkeen, 
kun mittaus katsotaan tarpeelliseksi. Mittausten perusteella voidaan tarpeen mukaan 
muuttaa toiminta-aikoja tai antaa muita tarvittavia määräyksiä melun vähentämiseksi.  
 
Lupamääräys 27. Tarvittaessa ilmanlaatua voidaan mitata ja mittausten perusteella 
voidaan antaa lisämääräyksiä pölyntorjuntatoimenpiteistä. Pölymittausta on esitetty 
tehtäväksi tarvittaessa, sillä kohteessa on tehty kaksi ulkoilman hengitettävien hiukkas-
ten ja pienhiukkasten pitoisuuksien mittausta vuonna 2012. Pitoisuudet alittivat raja-
arvot molemmilla kerroilla. Mittauksia voidaan jatkossa tehdä tarpeen mukaan, mikäli 
on syytä epäillä pölyntorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä. 
 
Lupamääräys 28. Määräys on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaami-
seksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomai-
nen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen mää-
räysten noudattamista. Tiedot tulee jatkossa koko maanlaajuisesti toimittaa sähköisesti. 
 
Lupamääräykset 29-32 on annettu maa-aineslain 11 §:n 2 momentin perusteella mai-
semoinnista ja jälkihoidosta huolehtimiseksi.  
 
Lupamääräys 33. Maa-aineslain 13 a §:n mukaan siirroista tulee ilmoittaa lupaviran-
omaiselle, jotta lupaviranomainen voi valvoa tilannetta ja tehdä päätöksen vastuun siir-
tämisestä toiselle taholle ja vapauttaa aikaisemman lupavelvollisen velvoitteista. 
 
Lupamääräys 34. Maa-ainesasetuksen 7 §:n mukaan maa-ainesluvan haltijan on ilmoi-
tettava valvontaviranomaiselle ottamisen päättymisestä, jotta viranomainen voi pitää 
alueella loppukatselmuksen. 
 
Lupamääräys 35. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten 
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä tarkoituksessa seurattava parhaan 
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käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia 
kustannuksia, tulee kyseistä tekniikkaa ottaa käyttöön. 
 
Lupamääräys 36. Määräyksellä pyritään vähentämään mahdollisia vahinko- ja häiriöti-
lanteita sekä niiden sattuessa mahdollisimman tehokkaaseen torjunta- ja korjaustoi-
menpiteisiin. Lisäksi varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteessa, jossa ympä-
ristölle on aiheutunut tai saattaa aiheutua merkittävää haittaa. 
 
Lupamääräys 37. Valvonnasta perittävä maksu perustuu Kosken Tl ympäristönsuojelu-
lautakunnan maa-ainesten oton maksutaksaan sekä ympäristönsuojelun maksutak-
saan. 
 
Lupamääräys 38. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys on tar-
peen kaivannaisjätteitä koskevan valtioneuvoston asetuksen valvomiseksi. 
 

 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 
 Auran kunnanhallituksen lausunnossa todettiin, että lupaehdoissa tulee huomioida riit-

tävästi naapurusto ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lisäksi on todettu, että lupaeh-
toihin tulee sisällyttää ympäristön kunnostaminen. Käytännössä kaikkien lupamääräys-
ten pyrkimyksenä on huomioida naapurusto ja ympäristövaikutukset. Ympäristön kun-
nostamisesta on määrätty lupamääräyksissä 29-34. Lupamääräyksessä 10 on määrätty 
vakuudesta, jonka avulla taataan alueen maisemointi. 
 
Annetussa muistutuksessa oltiin huolissaan noin 200 metrin päässä sijaitsevasta visa-
koivikosta ja edellytettiin ympäristövaikutusten arvioinnin laatimista hankkeesta. Ympä-
ristövaikutusten arviointia ei kuitenkaan toiminnanharjoittajalta edellytetty, sillä kohde ei 
laajuudeltaan ja suuruudeltaan ole ympäristövaikutusten arviointia edellyttävä eikä sen 
voida katsoa olevan tarpeellista. Muistuttajan koivikon etäisyys on ottoalueesta pysyy 
ennallaan, ottoalueen laajentuessa vastakkaiseen suuntaan. Tässä tapauksessa ei ole 
syytä epäillä, että toiminnasta aiheutuisi merkittävää haittaa ko. puustoalueen kasvulle 
ja kehitykselle. Suoraan toiminnasta ei myöskään katsota aiheutuvan maa-aineslain 9 
§:n mukaista haittaa tai vahinkoa kyseiselle kiinteistölle. Käytännössä lupamääräykses-
sä 1 on toiminta-aluetta vahvistettaessa varmistettu ettei toiminta siirry lähemmäs koi-
vikkoa. 
 

 LUVAN VOIMASSAOLO 
 Tämä lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. 

 
 KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Päätös kumoaa Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 20.3.2012 myöntämän ympä-

ristöluvan kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle. Aikaisempi maa-aineslupa on 
jo päättynyt. Aluetta ei ole maisemoitu.  
 
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. 
(YSL 198 §, MAL 21 §) 
 
Tämän päätöksen mukaisen toiminnan saa kuitenkin aloittaa muutoksenhausta huoli-
matta lupapäätöstä noudattaen, kun asianmukaiset vakuudet on asetettu. Muutoksen-
hakutuomioistuin voi kuitenkin kumota tämän päätöksen toimeenpanon. 
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 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39-40, 42-44, 47a-

49, 52-54,58, 62, 66, 70, 83-85, 87, 94, 96, 113-114, 170, 190-191, 198-199, 205, liite 1 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2-6, 11-15 
Maa-aineslaki (855/1981) § 1, 3-7,9-14, 16b, 19-21, 23, 23a, 23b  
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)  
Jätelaki (646/2011) § 5, 8, 12-13, 15-17, 28-29, 72, 118-121 
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) § 17, 18 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta (800/2010)  
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan ympäristönsuojelun maksutaksa 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainestenoton maksutaksa 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Maa-aineslain mukaisen lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 

14.11.2016 / 53 § hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainesten 
maksutaksan sekä ympäristönsuojelun maksutaksan mukaiset maksut.  
 
Maa-aineslain mukaisen asian käsittelyn maksu muodostuu perusmaksusta 270 € ja 
kokonaisottomäärän mukaan muodostuvasta maksusta (0,007 €/m3). Käsittelymaksu 
on 1740 € (270 € + 0,007 €/m3*210 000 m3ktr).  
 
Ympäristönsuojelulain mukaisen -asian käsittelyn maksu muodostuu ympäristönsuoje-
lulain mukaisen maksutaksan mukaisesta maksusta (3 100 euroa) 50 % suuruisena. 
Käsittelymaksu on 1 550 euroa.  
 
Yhteensä maksu on 3290 euroa. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 

 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 5.3.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl ja Auran kunnan ilmoitustaululla ja Kosken Tl kunnan internetsivuilla sekä 
Auranmaan Viikkolehdessä. 
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 

4.4.2019. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Läänin Kuljetus Oy 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristövastuualue  
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Muistuttaja 
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 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 
 Auran kunnan ilmoitustaulu 

Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Kosken Tl kunnan internetsivut 
Auranmaan Viikkolehti 
 

 Ilmoitus päätöksestä/julkipanoilmoitus 
 Asianosaiset 
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20 §  Ilmoituksenvaraisuuden arviointi, Koskisen Tila Oy, Pöytyä 
  
 Asia 
 Vasikkakasvattamon ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksenvaraisuu-

den arviointi. 
 

 Päätöksen saaja 
 Koskisen Tila Oy 

AA 
 

 Kohde 
 Pöytyän kunnan kiinteistöllä Onninpelto 636-452-2-1 osoitteessa Kolmihaarantie 41, 

Uusikartano sijaitsevan vasikkakasvattamon laajentaminen. 
 

 Hanke 
 Koskisen Tila Oy:llä on 912 lihanaudan ja 126 vasikan (<6 kk) eläinsuoja Pöytyän 

kunnassa kiinteistöllä Vahtera 636-452-1-35 osoitteessa Maanpääntie 964, Uusikar-
tano. Toiminnalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.4.2014 (ESA-
VI/311/04.08/2013) myöntämä ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle. 
 
Koskisen Tila Oy:llä on noin 1,8 kilometrin päässä päätilasta vasikkakasvattamo. Va-
sikkakasvattamo sijaitsee kiinteistöllä Onninpelto 636-452-2-1 osoitteessa Kolmihaa-
rantie 41, Uusikartano. Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on päätöksellään 
14.6.2012 § 47  päättänyt, että kohteessa olevan lihasikalan muuttaminen vasikka-
kasvattamoksi 120 vasikalle (<6 kk) ei edellytä ympäristölupaa.  
 
Olemassa olevaa vasikkakasvattamoa ollaan toiminnanharjoittajan mukaan laajenta-
massa siten, että eläinsuojassa tulisi olemaan tilat 180 vasikalle (<6 kk). 
 
Alue ei ole pohjavesialuetta. Toiminnanharjoittaja pyysi kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselta arviota suunnitellun laajennuksen ympäristöluvan ja ilmoituksen varai-
suudesta. 
 
Kohteessa ei asian johdosta suoritettu tarkastusta eikä ympäristönsuojeluviranomai-
sella ollut käytössään tarkempia suunnitelmia eikä asiakirjoja laajennuksesta. Päätös 
on annettu ilmoitettuun eläinmäärään perustuen. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösehdotus:  
 Ympäristönsuojelulautakunta toteaa, että 180 vasikalle (<6 kk) suunniteltu eläinsuoja 

ei ympäristönsuojelulain (528/2014) 115 a §:n ja liitteen 4 kohdan 5 a mukaan ole 
ilmoituksenvarainen.  
 
Toiminnanharjoittajien tulee ympäristönsuojelulain 6, 16 ja 17 §:n mukaan huolehtia, 
että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä kohtuutonta rasi-
tusta naapureille. 
 
Mikäli toiminta laajenee tai siinä tapahtuu olennaisia muutoksia taikka muut ympäris-
tönsuojelulliset tai lainsäädännölliset syyt niin edellyttävät, toiminnan luvan– ja ilmoi-
tuksenvaraisuus tulee arvioida uudelleen. 
 



70 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 2/2019 
Ympäristönsuojelulautakunta 27.2.2019 
  

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 

 
 

 Perustelut 
 Ympäristönsuojelulain liitteen 3 mukaan vasikan (<6 kk) eläinyksikkökerroin ilmoituk-

senvaraisuuden laskemisessa on 1,7. Eläinsuojan, jossa on 180 vasikkaa, kokonaise-
läinyksikkömäärä on 306 eläinyksikköä.  
 
Eläinsuojan eläinyksikkömäärää verrataan ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 5 a 
lihanautojen eläinyksikkömäärää, sillä alakohdassa 5 a luetellun eläinlajin nuorkarjaan 
sovelletaan kyseisen eläinlajin eläinyksiköiksi muutettua eläinmäärää. Eläinsuoja, 
jossa on vähintään 100 lihanautaa (570 ey) tai alle 500 lihanautaa (2850 ey), on ilmoi-
tuksenvarainen. Isommat eläinyksikkömäärät edellyttävät ympäristölupaa. Tällä pe-
rusteella 306 eläinyksikön vasikkakasvattamo ei ole ilmoituksenvarainen. 
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  6, 16, 17,  27, 115 a  § 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
 Muutoksenhaku   
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kulues-

sa tiedoksisaannista.  
 

Ote pöytäkirjasta: 
 Koskisen Tila Oy 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue 
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21 § Päätös ympäristöluvan raukeamisesta  
 Maatalousyhtymä Sallasmaa Jari ja Matti, Pöytyä 
  
 Asia 
 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen maatalousyhtymä Sallasmaa Matille ja Jarille 

23.9.2004 (LOS-2003-Y-1317-131) myöntämän sikalan ympäristöluvan ympäristön-
suojelulain (527/2014) 88 §:n mukainen raukeaminen toiminnan loputtua.  
 

 Päätöksen saaja 
 Maatalousyhtymä Sallasmaa Matti ja Jari 

BB 
 
 

 Laitos ja sen sijainti 
 Sikala on sijainnut Pöytyän kunnassa Tilkkaisten kylässä kiinteistöllä Haavisto 636-

445-1-16 osoitteessa Heikinsuontie 591, Pöytyä.  
 

 Ympäristöluvan raukeamisen peruste 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohta. 

 
 

Lupaviranomaisen toimivalta 
 Lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 

 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 10 a 
kohdan mukaisen lupa-asian ja tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n 
mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 

 Asian vireille tulo 
 Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 10 a 

kohdan mukaisen, muun muassa vähintään 250 ja alle 1200 lihasian eläinsuojan 
lupa-asian  ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Luparaja on muutettu 
nykyiselleen 1.5.2015 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella ympäristönsuo-
jelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta (449/2015).  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin Varsinais-
Suomen ELY-keskus) on 14.1.2019 siirtänyt eläinsuojan ympäristöluvan valvonta-
tehtävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Varsinais-Suomen ELY-
keskuksella ei ole ollut varmaa tietoa siitä, onko eläinsuoja vielä toiminnassa.  
 
Pöytyän maaseutuasiamieheltä Paula Pellonperältä on 8.1.2019 sähköpostitse saa-
tu tieto, että tilalla ei ole enää eläimiä ja sikojen pito olisi loppunut vuonna 2007. 
 
Toiminnanharjoittajan kanssa on 24.1.2019 keskusteltu puhelimitse toiminnan tä-
män hetkisestä tilanteesta. Keskustelusta on laadittu puhelinmuistio (dnro 010-
002/2019). Muistion perusteella todetaan, että sikojen pito tilalla on lopetettu vuon-
na 2003 eikä tilalle ole tarkoitus enää ottaa eläimiä joten ympäristölupa voidaan 
rauettaa toiminnan päätyttyä pysyvästi. Toiminnanharjoittajalta ei ole pyydetty eril-
listä ilmoitusta asiasta. 

 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset  

 Lounais-Suomen ympäristökeskus on 23.9.2004 (LOS-2003-Y-1317-131) myöntä-
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nyt maatalousyhtymä Sallasmaa Matille ja Jarille ympäristöluvan sikalan muuttami-
selle ja laajentamiselle siten, että muutoksen jälkeen tilalla tulee olemaan 1100 li-
hasikaa. Eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Haavisto 636-445-1-16. 
 
Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksen nro 18 mukaan toiminnan 
lopettamisesta on ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle (nykyään 
lupaviranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja valvontaviranomainen Varsi-
nais-Suomen ELY-keskus) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupamää-
räyksen nro 19 mukaan tuotannon loppuessa on varastoitu lanta ja muut jätteet 
toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen.  
 

 Toiminnan tämän hetkinen tilanne 
 Toiminnanharjoittajan kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa toiminnanharjoittaja 

on ilmoittanut, että sikojen pito tilalla on loppunut vuonna 2003. Ympäristöluvan 
mukaista yhdistelmäsikalan muuttamista lihasikalaksi ei  koskaan toteutettu. Toi-
minnanharjoittajan mukaan toiminnan lopettamisesta on jossain vaiheessa ilmoitet-
tu myös Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Tilalle ei ole tarkoitus ottaa enää 
eläimiä. Sikala on ollut tyhjillään yli 10 vuotta. 
 

 ASIAN KÄSITTELY 
 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tar-

vita. (YSL 96 § 1 mom., 4. kohta) 
 

Tarkastukset ja selvitykset 
 Toiminnan loppuminen on todettu 24.1.2019 toiminnanharjoittajan kanssa käydyssä 

puhelinkeskustelussa.. Kohteessa ei ole käyty tarkastuksella asian johdosta. 
 

Lausunnot 
 Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 

 
Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMISESTA 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 

23.9.2004 myöntämä ympäristölupapäätös LOS--2003-Y-1317-131 maatalousyh-
tymä Sallasmaa Matille ja Jarille raukeaa. 
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi 

päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lope-
tettu. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toi-
mintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella 
säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen eh-
käisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympä-
ristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviran-
omaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa on annettu määräyksenä ilmoittaa toimin-
nan lopettamisesta valvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle. Lisäksi on edellytetty, että tuotannon loppuessa lanta ja muut jätteet on toimi-
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tettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen. Toiminta on ollut päättynee-
nä yli 10 vuotta. Toiminnanharjoittaja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet toiminnan 
lopettamiseksi joten päätöksessä ympäristöluvan raukeamisesta ei ole tarvetta an-
taa toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä.  
 
Koska kaikki luvan mukainen toiminta on lopetettu, ympäristönsuojelulautakunta 
päättää, että myönnetty ympäristölupa raukeaa. Asiasta saatujen tietojen perusteel-
la luvan raukeamiselle ei ole esteitä eikä erityisiä toimia toiminnan lopettamiseksi 
tarvita.  
 

 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.  

 
 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 88, 94, 96, 190 ja 191 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 
ja 2 §:n muuttamisesta (449/2015, ei voimassa) 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Kohde on ollut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvottavana kunnes se on 

14.1.2019 siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kohteessa ei ole ollut 
toimintaa yli 10 vuoteen mutta lupaviranomainen ei ole rauettanut ympäristölupaa. 
Kohteeseen ei ole kohdistunut valvontatoimenpiteitä kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen taholta. Päätöksestä ei peritä maksua. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 5.3.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan inter-
netsivuilla. 
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika 

päättyy 4.4.2019. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
 Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 

Pöytyän kunnan ilmoitustaulu 
Kosken Tl kunnan internetsivut 
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22 § Päätös ympäristöluvan raukeamisesta 
 Sari ja Jussi Huhtala, Pöytyä 
 
  
 Asia 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Sari ja Jussi Huhtalalle 

29.3.2005 § 18 myöntämän nautakarjatilan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 88 §:n mukainen raukeaminen toiminnan loputtua.  
 

 Päätöksen saajat 
 Sari ja Jussi Huhtala 

CC 
 
 

 Laitos ja sen sijainti 
 Nautakarjatila on sijainnut Pöytyän kunnassa Juvan kylässä kiinteistöllä Kannisto 

636-408-2-6 osoitteessa Kantatie 1626, Pöytyä.  
 

 Ympäristöluvan raukeamisen peruste 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1. kohta. 

 
 

Lupaviranomaisen toimivalta 
 Lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. 

 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 10 a 
kohdan mukaisen lupa-asian ja tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n 
mukaisen luvan raukeamisen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 

 Asian vireille tulo 
 Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnan lopettamisesta on toimitettu Kosken Tl 

ympäristönsuojelulautakunnalle 21.1.2019, jolloin asia on tullut vireille.  
 

 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset  

 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaosto on 29.3.2005 § 18 
myöntänyt Sari ja Jussi Huhtalalle ympäristöluvan navetan laajennukselle siten, että 
laajennuksen jälkeen eläinmäärä oli enintään 37 lypsylehmää, 25 yli 8 kuukauden 
ikäistä nautaa ja 35 alle 8 kuukauden ikäistä nautaa. Eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä 
Kannisto 636-408-2-6.  
 
Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksen nro 13 mukaan tuotannon 
lopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräyk-
sen perusteiksi on kirjattu, että toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toi-
mintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu.  
 

 Toiminnan tämän hetkinen tilanne 
 Nautojen pito tilalla on lopetettu 15.12.2018. Lopettamisen jälkeen navetta on pesty, 

lietekulut on tyhjennetty ja huuhdottu, putkistot on tyhjennetty, kalusto on pesty se-
kä maitotankit ja pesurit on irrotettu. Lietesäiliöissä on vielä toiminnasta syntynyttä 
lantaa ja se levitetään pelloille keväällä 2019. Navetta jää varastokäyttöön. Lietesäi-
liöihin on tarkoitus ottaa vastaan lantaa pelloille levitettäväksi.  
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 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tar-

vita. (YSL 96 § 1 mom., 4. kohta) 
 

Tarkastukset ja selvitykset 
 Toiminnanharjoittaja on toimittanut ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Kohtees-

sa ei ole käyty tarkastuksella ilmoituksen johdosta. Ympäristönsuojelun edellinen 
tarkastus kohteessa on ollut 5.2.2013. 

 
Lausunnot 

 Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMISESTA 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhty-

män 29.3.2005 myöntämä ympäristölupapäätös § 18 Sari ja Jussi Huhtalan navetal-
le raukeaa.  
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi 

päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lope-
tettu. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toi-
mintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella 
säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen eh-
käisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympä-
ristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviran-
omaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa on annettu määräyksenä ilmoittaa toimin-
nan lopettamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräyksen peruste-
luissa on mainittu, että toiminnan lopettaminen edellyttää toimintaan liittyneiden 
ympäristöriskien ja varastoitujen jätteiden poistamista. Toiminnanharjoittaja on il-
moittanut, että jäljellä oleva nautojen lanta levitetään peltoon keväällä 2019. Jatkos-
sa tilalla oleviin lietesäiliöihin on tarkoitus vastaanottaa lantaa pelloille levitettäväksi. 
Toiminnanharjoittaja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet toiminnan lopettamiseksi jo-
ten päätöksessä ympäristöluvan raukeamisesta ei ole tarvetta antaa toiminnan lo-
pettamista koskevia määräyksiä.  
 
Koska kaikki luvan mukainen toiminta on lopetettu, ympäristönsuojelulautakunta 
päättää, että myönnetty ympäristölupa raukeaa. Asiasta saadun ilmoituksen perus-
teella luvan raukeamiselle ei ole esteitä eikä erityisiä toimia toiminnan lopettamisek-
si tarvita.  
 

 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.  

 
 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 88, 94, 96, 190 ja 191 § 
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2 § 
 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan raukeamispäätöksen kä-

sittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksymän Kosken Tl 
ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 5.3.2019. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla sekä Kosken Tl kunnan inter-
netsivuilla. 
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika 

päättyy 4.4.2019. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
 Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 

Pöytyän kunnan ilmoitustaulu 
Kosken Tl kunnan internetsivut 
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23 § Kuljetustoiminnan kieltäminen jätelain 126 §:n 1 momentin johdosta sekä tutkinta-
pyyntö esitutkintaviranomaiselle, DD 

(ei julkinen) 
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24 § Ilmoitusasiat 
 
 Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
Liite 7. Ilmoitusasiat 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset 

tietoonsa saatetuksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta merkitsi oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa 

saatetuiksi. 
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25 § Muut asiat 
 
  Ympäristönsuojelun tilanne 

 Valtionhallinnon ympäristönsuojelun sähköinen asiointijärjestelmä  
YLVA tilanne 
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26 § Selvityspyyntö kiinteistöllä EE suoritetuista toimista 
  
 Asia 
 Kosken Tl Ympäristönsuojelu on saanut tietoonsa, että kiinteistöllä EE on suoritettu 

kaivutöitä ja mahdollisesti maa-ainesten ottoa. Kiinteistön omistaa EE. 
 
Ympäristönsuojelutarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri ovat 25.2.2019 käyneet 
kiinteistöllä tarkastuksella. Tarkastuksesta ei ole laadittu erillistä muistiota. Tarkas-
tuksella todettiin, että alueella on suoritettu kaivutöitä ja pintamaiden kuorintaa. 
Tarkastukselta otetut valokuvat ovat päätöksen oheismateriaalina 4. 
 
Maa-aineslain (555/1981)  1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, 
hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi 
tai jalostettavaksi pois lukien maa-aineslain 2 §:ssä mainitut poikkeukset sovelta-
misalaan. Maa-aineslain 4 §:n mukaan laissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on 
saatava lupa pois lukien ottaminen omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten 
asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöin käytön tulee liittyä rakentamiseen tai 
kulkuyhteyksien ylläpitoon. Maa-aineslain 23 a §:n mukaan kotitarveotosta tulee 
ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos otetaan tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 
500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Kiinteistöllä ei ole maa-aineslain 4 §:n mu-
kaista lupaa maa-ainesten ottoon. Maa-aineslain 23 a §:n mukaista ilmoitusta koti-
tarveotosta ei ole tehty. Maa-aineslain 14 §:n mukaan valvontaviranomaisena toimii 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontaviranomaisella on maa-aineslain 
mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi oikeus muun muassa tehdä tarkastuksia. 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 6.9.2017 § 81 myöntänyt maa-aineslain 
mukaisen tarkastusoikeuden ympäristönsuojelutarkastajalle ja ympäristönsuoje-
lusihteerille. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tiedossa alueella suori-
tettujen kaivutöiden laajuus ja tarkoitus.  
 
Oheismateriaali 4. Valokuvat 25.2.2019  

  
Valmistelijat: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka, ympäristönsuojelusihteeri Renja Ra-
simus 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta pyytää kiinteistön EE omistajilta selvitystä 

kiinteistöllä suoritetuista kaivutöistä.  
 
Selvityksestä tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

 Kiinteistöllä suoritettujen kaivutöiden aloitusajankohta, tarkoitus ja jatko-

suunnitelmat. 

 Kiinteistöltä otetun, varastossa olevan maa-aineksen määrä, suunnitellut 

jatkotoimet ja toimituspaikat. 

 Kiinteistöltä mahdollisesti pois kuljetetun maa-aineksen määrä ja käyttökoh-

teet (myynti, oma käyttö). Jos maa-ainesta on kuljetettu omaan käyttöön, 

erittely siitä mihin maa-ainesta on käytetty. 

 
Selvitys tulee toimittaa Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 14 vuorokauden 
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Selvitys tulee toimittaa postitse osoit-
teeseen Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai sähköpostitse ymparisto@koski.fi.  
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 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Maa-aineslaki (555/1981): 1-4 §,14 §, 23 a § 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
 Päätös tiedoksi 
 Kiinteistön omistajat (saantitodistuksella) 
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 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: 

§§ 24, 25, 26 

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (hallintolainkäyttölaki 5 §): 

§§  

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

§§ 14, 15, 16, 17 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vi-
ranomainen jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta 
 Käyntiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Postiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Sähköposti ymparisto@koski.fi 
   

§§ 14, 15, 16, 17  

Aika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. (§ 14, 15, 16, 17) 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista (§ - ) 
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Valitusosoitus 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 
jäsen. 
 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. 

§§ 18, 23 

 Turun hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4 
 Postiosoite PL 32, 20101 TURKU 
 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42400 
 Faksi 029 56 42414 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 19, 20, 21, 22,  

 Vaasan hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa 
 Postiosoite PL 204, 65101 VAASA 
 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42611 
 Faksi 029 56 42760 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukemat-
ta. (19, 21,22 §) 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. (20 §) 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös johon haetaan muutosta 

 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella 

 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

 

Valituskirjaan on liitettävä  

 vedottavat asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

 mahd. asiamiehen valtakirja tai toimittaessa sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta 
 

Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla tai lähetin välityksellä. Lisäksi 
valitus voidaan tehdä sähköisessä asiointijärjestelmässä. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä. 
 


