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Pohjoisen KeskiSuomen ympäristölautakunta  29.06.2021 § 32

Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli ha
kee maaaineslain sekä ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kal lio
ki vi ai nek sen ottamista sekä otetun kiviaineksen louhintaa ja murskausta
var ten kiinteistölle Niemi 6014022155, Pihtipudas. 

HAKIJA
Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen KeskiSuomen ym pä ris tö lau ta kun nas
sa 10.2.2021.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toimintaan tulee hakea maaaineslupa kalliokiviaineksen ottamista varten
se kä ympäristölupa, koska kysymyksessä on kivenlouhimo, jossa ki vi ai nes
ta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietylle alueelle sijoitettava siir ret tä
vä murskaamo, jonka toimintaaika on yhteensä vähintään 50 päivää (ym pä
ris tön suo je lu la ki 27 §, liite 1, taulukko 2, kohdat 7 c, 7 e). Lupaasia kä si
tel lään ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisena yhteislupana.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai
nen (ympäristönsuojeluasetus 2 §, kohdat 6 a ja 6 b).

Pihtiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pohjoisen Kes
kiSuo men ympäristölautakunta.

OTTAMISALUE
Ottamisalue sijaitsee Pihtiputaan keskustasta 15 km koilliseen. Ottamisalue
on vanhaa ottoaluetta, jonka maaainesluvan voimassaolo on päättynyt
30.4.2021. Hakijalla on lainhuuto tilaan, jolla suunnitelmaalue sijaitsee. 

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Suunnitelmaalue rajautuu pohjoisessa ja idässä tilaan Ristola
6014022259, etelässä tilaan Hautamäki 6014022154 ja lännessä tilaan
Ran ta 6014022182. Naapuritilat ovat metsätalousaluetta. 

Lähin vesistö Lamminmäenlampi sijaitsee ottoalueelta noin 1500 metriä
lou naa seen. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähialueella ei ole
luon non suo je lu aluei ta eikä muita tiedossa olevia maiseman tai luon non
suo je lun kannalta arvokkaita kohteita.
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Lähimmät asuin tai lomarakennukset sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä ot
to alu ees ta.

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Ottamisalueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.  

HAKEMUS
Haettu suunnitelmaalueen pintaala on 4,7 ha, josta ottamisala on 3,6 ha.
Ha ke muk sen mukainen kokonaisottomäärä 360 000 m3 ja ottamisaika 10
vuot ta.

Kulku alueelle tapahtuu Mörnin ja Lamminmäen metsäautotien pitkin Lii
ton joen tiel le.

Aineksen ottaminen tapahtuu vuosien 20212030 aikana. Ottoalue on ny
kyi sen toiminnan jatkoa, ottoa jatketaan ottoalueen lounaisosasta edeten
koh ti ottoalueen koillisosaa. Otettava maaaines on louhittavaa kalliota.
Alin ottotaso on +166 N60. Alueen seinämien kaltevuus louhitaan kal te vuu
teen 5:18:1. Jyrkät reunat suojataan ottamistoiminnan aikana väliaikaisesti
ai dal la tai vähintään 2 metriä korkealla maavallilla. 

Valumavedet imeytyvät todennäköisesti irtilouhittuun kalliopohjaan. Siltä
va ral ta, että niin ei kävisi, louhoksen pohjan kallistus on suunniteltu siten,
et tä valumavedet eivät muodosta lammikoita. Alueelta mahdollisesti tulevat
pin ta ve det johdetaan laskeutusaltaaseen (kartta), josta ne johtuvat Niemen
ti lal la olevaan metsäojaan.

Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle kalliota, siten että kal
lio sei nä mät suojaavat melun ja pölyn etenemistä  mahdollisimman hyvin.
Pö ly vai ku tus rajoittuu aseman välittömään läheisyyteen. Pölyhaittoja vä
hen ne tään louhinta ja kiviaineskasojen sijoittelulla.

Kiviaineksen louhinta tapahtuu siirrettävällä kalustolla. Mahdolliset yli suu
ret lohkareet rikotaan iskuvasaralla. Kallion louhinta ja murskaustyössä
käy te tään lisäksi mm. poravaunua, kompressoreita, kuormaus ja kul je tus
ka lus toa. Kalliosta saatava louhe kuljetetaan ja syötetään esimurskaimeen,
jon ka jälkeen välimurskaimien ja seulojen kautta saavutetaan haluttua
murs ke la ji ket ta. Tehdyt murskeet ja työkonekuljetukset kuljetetaan Mörnin
ja Lamminmäen metsäteiden kautta Liitonjoentielle, josta ne sitten oh jau tu
vat lopulliseen sijoituspaikkaansa.

Alueella ei varastoida poltto ja voiteluaineita kuin viikoittaista tarvetta vas
taa va määrä. Polttoaineet varastoidaan alueella kaksoisvaippasäiliöissä. 
Polt to ai neen tankkauspaikka suojataan siten, ettei mahdollinen polt to ai ne
pääs tö pääse pilaamaan maaperää.

Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja ko
nei den kuntoon sekä öljyn ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Alu
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eel le varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä, jotta
mah dol li sen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin tor
jun ta toi men pi tei siin.  

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjasta käy
vät ilmi prosessin valvontaan ja aistinvaraiseen havainnointiin liittyvät toi
men pi teet. Pölyn ja melun leviämistä seurataan aistinvaraisesti. Havaitut
poik kea mat huomioidaan ja korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi.

Murskauslaitos on toiminnassa urakkaluonteisesti. Laitoksen toimintaaika
on arkipäivisin klo 6.00–22.00. Kallion porausta tehdään maanantaista per
jan tai hin klo 7.00–21.00 ja louheen rikotusta klo 8.00–18.00. Räjäytykset
suo ri te taan arkipäivisin klo 8.00–18.00 välisenä aikana. Tuotteiden myyn ti
kul je tuk sia tehdään maanantaista perjantaihin klo 06.00–22.00 ja lau an tai
sin klo 8–18 välisenä aikana.

Ottamistoiminnan päätyttyä ottoalueen reunoille jäävät 1:2 kaltevuutta jyr
kem mät ja yli 2 m korkeat sekä muut vaaralliset seinämät suojataan py sy
väs ti teräsaidalla. Vaihtoehtoisesti viimeinen louhintaräjäytys tehdään niin,
et tä syntyvä riittävän pienikokoinen louhe jää paikalleen riittävän loivaan
kal te vuu teen. Lopulliset luiskat maisemoidaan alueelle varastoiduilla pin ta
mail la ja tasoitetaan. Varastoalue jää vielä ottotoiminnan päätyttyä va ras to
käyt töön, joten alueen lopullinen maisemointi jää myöhäisempään ajan koh
taan.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Asian vireilläolosta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla, tie
to kuulutuksesta on julkaistu Pihtiputaan kunnan verkkosivulla. Kuulutus
on julkaistu 8.4.2021. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä
8.4.–17.5.2021. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee (ra ja naa pu
reil le), on lisäksi tiedotettu erikseen kirjeellä. 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pihtiputaan kunnan ter vey den suo je lu
vi ran omai sel ta.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto
Pohjoisen KeskiSuomen Ympäristötoimen ympäristötarkastaja on antanut
ha ke muk ses ta terveydensuojeluviranomaisen lausunnon 8.4.2021, jossa to
de taan mm. seuraavaa:
Toiminnassa ja ympäristöluvassa on huomioitava Vna 800/2010 ki ven lou
hi mo jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym pä ris tön suo je lus
ta annetut määräykset maaperän ja pohjaveden suojelusta, melun tor jun nas
ta ja pölyn torjunnasta. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee kus tan nuk
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sel laan toteuttaa puolueeton melumittaus tai ilmanlaadun mittaus.

Tarkastukset
Ympäristösihteeri tehnyt alueelle maastotarkastuksen keväällä 2021. 

Oheismateriaali:
 Sijainti ja suunnitelmaaluekartta

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maaaineslain sekä ym pä ris tön suo
je lu lain mukaisen yhteisluvan haettuun kokonaismäärältään  360 000 m3
kal lio ki vi ai nek sen ottamiseen, kallion louhintaan ja murskaukseen kiin teis
töl le Niemi 6014022155, Pihtipudas. Lupa myönnetään 10 vuodeksi.

Hakemuksessa esitetyn lisäksi tulee maaaineksen ottamisessa sekä lou hin
nas sa ja murskauksessa noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset
1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ottamisalue merkitä maastoon.
Alu eel le tulee samalla mitata kiinteä koordinaattipiste. Pisteen koordinaatti
ja korkeustieto tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Ottamisalueelle tulee
pys tyt tää taulu, jossa on ilmoitettu ottamisluvan haltija yhteystietoineen ja
lu van voimassaoloaika. 

2. Louhinta ja murskaustyön aikana tulee riittävin varoitusilmoituksin ja
muu toin kin huolehtia siitä ettei toiminnasta aiheudu vaaraa alueella liik ku
vil le. Ottoalueen vaaralliset reunat tulee suojata näkyvästi varoituskyltein
se kä lippusiimoin toimintaaikana alueella liikkuvien turvallisuuden var
mis ta mi sek si.

3. Alin sallittu ottotaso on +166 N60, mutta kuitenkin vähintään metri ylim
män pohjavesitason yläpuolella. Alueelle tulee sijoittaa korkeusmerkki.

4. Toiminnan ajalliset rajoitukset
Murskaaminen on sallittu arkipäivisin klo 6–22. Poraaminen, rikotus sekä
rä jäy tyk set on sallittu arkipäivisin klo 8–18. Kuormaaminen ja kuljetus on
sal lit tu arkipäivisin ja lauantaisin klo 7.30–20. Murskaus ja lou hin ta toi
min taa ei saa harjoittaa pyhäpäivinä eikä joulu, uudenvuoden tai ju han
nus aat to na.

5. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää me
lu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp
993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käy tet tä
vil lä alueilla päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22–7)
LAeq 50 dB sekä lomaasumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo
7–22) 45 dB ja yöohjearvoa (klo 22–7) 40 dB.
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Toiminta tulee sijoittaa alueella siten, että kaivannon reunat ja varastokasat
eh käi se vät mahdollisimman tehokkaasti melun leviämistä häiriintyvien
koh tei den suuntaan. Haitallista melua on torjuttava koteloinnein, ku mi tuk
sin ja muilla vastaavasti ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Me
lu es teet on tarvittaessa rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen.
Jos määrättyjen meluohjearvojen ylittymistä on syytä epäillä, tulee luvan
saa jan valvontaviranomaisen vaatiessa teettää kustannuksellaan me lu mit
taus lähimmillä asuinkiinteistöillä toiminnan aikana. Mittausten niin osoit
taes sa on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaittojen vä hen tä mi
sek si ohjearvojen mukaiselle tasolle. Tarvittaessa melumittaus on tehtävä
vi ran omai sen niin määrätessä myöhemmin uudelleen.

6. Tärinähaittojen ehkäisy
Toiminnan aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön rakennusten ja ra
ken nel mien vaurioitumista. Mikäli tarvetta ilmenee, toiminnanharjoittajan
tu lee tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen määräyksestä sel
vit tää vaurioiden määrä ja laatu. 

7. Pölyhaittojen ehkäisy
Toiminnan aiheuttama pölyhaitta ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käy
tet tä väl lä alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta rajaarvoa 50
µg/m3, 24 h keskiarvona mitattuna. Tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä
ra jaar von ylittyvän, toiminnanharjoittajan on kunnan ym pä ris tön suo je luvi
ran omai sen määräyksestä tehtävä pölypäästöön liittyvä mittaus. Pölyhaittoja
tu lee tarpeen mukaan ehkäistä kastelemalla tai koteloimalla laitteistot tai
muul la vastaavalla menetelmällä.

8. Ottamisalueen pinnan muotoilu tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan si
ten, että pintavedet valuvat ottamisalueelta pois. Ottamisalueelta pois joh
det ta vat vedet tulee käsitellä kasvillisuuspeitteeseen pintavalutuksen tai las
keu tusal taan avulla tai muulla tavoin siten etteivät ne aiheuta ympäristön pi
laan tu mis ta.

9. Poltto ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va
ras toin ti alueella on kielletty muulloin kuin murskaus ja louhintatoiminnan
ai ka na. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Au to
jen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ellei ympäristön pi
laan tu mis vaa ra ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Ko
nei den ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy tai
polt to ai ne pääs tö jen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai maaperälle va hin
gol lis ten aineiden käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta ja va ro
vai suut ta.

Murskaus ja louhintajakson aikana alueelle sijoitettavat polttoainesäiliöt
tu lee olla lukittavia sekä ylitäytönestimellä ja laponestolaitteella va rus tet tu
ja. Niiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai ne tulee sijoittaa lujiin ja tii
vii siin suojaaltaisiin, joiden tilavuus on suurempi kuin polttoainesäiliöiden
ti la vuus. Tällöin suojaaltaat tulee varustaa katoksilla tai sadeveden poisto
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ja erotuslaitteilla. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti.

Toiminnassa tarvittavat voiteluöljyt ja muut vaaralliset aineet tulee säilyttää
omis sa astioissaan tiivispohjaisessa lukittavassa varastokontissa tai vas taa
vas sa. Murskaus ja louhintajakson loputtua polttoainesäiliöt tulee siirtää
alu eel ta pois.

10. Jos öljyä tai muuta pohja tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou
tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava KeskiSuomen pe las tus lai
tok sel le ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toi men pi
tei siin vahingon leviämisen estämiseksi. Vahinko ja onnettomuustilanteita
var ten on alueelle varattava riittävä määrä imeyttämismateriaalia, kuten tur
vet ta.

11. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esi
nei tä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kerätä omiin keräysastioihinsa ja
toi mit taa asianmukaiselle vastaanottajalle ensisijaisesti hyötykäyttöön. 
Vaaralliset jätteet kuten öljyiset jätteet tulee varastoida omissa selkeästi
mer ki tyis sä astioissaan ja säilyttää suljetussa tilassa, huoltovaunussa tai
kon tis sa ennen toimittamista hyväksyttyyn vastaanottoon. 

12. Ottamisen päätyttyä alue tulee maisemoida ensisijaisesti ot to suun ni tel
mas sa esitetyn reunojen luiskauksen sisältävän maisemointisuunnitelman
mu kai ses ti. Muista suunnitelmassa esitetyistä maisemointivaihtoehdoista
tu lee neuvotella valvontaviranomaisen kanssa ennen maisemoinnin to teut ta
mis ta. Mikäli ottoalueen reunoille jää yli 1,5 m korkeampia ja 1:2 kal te
vuut ta jyrkempiä reunoja, tulee ne ja muut vaaralliset reunat suojata py sy
väs ti teräsaidalla. Maisemointia tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä
mah dol li suuk sien mukaan. Alue tulee olla maisemoituna kuitenkin vii meis
tään vuosi lupaajan päättymisen jälkeen.

13. Urakoitsijat ja toimintapaikalla toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tä
män ympäristösuojelulain ja maaaineslain mukaisen yhteisluvan ehtojen
se kä vahinkotilanteiden varalle. Henkilöstön käytössä tulee olla toi min ta oh
jeet vahinkotilanteiden varalle. Onnettomuus ja häiriötilanteita varten toi
min nal le on nimettävä vastuuhenkilö.

14. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyt tö kel poi
sen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon.

15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta, tuo tan
to mää ris tä, toiminnassa syntyvistä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toi mi
tus pai kois ta sekä poikkeuksellisista tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tu
lee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. 

16. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan
py sy väs tä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava kunnan ym
pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on
sel vi tet tä vä tarvittavat ympäristönsuojelutoimet, jotka alueella on tarpeen
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teh dä. 

Vakuuden määrääminen:
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 13 200 euron va
kuus lupamääräysten noudattamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa siihen
saak ka kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edyllyttämien toi men pi tei
den toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän ottamisen ei katsota ai
heut ta van maaaineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Luvan
myön tä mi ses tä ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:n tar koit ta
maa haitallista seurausta tai sen vaaraa, vaan tämän hetkisen tiedon mukaan
lu van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annettujen ase tus
ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen no
jal la on säädetty, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä ta
val la.

Toiminta on järjestetty murskaus ja louhintatoimintojen yleisesti käytössä
ole vien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa
esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei ennalta
ar vioi den aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, mer
kit tä vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai poh ja
ve den pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, ve den
han kin nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa
ran tu mis ta toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista an ne
tus sa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 3 §:n mukaan kivenlouhimo ja ki
ven murs kaa mo on sijoitettava siten, että niiden etäisyys asuinrakennukseen
ja lomaasumiseen käytettävään rakennukseen on vähintään 300 metriä. Tä
mä etäisyys kohteessa täyttyy. 

Laitos ei sijoitu tärkeälle tai muuten vedenhankintaan soveltuvalle poh ja ve
si alu eel le tai sellaisen välittömään läheisyyteen. Välittömässä läheisyydessä
ei ole myöskään yksittäisiä talousvesikaivoja eikä vesistöjä. Tuo tan to alu eel
la ei ole erityisiä luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain perusteella eri tyi
ses ti suojeltavia lajeja ja luontotyyppejä. 

Toiminnasta aiheutuva maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaara voi
daan estää annetuilla määräyksillä. Rajoituksilla on haluttu varmistaa, että
toi min nas ta ei aiheutuisi alueen asukkaille kohtuutonta rasitusta, ter veys
hait taa tai viihtyisyyshaittaa. Haittojen rajoittamiseksi on asetettu toiminta
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ja aikarajoituksia sekä annettu määräyksiä toiminnan sijoittamisesta, suo
jauk ses ta sekä tarkkailusta. 

Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta toiminnasta aiheutuva ym pä
ris tön pilaantumisen vaara sekä ottamisen vahingollinen vaikutus jää mah
dol li sim man vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa.

Lupaharkinnassa ja lupamääräyksissä on otettu huomioon saapunut lau sun
to.

Lupamääräysten 1–16 yksilöidyt perustelut

Lupamääräykset 1–2
Lupamääräykset on annettu alueella liikkuville kohdistuvan vaaran ja haitan
vä hen tä mi sek si.

Lupamääräykset 4–5
Meluhaittojen ehkäisemiseksi on rajoitettu toimintaaikoja sekä määrätty
me lu pääs töä koskevista rajoista ja suojauksista ja meluvaikutuksen tark kai
lus ta. 

Lupamääräys 6
Lupamääräys 6 on annettu toiminnan haitallisten tärinävaikutusten eh käi se
mi sek si ja niiden selvittämiseksi.

Lupamääräys 7
Pölyhaittojen ehkäisemiseksi asuinalueilla on määrätty pölypäästöä kos ke
vis ta rajoista ja suojauksista ja pölyvaikutuksen tarkkailusta.

Lupamääräykset 8–10
Määräykset on annettu pohja ja pintaveden sekä maaperän pilaantumisen
eh käi se mi sek si. 

Lupamääräys 11
Määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon turvaamiseksi ja alueen ros
kaan tu mi sen ehkäisemiseksi. 

Lupamääräys 12
Lupamääräys on annettu maaperän pilaantumis ja maisemahaitan vält tä mi
sek si ja rajoittamiseksi.

Lupamääräykset 13
Määräykset on annettu poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumiseksi.

Lupamääräys 14
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeva määräys on annettu ym pä ris tön
suo je lu lain nojalla.
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Lupamääräykset 3,15,16
Määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh
käi se mi sek si. 

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA
MISES TA

Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos
ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

LUVAN VOIMASSA OLO

Lupa on voimassa 30.6.2031 saakka. 

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava
uu si lupa. Tämä päätös on määräaikana voimassa, kunnes uusi lupapäätös
on tullut lainvoimaiseksi.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan.

Tarkastusmaksu
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti tar kas tus
mak suk si määrätään 4547 euroa. Maksuun lisätään asianosaisten kuu le mis
ku lut.

Sovelletut oikeusohjeet
Maaaineslaki (555/1981) 1, 36, 1013, 1920, 23 §.
VNA maaainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7 §.
VNp melutason ohjearvoista 993/1992.
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 42, 43, 44, 47a, 48, 49, 52, 53, 58,
59, 62, 66, 70, 83  87, 96, 190 ja 191 §.
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 ja 11  15 §.
Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 72, 118 §.
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki
venmurs kaa mo jen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Pohjoisen KeskiSuomen Ympäristötoimen maaainestaksa (Ym pä ris tö lau
ta kun ta 26.9.2017 § 68)

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal lin tooi keu
del ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (808/2019) säädetään.
Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.
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Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus

Toimenpiteet  5.7.2021 Ote + valitusosoitus hakija, tiedoksi muut asianosaiset,
KeskiSuomen elykeskus, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  5.7.2021

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 5.7.2021.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 11.8.2021. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloaqjan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallintooikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs. 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut;
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta. 

Posti ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.


