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1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 § 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 Ritva Vainio ja Eli-

na Kylämäki. Sovitaan tarkastusaika kokouksessa, mikäli tarkastus ei onnistu ko-
kouksen yhteydessä.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kullanmäki ja Marja Mattila. 
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3 § Sisäinen valvonta 
  

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation 
kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. 
 
Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää omalta osaltaan sisäisen valvonnan järjestämi-

sestä. Ympäristönsuojelulautakunta raportoi toiminnastaan nykyiseen tapaan vuosi-
kolmanneksittain. Tarvittaessa lautakunta nimeää vastuuhenkilöitä toiminnan tarkasta-
miseen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  
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4 § Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2021 

 
 Kosken Tl kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 / 45 § hyväksynyt talousar-

vion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Kunnanhallitus on ko-
kouksessaan 11.1.2021 / 8 § päättänyt antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Lau-
ta- ja johtokuntien sekä viranhaltijoiden tulee toimittaa valtuuston hyväksymään talous-
arvioon sopeutuvat toimielinten käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle 15.2.2021 men-
nessä. 
 
Talousarviojärjestelmään kuuluu, että viranhaltijat ja toimielimet hyväksyvät lopulliset 
valtuuston päätökseen perustuvat käyttösuunnitelmat, kun kunnanvaltuusto on hyväk-
synyt talousarvion. 
 
Hyväksyessään valtuuston päätökseen perustuvat käyttösuunnitelmat hallintokun-
tien/viranhaltijoiden on kohdistettava menot ja tulot tehtäväalueen/vastuualueen sisällä 
siten, että asetetut tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen 
määrärahojen puitteissa ja talousarvioon merkityt tulot kerätään kunnalle. 
 
Liite 1. Käyttösuunnitelma 2021 
Liite 2. Käyttösuunnitelma 2021 kunnittain  
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2021. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2021. 
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5 § Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020 
  

Kosken Tl kunnanhallitus on päätöksellään 11.1.2021 § 6 pyytänyt lauta- ja johtokuntia 
toimittamaan toimintakertomuksensa vuodelta 2020 helmikuun 2021 loppuun mennes-
sä. Ympäristönsuojelulautakunta on valmistellut toimintakertomuksen vuodesta 2020, 
jossa on esitetty valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutuminen.  
 
Liite 3.1. Toimintakertomus 2020 
Liite 3.2. Talousarvion 2020 toteuma 
Liite 4.1. Valvontaohjelman 2020 toteuma, yhteenveto 
Liite 4.2. Valvontaohjelman 2020 toteuma, ei julkinen 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyy laaditun toimintakertomuksen vuodelta 2020 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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6 §  Päätös maa-aineslain mukaisista vakuuksista 
 
 Asianosaiset 
 2 kpl, liite 5 

 
Maa-aineslupien mukaiset vakuudet 
Maa-ainesluvissa on edellytetty luvan haltija toimittamaan maa-aineslain 12 §:n mukai-
nen vakuus lain 11 §:n nojalla lupapäätösten noudattamiseksi ja maisemoinnin toteut-
tamiseksi annettujen määräysten toteutumisen varmistamiseksi. Vakuudella katetaan 
muun muassa lupamääräysten mukainen ottamisalueen maisemointi ottamistoiminnan 
jälkeen siinä tapauksessa, että luvan haltija ei suorita luvan mukaista jälkihoitovelvoi-
tetta. 

 
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 hyväksyttävistä vakuuksista 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 5 mukaiset vakuudet. 
 

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 maa-ainesten maksutaksan mukainen 100 €:n maksu (Kosken Tl kunnan-
valtuusto 14.11.2016 53 §). 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 

Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Päätök-
sen antopäivä on 23.2.2021. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusaika päättyy 1.4.2021. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. 
 
Ote pöytäkirjasta 
Asianosaiset 
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7 § Maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös,                       , Aura 
    

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

sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaisesta ympäristölupahakemuk-
sesta kalliokiviaineksen louhintaan, alueelta louhittavan kiviaineksen murskaukseen 
ja pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoon. 

 
Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mu-
kaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 
 

 Luvan hakija 
  

 
Yhteyshenkilö: 
 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
 
 
 

 

 Haettava lupa ja ottotoiminta    
 Toiminnanharjoittaja hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen uudelta ottoalueelta 

ja alueelta louhittavan kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskaimella. Lisäksi 
lupaa haetaan puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon ja 
varastointiin enintään 9 000 tonnia vuodessa maisemointitarpeisiin.  
 
Taulukossa 1 on esitelty ottotoiminnan perustiedot. 
  
Taulukko 1 Ottotoiminnan perustiedot 

 
 
 

Kunta, kylä, kiinteistötunnus   Auran kunta, Leinakkalan kylä,  
kiinteistö  
 

Ottamisalueen pinta-ala 3 ha 

Kaivualueen pinta-ala  2,9 ha 

Ottamissuunnitelma On 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-
telma 

On 

Otettava maa-aineslaji Kalliokiviaines 

Otettavaksi esitetty määrä 154 000 m³ktr (415 100 t) 

Keskimääräinen vuotuinen ottomäärä 25 000 (enintään 80 000) 
m³ktr 

Ottoaika 10 vuotta 

Alin maa-ainesten ottotaso  + 50,0 … + 52,5 (N2000) 

Pohjaveden pinnantaso Ei tiedossa 

 
 
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 käsitel-
lään vähintään 50 päivää ja tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka 
toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.  
Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. 



11 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 1/2021 
Ympäristönsuojelulautakunta 17.2.2021 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten otta-
mista koskeva hakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsi-
teltävä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä 
tarpeettomana. 
 

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

suojelusta (715/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a ja b kohtien mukaisessa, vähintään 50 
päivää kestävässä kivenlouhinnassa ja vähintään 50 päivää kestävässä tietylle pai-
kalle sijoitetulla siirrettävällä murskauslaitteistolla tehtävässä murskauksessa ja maa-
aineslain (555/1981) 7 §:n 1 momentin mukaisessa ottamistoiminnassa toimivaltai-
nen lupaviranomainen on Auran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken 
Tl ympäristönsuojelulautakunta. 
 

 Asian vireille tulo 
 Lupahakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 12.8.2020. 

Hakemusta on täydennetty 14.9.2020. 
 

 Toimintaa koskevat aikaisemmat luvat  
 Kyseessä on uusi toiminta. Toiminnanharjoittajilla on samalla kiinteistöllä, suunnitel-

ma-alueesta noin 500 metrin etäisyydellä pohjoisessa, maa-ainesten ottopaikka, jolla 
on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ja vuoteen 2023 asti voimassa oleva 
maa-aineslupa.  
 

 Alueen kaavoitustilanne 
 Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Auran kunnassa on käynnissä Auran kunnan 

asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyö. Kun-
nanhallitus (8.6.2020 § 103) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran 
Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaa-
van laatimisvaiheen aineistot (ns. luonnosvaiheen aineisto). Suunniteltu kiviainesten 
ottoalue on suunnitteilla olevan osayleiskaavan alueella. Suunnitelma-alueen koillis- 
ja lounaispuolella on kaavaluonnoksessa luo-merkinnällä osoitettuja suoalueita.  
 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty merkinnällä M eli maa- ja 
metsätalousvaltainen alue. Suunnitelma-alueen kaakkoisosa on maakuntakaavassa 
merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi.  
 

 HAKEMUKSESSA ESITETYT TIEDOT, OTTOSUUNNITELMA JA SIJAINTIPAI-
KAN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
 

 Sijainti 
 Suunniteltu kallion louhintapaikka ja murskauslaitos sijaitsee Auran kunnassa 

Leinakkalan kylässä kiinteistöllä                     .   Kiinteistön omistavat  
 
Kiviainesalue sijoittuu noin 750 metrin etäisyydelle Valtatie 9:ltä, noin 8,5 kilometrin 
etäisyydelle Auran kunnan keskustasta sekä lähimmillään noin 460 metrin etäisyy-
dellä Turku-Toijalan välisestä rautatiestä. Alueen pohjoispuolella on lisäksi noin 37 
hehtaarin suuruinen Karjansuo, joka on suotyypiltään laakiokeidassuo. Suunnitelma-
alueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on 
Kukkarkosken koskialueen luonnonsuojelualue noin 4 kilometrin päässä suunnitel-
ma-alueesta lounaaseen. Luonnonsuojelualueeseen liittyy Nautelankosken museo-, 
luonto- ja muinaismuistoalue. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 330 met-
rin etäisyydellä idässä (vapaa-ajanasunto) ja noin 510 metrin etäisyydellä lännessä 
(asuinkiinteistö). 
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Suunniteltu louhinta-alue ja sen lähiympäristö on avokallioiden täplittämää ja maa-
peitteet ovat paikoin ohuita. Karjasuon lisäksi alueen eteläpuolella on kallionko-
houman päällä hieman yli hehtaarin kokoinen rämelaikku. Muilta osin suunnitelma-
alue on peltoaukeiden ja kalliomäkien ympäröimää. 
 
Suunnitelma-alue kuuluu Aurajoen vesistön, Aurajoen alaosan suurehkoon valuma-
alueeseen. Aurajoki sijoittuu kaakkoon noin 2 kilometrin etäisyydelle suunnitelma-
alueesta.  
 

 Pohjavesiolosuhteet 
 Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialu-

eella. Lähin 1-luokan pohjavesialue, Käyrän pistemäinen pohjavesialue, sijaitsee 
noin 3,5 kilometrin etäisyydellä koillisessa.   
 
Hakemuksen mukaan kallionotolla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta alueen 
pohjavesiolosuhteisiin, eivätkä alueen pohjavesiolosuhteet edellytä pohjavesivaiku-
tusten tarkempaa huomiointia suunnittelussa. Pohjaveden laatua ei esitetä seuratta-
van toiminnan aikana tai sen jälkeen.  
 

 Luontoselvitys 
 Lupahakemuksessa on hyödynnetty Auran asemaseudun taajaman, Valtatie 9 lii-

kennealueen sekä Aurajokilaakson osayleiskaavan laadintaa varten vuonna 2019 
tehtyä luontoselvitystä. Luontoselvityksessä Karjansuo on todettu luonnontilaiseksi 
tai sitä vastaavaksi laakiokeidassuoksi. Selvityksessä todetaan, että ainoastaan alu-
een kaakkoiskulmassa on ojitettua aluetta, jossa soinen luontotyyppi on kärsinyt ja 
alue on luokiteltavissa rämemuuttumaksi. Suotyypiltään alue on suurvarpurämettä, 
jossa suon ehdoton valtalaji on suopursu. Männyn lisäksi puustoon kuuluu reu-
naosissa hieskoivua ja yksittäisiä kuusia. Keidassuon rakenne on hyvin näkyvillä ja 
suon keskiosa on reunoja selkeästi korkeammalla. Keidassuolle usein tyypilliset reu-
nalaiteet ovat heikosti havaittavissa. Selvityksessä todetaan, että puuston kasvu on 
männyn vuosikasvaimien perusteella aika nopeaa ja vaikka suota ei ole ojitettu, kui-
vattavat suota ympäröivät pelto-ojat ilmeisesti aluetta jonkin verran. Suon itäosan 
niukkapuustoisella alueella havaittiin muutamia kurjen sulkia, mutta linnusta tai lin-
nuista ei havaintoja tehty. Suota on aiemmin tutkittu ilmeisesti turvetuotantoa varten 
ja suon turvevarat on arvioitu.   
 
Karjansuon eteläpuolella puusto on kuusivaltaista ja paikoin varttunutta, mutta alu-
eella on myös kallioista mäntyvaltaista ympäristöä. Metsätyyppi on tuoretta mustik-
katyypin kangasta. Aluetta hoidetaan talousmetsänä ja lahopuuta on alueella vähän. 
Karjansuon eteläpuolella on noin kahden hehtaarin kokoinen mäntyä kasvava räme-
laikku, joka on reunoiltaan hieman kuivunut. Suotyypiltään suo luokitellaan varpurä-
meeksi.  
 
Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) liitteen I mukaisia pesiviä/havaittuja 
lintuja oli Karjansuon alueella tai sen välittömässä läheisyydessä joitain pareja pyytä 
ja palokärkeä. Karjansuon alueella havaittiin myös kiuruja (silmällä pidettävä) ja töyh-
tötiaisia (vaaraantunut), jotka kuuluvat kansalliseen uhanalaisluokituksessa mainit-
tuihin lajeihin.  
 
Liito-oravahavaintoja alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ollut, jätöskasa 
havaittiin selvityksessä Soimetsän alueella. Havaintopaikka on suunnitellulta louhin-
tapaikalta yli 500 metriä itään peltoaukean toisella puolella, hakkuun keskelle jätetyn 
säästöpuuhaavan alla.  
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Luontoselvityksessä todetaan, että suunnitellulla osayleiskaava-alueella ei esiinny 
luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä. Viitasammakoita ei alueella havait-
tu ja alueella on hyvin vähän sammakoille sopivia kutupaikkoja. Lepakkohavainnot 
keskittyvät tiivisti Aurajokivarteen sekä myös Järvijoen alueelle, suunnitelma-alue tai 
sen lähiympäristö ei ole lepakoille tyypillistä elinympäristöä. Alueen pesimälinnusto 
on tyypillistä peltojen ja havumetsien peruslajistoa.  
 
Suunnitelma-alueella ei ole mitään maisemallisesti merkittäviä piirteitä. Suunnittelu-
alueen kalliokohoumat nousevat korkeimmillaan noin tasolle +58…+59. Suunnitel-
ma-alueen koillisreuna sijoittuu maakuntakaavan kulttuurihistoriallisesti merkittävien 
jokilaaksomaisemien säilyttämistä ohjaavien kaavamerkintöjen reuna-alueen päälle. 
Toiminnassa ei poisteta olemassa olevaa kalliomäkeä kokonaan, vain sen koillisreu-
na. Toiminnan sijoittumisen ja karttatarkastelun perusteella suunnitellun ottotoimin-
nan aiheuttama maisemallinen muutos on pienimuotoista, eikä muutosta pysty ha-
vaitsemaan jokilaaksosta päin puuston ja kallioisen mäkialueen takia. 
 

 Maa-ainesten louhinta ja murskaus 
 Ottamisalue on kokonaisuudessaan 3 hehtaaria ja kaivualue on 2,9 hehtaaria. Otta-

misalueen ulkopuolelle jää tukitoiminta-alue, jolle sijoitetaan työkoneiden säilytys- ja 
tankkausalue, varastokasoja sekä hulevesien selkeytysallas. Tukitoiminta-alue sijait-
see ottamisalueen luoteispuolella, sen välittömässä läheisyydessä. Karjansuon reu-
na-alueelle jätetään noin 5–7 metrin levyinen suojavyöhyke ottamisalueeseen.  
 
Maa-ainesten ottolupaa haetaan kalliokiviaineksen louhimiseen siten, että kokonais-
ottomäärä on 154 000 m3ktr (415 100 t) kalliokiviaineista ja 22 000 m3ktr pintamaita. 
Vuotuinen ottomäärä on keskimäärin 25 000 m3ktr (67 500 t) ja enintään 80 000 
m3ktr (216 000 t). Vuosituotanto on esitelty taulukossa 2. Ottotoiminta tähtää palve-
lemaan Liedon asema–Aura välisen tieosuuden kiviainestarpeita, jolloin kallion ko-
konaisottomäärä voi toteutua nopeimmillaan arviolta kolmen vuoden ajanjaksolla. 
Mikäli kiviainesmyynti ei toteudu valtatie 9-hankkeelle, ovat suunnitelmassa esitetyt 
maksimimäärät noin puolet ilmoitetusta. 
 
Taulukko 2 Vuosituotanto 

Tuote Arvioitu vuosituotanto 

Keskiarvo Maksimi 

Kalliomurske 67 500 t (25 000 m3krt) 216 000 t (80 000 m3krt) 

 
Kallionotto suoritetaan ottoalueen länsinurkkauksesta aloittaen. Tarkka ottamisen 
etenemissuunta tarkentuu kuitenkin kohteessa myöhemmin todettavan kivilaadun 
mukaan.  Kallionoton valmistelevina töinä kohteessa asennetaan hirviaitaa niin, että 
tulevin jyrkkien ja korkeiden rintausten aiheuttamat putoamisvaarat voidaan ehkäistä.  
 
Kallion päältä kuoritut maat kasataan ensisijaisesti louhittavan alueen lounaisreunal-
le mahdollisen porausmelun torjumiseksi lähimpien asuin- ja lomarakennusten suun-
nassa. Maaston muodot, kasvillisuus ja etäisyydet huomioon ottaen meluhäiriöitä ei 
todennäköisesti ole odotettavissa. 
 
Tuotettavasta lajikkeesta riippuen, yleensä 1–3-vaiheinen tela-alustainen murskaus-
laitos tuodaan irrotetun louhekasan viereen ja louhetta kuormataan murskauslaitok-
sen syöttimeen. Louhe kaivetaan louhinnan pohjatasoon saakka ja louhepintaa kiila-
taan esimerkiksi murskeella tai kivituhkalla työskentelykentäksi. 
Tarpeen mukaan rikotetaan ylisuuria louhekappaleita. Rikotus, murskaus ja seulonta 
sijoittuvat eri aikoina eri puolille suunnittelualuetta, kuitenkin aina suunnitelmapiirrok-
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seen merkittyjen aluerajausten sisään.  
 
Louhe murskataan tuotteiksi. Tuotettavista tuotteista ja käytettävissä olevasta kalus-
tosta riippuen saattaa syntyä välituotteita, joita jatkojalostetaan toisena ajona. Valmiit 
tuotteet sijoitetaan varastokasoihin, joista niitä myöhemmin kuormataan autojen kyy-
tiin. Varastokasoille otetaan tarpeen mukaan kaikki vapaana oleva tila suunnitelma-
piirroksiin merkityn varastokasojen alueen sisältä. Lisäksi varastokasoille voidaan 
ottaa lisää vapaata tilaa suunnitelma-alueen länsireunasta, kun saadaan tarpeeksi 
valmista louhittua pohjaa. 
 
Louhinnan ja murskauksen lisäksi alueelle otetaan vastaan ja varastoidaan enintään 
9 000 t vuodessa puhtaita ylijäämämaa-aineksia maisemointitarpeisiin.  
 
Toiminta-ajat 
Vuosittain kalliota porataan 10–31 päivää, johon sisältyy arviolta 3–8 räjäytystä. 
Murskaus- ja seulontatyötä tehdään arviolta 27–87 päivänä vuodessa. Toiminta-
aikojen enimmäismäärät perustuvat toteutuma-arvioon, jossa kiviaineksia tuotetaan 
ko. rakennushankkeelle. Mikäli kiviainesten myynti valtatie 9-hankkeelle ei toteudu, 
otettavat määrät ovat merkittävästi vähäisempiä ja vuosittainen louhintatarve toden-
näköisesti pitää sisällään keskimäärin vain yhden tuotantojakson (10 000–20 000 
m3ktr), johon kuuluu arviolta yksi räjäytys. 
 
Suunnitelman mukainen toiminta toteutetaan jaksottaisena. Tuotantojaksoja ajoitet-
taisiin vuodenaikoihin nähden vapaasti, tuotteiden menekin ja tuotantoteknisten nä-
kökohtien mukaan. Kuormausta ja kuljetuksia tapahtuisi kysynnän mukaan ympäri 
vuoden. Kesäkausi on maarakentamisen sesonkia, eli oletettavasti kesäkaudella 
kuormausta ja kuljetusta olisi eniten. 
 
Valtioneuvoston asetus 800/2010 (ns. Muraus-asetus) ei aiheuta rajoitteita kohteen 
toiminta-ajoille, kun toiminta sijoittuu suunnitelma-alueella ”muraus-vaiherajan” länsi-
puolelle. Vaiheraja edustaa kaakossa tyhjillään olevan kiinteistön 500 metrin suoja-
etäisyyttä. Haetut toiminta-ajat on esitetty taulukossa 3. Murskaukseen on otettu 
aamutunti kello 6–7 kahden täyden työvuoron mahduttamiseksi päivään ja lisäksi 
kuormaukseen ja kuljetuksiin haetaan mahdollisuutta ympärivuorokautiseen toimin-
taan. Tarve yöllisiin kuormauksiin perustuu asfalttiurakoihin, joita tyypillisesti suorite-
taan yöaikaan, jolloin vähennetään olennaisesti liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuu-
teen kohdistuvia riskejä. Kun louhintatyö etenee vaiherajan yli, toiminta-ajoissa siirry-
tään noudattamaan valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisia toiminta-aikoja. 
Kuitenkin kuormausten ja kuljetuksen osalta haetaan mahdollisuutta toimintaan 
myös lauantaille klo 7–18. Tarve perustuu sekä mahdolliseen valtatie 9-
hankkeeseen, että pyrkimykseen palvella paikallisia asukkaita ja mökkiläisiä kiviai-
nestarpeissaan. 
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Taulukko 3. Melua aiheuttavien toimintojen ehdotetut aikarajaukset 

Toiminto Toiminta-alue 1 2  

”Muraus-
vaiherajan” 
länsipuoli 

”Muraus-
vaiherajan” 

itäpuoli 

Toimintapäivät Toiminta-
ajat 

toiminta-
ajat 

Ajallinen 
vaihtelu 

Murskaus ja 
seulonta 

Ma-pe 6–22 7–22 Ympäri 
vuoden 

Poraaminen Ma-pe 7–21 7–21 Ympäri 
vuoden 

Rikotus Ma-pe 8–18 8–18 Ympäri 
vuoden 

Räjäyttäminen Ma-pe 8–18 8–18 Ympäri 
vuoden 

Kuormaaminen 
ja kuljetus 

Ma-su 0–24 Ma-pe  
6–22 

La 7–18 

Ympäri 
vuoden 

 

  
Raaka-aineet ja tuotteet 

 Toiminta-alueella tuotetaan vuosittain kiviaineksia enintään 216 000 tonnia. Keski-
määräinen tuotantoarvio on 67 500 tonnia. Muualta tuotavia puhtaita ylijäämämaa-
aineksia tuodaan alueelle maisemointitarpeisiin enintään 9 000 tonnia ja keskimäärin 
5 000 tonnia vuodessa. 
 
Toiminnan tarveaineiden määrät on esitetty vuositasolla taulukossa 4. 
  
Taulukko 4. Toiminnan tarveaineiden määrä 

Tarveaineet Yksikkö Määrä kesimää-
rin 

Määrä enintään 

Kevyt polttoöljy (työ-
koneet) 

t/a 47 151 

Koneiden öljyt t/a 0,5 1,7 

Koneiden voiteluai-
neet 

t/a 0,2 0,65 

Energian kulutus 
(polttoöljystä) 

GWh/a 0,6 1,8 

Kasteluvesi t/a 90 280 

Räjäytysaineet t/a 20 65 

 
Räjähdysaineita ei varastoida työmaalla. Louhija tuo omat räjähteensä mukanaan ja 
vie pois mennessään kunakin päivänä sekä käsittelee niitä räjähdysaineita koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.  
 
Pölyn leviämisen torjuntaan liittyvää kasteluvettä tuodaan alueelle auton perässä 
vedettävällä säiliövaunulla. 
 
Polttoainetankkia ja työkoneiden säilytystä varten tukitoimintojen alueelle tehdään 
riittävän kokoinen asfaltoitu tai HDPE-kalvolla pohjamaasta eristetty alue. Öljyt ja 
voiteluaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella varastokontissa tai -vaunussa. Alu-
eella ei suoriteta huoltoja, vaan työkoneet viedään huollettavaksi muualle. Vain jokin 
koneen rikkoontuminen voisi aiheuttaa tarpeen jollekin pienimuotoiselle huoltotoi-
menpiteelle, jolla esimerkiksi kone saadaan siihen kuntoon, että se on siirrettävissä 
varsinaiseen huoltoon muualle. 
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 Liikenne 
 Murskeen ajo suunnitellulta ottoalueelta rakennuskohteisiin tapahtuu tarkoitukseen 

rakennetulta työmaatieltä hakijan oman kiinteistön kautta, eikä reitin varrella ole häi-
riintyviä kohteita. Pohjoisemmalta ottoalueelta on valmis tieyhteys Päivästöntielle ja 
edelleen valtatie 9:lle 
 
Autokuljetusten (40 t kuorma) määräksi on arvioitu päivätasolla keskimäärin 5 ja 
enintään 15–30. Vuositasolla autokuljetusten määräksi arvioidaan keskimäärin 1 690 
ja enintään 5 400.  
 
Kesäkausi on maarakentamisen sesonkia, eli oletettavasti kesäkaudella kuormausta 
ja kuljetusta olisi eniten. 
 

 Maisemointi 
 Maisemointi pyritään aloittamaan pohjatasoon ja louhinta-alueen reunoihin asti ote-

tuilla alueilla jo ottamistoiminnan aikana, mikäli se on työteknisesti järkevää ja varas-
tokasojen tilantarpeen kannalta mahdollista. Jälkihoidon tavoitteena on palauttaa 
alue ympäröivään maastoon sopivaksi ja ottotoimintaa edeltävän käytön mukaiseksi.  
 
Kallionoton loputtua alueella tai osa-alueella, reunat luiskataan noin 1:2 kaltevuu-
teen. Luiskaus tehdään alueelta kuoritulla maannoksella ja muualta tuoduilla puhtail-
la ylijäämäkaivumailla. Hyvissä ajoin etukäteen arvioidaan näiden riittävyys luiskien 
täyttöön. Jos ne eivät yhteensä riitä, joko jätetään viimeisestä rintauksesta reunoilla 
louhetta paikoilleen, tai louhitaan reunat porrastetusti 1–2 portaalla.  
 
Pohjalle ja luiskiin levitetään kasvukerros kuoritusta maannoksesta ja mahdollisesti 
muualta tuoduista täydentävistä puhtaista ylijäämämaa-aineksista siten, että kaikkiin 
paikkoihin tulee ainakin vähäinen peite. Poikkeuksen muodostavat maisemoitavaksi 
määritellyn alueen sisälle mahdollisesti jäävät koskemattomat alueet. Kyseiset kos-
kemattomat alueet jätetään luonnonmukaiseen tilaan esimerkiksi avokallioalueiksi.  

 
Lupa-ajan päätyttyä metsitettävien alueiden annetaan metsittyä luontaisesti kaksi 
kasvukautta, jonka jälkeen istutetaan tarvittaessa ympäröivän metsän tai suunnitel-
lun metsätalouskäytön tarpeiden mukaisia taimia täydentävästi tiheyteen 1000–2000 
kpl hehtaarille. Lopputilannetta kuvaavaa suunnitelmapiirrosta ei ole tarkoitus luis-
kien ja pohjan osalta noudattaa aivan täsmällisesti, vaan ensisijaisesti maisemoinnin 
tarkoituksena on silmämääräisesti ympäristöön sopiva lopputilanne. 
 

 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaat käytän-
nöt (BEP) 

 Louhintatyöstä aiheutuu melua, leijuvaa pölyä ja tärinää, kiviaineksen murskaami-
sesta ja toimintaan liittyvästä kuormauksesta, varastoinnista ja kuljetuksesta aiheu-
tuu melua ja leijuvaa pölyä. 
 
Toiminnassa käytetään sellaisia työmenetelmiä, tekniikkaa, koneita ja laitteita, joilla 
voidaan parhaiten ehkäistä ja vähentää toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaan-
tumista tai häiriintymistä. 
 
Edellä mainittuja haittoja pyritään torjumaan varastokasojen sijoittelulla, kuormien 
kastelulla, kaluston tärisevien osien kumivaimentimilla ja keskeisten meluavien kom-
ponenttien koteloinneilla. Louhinta ja murskaus tapahtuvat kalliorintauksen suojassa. 
Kiviainestuotannon BAT-selvityksen mukaan yleisesti yli 500 metrin etäisyydellä 
murskausalueista sijaitsevissa kohteissa murskaustoiminnan pölypäästöt eivät ai-
heuta haittoja. 
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 Ympäristökuormitus sekä sen rajoittaminen 
 Jätevedet ja päästöt vesiin sekä maaperään 

Ottoalueen hulevesien käsittely tapahtuu johtamalla ottoalueen pohjalle kertyvät hu-
levedet (sadevesi ja kasteluvesi) ottopohjan kallistuksilla hulevesialtaalle. Louhitussa 
pohjassa suotautuminen hidastaa ja selkeyttää hulevesiä jo matkalla hulevesialtaal-
le. Hulevesialtaan kooksi on arvioitu minimissään noin 140 m3. Louhitun alueen itä-
reunassa pohjan korko tulee olemaan tasolla +51,5 ja länsireunan taso tulee ole-
maan +50,0, mikä mahdollistaa hulevesien kulun altaalle. Hulevesialtaan yläreuna 
on myös tasolla +50,0 ja altaan syvyys on 0,5–1,0 metriä. Altaan lopullinen koko ja 
muoto määräytyvät tarkemmin kaivettaessa, maaston muotoja mukaillen, kuitenkin 
niin, että vaadittu minimi viivytystilavuus täyttyy.  
 
Hulevesien selkeytysallas sijoitetaan tukitoiminnoille varatulle alueelle, alueen luo-
teis-/ pohjoisnurkkaukseen. Selkeytyneet vedet puretaan tämän jälkeen sorasta ka-
satun suodattimen läpi kohti pelto-ojaa.  
 
Hulevesiin sekoittuu murskeista hienoainesta, joka selkeytysaltaassa laskeutuu poh-
jalle ”sakkapesään”. Murskerakeiden pinnoilta voi myös liueta vähäisesti kivessä 
luontaisesti esiintyviä metalleja tai muita haitta-aineita, jotka pyrkivät reagoimaan ja 
sitoutumaan altaaseen kertyvän kasvillisuuden ja sorasuodattimen kanssa. 
 
Polttoaineita säilytetään tukitoiminta-alueen pohjamaasta eristetyllä osalla kaksois-
vaippasäiliössä. Tankkaustilanteissa polttoainesäiliö tuodaan esimerkiksi kuorma-
autolla tankattavan koneen viereen. Tankkauksen ajaksi maahan levitetään liitosten 
ja letkujen alle pressu ja tankkausta valvotaan vierestä koko tapahtuman ajan, val-
miina sulkemaan hana tarvittaessa. Imeytysaineet ovat käden ulottuvilla koko tank-
kaustapahtuman ajan. Ajettavat koneet säilytetään em. pohjamaasta eristetyllä tuki-
toiminta-alueen osalla aina, kun ne eivät aktiivisessa käytössä.  
 
Alueella ei lähtökohtaisesti suoriteta koneinen huoltoja, vaan koneet toimitetaan 
huoltoon muualle. Mahdollisten murskauslaitoksen vähäisten huoltojen osalta toimi-
taan samalla periaatteella kuin murskauslaitoksen tankkauksessa; levitetään pressu 
huollettavan kohdan sekä sellaisten kohtien alle, joihin voi liittyä vuotoriski, ja pide-
tään imeytysaineet käden ulottuvilla. 
 
Alueella ei säilytetä kemikaaleja ja räjähdeaineita. Louhija tuo panostuksen yhtey-
dessä räjähteet mukanaan ja vie mennessään. Panostuksen ajan räjähteet ovat 
kaikkina aikoina silmälläpidettyinä. 
 

 Päästöt ilmaan 
Käsiteltäessä murskeita pyöräkuormaajalla, kipataan matalalta sekä melun että pö-
lyn ehkäisemiseksi. Porauksen pölynsidonta tapahtuu poravaunun pölynkeräyslait-
teella. Jalostusprosessin pölynsidonta toteutetaan vesikastelulla. 
 

 Melu ja tärinä 
Etäisyydet kaikkiin rakennuksiin ovat niin suuria, että oletettavasti tärinämittauksiin ei 
ole tarvetta. Tärinämittausten mahdollinen tarve tarkistetaan kuitenkin louhintatä-
rinäasiantuntijan toimesta ennen louhintoja.  
 
Louhintatyöstä laaditaan aina räjäytyssuunnitelma, jossa huomioidaan rintauksen 
korkeus, kentän koko, etäisyys rakennuksiin, reikäkoko, panostusmäärä, käytettävä 
räjähdeaine ja nallien ajoitus. Kohteen louhintarintaukset ovat tyypillisesti 5–9 metriä 
korkeita. 
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Poraamiseen, rikotukseen, murskaukseen ja seulontaan liittyvän melun sekä pölyn 
leviämistä ehkäistään seuraavin BAT-menettelyin: 
1. Pintamaavallit sijoitellaan ensisijaisesti sellaisiin kohtiin, jossa ne toimivat melun 

ja pölyn leviämisen esteenä ympäröivään maastoon.  
2. Jalostusprosessin meluntorjunta myös varastokasojen sijoittelulla, kaluston täri-

sevien osien kumivaimentimilla ja keskeisten meluavien komponenttien koteloin-
neilla  

3. Toiminnassa syntyvä rintaus, korkeampi kalliomäen alue, sekä olemassa oleva 
puusto muodostavat melusuojan etelään ja länteen, jossa lähimmät asuinkiin-
teistöt ovat. 

  
 Jätteet ja niiden käsittely 

Louhinta- ja murskausjaksojen aikana jätteenä syntyy lähinnä metalliromua, kuten 
rikkoutuneita seulaverkkoja. Lisäksi syntyy pienempiä määriä jäteöljyä, voiteluainei-
ta, akkuja yms. Alueelle tuodaan varastokontti tai useampi, jossa jätteet kerätään 
tarkoituksenmukaisina jätelajikkeina ja toimitetaan edelleen kierrätykseen. Yhdys-
kuntajätteet toimitetaan kaatopaikalle tai polttolaitokseen. Vaarallisen jätteen osalta 
noudatetaan jätelain ja -asetuksen mukaista kirjanpitoa. Öljyt ja voiteluaineet varas-
toidaan tukitoiminta-alueella varastokontissa tai -vaunussa. Taulukossa 5 on arvioitu 
syntyvien jätteiden vuosittaiset määrät.  
 
Taulukko 5 Arvio syntyvistä jätteistä 

Jätteet Keskimäärin Enintään 

Yhdyskuntajäte sosiaaliti-
loista 

0,4 t/a 1,3 t/a 

Metallijäte 0,9 t/a 3 t/a 

Jäteöljyt, akut yms. vaaral-
linen jäte 

0,27 t/a 0,86 t/a 

 
Selkeytysaltaan sakkapesästä poistettavia hienoaineksia voidaan käyttää alueen 
maisemoinnissa. Alueelta kuorittavat pintamaat läjitetään ensisijaisesti louhittavan 
alueen lounaisreunalle. Pintamaita hyödynnetään maisemoinnissa.  
 
Ottamisalueelle on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. 
 

 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 
 Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Hakemuksen mukaan toiminta ei vaikuta haitallisesti yleiseen viihtyisyyteen ja ter-
veyteen. 
 

 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, vesitöi-
hin, ilmaan tai maaperään ja pohjaveteen 
Hakemuksen mukaan yleiskaavan ehdotuksessa esitettyihin luo-alueisiin (pohjois-
/koillispuolella Karjansuo ja eteläpuolella rämelaikku) toiminnalla ei ole vaikutuksia, 
sillä suunnitelma-alueen pohjois-/koillispuolella olevan ojan pohjan ollessa nykyisel-
lään tasolla +49,5 ja louhinnan ulottuessa alimmillaan tasolle +50,0 ei louhinnasta 
itsestään aiheudu ojitukseen verrattuna suoaluetta kuivattavaa vaikutusta. Ojitus on 
myös tähän asti ohjannut kallioalueen pintavesiä kohti koillista/pohjoista, joten lou-
hinta ei oleellisesti muuta pintavesien kulkusuuntaa alueella. Lisäksi suunnitelma-
alue ei ulotu Karjansuon reunaan saakka, vaan väliin jätetään noin 5–7 metrin levyi-
nen suojavyöhyke ojituksen reunasta mitattuna. Alueen eteläpuolella olevaan räme-
laikkuun toiminnalla ei myöskään arvioida olevan vesien kulkuun oleellisia vaikutuk-
sia. Eteläpuoleiseen suunnitellun osayleiskaavan luo-alueeseen on suunnitelma-
alueen reunasta pienimmillään noin 20 metrin etäisyys. Arvio perustuu oletukseen, 
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että louhittava kallio on ehjää (louhinnan kannattavuus), eikä siinä esiinny hyvin vet-
tä johtavia heikkousvyöhykkeitä. Kallioperä- ja maastokartan perusteella kallioko-
houma itsessään kertoo kovemmasta ja yhtenäisemmästä kalliomassasta (alueen 
kivilaji on mafinen vulkaniitti).  
 
Alueen ympäröivän puuston perusteella sekä suunnitellut pölynsuojaustoimenpiteet 
huomioiden suunniteltuihin luo-alueisiin ei arvioida kohdistuvan merkittäviä pölyvai-
kutuksia. Alueen etelä-/lounaispuolelle suunnitellut pintamaakasat ehkäisevät melun 
ja pölyn leviämistä tähän suuntaan. Myös louhintarintauksesta itsestään muodostuu 
tuulensuoja, joka lisäksi ehkäisee melun leviämistä. Tarvittaessa alueen pohjois-
/koillispuolelle voidaan lisäksi suunnitella sijoitettavan melun- ja pölyntorjuntatoimen-
piteenä varastokasoja tai vaihto-ehtoisesti sijoittaa pintamaakasat tälle puolelle alu-
etta. Rintaus on alueen etelä-/lounaispuolella noin 7–8 metriä korkea, joten se riittää 
pölyn- ja meluntorjuntaan myös ilman pintamaakasoja. 
 
Suunniteltu kallionotto ei poista ympäristöstään mitään maisemallisesti merkittävää 
piirrettä, eikä muutos ole havaittavissa Aurajokilaaksosta päin. Valtatie 9 suuntaan 
puolestaan metsäalueet peittävät näkymää. 
 
Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon, luonnonsuo-
jeluarvoihin, rakennettuun ympäristöön, vesistöihin, pohjaveteen, ilmaan tai maape-
rään.  
 

 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 
 Hulevesien selkeytysaltaan toimivuutta tarkkaillaan aina tuotantojaksojen yhteydes-

sä. Sorasuodattimen tukkeutuneisuutta tarkkaillaan ja, jos sen huomataan tukkeutu-
neen, suodattimen kiviaines korvataan viipymättä. Tarvittaessa vaihdetaan materiaali 
karkeampaan eli vähemmän kiilaavaan. Sakkapesän eli altaan pohjan täyttymistä 
tarkkaillaan. Sakat kaivetaan ylös ja läjitetään kuivumaan toiminta-alueelle, jos näyt-
tää siltä, että pohja on täynnä sakkaa ja se alkaa tukkia suodatinta. Alueen pintave-
sistä ehdotetaan otettavan näyte kerran vuodessa tai kolmen vuoden välein, jos tu-
loksissa ei ole muutoksia. Näytteenottopaikka selvitetään ensimmäisen näytteenot-
tokerran yhteydessä. Näytteestä analysoidaan pH, kokonaistyppi, sameus, CODMn, 
sähkönjohtavuus ja öljyhiilivedyt. Tulokset toimitetaan valvovalle viranomaiselle vuo-
sittain. Pohjavesien tarkkailua ei esitetä. 
 
Melusta, pölystä ja tärinästä ei esitetä erillistä tarkkailua. 
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. 

 
Toiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta öljyjen ja muiden haitallisten ainei-
den maaperään pääsemisen estämiseksi. Alueelle varataan riittävä määrä imeyty-
sainetta öljyvahingon varalle. 
 

 ESITYS VAKUUKSIKSI 
 Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakijalla on tarve 

aloittaa toiminta, joka liittyy suunnitteilla olevaan valtatie 9 parannushankkeeseen. 
Hakija esittää toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) 
mukaiseksi vakuudeksi 3 500 €. Kallion ottotoiminnan vakuudeksi hakija esittää 
4 500 €.  

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
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 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n ja maa-aineslain 13 
§:n mukaisesti 29.9.-5.11.2020 Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojelun 
sähköisellä ilmoitustaululla ja Auran kunnan internetsivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta 
on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 29.9.2020. Niille asianosaisille, joita asia 
erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta 24.9.2020. Asia-
kirjat ovat olleet nähtävillä Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojelun 
sähköisellä ilmoitustaululla 29.9.-5.11.2020 välisen ajan.  
 
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Auran kunnanhallitukselta, Auran kunnan tekni-
seltä toimelta, terveydensuojeluviranomaiselta, jona toimii Liedon kunnan ympäristö-
terveyspalvelut, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(24.9.2020, dnro 242-007/2020) sekä Varsinais-Suomen liitolta (11.11.2020, dnro 
242-012/2020). 
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Alueella on käyty tutustumassa 22.9.2020. Käynnistä ei ole laadittu tarkastuskerto-

musta.  
 

 Lausunnot 
 Auran kunnan tekninen lautakunta totesi lausunnossaan (10.11.2020, dnro 242-

010/2020) ettei sillä ole huomautettavaa tai lausuttavaa hakemuksesta. Auran kun-
nanhallitus ilmoitti 5.11.2020, ettei se anna asiassa lausuntoa. Varsinais-Suomen 
liitto ei antanut asiassa lausuntoa.  
 
Terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan (24.9.2020, dnro 242-
008/2020), että hakemuksen mukainen toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheu-
ta terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa. Toiminnan 
aiheuttama melutaso tulee selvittää ympäristössä tehtävillä melumittauksilla toimin-
nan käynnistyttyä. Terveydensuojelulain (TsL) mukaisesti elinympäristöön vaikuttava 
toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä yllä-
pidetään ja edistetään. Hakemuksen mukainen toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä 
aiheudu lähiympäristöön melua, pölyä ja tärinää, joka voi heikentää asumismuka-
vuutta ja aiheuttaa terveyshaittoja tai terveyshaitan mahdollisuutta toiminta-alueen 
lähiympäristön asukkaille. Polttonesteet, kemikaalit ja mahdolliset jätteet on varastoi-
tava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai saastumisvaaraa. Lu-
paa myönnettäessä tulee varmistaa, että toiminnan aiheuttamien vaikutusten tarkkai-
lu on riittävää mm. toiminnan aiheuttaman melutason selvittämiseksi ja seuraa-
miseksi. Toiminnassa noudatetaan hakemuksen mukaisesti parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Mittaustulosten niin edellyttäessä 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen torjumiseksi. TsL:n 2 §:n mukaisesti elinympä-
ristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa 
aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta). Toimintaa on 
harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan 
(10.11.2020, dnro 242-009/2020), että osayleiskaavaluonnoksessa ottoalueen poh-
joispuolinen Karjansuo ja alueen eteläpuolella oleva pieni rämelaikku on tarkoitus 
varata luo-merkinnöillä eli alueiden luontoarvot on tarkoitus turvata. Ko. alueet eivät 
kuuluu luonnonsuojeluohjelmiin eikä niitä ole arvioitu myöskään soidensuojelun täy-
dennysehdotuksen tarkastelussa (2012–2015). Tuoreen kaavaselvityksen perusteel-
la näillä kohteilla on kuitenkin säilytettäviä luontoarvoja ja erityisesti paikallista arvoa. 
Jäljellä oleva Karjansuo on poikkeuksellisesti pääosin säästynyt ojitukselta, mikä 
tukee kaavan maankäytön varauksen luo-merkintää. Aineistossa ei ole erikseen ku-
vattu luo-alueen määräyksiä näille alueille eikä kaavaan liittyen kuvauksessa myös-



21 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 1/2021 
Ympäristönsuojelulautakunta 17.2.2021 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

kään ole erikseen esitetty, onko alueilla luontoarvojen lisäksi myös virkistyskäyttöä ja 
tarvetta yhdessä luontoarvojen kanssa sen turvaamiseen näillä alueilla. 
 
Luvan sisällössä tulisi kiinnittää huomiota mahdollisiin Karjansuota kuivattaviin vaiku-
tuksiin. Hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetään suon eteläosan ojien jo 
nykytilassa kuivattavan suon laideosaa. Karttatarkastelun perusteella suon etelä-
osassa ei kuitenkaan erotu hankesuunnitelman liitteessä 4 B ottoalueen pohjoisreu-
nassa esitettyä ojaa. Liitteen kuvassakaan oja ei kata koko reuna-aluetta, mistä 
syystä ojan todellinen tila ja kuivattava vaikutus sekä siihen liittyen myös louhinnan 
mahdollinen vaikutus suon reunaosaan jää epäselväksi. Ottaen huomioon keidas-
suon rakenteen ja maaston korkeuserot mahdollinen kuivattava vaikutus kohdentuu 
todennäköisesti vain suon reunaosaan. Tässä yhteydessä on tarpeen kiinnittää 
huomiota myös louhinta-alueen ennallistamisvaikutuksiin. Vaikutusten kannalta on 
kyseenalaista, missä määrin vain noin 5 m:n suojavyöhyke puskuroi louhinnan vaiku-
tuksia suoalueeseen. Nyt hakemuksen täydennyksessä vaikutusten arvioinnin (luku 
5) tarkastelu ja lieventävät toimenpiteet kohdentuvat pääosin ottoalueen eteläpuolel-
le eivätkä Karjansuon puolelle.  
 
Hakemuksessa todetaan, että puusto ja kallioinen mäkialue suojaavat toiminta-
aluetta näkyviltä muutoksilta. Puut saatetaan kuitenkin jossain vaiheessa kaataa, 
joten maiseman säilymistä ei voi laskea vain puuston suojavaikutuksen varaan. Kos-
ka maisema-alueen reunoja voidaan pitää maisemaa määrittävinä tekijöinä, asiaan 
on syytä kiinnittää huomiota. 
 
Lausunnossa on lisäksi todettu, että  
 

• Edellä kuvattu ojaverkosto tulee merkitä suunnitelmakarttaan. 

• Suunnitelmaa tulee täydentää selvityksellä, miten vesien louhinta muut-
taa vesien kulkeutumista Karjansuolle ja mikä vaikutus tällä on suon vesi-
talouteen. 

• Suunnitelmaa tulee täydentää selvityksellä alueen jälkihoidon vaikutuksis-
ta suon vesitalouteen. Lisäselvityksessä tulee tarkastella, edellyttääkö 
metsitys ja metsän kasvatus alueella uusia kuivattavia ojia vai voisiko jäl-
kihoitotoimilla palauttaa suon reunaosan luonnontilaisuutta. 

• Maisemavaikutuksia tulisi arvioida erityisesti jokilaakson suunnasta kat-
sottuna, eli jokilaakson oleellisista näkymistä käsin tulee toteuttaa näky-
mäanalyysi mäkialueelle päin. Maisema-alueen korkeuskäyrien tulee nä-
kyä selvemmin arvioinnissa, sillä mikäli kalliota otetaan mäen korkeim-
masta kohdasta, voi tällä olla oleellista vaikutusta maisemaan. Tällaisen 
tarkastelun perusteella toiminnan vaikutuksia maisemaan on helpompi 
arvioida. 

• Ottamistoiminnan yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei ympäristölle 
haitallisia aineita pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. 

• Alueelle kertyvät vedet tulee vesistövaikutusten vähentämiseksi johtaa 
pois laskeutusaltaan kautta ja altaaseen kertyvä kiintoaines tulee poistaa 
tarpeen mukaan altaan toiminnan varmistamiseksi. Toiminnan vaikutuk-
set alapuoliseen vesistöön tulee selvittää. Hulevesien vaikutuksia pinta-
vesiin tulee tarkkailla vuosittain laskeutusaltaan jälkeen määritellystä ha-
vaintopaikasta. 

• Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että alueen ojarakenteet pysyvät 
toimintakuntoisina eikä vesien johtamisesta aiheudu virtausreitin varrella 
olevien maiden vettymistä tai muuta vahinkoa. 

• Pintavesien tarkkailu on suositeltavaa tehdä kevään ja syksyn ylivirtaa-
makausina, jolloin toiminnan vaikutukset ovat todennäköisesti selvimmin 
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nähtävissä valumavesien laadussa. Toiminta-alueelta tulevan veden laa-
tua tulee seurata ylivirtaama-aikaan ainakin lämpötilan, pH:n, sähkönjoh-
tavuuden, kokonaistypen, nitraatin, alkaliteetin, KMnO4:n, sulfaatin, väri-
luvun, sameuden, kiintoaineen sekä öljyhiilivetyjen osalta. Saatujen tulos-
ten perusteella tarkkailuväliä voidaan jatkossa tarvittaessa harventaa. 

• Toiminnan pohjavesivaikutuksia tulee seurata louhoksen läheisyyteen 
vaikutusalueelle asennettavasta havaintoputkesta. Pohjavedestä tutki-
taan ainakin: vedenpinta, lämpötila, pH, sameus, happi O2, kemiallinen 
hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, ko-
konaistyppi, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, öljyhiilivedyt, koliformi-
set- ja E.coli. bakteeri sekä aistinvaraisesti haju. 

• Alueen maisemoinnin osalta on huomioitava, että metsityksen onnistumi-
nen edellyttää ainakin 0,5 m:n paksuista maakerrosta louhoksen pohjalle. 

• Mikäli louhokseen läjitetään alueen välttämätöntä maisemointia merkittä-
västi enemmän muualta tuotavaa ylijäämämaata, katsotaan läjitys maan-
kaatopaikkatoiminnaksi, joka vaatii ympäristöluvan. Ylijäämämaiden läjit-
täminen vaatii läjityssuunnitelman. Mahdollisia luiskien loiventamiseen 
tarvittavia muualta tuotavia puhtaita kivennäismaita tai alueen verhoiluun 
käytettäviä pintamaita voidaan kuitenkin pitää ottamisalueen maisemoin-
tina edellyttäen, ettei aineksesta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaa-
raa. Muualta tuotavan maa-aineksen puhtaudesta tulee varmistua. 

• Ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa noudatetaan kivenlouhimojen, 
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annet-
tua asetuksesta (VNA 800/2010), ellei lupapäätöksessä ole määrätty ase-
tusta tiukempia määräyksiä. 

• Lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lainvoimaiseksi tuloa ei tule myön-
tää uudelle luonnontilaiselle alueelle, koska louhinnassa alueen palaut-
taminen alkuperäiseen luonnontilaan ei ole mahdollista. 

 
Lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteenä: 
Liite 6. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto 24.9.2020 (dnro: 242-008/2020) 
Liite 7. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 
10.11.2020 (dnro: 242-009/2020) 
Liite 8. Auran kunnan teknisen lautakunnan lausunto 10.11.2020 (dnro: 242-
010/2020) 
 

 Muistutukset ja mielipiteet 
 Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 
 Toiminnanharjoittajan vastine 
 Toiminnanharjoittajalle toimitettiin vastinepyyntö 11.11.2020 (dnro: 242-011/2020).  

 
Toiminnanharjoittaja toimitti 26.11.2020 (dnro: 242-013/2020) valokuvia sisältävän 
selvityksen Aurajokilaakson maisemasta. Maisemaselvityksessä todetaan, että lou-
hosalueen taakse, Aurajokilaakson suuntaan, jää noin 50 metrin matkalta tasaista, 
saman korkuista kallion pintaa. Lisäksi toiminnanharjoittaja toimitti 4.12.2020 (dnro: 
242-014/2020) valokuvia sisältävän selvityksen suon eteläpuoleisen ojan kunnosta. 
Selvityksessä todetaan, että suoalueen alun ja kallion ottoalueen väliin jää keski-
määrin noin 10–20 metrin levyinen suoja-alue.  
 
Selvitykset ovat liitteenä: 
Liite 9. Selvitys Aurajokilaakson maisemasta 26.11.2020 (dnro: 242-013/2020) 
Liite 10. Selvitys suon viereisen ojan nykytilasta 4.12.2020 (dnro: 242-014/2020) 
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Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 LUPAPÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää                              maa-aineslain 4 

§:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottoon sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 
momentin mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalle sekä alueelta louhittavan 
kiviaineksen murskaukseen Auran kunnan kiinteistölle . 
 
Lupapäätöksessä on huomioitu saadut lausunnot lupamääräyksissä ja perusteluissa 
ilmenevällä tavalla.  
 
Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa harjoitettava hakemuksessa 
esitetyn mukaisesti, ellei näissä määräyksissä toisin määrätä. 

 
Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toimintaa 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

  
 LUPAMÄÄRÄYKSET 
 Toimintaa koskevat yleiset määräykset 
 1. Kiinteistöltä saa ottaa kalliokiviainesta enintään 154 000 m3, vuotuisen ottomää-

rän ollessa keskimäärin 25 000 m3. Ottamisaika on 10 vuotta päätöksen anto-
päivästä. 
 
Alueella ei saa murskata muualta tuotua kiviainesta. 
 
Kiinteistölle saa vastaanottaa ja välivarastoidaan puhtaita ylijäämämaita enin-
tään 9 000 tonnia vuodessa maisemointitarpeisiin. 
 

2. Ottoalue saa olla enintään ottamissuunnitelmassa esitetyn laajuinen, 3 ha. Oton 
saa ulottaa ottosuunnitelman mukaisesti enintään tasolle +50,0…+52,5 (N2000). 
Ylimmän havaitun luonnollisen pohjavedenpinnan yläpuolelle on jätettävä vähin-
tään kahden metrin vahvuinen suojakerros koskematonta ainesta.  

 
3. Suojaetäisyyden kaivualueesta lähimpiin häiriintyviin asuinrakennuksiin sekä 

loma-asuntoihin ja niiden välittömiin oleskelualueisiin tulee olla vähintään 300 
metriä. Suojaetäisyys Karjansuon rajaan tulee olla vähintään 10 metriä. 

 
4. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 

 Lähimpään häiriintyvään koh-
teeseen > 500 m 

Lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen < 500 m 

Toiminto Toimintapäivät Toiminta-
ajat 

Toimintapäivät Toiminta-
ajat 

Murskaus Ma-pe 6–22 Ma-pe 7–22 

Poraus Ma-pe 7–21 Ma-pe 7–21 

Rikotus Ma-pe 8–18 Ma-pe 8–18 

Räjäytys Ma-pe 8–18 Ma-pe 8–18 

Kuormaus 
ja kuljetus 

Ma-pe 
La-su 

6–22 
7–18 

Ma-pe 
La 

6–22 
7–18 

 
Louhintaa, murskausta, porausta, rikotusta ja räjäytyksiä ei saa harjoittaa juhan-
nuksen ja elokuun lopun välisenä aikana eikä viikonloppuisin tai arkipyhinä. 
Kuormaukset ja kuljetukset tulee keskittää arkipäiviin. Kuormauksia ja kuljetuksia 
ei saa tehdä arkipyhinä.  
 
Kun louhinta siirtyy alle 500 metrin etäisyydelle lähimmästä häiriintyvästä koh-
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teesta tulee toiminnanharjoittajan siirtyä noudattamaan kaikkien toimintojen osal-
ta taulukossa esitettyjä ”alle 500 metriä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta” -
sarakkeen mukaisia aikarajoja. Vaiheraja tulee merkitä maastoon ja merkinnät 
tulee pitää asianmukaisessa kunnossa. 

 
5. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimintajakson alkamis-

ta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä lähimmille häiriintyville kohteille 
(600 m) toiminnan aloittamisesta, räjäytysten ajankohdista sekä toiminnasta vas-
taavan henkilön nimi ja yhteystiedot.  

 
6. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ottoalue on sekä maa-ainesten 

oton aikana että sen päätyttyä turvallinen alueella liikkuville työntekijöille ja otto-
alueen ympäristössä liikkuville. Työmaasta ja jyrkistä leikkauksista on varoitetta-
va varoituskyltein. Ottamistoiminnan aikana jyrkät yli 1,5 metrin korkuiset leik-
kaukset on aidattava tai kulku jyrkänteelle estettävä lippusiimarakenteella tai 
muulla vastaavalla suojauskeinolla. 

 
 Ennen ottamistoiminnan aloittamista 
 7. Ottoalueen rajat tulee merkitä maastoon selvästi esimerkiksi noin 25 metrin vä-

lein puu-, rauta- tai muovipaaluin. Merkintöjä ei saa hävittää tai siirtää ja ne tulee 
pitää asianmukaisessa kunnossa. 

 
8. Alueen ulkopuolelle tulee asettaa informaatiokyltti, jossa esitetään toiminnanhar-

joittajan tiedot. Informaatiokyltti tulee pitää asianmukaisessa kunnossa. 
 
9. Ottopaikalla on oltava selkeästi näkyvillä oleva korkeusjärjestelmään N2000 sidot-

tu korkeusmerkki tai tarvittaessa useampi. Merkkien tulee olla kiinteitä ja ne tu-
lee pitää asianmukaisessa kunnossa. 

 
10. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä 23 850 euron suu-

ruinen vakuus lupamääräysten suorittamiseksi. Vakuudeksi hyväksytään takaus 
tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu am-
mattimainen 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. Tarvittaessa 
vakuuksia voidaan jaksottaa siten, että uusi vakuus tulee toimittaa lupaviran-
omaiselle 3 kk ennen aikaisemman vakuuden päättymistä. Vakuus voidaan va-
pauttaa vain ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä.  
 

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

12. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä ympäristönsuo-
jeluviranomaista suorittamaan alueella alkukatselmus. Alkukatselmuksessa käy-
dään läpi, onko toiminnanharjoittaja toteuttanut ne lupaehdot, jotka on määrätty 
tehtäväksi ennen toiminnan aloittamista. 

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

tasolle.  
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Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla poraus-
vaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen 
kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  
 
Murskauslaitos ja kuljettimet tulee koteloida. Kuormattavan ja kuljettimelta varas-
tokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamis-
korkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien 
päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estä-
misen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölynpoistolaitteistot on pi-
dettävä hyvässä kunnossa ja niiden kunto tulee tarkastaa päivittäin. Pölyntorjun-
takotelointien on oltava kunnossa murskauksen ollessa käytössä. 

 
Pölyntorjuntatoimenpiteissä tulee ottaa huomioon vaikutukset ottoalueen poh-
joispuolelle, Karjansuon alueelle. Pintamaakasat tulee sijoittaa melun- ja pölyn-
torjunta toimenpiteenä ottoalueen pohjois-/koillispuolelle. 
 

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 pö-
lyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on tarvittaessa estettä-
vä kastelulla tai peittämällä. 
 
Pölyntorjuntaan ei saa käyttää pohjavedelle tai maaperälle haitallisia kemikaale-
ja. 
 
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, asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen välittömässä läheisyydessä 
olevilla alueilla sellaista hiukkasten kokonaisleijumaa, joka ylittäisi valtioneuvos-
ton asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annetut voimassa olevat terveyshaitto-
jen ehkäisemiseksi annetut raja-arvot hengitettäville hiukkasille (PM10), pienhiuk-
kasille (PM2,5) tai typpidioksidille (NO2). 

 
 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 läheisyyteen. 
Louhinnasta ja murskauksesta syntyvää melua tulee torjua louhinnan etenemi-
sen suunnittelulla ja kiviaineskasojen sijoittelulla sekä eri koneiden toiminta-
aikoja rajoittamalla. Murskauslaitos ja rikotin tulee sijoittaa mahdollisimman lä-
helle louhittua kallionseinämää, jotta kallionseinämät toimivat meluesteinä.  
 
Murskaus- ja louhintatoiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Melu 
ei missään toiminnan vaiheessa saa ylittää häiriintyvissä kohteissa asumiseen 
käytettävien alueiden oleskelupihoilla A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päi-
väohjearvoa (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 mahdolli-
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simman pieneksi. Räjäytystöissä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta räjäy-
tys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011).  

 
Räjäytyksistä on tiedotettava lähialueen kiinteistöjä (600 m) vähintään vuorokau-
si ennen räjäytysten toteuttamista. 

 
 Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 
 18. Alueelle kertyvät pintavedet on alueelta poistettaessa käsiteltävä selkeytysal-

taassa tai -altaissa ennen niiden johtamista ojaan.  
 
Selkeytysaltaan kokonaistilavuuden on oltava riittävän suuri. Tarvittaessa altaita 
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 käytettä-
vään 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 tavalla. 

 
 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 ympä-
ristölle. Hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jätteen saa luovut-
taa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympä-
ristönsuojelu- tai jätelain edellyttämällä tavalla. Jätteiden varastoinnissa ja käsit-
telyssä on noudatettava Auran kunnan alueella voimassa olevia jätehuoltomää-
räyksiä. 

 
21. Laitoksen toiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet tulee varastoida omissa selke-

ästi merkityissä tiiviissä astioissaan, katetussa ja nestetiiviissä tilassa nesteitä 
läpäisemättömällä ja reunoistaan korotetulla alustalla siten, etteivät ne aiheuta 
vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa 
keskenään. Samansisältöisiä vaarallisia jätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kui-
tenkaan laimentaa. Kaikki vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen, jolla on 
ympäristölupa vaarallisten jätteiden vastaanottamiseen. Vaarallisia jätteitä luovu-
tettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen 
kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. Siir-
toasiakirja tai jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan.  

 
22. Alueelle tulee rakentaa tukitoiminta-alue. Tukitoiminta-alueen, jossa säilytetään, 

huolletaan ja tankataan kuljetuskalustoa ja käsitellään ja varastoidaan polttones-
teitä, öljyjä ja kemikaaleja, maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden 
ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maape-
rään ja pohjaveteen on estetty. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastoin-
tia alueella tulee välttää mahdollisuuksien mukaan toimintajaksojen ulkopuolella.  
Polttoainesäiliöiden on oltava rakenteiltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja 
kemiallista rasitusta. Polttoaine on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai kiin-
teästi valuma-altaallisissa säiliöissä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja 
laponestolaitteilla.  
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Alueella työskenneltäessä on kemikaalien käsittelyssä noudatettava erityistä va-
rovaisuutta ja huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaa-
raa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Mahdollisten ympä-
ristövahinkojen varalta on aina oltava saatavilla riittävästi torjuntalaitteita ja -
tarvikkeita, kuten imeytysainetta. 

 
 Tarkkailu ja raportointi 
 23. Selkeytysaltaista poisjohdettavasta vedestä ei saa aiheutua haittaa purkualueel-

le tai ojille. Poisjohtamista on valvottava ja, mikäli haittoja ilmenee, toiminnanhar-
joittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.  
 
Ympäristönsuojeluviranomainen määrää tarvittaessa alueelta pois johdettavien 
vesien laadun tarkkailusta. Mikäli haittoja ilmenee, tulee toiminnanharjoittajan 
ryhtyä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. 
 

24. Pohjavesitarkkailua tulee tehdä ottoalueen lähimmästä kaivosta (< 600 m) tai 
mikäli kaivoa ei ole, louhoksen lähelle vaikutusalueelle asennettavasta pohjave-
siputkesta. Pinnankorkeus tulee mitata kahdesti vuodessa ja näytteet laadullisia 
analyysejä varten on otettava kerran vuodessa. Näytteenottajan ja mittaajan on 
oltava sertifioitu tai näytteenoton akkreditoitu.   
 
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee tehdä laaja analyysi, jossa näytteistä 
määritellään: lämpötila, pH, sameus, happi O2, kemiallinen hapenkulutus, säh-
könjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kokonaistyppi, kloridi, koko-
naiskovuus, alkaliniteetti, öljyhiilivedyt, koliformiset- ja E.coli. -bakteeri sekä ais-
tinvaraisesti haju.  
 
Ottamistoiminnan aikana otettavista näytteistä tulee määrittää lämpötila, pH, 
sameus, happi, sähkönjohtavuus ja nitraatti. 
 
Vesianalyysien tulokset tulee toimittaa viipymättä tiedoksi ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sekä mahdollisen kaivon omistajille. Ympäristönsuojeluviranomai-
nen 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 määritet-
tävä heilahdusraja-arvot. Ensimmäisellä toimintajaksolla tärinän pysymistä hei-
lahdusraja-arvojen sisällä mitataan tärinämittauksin.  Ensimmäisen toimintajak-
son jälkeen toiminnanharjoittajan asiantuntijan tulee määrittää, kuinka monesta 
rakennuksesta tarkkailua jatkossa tehdään.   Mittausten määrän tulee olla katta-
va ja riittävä siten, että tärinämittauksia tehdään kattavasti eri puolilta toiminta-
aluetta. Tärinämittaukset tulee tehdä jokaisella toimintajaksolla.  
 
Heilahdusraja-arvojen määrittäminen sekä kiinteistökatselmukset ja tärinämit-
taukset tulee teettää puolueettomalla asiantuntijalla. Kartoituksen ja mittausten 
tekemisestä on sovittava kohteen omistajan kanssa.  
 
Asetettavat heilahdusraja-arvot sekä kiinteistökartoituksen ja tärinämittausten tu-
lokset tulee säilyttää ja pyydettäessä toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
26. Käytettävien melusuojausten ja meluntorjuntatoimien riittävyys tulee varmistaa 

melumittauksella ensimmäisen toimintajakson aikana. Toiminnan aiheuttaman 
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melun mittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen Ympäristömelun mit-
taaminen, ohje 1/1995 mukaisesti vähintään kolmesta lähimmästä häiriintyvästä 
kohteesta. Melumittausten tulokset tulee viipymättä toimittaa tiedoksi ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä alueel-
la suoritettavista melumittauksista, mikäli on syytä epäillä, että meluntorjuntatoi-
menpiteet eivät ole riittävät. Tarpeen arvioi ympäristönsuojeluviranomainen 
muun muassa vuosittaisten tarkastusten yhteydessä. 

 
27. Käytettävien pölyntorjuntamenetelmien varmistetaan tarvittaessa tehtävällä il-

manlaatumittauksella, mikäli on syytä epäillä, että pölyntorjuntatoimenpiteet eivät 
ole riittävät. Hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoi-
suuksia tulee verrata valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 annettuihin ilman-
laadun raja-arvoihin. Ilmanlaatumittausten tulokset tulee viipymättä toimittaa tie-
doksi ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
28. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Muistiinpanot on 

pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  
 
Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa ympäris-
töhallinnon valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan edellisenä vuonna otetun 
maa-aineksen määrä ja laatu. 
 
Vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tulee toiminnanharjoittajan toimittaa 
valvontaviranomaiselle tarkempi yhteenveto toiminnasta. Yhteenveto tulee toi-
mittaa ympäristöhallinnon sähköiseen tietojärjestelmään (YLVA).  
 
Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:  

- laitoksen toiminta-ajat (toiminnot, kellonajat ja päivät) 
- suoritetut räjäytykset (ajankohdat ja käytetyt räjähdysaineet) 
- louhitun kiviaineksen määrä (m3/a) 
- laitoksella tuotettujen tuotteiden laatu ja määrät (m3/a) 
- vastaanotettujen ylijäämämaiden määrä (tonnia) ja alkuperä 
- käytetyt polttoaineet sekä muut kemikaalit ja niiden kulutus- ja varastoin-

timäärät 
- toiminnassa muodostuneet jätteet sekä niiden määrä, laji ja toimituspaikat  
- toiminnassa havaitut häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, joista voi ai-

heutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle 
- selvitys tehdyistä tarkkailutoimenpiteistä ja niiden tuloksista. 

 
 Ylijäämämaiden vastaanotto, maisemointi ja jälkihoito 
 29. Maa-ainesten oton loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pysty-

tetyt 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 ottamisalueella ja hyödyntää 
maisemoinnin yhteydessä aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustaksi. Kasvu-
alustaa tulee olla noin 0,5 metrin paksuinen kerros. Ottoalueen kaikki reunat tu-
lee porrastaa tai luiskata vähintään kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Luiskaukset 
ja porrastusten täytöt tulee tehdä irtomaa-ainesta käyttäen. Alueelle ei saa jäädä 
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1,5 metriä korkeampia jyrkänteitä.   
 
Kiinteistölle saa vastaanottaa ja välivarastoida puhtaita ylijäämämaita vain mai-
semointitarpeisiin välttämätön määrä. Muualta tuotavan maa-aineksen puhtau-
desta tulee varmistua.  Tuotavan maa-aineksen tulee olla luonnontilaista tai hait-
ta-ainepitoisuudeltaan sellaista, ettei siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. Maisemointiin käytettäviä maa-aineksia saa tuoda ainoastaan 
kohteista, joissa ei ole ollut maaperää pilaavaa toimintaa. Alueelle ei saa vas-
taanottaa roskaantuneita eikä pilaantuneiksi epäiltyjä maa-aineksia. Tuotavien 
ainesten haitta-ainepitoisuus on tarvittaessa osoitettava analyysein ja tulokset 
esitettävä valvontaviranomaiselle. Tällaisia ovat erityisesti pilaantuneiksi todetuil-
ta tai epäillyiltä alueilta peräisin olevat maa-ainekset sekä ulkonäöllisesti tai ha-
jultaan pilaantuneiksi epäillyt maa-ainekset. Tuotavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuden tulee alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat hait-
ta-ainepitoisuudet. 
 
Maa-ainesten vastaanottamisesta tulee pitää kirjaa. Kirjanpito tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä. 
 
Ylijäämämaiden läjityksestä tulee laatia läjityssuunnitelma, joka tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle.   

 
32. Mikäli alue ei luvan voimassaoloaikana ole luontaisesti metsittynyt, on metsitystä 

täydennettävä vähintään 2 500 kappaleella männyn-, kuusen- ja/tai koivuntaimia 
hehtaarille. Istutusten onnistuminen on varmennettava kahden vuoden kuluttua 
metsänhoidollisin perustein tapahtuvalla jälkitarkastuksella. Tarvittaessa tulee 
tehdä lisäistutuksia.  

 
 Toiminnanharjoittajan vaihtuminen tai toiminnan päättyminen 
 33. Mikäli lupa tai maisemointivelvoite siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoi-

tettava 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 teknii-
kan kehittymistä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvan tällaisen teknii-
kan 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 häiriötilanteen 
edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemisek-
si ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalta toiminta-alueella on oltava riittävä alku-
sammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätä-
kytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotilanteissa. Alueella on oltava 
saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.  
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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 mu-
kaisten tarkastusten osalta ympäristönsuojelulain mukainen valvontamaksu.  

 

 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
 38. Toiminnanharjoittajan on noudatettava hakemuksen ja ottamissuunnitelman mu-

kaista kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Suunnitelma on arvioitava ja 
tarvittaessa tarkastettava vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä 
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 lu-
van määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi-
massaolosta 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 aiheu-

tuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin-
gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 
soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei sii-
hen 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 toi-
minnasta 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 maisemointisuunnitelmat sekä 
annetut lupamääräykset, tulee maa-aineslain mukainen lupa ottamiselle maa-
aineslain 6 §:n mukaan myöntää, koska ottotoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.  
 
Toiminta-alue ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Ottoalueen kaakkoisreuna 
on osin maakuntakaavassa ”kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue” -
kohde merkinnän reuna-alueella. Suunnitelma-alueella ei ole voimassa olevaa 
osayleiskaavaa, mutta sen laadinta on vireillä. Auran kunnanhallitus (8.6.2020 §103) 
on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valta-
tie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot (ns. 
luonnosvaiheen aineisto). Osayleiskaavan luonnosvaiheen aineistossa ottoalueen 
vieressä on kaksi luo-merkinnällä osoitettua suoaluetta. Luonnosvaiheen aineisto ei 
sisällä luo-alueiden suunniteltuja kaavamääräyksiä. Osayleiskaava ei ole lainvoimai-
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nen, eikä sisällä ottoalueelle sijoittuvia kaavamääräyksiä. Osayleiskaavaehdotuk-
sessa alueen koillisosa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
Maa-ainesten ottoalue on tarkoitus maisemoinnin jälkeen palauttaa metsätalousalu-
eeksi.  
 
Ottamisalue ei sijaitse eikä sen välittömässä läheisyydessä ole Natura-, luonnonsuo-
jelu- tai muita maisemansuojelun kannalta erityisiä kohteita eikä alue kuulu luonnon- 
tai maisemansuojelun kannalta merkittäviin kallioalueisiin. Vireillä olevassa yleiskaa-
vaehdotuksessa ottoalueen pohjoispuolella sijaitsee Karjansuo ja eteläpuolella rä-
melaikku ovat merkitty luo-alueiksi. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeät alueet (luo-alueet) ovat kaavaan merkittyjä erityisiä luontoarvoja sisältäviä 
alueita, jotka eivät ole kuitenkaan rauhoitettuja. Luo-alueiden hoidossa ja käytössä 
on erityisesti huomioitava luontoarvot ja niiden säilyminen. Ottoalue sijoittuu luo-
alueiden ulkopuolelle. Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten otto-
suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ottotoiminnan ei katsota 
aiheuttavan huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuh-
teissa. 
 
Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä, koska kyseessä 
on uusi ottoalue, joka on tällä hetkellä luonnontilainen. Louhinnassa alueen palaut-
taminen alkuperäiseen luonnontilaan ei ole mahdollista.  
 

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

lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaati-
mukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.  

Toiminnasta ei hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimien katsota aiheutu-
van terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista, kohtuutonta haittaa naapureille tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-
mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  
 
Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden 
hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheutta-
man pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräyk-
set. 
 
Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan tä-
mänhetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  
 
Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä, koska kyseessä 
on uusi ottoalue, joka on tällä hetkellä luonnontilainen. Louhinnassa alueen palaut-
taminen alkuperäiseen luonnontilaan ei ole mahdollista.  
 

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

minnan rajaamiseksi ja sen valvomiseksi. Kapasiteettirajat ovat hakemuksen mukai-
set. Maa-aineslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan lupapäätökseen on liitettä-
vä määräykset ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja 
muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista. 
 
Lupamääräys 3. Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan 
ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus) 800/2010 3 §:n 
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mukainen 300 metrin etäisyysvaatimus kivenlouhimosta asumiseen tai loma-
asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitse-
vaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohtee-
seen täyttyy. Suojaetäisyys suohon on määrätty pienentämään louhinnan pöly- ja 
meluhaittaa sekä mahdollisia vaikutuksia suon vesitalouteen. Minimisuojaetäisyys on 
hakijan ehdotuksen mukainen.  
 
Lupamääräys 4. Toiminta-aikoja on rajattu valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimo-
jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (ns. Muraus-
asetus 800/2010) 8 §:n alle 500 metrin päässä melulle alttiista kohteista sijaitsevien 
kohteiden toiminnan aikarajojen mukaiseksi, kun toiminta sijoittuu alle 500 metrin 
etäisyydelle lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Toiminnanharjoittaja on lupahake-
muksessa esittänyt, että kuljetuksia ja kuormauksia voitaisiin tehdä tällöin myös lau-
antaisin klo 7–18. Toiminnanharjoittaja on perustellut asiaa sillä, että lauantain kulje-
tukset palvelevat mahdollista valtatie 9-hanketta ja lähiasutusten tarpeita. Lupamää-
räykseen on kirjattu, että kuormaukset ja kuljetukset tulee keskittää arkipäiviin. Mu-
raus-asetuksen (800/2010) 8 § mukaan ympäristöluvassa voidaan lisäksi erityisistä 
syistä sallia kuormaus ja kuljetus lauantaisin kello 7.00–18.00 välisenä aikana. 
 
Hakija on hakenut kuormausten ja kuljetusten osalta mahdollisuutta toimia maanan-
taista sunnuntaihin vuorokauden ympäri ja murskauksen aloittamista arkisin jo klo 6, 
siltä osin, kun toiminta sijoittuu yli 500 metrin etäisyydelle lähimmästä häiriintyvästä 
kohteesta. Yöaikaista toimintaa ei ole sallittu, sillä hakija ei ole luotettavalla tavalla 
osoittanut, että toiminta häiriölle alttiissa kohteissa ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 
(993/1992) mukaista yöohjearvoa. Muraus-asetuksen 7 § mukaan toiminnasta syn-
tyvä melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Lisäksi 
ohjearvon noudattamisesta on määrätty lupamääräyksessä numero 16. Toiminnan 
rajaus yön ja viikonloppujen osalta on tehty, jotta toiminnasta ei aiheutuisi lähialueen 
asukkaille kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Kuormauksille ja kuljetuksille on 
kuitenkin sallittu Muraus-asetuksen 8 § mukaisia toiminta-aikoja laajemmat toiminta-
ajat sunnuntain osalta, kun toiminta sijoittuu yli 500 metrin etäisyydelle lähimmistä 
häiriintyvistä kohteista. Lisäksi murskaukselle on myönnetty arkisin yksi lisätunti siltä 
osin, kun murskain sijoittuu yli 500 metrin etäisyydelle lähimmistä häiriintyvistä koh-
teista. Valvonnan ja toiminnan selkeyttämiseksi vaiheraja on määrätty merkittäväksi 
maastoon ja louhinnan ylittäessä vaiherajan, tulee kaikkien toimintojen osalta siirtyä 
noudattamaan Muraus-asetuksen 8 § mukaisia toiminta-aikoja. Toiminta-
aikarajaukset ovat osittain myös Muraus-asetusta tiukemmat siten, ettei louhintaa ja 
murskausta saa harjoittaa juhannuksen ja elokuun lopun välisenä aikana. Tarkoituk-
sena on turvata lähiasutuksen häiriötön asuminen. 
 
Maa-aineslain 11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä määräykset siitä, miten 
hakijan on toimittava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamisek-
si, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta. 
 
Lupamääräys 5. Lupamääräyksellä varmistetaan, että lähimmät häiriintyvät kohteet 
ovat ennakkoon tietoisia häiriöstä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen saa 
riittävästi tietoa valvontatyöhön. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen 
voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen mää-
räysten noudattamista.  
 
Lupamääräyksillä 6–9 varmistetaan, että työmaa ja sen lähialue pysyy turvallisena ja 
havaittavana sekä työntekijöille että ulkopuolisille. Lupamääräysten avulla tiedote-
taan toiminnasta alueella ja varmistetaan, että ottoalue ja ottokorkeudet ovat toimin-
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nanharjoittajan, työntekijöiden sekä viranomaisten selkeästi hahmotettavissa ja val-
vottavissa. 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 toimittava hankkees-
ta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy 
ilmi ottosuunnitelmasta. 
 
Lupamääräys 10. Maa-aineslain 11 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan lupamääräyk-
sillä 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 toi-
menpiteiden suorittamisesta. Vakuuden suuruus on määritetty ympäristönsuojelulau-
takunnan 27.6.2017 § 65 hyväksytyn laskentamallin mukaan. Laskentamallissa kalli-
on ottoalueiden 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 23 850 euron suuruiseksi (6100 €/ha*2,9 ha+ 154 000 
m3*0,04 €/m3). 
 
Lupamääräykset 11–12. Ympäristönsuojelusta vastaavan henkilön tietojen pyytämi-
sellä varmistutaan, että valvontaviranomaisella on aina hallussaan oikeat yhteystie-
dot. Alkukatselmuksen avulla valvotaan, että tarvittavat toimet toiminnan asianmu-
kaiseksi aloittamiseksi on toteutettu. 
 
Lupamääräykset 13–15 on annettu ilmapäästöjen sekä niiden terveys- ja ympäristö-
haittojen vähentämiseksi. Määräyksillä laitteistojen suojauksista, pölynpoistojärjes-
telmän kunnossapidosta ja tarkkailusta, hajuhaittojen vähentämisestä sekä toimin-
nan keskeyttämisestä mahdollisten häiriöiden sattuessa vähennetään haitallisten 
pöly- ja hajupäästöjen määrää ratkaisevasti.  
 
Pölyn leviäminen on estettävä lähiasutuksen ilmanlaadun turvaamiseksi. Toiminnan 
seurauksena ilmaan pääsevät leijuvat hiukkaset voivat ympäristöön hallitsematto-
masti levitessään aiheuttaa viihtyisyyshaittoja sekä mahdollisesti myös terveydellisiä 
haittoja. Raja-arvot on annettu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 
(79/2017).  
 
Pölyntorjuntaan käytettävät kemikaalit on rajoitettu pohjavedelle ja maaperälle haitat-
tomiin kemikaaleihin, jotta vältetään pohjaveden pilaantumisvaara. 
 
Lupamääräys 16. Toiminnasta aiheutuvalle melulle on annettu määräys valtioneu-
voston päätöksen (993/1992) mukaisesti, jotta toiminnasta ei aiheutuisi lähialueen 
asukkaille kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa. Toiminnasta aiheutuvaa melua on 
määrätty vähennettäväksi valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisin toimin. 
 
Lupamääräys 17. Räjäytys- ja louhintatyöt kuuluvat ns. ankaran vastuun töihin. An-
karalla vastuulla tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi vaarallisen toiminnan harjoittaja 
on aina vastuussa toiminnastaan aiheutuvista vahingoista. Räjäytystyön aikana syn-
tyneet tai lisääntyneet vauriot aiheuttavat korvausvelvollisuuden tuottamuksesta riip-
pumatta (oikeuskäytäntö). Pääsääntöisesti tärinästä aiheutuvien vahinkojen osalta 
riittää, kun syy-yhteys syntyneiden vaurioiden ja harjoitetun toiminnan välillä on to-
dennäköinen (ympäristövahinkolaki). Toiminnan harjoittajan eli louhintaurakoitsijan 
puolella ei tarvitse olla puutteellisuutta tai huolimattomuutta, kuten normaalissa toi-
minnan vastuuvakuutuksessa edellytetään korvausten edellytykseksi. Lupamääräys 
on annettu räjäytyksistä ja tärinästä aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Lupa-
määräyksellä varmistetaan myös, että lähimmät häiriintyvät kohteet ovat ennakkoon 
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tietoisia häiriöistä. Räjäytystöitä valvoo poliisi ja aluehallintoviraston työsuojeluviran-
omainen. 
 
Lupamääräykset 18–19. Lupamääräykset on annettu ympäristön sekä pinta- ja poh-
javesien pilaantumisen estämiseksi. Pintavesien johtamisessa tulee huolehtia, ettei 
niistä aiheudu haittaa ympäristölle ja naapurikiinteistöille. Jätevesien käsittelyssä 
tulee huolehtia, että ne käsitellään ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti.  
 
Lupamääräykset 20–22. Jätteiden ja vaarallisten jätteiden sekä polttoaineiden ja 
muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden asianmukaisella kä-
sittelyllä ja varastoinnilla sekä jätteiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn 
voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Mahdollisten ympäris-
tövahinkojen varalta on aina oltava saatavilla torjuntalaitteita ja -tarvikkeita. Annetut 
määräyksen tukitoiminta-alueesta ovat MURAUS-asetuksen (800/2010) 9 § mukai-
set.  
 
Lupamääräys 23 on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pintavesien 
johtamisessa tulee huolehtia, ettei vesistä aiheudu haittaa tai vahinkoa ympäristölle 
tai muille maanomistajille. 
 
Lupamääräyksellä 24 varmistetaan pohjaveden tarkkailun riittävä taso ja laatu. Lu-
van haltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäris-
töön. Tarkkailumääräykset ovat tarpeen myös valvontaa varten. Tarkkailemalla poh-
javettä varmistetaan lupamääräysten riittävyys sekä se, etteivät maaperään mahdol-
lisesti joutuneet haitta-aineet pääse pilaamaan alueen pohjavettä. Säännöllisesti 
suoritettava tarkkailu on tarpeen toiminnan vaikutuksien ja mahdollisen pilaantumi-
sen havaitsemiseksi ajoissa. Näytteenottajan ja mittaajan ammattitaito varmentaa 
näytteiden laadun. 
 
Lupamääräys 25. Luvan mukaisen toiminnan alkaessa on tarpeen tehdä katselmuk-
sia ja mittauksia, joiden avulla voidaan tarvittaessa myöhemmin arvioida mahdollisia 
syntyneitä haittoja. Kiinteistökatselmuksen avulla saadaan tieto ennen luvanvaraisen 
toiminnan käynnistymistä vallinneesta tilasta. Katselmus on tarpeen mahdollisten 
korvausvaatimusten arvioimiseksi ja rakennusten omistajien sekä toiminnanharjoitta-
jien oikeusturvan varmistamiseksi. Ensimmäisillä mittauksilla todetaan tärinän vaiku-
tukset lähikiinteistöihin ja voidaan osoittaa sopivat mittauspaikat myöhemmälle tark-
kailulle. 
 
Lupamääräys 26. Melua mitataan ensimmäisen toimintajakson aikana ja myöhem-
min tarvittaessa, jolloin mittausten perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa toiminta-
aikoja tai antaa muita tarvittavia määräyksiä melun vähentämiseksi.  
 
Lupamääräys 27. Ilmanlaatua mitataan tarvittaessa pölyntorjuntatoimenpiteiden riit-
tävyyden varmistamiseksi, jolloin mittausten perusteella voidaan tarvittaessa antaa 
lisämääräyksiä pölyntorjuntatoimenpiteistä.   
 
Lupamääräys 28. Määräys on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaa-
miseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viran-
omainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen 
määräysten noudattamista. 
 
Lupamääräykset 29–32 on annettu maa-aineslain 11 §:n 2 momentin perusteella 
maisemoinnista ja jälkihoidosta huolehtimiseksi. Määräyksiä on annettu myös vas-
taanotettavan maa-aineksen laadusta, jotta voidaan varmistua, ettei maa-aineksista 
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aiheudu haittaa pohja- tai pintavesille tai ympäristölle.  
 
Lupamääräys 33. Maa-aineslain 13 a §:n mukaan luvan siirroista tulee ilmoittaa lu-
paviranomaiselle, jotta lupaviranomainen voi valvoa tilannetta ja tehdä päätöksen 
vastuun siirtämisestä toiselle taholle ja vapauttaa aikaisemman lupavelvollisen vel-
voitteista. 
 
Lupamääräys 34. Maa-ainesasetuksen 7 §:n mukaan maa-ainesluvan haltijan on 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle ottamisen päättymisestä, jotta viranomainen voi 
pitää alueella loppukatselmuksen. 
 
Lupamääräys 35. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallis-
ten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä tarkoituksessa seurattava par-
haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan par-
haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi olennaisesti vähentää ilman koh-
tuuttomia kustannuksia, tulee kyseistä tekniikkaa ottaa käyttöön. 
 
Lupamääräys 36. Määräyksellä pyritään vähentämään mahdollisia vahinko- ja häiriö-
tilanteita sekä niiden sattuessa mahdollisimman tehokkaisiin torjunta- ja korjaustoi-
menpiteisiin. Lisäksi varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteessa, jossa ym-
päristölle on aiheutunut tai saattaa aiheutua merkittävää haittaa. Häiriötilanteessa 
voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita haitan vähentämiseksi tai poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 37. Valvonnasta perittävä maksu perustuu Kosken Tl ympäristönsuo-
jelulautakunnan maa-ainestenoton maksutaksaan. 
 
Lupamääräys 38. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys on 
tarpeen kaivannaisjätteitä koskevan valtioneuvoston asetuksen 190/2013 valvo-
miseksi. 

 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 
 Terveydensuojeluviranomainen 

Melumittauksen toteuttamisesta ensimmäisellä toimintajaksolla ja sen jälkeen tarvit-
taessa on määrätty lupamääräyksessä 26. Melu-, pöly- ja tärinävaikutusten vähen-
täminen on otettu huomioon toiminta-ajoissa (lupamääräys 4) ja lupamääräyksissä 
13–17 sekä niihin liittyvästä tarkkailusta on määrätty lupamääräyksissä 25–27.  
 
Polttonesteiden, kemikaalien ja mahdollisten jätteiden varastoinnista ja käsittelystä 
on määrätty lupamääräyksissä 20–22.  
 
ELY-keskus 
Ojaverkosto on esitetty hakemuksen karttaliitteessä 4B. Toiminnanharjoittajan toimit-
taman selvityksen mukaan oja on kunnostettu metsänhoidon vuoksi. Ojitus ohjaa 
kallioalueen pintavesiä kohti koillista/pohjoista, joten louhinta ei oleellisesti muuta 
pintavesien kulkusuuntaa alueella. Kuten ELY-keskuksenkin lausunnossa on todettu, 
ottaen huomioon keidassuon rakenteen ja maaston korkeuserot, louhinnan mahdol-
linen kuivattava vaikutus kohdentuu todennäköisesti vain suon reunaosaan. Ennalta 
arvioiden ojituksen suota kuivattava vaikutus on suurempi kuin louhinnan aiheuttama 
kuivattava vaikutus, eikä louhinta ennalta arvioiden merkittävästi lisää suota kuivat-
tavia vaikutuksia. Suojavyöhykkeen minimileveyttä Karjansuon puolelle on kaksin-
kertaistettu ja siitä on määrätty lupamääräyksessä 3.   
 
Alueen jälkihoitosuunnitelmassa hakija ei ole esittänyt, että metsän kasvatus vaatisi 
lisäojitusta.  
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Ottoalueen kaakkoisreuna on osin maakuntakaavassa ”kulttuuriympäristön tai mai-
seman kannalta tärkeä alue” -kohde merkinnän reuna-alueella. Saatujen tietojen 
perusteella arvioidaan, että ottoalueen pinnantaso lopputilanteessa suhteessa ympä-
röivään maaston korkeuksiin on eroltaan niin pieni, ettei maisema-alueelle tule ole-
tettavasti merkittäviä muutoksia. Arviota tukee se, että alue sijaitsee maisema-
alueen reunalla. 
 
Lupamääräyksissä 20–22 on annettu määräyksiä liittyen polttoaineiden, kemikaalien 
ja jätteiden käsittelyyn. Niiden tarkoitus on ehkäistä haitallisten aineiden pääsy maa-
perään sekä pinta- ja pohjavesiin.  Lupamääräyksessä 14 on kielletty maaperälle ja 
pohjavedelle haitallisten kemikaalien käyttö pölyntorjunnassa.    
 
Selkeytysaltaan käytöstä on annettu lupamääräys numero 18. Lupamääräyksessä 
numero 23 on velvoitettu toiminnanharjoittajaa tarkkailemaan louhosalueelta pois 
johdettavaa vettä ja todettu, ettei vesi saa aiheuttaa haittaa purkualueelle ja ojille. 
Laskuojastoon siirtyvien vesien laatua velvoitetaan tarpeen mukaan tarkkailtavaksi. 
Vesien poisjohtamisesta ja tarkkailusta on määrätty lupamääräyksessä 23. Pohjave-
den tarkkailusta on määrätty lupamääräyksessä 24 ELY-keskuksen lausunnon mu-
kaisesti.  
 
Mahdollisten pöly- ja meluvaikutusten vähentämiseksi Karjansuon alueelle on lupa-
määräyksessä 13 määrätty pölyntorjuntatoimenpiteissä ottamaan huomioon vaiku-
tukset ottoalueen pohjoispuolelle, Karjansuon alueelle. Pintamaakasat on määrätty 
sijoittamaan melun- ja pölyntorjuntatoimenpiteenä ottoalueen pohjois-/koillispuolelle. 
Lisäksi meluvaikutukset on otettu huomioon lupamääräyksessä numero 4, jossa on 
määrätty päivittäisistä toiminta-ajoista ja louhinnan ja murskauksen kesätauosta.  
 
Lupamääräyksessä 31 on edellytetty lausunnon mukaista 0,5 metrin paksuista 
kasvukerroksen asettamista ottoalueelle. 

 
Ylijäämämaiden vastaanottomäärä on rajattu lupamääräyksessä numero 1 hakijan 
esityksen mukaisesti. Ylijäämämaiden vastaanottamisesta, puhtauden varmistami-
sesta, kirjanpidosta ja läjityssuunnitelmasta on määrätty lupamääräyksessä 31.  
 
ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lainvoi-
maiseksi tuloa ei ole myönnetty, koska louhinnassa alueen palauttaminen alkuperäi-
seen luonnontilaan ei ole mahdollista.  
 

 LUVAN VOIMASSAOLO 

 Tämä lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. 
 

 KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 Toiminnalla ei ole aikaisempaa lupaa. Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan 
jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 198 §). 
 

 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, 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) 
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Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
jen ympäristönsuojelusta (800/2010) 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan ympäristönsuojelun maksutaksa 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainesten oton maksutaksa 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 Maa-aineslain mukaisen lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuus-
ton 14.11.2016 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maa-ainesten 
maksutaksan ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupa-asian käsittelystä Kosken Tl 
kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
ympäristönsuojelun maksutaksan mukaiset maksut.  
 
Maa-aineslain mukaisen asian käsittelyn maksu muodostuu perusmaksusta 270 € ja 
kokonaisottomäärän mukaan muodostuvasta maksusta (0,007 €/m3). Käsittelymaksu 
on 1 348 € (270 € + 0,007 €/m3*154 000 m3ktr). 
 
Ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelyn maksu muodostuu ympäristönsuo-
jelulain mukaisen maksutaksan mukaisesta maksusta (3 100 euroa) 50 % suuruise-
na. Käsittelymaksu on 1 550 euroa.  
 
Yhteensä lupa-asian käsittelymaksu on 2 898 euroa. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös 

 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 

 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 23.2.2021. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl ja Auran kunnan internetsivuilla sekä Auramaan Viikkolehdessä.  
 

 Muutoksenhaku 

 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-
tyy 1.4.2021. 
 

 Jäljennös päätöksestä 

  
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Auran kunta, kunnanhallitus ja tekninen lautakunta 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Varsinais-Suomen liitto  
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-
vut) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 

 Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-
vut) 
Auran kunnan internetsivut 
Auranmaan Viikkolehti 
 

 Ilmoitus päätöksestä/julkipanoilmoitus 

 Asianosaiset 
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8 § Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristö- ja maa-ainesluvan lupa-

määräyksen muutos, Rudus Oy, Koski Tl 
 

 Asia 
 Maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräyksen nro 3 muuttaminen sekä lupa haetun 

muutoksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta (YSL 
199 §).  
  

 Hakija 
 Rudus Oy 

PL 42 
00381 Helsinki 
 
y-tunnus:1628390-6 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti  
 Rudus Oy:llä on maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen louhintaan, alueelta 

louhittavan ja muualta vastaanotettavan kiviaineksen murskaukseen, asfalttijätteen 
vastaanottoon ja murskaukseen, pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoon 
sekä asfalttiaseman toimintaan Kosken Tl kunnassa kiinteistöllä Metsämäki 284-417-
4-29 (ennen Metsämäki 284-417-4-5 ja Metsämäki II 284-417-5-27) osoitteessa 
Ruonantie, Koski Tl.  
 

 Luvan hakemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 ja 89 §. 

Maa-aineslaki (555/1981) 4 a §.  
 

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

suojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a ja b sekä 12 b kohtien mukaisessa toi-
minnassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta. Siten myös luvan muuttamisen käsit-
telyssä toimivaltainen viranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.  
  

 Asian vireilletulo 
 Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 9.11.2020 (dnro 

334-001/2020). 
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 18.4.2018 § 24 myöntänyt Rudus Oy:lle 

maa-aines- ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan, alueelta louhittavan ja 
muualta vastaanotettavan kiviaineksen murskaukseen, asfalttijätteen vastaanottoon 
ja murskaukseen, pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoon sekä asfaltti-
aseman toimintaan kiinteistölle Metsämäki 284-417-4-29 (ennen Metsämäki 284-
417-4-5 ja Metsämäki II 284-417-5-27).  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelu muutti 13.5.2020 § 45 Rudus Oy:lle 18.4.2018 § 24 
myönnetyn maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräystä 3 siten, että louhintaa ja 
murskausta saa harjoittaa 1.-18.6.2020 ja 17.-31.8.2020, ei kuitenkaan viikonloppui-
sin tai arkipyhinä. Päiväkohtaiset toiminta-ajat pysyivät samoina. Lupamääräyksen 
muutos oli määräaikainen koskien vain vuotta 2020.  
 
Alueella ei ole asemakaavaa. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty 
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maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkinnällä M. Ottoalue on sijainnut luokitel-
lulla Säärensuon II-luokan pohjavesialueella mutta Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen vuonna 2018 tekemän pohjavesialueiden tarkistami-
sen yhteydessä pohjavesialueen rajausta on muutettu pienemmäksi siten, että ky-
seinen ottoalue ei enää sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.  
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 300 metrin etäisyydellä ottoalueen itä- ja 
koillispuolella.  
 

 Hakemus 
 Toiminnanharjoittaja hakee pysyvää muutosta maa-aines- ja ympäristölupapäätök-

sen lupamääräykseen 3. Maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräys 3 kuuluu seu-
raavasti: 
 
3. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 
Toiminto Toimintapäivät Toiminta-ajat 
Murskaus (kivi ja asfaltti) 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 
Asfalttiasema ma-pe klo 6–22 

 
Louhintaa ja murskausta ei saa harjoittaa kesä-elokuussa eikä viikonloppuisin tai 
arkipyhinä. Kuormaukset ja kuljetukset tulee keskittää arkipäiviin, mutta tilapäisesti 
niitä voidaan harjoittaa lauantaisin klo 7–18 välisenä aikana. Kuormauksia ja kulje-
tuksia ei saa tehdä arkipyhinä. 
 
Asfalttiasematoimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin tai arkipyhinä. Siirrettävä as-
falttiasema saa toimia klo 22–06 välisenä aikana enintään 40 vuorokautena kalente-
rivuodessa. Asfaltin yöaikaisen valmistuksen aloittamisesta on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle etukäteen. 
 
Ylijäämämaita, kiviaineksia, asfalttijätettä ja lentotuhkaa saa vastaanottaa alueelle 
arkisin, pois lukien arkipyhät, klo 6–22 välisenä aikana. 
 
Lupamääräyksen mukaan louhintaa ja murskausta ei saa harjoittaa kesä-elokuussa 
eikä viikonloppuisin tai arkipyhinä. Toiminnanharjoittaja hakee muutosta louhinnan ja 
murskauksen kesätauon osalta. Hakija esittää, että louhinta- ja murskaustoimintaa 
voidaan tarvittaessa suorittaa alueella vuosittain juhannukseen asti. Kesätauko kes-
täisi jatkossa siis juhannuksesta elokuun loppuun.  Muilta osin lupamääräykseen ei 
haeta muutosta. Toiminnan päivittäisiin kellonaikoihin ja muihin rajoituksiin (viikonlo-
put ja arkipyhät) ei haeta muutosta. 
 
Muutoksella mahdollistettaisiin kiviaineksen tuotanto siten, että eri hankkeet, joihin 
alueelta toimitetaan raaka-aineita, voidaan toteuttaa kesäaikana aikataulujensa mu-
kaisesti. Muutos nykyiseen olisi noin kolmen viikon mittainen. 
 
Melumittaukset 
Ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 31 on edellytetty tehtävän melu-
mittaus ensimmäisen toimintajakson aikana ja myöhemmin tarvittaessa. Alueella on 
suoritettu melumittaus 10.1.2019 lähimmän vakituisen asuinrakennuksen piha-
alueelta, noin 390 metrin päässä.  Melumittauksen mukaan toiminnan melutaso ≤43 
dB(A) alitti ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 20 annetun suurimman 
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sallitun melutason 55 dB(A).  
 
Ilmanlaatumittaukset 
Ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 32 on edellytetty, että pölyntorjun-
tamenetelmien riittävyys varmistetaan valvontaviranomaisen määräyksestä tarvitta-
essa tehtävällä ilmanlaatumittauksella. Ilmanlaatumittausta ei ole toistaiseksi velvoi-
tettu tekemään.  
 
Pohjavesitarkkailu 
Ympäristö- ja maa-ainesluvan lupamääräyksessä 29 on edellytetty tehtävän pohja-
vesitarkkailua lähimmästä kaivosta (kiinteistö Lomaruona 284-417-5-23) sekä alueel-
la olevasta pohjavesiputkesta kerran vuodessa. Viimeisin vesinäyte on otettu vuonna 
2020. Vesinäytteiden tulosten perusteella maa-ainesten otolla ei ole ollut merkittävää 
vaikutusta alueen pohjaveden laatuun. 
 
Oheismateriaali 1. Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Kosken Tl ympäristönsuoje-
lulautakunta, 18.4.2018 § 24 
 

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 Lupahakemuksen tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 19.11.-

28.12.2020 Kosken Tl kunnan internetsivuilla. Lisäksi muutoshakemuksesta on 
16.11.2020 erikseen tiedotettu niitä asianosaisia, joita asia erityisesti koskee. Hake-
muksen asiakirjat ovat kuulutusajan olleet nähtävillä Kosken Tl kunnan internetsivuil-
la ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla.   
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa ei ole asian johdosta suoritettu tarkastusta. Ympäristönsuojelun määräai-

kaistarkastus kohteessa on ollut edellisen kerran 9.6.2020.  
 

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Hakemuksesta on pyydetty 13.11.2020 (dnro: 334-004/2020) lausunnot Kosken Tl 

kunnanhallitukselta ja Kosken Tl terveydensuojeluviranomaiselta.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus ei antanut asiassa lausuntoa. Kosken Tl terveydensuojelu-
viranomainen totesi 9.12.2020 (dnro: 334-005/2020), että terveydensuojeluviran-
omainen ei anna lausuntoa koskien Ruduksen ympäristö- ja maa-ainesluvan muut-
tamista, mutta kommenttina esitämme huomioimaan Liedon kunnan terveydensuoje-
luviranomaisen aiemmin (4.9.2017) antaman lausunnon Rudus Oy:n ympäristölupa-
hakemukseen liittyen. Antamassaan lausunnossa (4.9.2017) terveydensuojeluviran-
omainen on todennut, että terveydensuojeluviranomainen ei näe estettä hakemuksen 
mukaiselle olemassa olevan toiminnan jatkamiselle. Toiminnanharjoittaja vastaa sii-
tä, että toiminta on järjestetty niin, ettei siitä aiheudu melua, pölyä ja tärinää, joka voi 
heikentää asumismukavuutta ja aiheuttaa terveyshaittoja tai terveyshaitan mahdolli-
suutta toiminta-alueen lähiympäristöön. Toiminta ei saa vaikuttaa alueen pohjavesiin 
ja sitä kautta talousveden laatuun tai saatavuuteen. Toiminnassa tulee noudattaa 
parasta käyttökelpoista tekniikka melu- ja pölyhaittojen estämiseksi. Toiminnanhar-
joittajan tulee seurata toiminnan aikana melu- ja pölypäästöjä tarvittaessa mittaamal-
la. Mikäli ohjearvot ylittyvät, tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin melu- ja pölyhaitan 
vähentämiseksi. Kuormaustyö ja kuljetusliikenne tulee huomioida tarkkailussa. Jos 
on tarkoitus käyttää yhtäaikaisesti useampia laitteita, tulee myös tämä ottaa huomi-
oon meluhaittaa arvioitaessa ja mahdollisia mittauksia suunniteltaessa. 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 
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Liitteet: 
Liite 11. Liedon terveydensuojeluviranomaisen kommentti 9.12.2020 (dnro: 334-
005/2020)  
Liite 11.1 Liedon terveydensuojeluviranomaisen aiempi lausunto 4.9.2017  
 

 Vastine 
 Hakija ilmoitti 5.1.2020 (dnro: 334-006/2020), ettei anna asiassa vastinetta.  

 
Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 PÄÄTÖS 

 Ympäristönsuojelulautakunta päättää muuttaa Rudus Oy:lle 18.4.2018 § 24 myönne-
tyn maa-aines- ja ympäristöluvan lupamääräyksen 3 kuulumaan seuraavasti (muutos 
kursiivilla): 
 
”3. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 
Toiminto Toimintapäivät Toiminta-ajat 
Murskaus (kivi ja asfaltti) 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 
Asfalttiasema ma-pe klo 6–22 

 
Louhintaa ja murskausta ei saa harjoittaa juhannuksesta elokuun lopun (31.8) väli-
senä aikana eikä viikonloppuisin tai arkipyhinä. Kuormaukset ja kuljetukset tulee 
keskittää arkipäiviin, mutta tilapäisesti niitä voidaan harjoittaa lauantaisin klo 7–18 
välisenä aikana. Kuormauksia ja kuljetuksia ei saa tehdä arkipyhinä. 
 
Asfalttiasematoimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin tai arkipyhinä. Siirrettävä 
asfalttiasema saa toimia klo 22–06 välisenä aikana enintään 40 vuorokautena 
kalenterivuodessa. Asfaltin yöaikaisen valmistuksen aloittamisesta on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle etukäteen. 
 
Ylijäämämaita, kiviaineksia, asfalttijätettä ja lentotuhkaa saa vastaanottaa alueelle 
arkisin, pois lukien arkipyhät, klo 6–22 välisenä aikana.” 
 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää toiminnalle hakemuksen mukaisen 
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiselle muutoksen-
hausta huolimatta. 
 

 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 Muutetun lupamääräyksen perustelut 

 Voimassa olevan luvan lupamääräys 3 on perusteltu seuraavasti:  
”Vapaa-ajanasuinkiinteistö, joka ei hakijan kiinteistön omistajalta saaman selvityksen 
mukaan ole käytössä tai käyttökelpoinen, ei rajoita toiminta-aluetta valtioneuvoston 
asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus 800/2010 3 §:n mukaisesti. Toiminta-aikoja on 
rajattu valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus 800/2010) 8 §:n alle 500 
metrin päässä melulle alttiista kohteista sijaitsevien kohteiden toiminnan aikarajojen 
mukaiseksi sekä valtioneuvoston asetuksen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaati-
muksista (846/2012) 5, 8, 9 ja 10 §:n mukaisiksi. Toiminta-aikarajaukset ovat osittain 
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myös asetuksia tiukemmat siten, ettei louhintaa ja murskausta saa harjoittaa kesä-
elokuussa. Tarkoituksena on turvata lähiasutuksen häiriötön asuminen. Maa-
aineslain 11 §:n mukaan lupapäätökseen on liitettävä määräykset siitä, miten hakijan 
on toimittava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi, jollei 
sanotut seikat käy ilmi ottosuunnitelmasta.” 
 
Lainsäädäntö ei edellytä louhintaa ja murskausta tehtävän vain kesäkauden ulkopuo-
lella, vaan luvassa on annettu lainsäädäntöä tiukempi määräys toiminta-ajoista kiel-
tämällä louhinta ja murskaus kesä-elokuussa. Määräyksellä on tarkoitus turvata lähi-
asutuksen häiriötön asuminen. Lupamääräyksen muutos lyhentää kesätaukoa aino-
astaan muutamalla viikolla ja toiminta on tauolla juhannuksesta elokuun loppuun. 
Tehty melumittaus on todentanut, että toiminta täyttää luvassa edellytetyt raja-arvot 
melulle. Luvan lupamääräysten 31 ja 32 nojalla valvontaviranomainen voi tarvittaes-
sa edellyttää tehtäväksi ilmanlaatu- ja melumittauksia toiminnan aikana. Lisäksi lu-
vassa on annettu määräyksiä melun torjunnasta ja raja-arvoista (lupamääräys 20) 
sekä ilmapäästöjen vähentämisestä ja ilmanlaadun raja-arvoista (lupamääräykset 
16–18) joita toiminnassa tulee noudattaa ja joiden perusteella valvontaviranomainen 
voi edellyttää tarpeellisia toimia, mikäli määräyksiä ei noudateta. Näin ollen katso-
taan, että päätöksen mukaisesti rajattu toiminta ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön.  
 
Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain mu-
kaisesti mahdollista lupapäätöstä noudattaen ja edellyttäen, että täytäntöönpano ei 
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää lupa-
päätöksen täytäntöönpanon. Koska kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla on 
voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa, ei toiminnasta aiheudu sellaista pysy-
vää vahinkoa tai haittaa, joka estäisi toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lain-
voimaisuutta. Erillistä vakuutta toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
ei tarvita, koska kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla on voimassa oleva va-
kuus. Toiminnassa itsessään ei tapahdu muutoksia, joten erillistä vakuutta ei tarvita.   
 

 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 

 Terveydensuojeluviranomainen ei antanut erillistä lausuntoa, mutta viittasi aiemmin 
antamaansa lausuntoon, jossa edellytettiin noudattamaan parasta käyttökelpoista 
tekniikka melu- ja pölyhaittojen estämiseksi sekä melu- ja pölypäästöjen mittaamista 
tarvittaessa. Lisäksi mainittiin, että toiminta tulee järjestää niin, että pöly, melu ja täri-
nä eivät heikennä asumismukavuutta ja aiheuta terveyshaittoja tai terveyshaitan 
mahdollisuutta eikä toiminta saa vaikuttaa alueen pohjavesiin. Todetaan, että lau-
sunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon toiminnanharjoittajan maa-aines- ja ym-
päristöluvassa luvan ”vastaus yksilöityihin vaatimuksiin” –kohdan mukaisesti. Niihin 
luvan määräyksiin ei tällä päätöksellä tehdä muutoksia. Toiminta-ajan muutos ei vai-
kuta lausunnossa mainittuihin asioihin, koska kyseisiä asioita koskevat lupamääräyk-
set ovat edelleen voimassa ja niitä tulee noudattaa.  
 

 Sovelletut oikeusohjeet 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 34, 35, 39, 42–44, 47 a, 83, 85, 89, 96, 190,191, 
199 ja 205 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2, 3 ja 11–15 § 
Maa-aineslaki (555/1981): 4a ja 21 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän 
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Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan maksutaulukon kohdan 6 
mukainen maksu (3100 €) alennettuna maksutaksan 5.3. kohdan mukaisesti 70 %. 
Päätöksestä peritään 930 € maksu.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 23.2.2021. Päätöksestä kuulutetaan 

Kosken Tl kunnan internetsivuilla. 
 

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

tyy 1.4.2021. 
  

 Jäljennös päätöksestä 
 Toiminnanharjoittaja 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-
vut) 
 

 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja internetissä 
 Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-

vut) 
 

 Ilmoitus päätöksestä/julkipanoilmoitus 
 Asianosaiset 
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9 § Päätös ympäristöluvan rauettamisesta,                         , Pöytyä 
 

Asia 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston                     28.2.2001 
§ 13 myöntämän kanalan ympäristöluvan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n 
mukainen raukeaminen toiminnan loputtua. Nykyinen toiminnanharjoittaja on  
  
 
Päätöksen saaja 
 
 
Laitos ja sen sijainti 
Kanala on sijainnut Pöytyän kunnassa kiinteistöillä                         osoitteessa                             
,                      Pöytyä. 
 
Ympäristöluvan raukeamisen peruste 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1. kohta. 
 
Lupaviranomaisen toimivalta 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n, 34 §:n ja 115 a §:n mukaisen lupa-asian ja 
tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisen rat-
kaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulau-
takunta. 
 
Asian vireille tulo 
Ilmoitus toiminnan lopettamisesta on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulauta-
kunnalle 1.2.2021, jolloin asia on tullut vireille.  
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset  
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaosto on 28.2.2001 § 13 myön-
tänyt                         ympäristöluvan 15 000 kanan eläinsuojalle. Nykyinen toimin-
nanharjoittaja on  

 
Ympäristöluvan lupamääräysten perusteluihin on kirjattu, että toiminnan lopettami-
nen tilalla edellyttää muun muassa sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja va-
rastoidut jätteet on poistettu. 
 
Toiminnan tämänhetkinen tilanne 
Ilmoituksen mukaan kanojen pito tilalla on lopetettu vuonna 2017. Ympäristölupa on 
haluttu pitää voimassa muutaman vuoden tämän jälkeen, mikäli tuotantoa olisi pää-
tetty vielä jatkaa. Kanala ja lantala on otettu varastokäyttöön. Toiminnasta syntynyt 
lanta on levitetty pelloille. Häkkien metalliosat on viety metallinkierrätykseen ja muo-
viosat Auranmaan jäteasemalle. 

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
Ilmoituksesta tiedottaminen 
Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvi-
ta. (YSL 96 § 1 mom., 4. kohta) 
 
Tarkastukset ja selvitykset 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Kohteessa 
ei ole käyty tarkastuksella ilmoituksen johdosta. Ympäristönsuojelun edellinen tar-
kastus kohteessa on ollut 16.3.2012. 
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Lausunnot 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että Pöytyän kansanterveystyön kuntayhty-
män ympäristöjaoston 28.2.2001 myöntämä ympäristölupapäätös § 13                                                      
,                        raukeaa. 
 
Päätöksen perustelut 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetet-
tu. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimin-
taa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella sää-
detyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäise-
miseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa 
ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on 
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvan lupamääräysten perusteluihin on kirjattu, että 
toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varas-
toidut jätteet on poistettu. Toiminnan lopettamisen jälkeen kanalan häkit on purettu ja 
jätteet on toimitettu asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Lanta on levitetty pelloille. 
Toiminnanharjoittaja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet toiminnan lopettamiseksi, jo-
ten päätöksessä ympäristöluvan raukeamisesta ei ole tarvetta antaa toiminnan lopet-
tamista 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 lopettamiseksi 
tarvita.  
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman.  
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 27, 88, 94, 96, 115 a, 190 ja 191 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta ympäristöluvan raukeamispäätöksen käsit-
telystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän Kosken Tl ym-
päristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu. 
 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 23.2.2021. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojeluviranomaisen sähköisellä ilmoi-
tustaululla. 
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Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-
tyy 1.4.2021. 
 
Jäljennös päätöksestä 
Toiminnanharjoittaja 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu 

 
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, internetissä ja lehdessä 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsi-
vut) 
Pöytyän kunnan internetsivut 
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10 § Kehotus CCA-kyllästettyjen vanhojen sähkötolppien käytön lopettamiseksi,  

AA, Pöytyä 
 

 Asianosainen 
 AA 

 
 Asia 
 Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulle tehtiin 15.4.2020 ilmoitus, jonka mukaan kiin-

teistöllä                             sijaitsevalla leirintäalueella rannan pengertämiseen käytetään 
vanhoja sähkötolppia eli kyllästettyä puuta.  
 
Kiinteistön omistaa BB. Kiinteistöllä toimii AA:n hoitama karavaanialue. Ympäristönsuo-
jelusta oltiin puhelimitse yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan ja hallituksen jäse-
neen 15.4.2020 ja tiedusteltiin asiaa. He kertoivat, että talven aikana koholla ollut järvi-
vesi oli tuhonnut rannan pengerrystä ja he ovat sitä yhdistyksen toimesta korjanneet. 
Pengerrykseen käytetään vanhoja sähkötolppia, jotka on ostettu paikalliselta maara-
kennusyritykseltä. Tolpat on poistettu alkuperäisestä käytöstä maakaapeloinnin yhtey-
dessä. Yhdistykseltä saadun tiedon mukaan yhdistys sai kaupan yhteydessä myyjäyri-
tykseltä dokumentin, jonka mukaan tolppien käyttö pengertämisessä on sallittu. Doku-
mentit pyydettiin toimittamaan ympäristönsuojeluun. Lisäksi pyydettiin toimittamaan 
valokuva rannasta siitä, miten pengerrys on toteutettu.      
 
Yhdistyksen puheenjohtajalle soitettiin uudestaan vielä 17.4.2020 ja tiedusteltiin, jääkö 
sähkötolpat maan pinnalle ja voiko ihokosketus olla mahdollinen. Puheenjohtajan mu-
kaan tolpat jäävät näkyviin, mutta ihokosketus ei ole todennäköinen. 
 
Hallituksen jäsen toimitti sähköpostitse 18.4.2020 vanhat sähkötolpat myyneeltä yrityk-
seltä saadut dokumentit. Dokumentit ovat Energiateollisuus ry:n laatimia liitteitä sopi-
musmalliin CCA-pylväiden luovutuksesta uusiokäyttöön. Niissä on todettu REACH-
asetuksen mukaiset sallitut käyttökohteet, käytön rajoitukset ja ohjeet puun käsittelyyn.  
Hallituksen jäsen soitti ympäristönsuojeluun 20.4.2020 ja tiedusteli, oliko sähköposti 
tullut perille. Häneltä tiedusteltiin, käytetäänkö pengertämiseen maamassoja, esimer-
kiksi hiekkaa. Hänen mukaansa rannalla ei kaiveta maata pengerryksiin, mutta penger-
ryksen kohdalta siirretään hiekkaa tolppien päälle. Hallituksen jäsen ei ole ollut mukana 
yhdistyksen toiminnassa silloin, kun tolpat on ostettu, mutta hänen arvionsa mukaan ne 
on ostettu muutama vuosi sitten. Pengerrykset on tehty talkootyönä ja asianmukaisia 
suojavälineitä on käytetty sähkötolppien käsittelyssä. Lisäksi pengerryksen päällä käy-
tetään pihalaattoja tms.  Alue on suljettu talvisin. Hallituksen jäsentä pyydettiin toimitta-
maan vielä valokuva rannan pengerryksestä. Hän toimitti valokuvan rannan kesken-
eräisestä pengerryksestä sähköpostitse 26.4.2020. 
 
Asiasta pyydettiin REACH-asetukseen tulkinta-apua ELY-keskukselta sähköpostitse 
16.4.2020. Sieltä kehotettiin varmistamaan asia Tukesista. Tukesin teollisuuskemikaali-
puolen ylitarkastajalle soitettiin 28.4.2020. Hänen mukaansa CCA-kyllästettyjen puiden 
käyttö on sallittu vain ammattimaisessa ja teollisuuskäytössä ja silloinkin vain, mikäli 
käytettävän puun kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta 
ja puun joutuminen ihokosketukseen on puun käyttöaikana epätodennäköistä. Hänen 
tulkintansa mukaan rannan pengertäminen karavaanialueella ei täytä edellä mainittuja 
ehtoja.  
 
Yhdistykselle lähetettiin 30.4.2020 kehotus (dnro: 122-003/2020) pengertämisen kes-
keyttämisestä. Kehotuksen yhteydessä pyydettiin toimittamaan 25.5.2020 mennessä 
kirjallinen selvitys ostetuista sähkötolpista ja niiden kaikista käyttökohteista. Selvityk-
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sessä tuli ilmetä milloin vanhat sähkötolpat on ostettu ja milloin asennettu paikalleen. 
Selvityksessä tuli ilmetä miten ihokosketus tolppiin on estetty ja arvio pengerryksessä 
olevien vanhojen sähkötolppien jäljellä olevasta käyttöiästä. 
 
Puhelinkeskustelussa 30.4.2020 hallituksen jäsen kertoi, että pengerrykset on jo saatu 
valmiiksi.  
 

 Selvitys 
 Yhdistys toimitti kirjallisen selvityksen ympäristönsuojeluun 25.5.2020 (dnro: 122-

004/2020). Selvityksen mukaan karavaanialueella on noin 100 matkailuautopaikkaa, 
joista 27 paikkaa on ns. rantapaikkoja. Rantapaikat ovat yhdistyksen käsityksen mu-
kaan olleet pengerrettyjä iät ja ajat. Keväisin jäiden sulaessa vaarana on, että jäät tule-
vat pitkälle rantaan ja tästä syystä pengerrysten on oltava tukevat. Keväällä 2020 tuhot 
olivat pengerrysten osalta merkittävät johtuen poikkeuksellisesta talvesta. Rantapaikko-
jen pengerryksiä irtosi ja osa jopa rikkoutui.  
 
Alueella oli kasa sähköpylväitä, jotka oli hankkinut aiempi puheenjohtaja. Toimihenkilöi-
den vaihdon takia tarkkaa hankinta-ajankohtaa ei ole tiedossa, mutta arviolta se on ta-
pahtunut vuosien 2016–2017 aikana. Yhdistyksen käsityksen mukaan vanhat sähkötol-
pat on hankittu paikalliselta sähköyhtiöltä, joka on purkanut sähkölinjaa lähistöllä. Oston 
yhteydessä sekä ostaja että myyjä ovat tulkinneet, että tolppien käyttö rannan penger-
ryksessä on sallittua. Yhdistys katsoi, että se on täysin rinnastettavissa sallittujen käyt-
tökohteiden listalla olevaan kohtaan ”makean tai murtoveden kanssa kosketuksiin jou-
tuvissa puisissa rakenneosissa, esimerkiksi laiturit ja sillat”. Yhdistys on ymmärtänyt 
ohjeistuksen perusteella, ettei pylväitä saa luovuttaa kuluttajille, mutta yhdistyksille ja 
yrityksille kyllä.  
 
Aiemmin toteutetusta pengertämisestä poiketen sähköpylväät on nyt ”ankkuroitu” kau-
emmas rannasta. Tätä varten pengerryksen yhteydessä on kaivinkoneella kaivettu ran-
tahiekkaa pylväiden päälle. Hiekkaa ei ole tuotu muualta. Pengerrykset on toteutettu 
ajalla 27.3.-12.4.2020. Kaikki yhdistyksen hallussa olevat sähkötolpat on käytetty pen-
gerryksiin. Vanhoja sähkötolppia ei ole käytetty muualla kuin rannan pengertämisessä. 
Käyttöikää on vaikea arvioida, koska yhdistyksellä ei ole tietoa, kuinka pitkään sähkö-
tolpat ovat olleen ennen pengerryksiä käytössä. Heillä ei myöskään ole tietoa, kuinka 
kauan pengerryksessä olevat vanhemmat pylväät ovat olleet siellä. Selvitykseen on 
liitetty kuva yhdestä valmiista rantapaikasta, jossa pengerrykseen on tehty kausipaikka-
laisen toimesta puukatteet. Katteiden ansiosta ihokosketus estetään tehokkaasti. Pen-
gerrykset ovat rannan tuntumassa, mutta ne eivät ole suoraan kosketuksissa veteen 
veden korkeuden ollessa normaalilla tasolla.      
 

 Tarkastus 
 Kohteessa pidettiin tarkastus 11.6.2020. Tarkastukselle kutsuttiin edustaja myös Pöyty-

än kunnan rakennusvalvonnasta, mutta he olivat estyneet tulemaan paikalle. Tarkas-
tuksesta on laadittu tarkastuskertomus (dnro: 122-005/2020). 
 
Tarkastuksella katsottiin rannassa olevat pengerrykset sekä paikkojen suunniteltu kat-
taminen, jolla estetään ihokosketus vanhojen sähköpylväiden kanssa. Kattamistoimet 
olivat jääneet kesken annetun kehotuksen vuoksi. Asiasta keskusteltiin ja yhdistyksen 
edustajille avattiin REACH-asetuksen tulkintakysymyksiä, jotka tässä tapauksessa ovat 
nousseet esiin ja ovat vielä osin ratkaisematta. Yhdistyksen edustajien mukaan he ko-
kevat olevansa eriarvoisessa asemassa, sillä sähkötolppia käytetään paljon rantaraken-
tamiseen Pyhäjärven rannoilla. He kertoivat pengerrettyjen vaunupaikkojen olevan 
merkittävä osa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa. Rakennusvalvonnalta saadun tiedon 
mukaan rannan pengerrys vaatii toimenpideluvan, eikä sellaista ole tehty. He eivät ol-
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leet tietoisia, että vaunupaikkojen pengertäminen vaatii toimenpideluvan kunnan raken-
nusvalvonnalta.    
 

 Kehotus 
 Olemassa olevien tietojen ja saatujen selvitysten perusteella karavaanialueen rannan 

pengerrystä ei voida pitää REACH-asetuksen mukaisena CCA-kyllästettyjen vanhojen 
sähkötolppien sallittuna käyttökohteena. Yhdistykselle annettiin tarkastuskertomukses-
sa toimenpidekehotus poistaa 30.9.2007 jälkeen pengerrykseen asennetut pylväät 
30.11.2020 mennessä.  
 
Kehotuksessa todettiin, että ennen 30.9.2007 pengerrykseen laitetut CCA-kyllästetyt 
vanhat sähkötolpat saa jättää pengerrykseen niiden käyttöiän loppuun. Mikäli rantaan 
jää osa pengerretyistä vaunupaikoista tai rannan pengertäminen toteutetaan jollain 
muulla materiaalilla, vaatii pengertäminen toimenpideluvan kunnan rakennusvalvonnal-
ta.  
 

 Vastine 
 Yhdistys toimitti vastineen annetusta toimenpidekehotuksesta 30.11.2020 (dnro: 122-

006/2020).  
 
Vastineessa todetaan, että yhdistys harjoittaa elinkeinotoimintaa ja on merkittävä mat-
kailualan yritys, joka on vahvasti kesäkylä ja täysin riippuvainen kesäasukkaistaan ja 
matkailustaan.  
 
Karavaanialueella on noin 100 matkailuajoneuvopaikkaa, joista 27 ovat ns. rantapaikko-
ja. Rantapaikat ovat olleet pengerrettyjä vuosikymmenten ajan. Keväisin, jäiden sulaes-
sa on vaarana, että jäät tulevat hyvin pitkälle rantaan ja saattavat rikkoa pengerryksen. 
Tästä syystä niiden tulee olla tukevat. Viime talvena erittäin poikkeukselliset sääolosuh-
teet, kun järvi ei jäätynyt ja vedenpinta oli todella korkealla keväällä. Korkea vedenpinta 
yhdistettynä kevätmyrskyihin aiheuttivat oikeastaan kaikkien pengerrysten rikkoutumi-
sen. Osa korjattiin laittamalla vanhat pengerrykset paikalleen, mutta muutamiin paikkoi-
hin jouduttiin uusimaan pengerryksessä käytettävät puut. Ainoa erotus entiseen on, että 
jokainen pengerrys on ”ankkuroitu” (pengerryksestä noin 2 metrin päähän järvestä 
poispäin) maan alle, jotta ne kestävät jatkossa mahdolliset tulvavedet.  
 
Vastineessa korostetaan, että vanhoja pengerryksiä on ainoastaan korjattu. Koska uu-
sia pengerryksiä ei ole tehty, ei yhdistys osannut ajatellakaan, että toimenpiteeseen 
olisi tarvittu toimenpidelupaa rakennusvalvonnalta. Lisäksi yhdistys katsoo, että he ovat 
käyttäneet sähköpylväitä REACH-asetuksen mukaisesti. Yhdistys on valmis ”koteloi-
maan” kaikki pengerrykset, jotta ihokosketus vältetään.  
 
Yhdistys pitää virheellisenä ja perusteettomana tulkintaa, jonka mukaan karavaanialue 
rinnastetaan loma-asunnon pihaa vastaavaksi kohteeksi. Lisäksi he katsovat, että hei-
dän toimintansa täyttää REACH-asetuksen mukaisen ammattimaisuuden määritelmän.     
 
Yhdistys vaatii annetun toimenpidekehotuksen kumoamista.  
 
Päätöksen liitteet:  
Liite 12. Yhdistyksen saamat REACH-asetuksen mukaiset ohjeet 18.4.2020 (122-
001/2020) 
Liite 13. Kuva keskeneräisestä pengerryksestä 26.4.2020 (dnro 122-002/2020) 
Liite 14. Kehotus kyllästettyjen puiden käytön keskeyttämiseksi ja selvityspyyntö 
30.4.2020 (dnro 122-003/2020) 
Liite 15. Selvitys ympäristönsuojelulle 26.5.2020 (dnro 122-004/2020) 
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ja kuva pengerryksestä  
Liite 16. Tarkastuskertomus 23.6.2020 (dnro 122-005/2020)  
Liite 16.1 Kuvia tarkastukselta  
Liite 17. Vastine 30.11.2020 (dnro 122-006/2020) 

  

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta toteaa, että karavaanialueen rannan pengerrystä ei voida 

pitää REACH-asetuksen mukaisena CCA-kyllästettyjen vanhojen sähkötolppien sallittu-
na käyttökohteena.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta kehottaa REACH-asetuksen nojalla poistamaan 
30.9.2007 jälkeen pengerrykseen asennetut pylväät 31.5.2021 mennessä. Ennen 
30.9.2007 pengerrykseen laitetut CCA-kyllästetyt vanhat sähkötolpat saa jättää penger-
rykseen niiden käyttöiän loppuun. Mikäli rantaan jää osa pengerretyistä vaunupaikoista 
tai rannan pengertäminen toteutetaan jollain muulla materiaalilla, toimenpideluvan tarve 
tulee selvittää kunnan rakennusvalvonnasta.   
 
Poistettavat vanhat sähkötolpat tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteenä 
arseenikyllästeellä käsitelty puu on vaarallista jätettä ja sitä saa luovuttaa vain ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) tai jätelain (646/2011) mukaisen hyväksynnän saaneille vas-
taanottajille. Jätteen kuljetuksesta ja/tai luovuttamisesta saatavat kuitit tulee säilyttää ja 
pyydettäessä esittää Kosken Tl ympäristönsuojelulle. 
 

 Päätöksen perustelut 
 REACH-asetuksen (EY) N:o 552/2009 liitteen XVII mukaan CCA-liuoksella a-alakohdan 

mukaisesti käsitelty puu voidaan saattaa markkinoille ammattimaiseen ja teol-
lisuuskäyttöön asetuksessa listatuissa rakenteissa, jos puun rakenteen eheys on vält-
tämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja, jos yleisön ihokosketus tällaisen 
puun kanssa on puun käyttöaikana epätodennäköistä.  
 
Ympäristöministeriön ja Tukesin laatimassa asiakirjassa Arseenilla käsitellyn puutava-
ran käyttörajoitusten soveltaminen todetaan, että ammattimainen käyttäjä on sellainen, 
joka ammatissaan tarvitsee CCA-kyllästettyä puuta asetuksessa listatuissa käyttötarkoi-
tuksissa. Tällaisia ammattikäyttäjiä ovat esimerkiksi rakennusyritykset ja ammattiraken-
tajat tai julkisyhteisöjen, kuten kuntien ja seurakuntien ammattirakentajat. Myös pylväs-
verkonhaltijat (yritykset) ja pylväsverkkourakoitsijat ovat asetuksessa tarkoitettuja am-
mattilaisia. Ammattimaisella käyttäjällä pitää olla Y-tunnus, mutta se ei yksistään ole 
osoitus ammattimaisesta käytön tarpeesta. 
 
Yhdistyksen mukaan he ovat tulkinneet REACH-asetuksen (EY) N:o 552/2009 liitteessä 
XVII olevien sallittujen käyttökohteiden listan kohdan makean- tai murtoveden kanssa 
kosketuksiin joutuvat puiset rakenneosat, esim. laiturit ja sillat tarkoittavan esimerkiksi 
rannan pengerrystä. Kohteen tulee kuitenkin täyttää kaikki asetuksessa annetut kritee-
rit, eikä tämän kohdan täyttyminen yksistään ole riittävä peruste käytölle.  
 
Ympäristöministeriön ja Tukesin laatimassa ohjeessa Arseenilla käsitellyn puutavaran 
rajoitusten soveltaminen on todettu, että asuinrakennusten ja loma-asuntojen pihapiirin 
perustuksissa sekä pengerrysten tukirakenteissa arseenia sisältävän puun käyttö on 
kielletty. 
 
Asiaan liittyen on oltu yhteydessä Tukesin teollisuuskemikaalipuolen ylitarkastajaan, 
jolle soitettiin 28.4.2020. Hänen mukaansa CCA-kyllästettyjen puiden käyttö on sallittu 
vain ammattimaisessa ja teollisuuskäytössä ja silloinkin vain, mikäli käytettävän puun 
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kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja puun joutumi-
nen ihokosketukseen on puun käyttöaikana epätodennäköistä. Hänen tulkintansa mu-
kaan rannan pengertäminen karavaanialueella ei täytä edellä mainittuja ehtoja.  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastajalta on pyy-
detty 15.5.2020 tulkinta-apua REACH-asetuksen ammattimaisuuden käsitteeseen. Yli-
tarkastaja kommentoi asiaa sähköpostitse. Hänen mukaansa REACH-asetuksen lähtö-
kohtana on, että CCA-kyllästetyn puun käyttö on lähtökohtaisesti kielletty ja vain jois-
sain tilanteissa sen käyttö on sallittu. Ammattimaisuuden käsite ei ole yksiselitteinen, 
mutta pelkän y-tunnuksen ei ole katsottu olevan riittävä osoitus ammattimaisesta käy-
töstä. Koska tässä tapauksessa kyse on loma-asunnon pihaa vastaavasta kohteesta ja 
ammattimaisuuden kriteerin täyttyminen on epäselvää, on ylitarkastajan mielestä varo-
vaisuusperiaatteen mukaisesti parempi olla hyväksymättä CCA-kyllästetyn puun käyt-
töä karavaanialueen rannan pengertämisessä. 
 
Koska tässä tapauksessa kyse on loma-asunnon pihaa vastaavasta kohteesta ja am-
mattimaisuuden kriteerin täyttyminen on epäselvää, on varovaisuusperiaatteen mukai-
sesti tulkittu, ettei kohde täytä REACH-asetuksen kriteerejä.  
 
Tarpeen mukaan asiasta voidaan myös määrätä jätelain 75 § perusteella, mikäli keho-
tus ei johda asianmukaisiin toimenpiteisiin. 
  
Arseeniyhdisteillä käsitelty puu, jota on käytetty yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuu-
ta 2007 tai joka on saatettu markkinoille 4 kohdan mukaisesti, voidaan jättää paikoil-
leen, ja sen käyttöä voidaan jatkaa käyttöiän loppuun. Annettu siirtymäsäännös pätee 
kohteeseen siltä osin kuin CCA-kyllästetyt puut on asetettu pengerrykseen ennen 
30.9.2007.   
 
Jätelain 29 § mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin hy-
väksymisen tai merkitsemisen tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai 
saman lain mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella 
oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. 
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Jätelaki 646/2011: 23, 29, 75 § 

REACH-asetus (EY) N:o 552/2009, liite XVII 
Arseenilla käsitellyn puutavaran käyttörajoitusten soveltaminen, Tukes ja Ympäristömi-
nisteriö, päivitetty 7.5.2018. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku  
 Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla, sillä kysymyksessä on kehotus, 

eikä päätöksellä ole vielä sitovasti velvoitettu toimenpiteisiin.   
 

Ote pöytäkirjasta 
 Asianosaiset  

Kiinteistön omistaja 
Pöytyän kunnan rakennusvalvonta 
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11 § Vastaus Pöytyän kunnalle yhteistyömahdollisuuksista Hinku-verkostoon liittymi-

sessä 
 

 Vastauspyyntö 
 Pöytyän kunnassa jätettiin vuonna 2019 valtuustoaloite Pöytyän kunnan liittymisestä 

kuntien Hinku-verkostoon.  
 
Pöytyän kunnanhallitus päätti 14.12.2020 kokouksessaan selvittää seudullista yhteis-
työmahdollisuutta Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan osakaskuntien kanssa Hin-
ku-verkostoon liittymiseen liittyen. Pöytyän kunta lähestyi asiassa kirjeitse osakaskuntia 
ja alueellista ympäristönsuojelulautakuntaa 18.1.2021 (dnro 033-001/2021). Vastausta 
pyydetään helmikuun loppuun mennessä.  
 

 Asia 
 Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöi-

den verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystä-
vällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantunti-
jat.  
 
Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästö-
jään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kun-
nat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Hinku-
verkostossa on tällä hetkellä 77 kuntaa.  
 
Hinku-verkostoon liittyminen vaatii kunnanvaltuuston päätöksen. Siinä kunta sitoutuu 
päästöjen vähentämistavoitteeseen ja lupautuu ottamaan kasvihuonekaasupääs-
tönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. Lisäksi kunnan 
on liityttävä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS), nimettävä yhteyshenki-
lö ja perustettava työryhmä, joka laatii vuosittain päivittyvän suunnitelman päästöjen 
vähentämiseksi.  

Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä: 

• Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneis-
ta. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa. 

• Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka 
osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyri-
tään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut inves-
toinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen. 

• Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja 
julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. Toi-
menpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. 
SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Energialoikkaan. 

• Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen 
saavutuksista. 

• Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmas-
tonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista. 

KETS-sopimukseen liittymällä kunta sitoutuu asettamaan ohjeellisen energiamääräisen 
(MWh) tehostamistavoitteet kaudelle 2017–2025. Tavoite lasketaan liittymishetkellä 
käytössä olevasta, normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden, energiakäytöstä. 
Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä.  
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KETS-tavoitteiden saavuttamiseksi liittyjä sitoutuu seuraaviin asioihin, kun se on tekni-
sesti ja taloudellisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen mahdollista: 

• Toiminnan organisointiin ja suunnitteluun. 
• Energiankäytön tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen. 
• Kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimien toteuttamiseen. 
• Energiatehokkuuden huomioon ottamiseen suunnittelussa ja hankinnoissa. 
• Henkilökunnan koulutukseen ja energiatehokkuusasioiden viestintään. 
• Vuosittaiseen raportointiin. 
• Pyrkimään uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja lisäämään 

uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 
• Raportoimaan vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä 

tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehok-
kuussopimusten seurantajärjestelmään. 

Pöytyän kunnan hallintojohtaja ja hallintosihteeri kuulivat Hinku-tiimin vetäjää, Suomen 
ympäristökeskuksen tutkimusinsinööriä Jyrki Tenhusta 26.11.2020. Myös ympäristön-
suojelusihteeri Piritta Laine osallistui tapaamiseen. Tenhunen kertoi Hinku-verkostoon 
liittymisestä ja siihen liittyvästä käytännön työstä.  
 

Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin vastausesitys: 
 Kuntien kunnanhallitukset tekevät päätökset kuntien kiinnostuksesta yhteistyöhön Hin-

ku-verkostoon liittyen, eikä alueellinen ympäristönsuojelulautakunta ota siihen kantaa.  

 
Hinku-verkosto on kunnianhimoinen ja tarpeellinen hanke, mutta asiassa tulee myös 
ottaa huomioon hankkeen vaatimat henkilöstöresurssit. Mikäli kiinnostusta alueelliselle 
yhteistyölle Hinku-verkostoon liittymiseksi löytyy ja ympäristönsuojeluviranomainen 
toimisi hankkeen yhteyshenkilönä, tuo neljän kunnan hankkeen koordinointi ja jalkaut-
taminen sekä hankkeeseen liittyvä viestintä merkittävästi lisätyötä ympäristönsuoje-
luun. Nykyiset henkilöresurssit riittävät lähinnä lakisääteisten tehtävien hoitoon. Hank-
keen jalkauttaminen kuntiin vaatisi vähintään esimerkiksi projektityöntekijän palkkaa-
mista.  
 
Hinku-kunnan yhtenä kriteerinä on, että kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökul-
man huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan. Kuntien tulee myös nimetä 
yhteyshenkilö ja perustaa Hinku-työryhmät, joissa on edustettuna tärkeimmät hallin-
nonalat. Työryhmät pyrkivät aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Vaikka ympäristönsuojeluviranomainen olisi 
hankkeen yhteyshenkilö, vaatii asia panostusta ja sitoutumista niin työryhmiltä kuin 
muilta hallinnonaloilta ja kunnan johdolta muun muassa päästövähennysten suunnitte-
lun, toteutuksen ja raportoinnin osalta. Hallinnonalat itse suunnittelevat ja toteuttavat 
omat päästövähennystavoitteensa.  Hinku-kunnat laativat vuosittain suunnitelman 
päästöjä vähentävistä investoinneista ja toimenpiteistä, joita raportoidaan kunnan hen-
kilöstölle, valtuustolle ja kuntalaisille.   
     
Mikäli kunnat päättävät liittyä Hinku-verkostoon, tulee työhön osoittaa tarvittavat re-
surssit.  

 
Ympäristönsuojelulautakunnan vastaus:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti vastausesityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Pöytyän kunnan kunnanhallitus 

Marttilan kunnan kunnanhallitus 
Auran kunnan kunnanhallitus  
Kosken Tl kunnan kunnanhallitus 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

 
12 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yhdistelmäsikalan toiminnan laa-

jentamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-päätelmien vuoksi, 
Lehtimäen Tila Oy, Pöytyä 
 

 Viite ESAVI/21692/2020 
 

 Lausuntopyyntö 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sen lausuntoa Lehtimäen Tila Oy:n yhdistelmäsikalan toiminnan laajentamisesta ja 
ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-päätelmien vuoksi. Lausuntoa pyydetään 
26.2.2021 mennessä.  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 25.1.2021 (VARE-
LY/6109/2020) antaman päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.  

 
 Hakemus 
 Hakija suunnittelee tuotannon laajentamista sikalakokonaisuuden yhteyteen sijoitetta-

valla uudella emakkosikalalla. Laajennuksen jälkeen tilalla olisi yhteensä 912 emakkoa, 
3 199 lihasikaa ja 4 karjua. Tilalla on aikaisempi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
25.6.2009 myöntämä ympäristölupa (nro 47 YLO, dnro: LOS-2008-Y-1334-113) 400 
emakon ja 3199 lihasian sikalalle.  
 
Suunniteltu sijoituspaikka on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousvaltaista haja-
asutusaluetta. Hankealueen läheisyydessä ei ole ympäristövaikutusten kannalta erityi-
siä huomioon otettavia kohteita eikä se ole pohjavesialuetta. Sikalan kaakkoispuolella 
sijaitsee Kärilänmäen luontopolku sekä näkötorni. 
 
Uusi emakkosikala sijoittuu osittain nykyisen sikalarakennuksen päälle, joka puretaan 
laajennuksen tieltä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä kaakos-
sa. Lähin kotieläintila sijaitsee koillisessa noin 1,4 kilometrin etäisyydellä ja lännessä 
noin 1,6 kilometrin etäisyydellä. 
 
Kaikki eläimet ovat lietelannalla. Tilalla on käytössä omia sekä vuokrattuja etäsäiliöitä. 
Lietelannan riittävän varastointitilavuuden saavuttamiseksi rakennetaan kaksi uutta 
lietesäiliötä, toinen tilakeskuksen läheisyyteen ja toinen etälietesäiliö tilan olemassa 
olevan etäsäiliön viereen Saloon kiinteistölle             . Lietetilavuutta on yhteensä 
17 061 m3.  
 
Lannan levitykseen on käytettävissä 234,13 ha omaa peltoa, 40,08 hehtaaria vuokra-
peltoa ja 553,36 hehtaaria sopimuspeltoa. 
 
Raskaan liikenteen suorituskerrat lisääntyvät laajennuksen johdosta noin 200 liikenne-
tapahtumalla vuodessa. Tästä lantakuljetusten osuus on arvioiden mukaan noin puolet. 
Liikennematriisin mukaan laajennuksesta aiheutuu muulle kuin lantaliikenteelle noin 
sadan liikennöintikerran lisäys, joka tarkoittaa suunnilleen kymmentä kuukausittaista 
tapahtumaa (2–3 kertaa/viikko). Hakijan näkemyksen mukaan sikalan laajennus lisää 
toimintaan liittyvää liikennettä suhteellisesti verrattain vähän, noin 20 %. Liikenne on 
alueelle tavanomaista eikä siitä suorituskertojen lisääntymisestä huolimatta aiheudu 
erityistä haittaa alueen asutukselle tai muulle maankäytölle. 

 
Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin lausuntoesitys: 
 Eläinsuojan toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

käyttöönottoon, jotta toiminnasta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää eikä toiminta 
aiheuta kohtuutonta haju- tai muuta haittaa lähimmälle häiriintyvälle kohteelle.  
 
Tilalla on yhteensä 12 000 litraa polttoainesäiliötilavuutta. Polttonestesäiliöt tulee sään-
nöllisesti tarkistaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioiman tarkastajan 
toimesta. Kaikissa säiliöissä tulee olla ylitäytönestin. 
 
Tilakeskuksen lähelle rakennettavan lietesäiliön sijainti (kiinteistötunnus) tulee täyden-
tää liitteeseen 8.2. Karttaliitteen (6/2020) perusteella näyttää, että uusi lietesäiliö sijait-
see eri kiinteistöllä kuin eläinsuoja. Uudet rakennettavat lietesäiliöt tulee kattaa kiinteäl-
lä tai kelluvalla katteella ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. 
 
Kosken Tl Ympäristönsuojelun tiedossa ei ole muita sellaisia asioita, jotka vaikuttaisivat 
lupahakemuksen käsittelyyn tai, jotka eivät olisi tullut ilmi hakemuksesta.  

 
Ympäristönsuojelulla ei ole muuta huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet)  
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

  
13 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 18. 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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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

 
14 § Muut asiat 

 
 • Uutena nuorisovaltuuston edustajana ympäristönsuojelulautakunnassa aloit-

taa Julle Numminen ja varajäsenenä Ilona Laine 

• Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö on aloitettu 

• Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne tie-

toonsa saatetuiksi. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
135 §:n mukaista kunnallisvalitusta, eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mukais-
ta valitusta hallintopäätöksestä, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpa-
noa (kuntalaki 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §): 

§§  10–14 

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

§§ 1–5 

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 
   

§§ 1–5 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  
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Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

 
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. 

§§ 6 

 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. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 7, 8, 9 

 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 tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  

 
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. 

 


