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ORIVEDEN KAUPUNKI    LUPAPÄÄTÖS 
Ympäristölautakunta                                                     
PL 7     Päivämäärä Diaarinumero 
35301 Orivesi     31.08.2020 162/11.01.00/2020 
 
 
 
 
MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA; SÄYNÄMETSÄ, HÄMEEN KULJETUS OY 
 
 
ASIA Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely 

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös maa- ja kiviainesten ottamiseen, ympäristön-
suojelulain (527/2014) 27.1 §:n (liite 1, taulukko 2, kohdat 7 c) ja e)) mukainen päätös kallioki-
venlouhintaan ja murskaukseen sekä ympäristönsuojelulain 27.1 §:n (liite 1, taulukko 2, kohta 
13 f)) mukainen päätös ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen (jätteen ammatti-
mainen tai laitosmainen käsittely, maankaatopaikka). Kysymyksessä on kalliokiviaineksen otta-
missuunnitelman muutoksen tarkastaminen, ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen toiminnan 
muuttaminen (louhinta ja murskaus) sekä ympäristölupaa edellyttävän toiminnan lupakäsittely 
(jätteen vastaanotto ja loppusijoittaminen). 

Toimintaa haetaan aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 
199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti. 
 

Luvan hakija   
Hämeen Kuljetus Oy 
Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere 

 

Toiminnan sijainti 
Tampereentie 597, 35300 Orivesi 
Kunta:  Orivesi 
Kylä:  Yliskylä 
Kiinteistö:  Säynämetsä (562-432-3-340) 
Kiinteistön omistaja:  

UPM-Kymmene Oyj 
Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki 

  
Luvan hakemisen peruste 

Maa-aineslain 4 §:n perusteella laissa tarkoitettu maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista.  

Maa-aineslain 4 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja rat-
kaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

Ympäristönsuojelulain 27.1 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja 7 e) mukaan louhinnalla ja 
murskaamolla on oltava ympäristölupa, jos toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.  

Ympäristönsuojelulain 27.1 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan jätelain soveltamis-
alaan kuuluvan jätteen ammattimaisella tai laitosmaisella käsittelyllä on oltava ympäristölupa. 

 

Lupaviranomaisen toimivalta 
Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen. 
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Ympäristönsuojelulain 34.2 §:n sekä ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(713/2014) 2 §:n kohtien 6 a), 6 b) ja 12 a) mukaiset toiminnat kuuluvat kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin. 

Oriveden kaupungin hallintosäännön 31 §:n mukaisesti Oriveden ympäristönsuojeluviranomai-
sena toimii Oriveden ympäristölautakunta. 
 

Asian vireille tulo 
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus on jätetty Oriveden ympäristöpalvelulle 10.6.2020, jolloin 
se on tullut vireille. 
 

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne 
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on 25.1.2007 myöntänyt kiinteistölle Säynämetsä ai-
kaisemman maa-aineslain mukaisen ottamisluvan, joka on uusittu 19.3.2018 (voimassa 
18.4.2028 asti) sekä 29.4.2008 toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan.  Ympäristölupa kos-
kee kivenlouhintaa ja murskausta, aines- ja energiapuun välivarastointia ja murskausta sekä 
maa-ainesten välivarastointia ja läjitystä. Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on arvioinut 
ympäristöluvan muuttamisen tarpeen 30.1.2018. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai 
muuttamiseen on haettava uusi ympäristölupa. 

Alueella ei ole lainvoimaista asemakaavaa. Strategisessa yleiskaavaehdotuksessa alue on Ylisky-
län risteyksen monipuoliselle elinkeinotoiminnalle varattua aluetta. Toimintaan kuuluu myös 
maa-ainestenotto. Alueen toteuttaminen edellyttää, että liikennejärjestelyistä valtatielle 9 huo-
lehditaan. Rantaosayleiskaavan lähimmät reuna-alueet sijaitsevat yli 450 metrin etäisyydellä 
suunnittelualueesta kaakkoon Koskuenjärven rannalla ja suunnittelualueen luoteisnurkassa kiin-
teistön rajan tuntumassa aluevarausmerkinnällä M maa- ja metsätalousvaltainen alue.  

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on osoittanut alueen maaseutualueeksi (M). Merkinnällä 
osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elin-
keinojen käyttöön. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voi-
daan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Alueen ympäristö 
pohjoisen, idän ja lännen suunnassa on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joka on 
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä (MK). Valtatie 9:n eteläpuolella, lähimmillään 300 
metrin etäisyydellä on kiviaineshuollon kannalta tärkeäksi merkitty alue (EOk). 

Maakuntakaavassa on esitetty lisäksi alueen pohjois-itäpuolella noin 350 metrin etäisyydellä 
ulkoilureitti sekä merkintä yhdysvesijohdon yhteystarpeesta kulkemaan nykyisen louhoksen läpi 
tielinjasta irrallaan. Merkinnällä on osoitettu vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät uudet 
yhdysvesijohdot, joiden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. 
 

Toiminnan sijainti ja ympäristön tila 
Toiminta-alue sijaitsee Yliskylässä valtatie 9:n pohjoispuolella, lähimmillään noin 100 metrin 
etäisyydellä valtatiestä ja noin 7 kilometrin etäisyydellä Oriveden keskustasta. Kiviaineksen otto-
alueen pinta-ala on noin 5,3 ha. Liikenne alueelle kulkee valtatieltä liittymän kautta. Ottoalue 
sijoittuu puustoisen ja osittain kalliopaljastumien täplittämän kumpareen alueelle. Ympäröivä 
alue on metsätalouskäytössä. 

Alueen kallionottotoiminta on alkanut 1980-luvulla. Louhintarintaukset muodostuvat korkeim-
millaan noin 15 metrin korkuisiksi, välillä +142…+157 (N2000). Alin ottamissyvyys on +142. Toi-
minta-alueen maanpinta oli ennen kiviaineksen oton aloittamista tasolla +142…+157 ja muo-
dosti alueelle suhteellisen loivapiirteisen mäen. Viereisen alueen korkeustaso on alueen itä- ja 
pohjoispuolella sijaitsevassa notkossa alle +141 ja länsipuolella Ruohosuolla +147. Ottamisalu-
eella ei ole tehty pohjavesihavaintoja. Louhoksen valumavedet johdetaan saostusaltaaseen ja 
sora-/louhepenkan lävitse Koskuenjärveen virtaavaan ojaan. Koskuenjärven pinta-ala on 11,7 ha 
ja syvyys 17,0 m. Järven vesi on erittäin ruskeaa ja runsashumuksista. Rehevyystaso on lievästi 
luonnontasosta kohonnut. Järven virkistyskäyttökelpoisuus on tyydyttävä. 
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Louhoksen lähiympäristössä ei sijaitse asuinrakennuksia. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat 
Koskuenjärven rannalla noin 850 metrin etäisyydellä. Toiminta-alueesta luoteeseen noin 700 
metrin etäisyydellä sijaitsevat Vilppulan Kivijaloste Oy:n louhosalue ja valtatie 9:n vastakkaisella 
puolella Hämeen Kuljetus Oy:n louhosalue Kultamaa. 

Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Lähin pohjavesialue sijaitsee Oriveden keskus-
tassa noin 5,5 kilometrin etäisyydellä louhoksesta. 

Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat valtatie 9:n eteläpuolella. Pehkusuon luonnonsuoje-
lualue (SL 081) sijaitsee noin 1,5 km:n päässä alueen etelä-kaakkoispuolella. Noin 3,5 km:n 
päässä alueesta lounaaseen sijaitsee Harjunvuori-Viitapohjan Natura 2000-alueeseen (nat 040) 
sisältyvä Soimasuon soidensuojelualue. Toiminta-alueella ei ole havaittu metsälain tai luonnon-
suojelulain tarkoittamia tärkeitä elinympäristöjä taikka uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia 
ja suojeltavia lajeja ja luontoarvoja, joilla olisi merkitystä maankäytön suunnitteluun tai maa-
aineksen ottamiseen. 
 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 

Kiviaineksen ottotoimintaa on harjoitettu alueella 1980-luvulta lähtien. Alueen pinta-ala on 5,3 
hehtaaria. Kallioainesten ottoalueella harjoitetaan louhintaa ja louheen murskausta, aines- ja 
energiapuun välivarastointia, murskausta ja haketusta sekä ylijäämämaiden varastointia maise-
mointiin ja muualla rakentamis- ja täytemaana käytettäväksi. Kyseessä on maa-ainesten otto-
määrän lisäys vuositasolla ja pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoitus maisemointitar-
peisiin nykyisen kallionottotoiminnan rinnalla. Kallionoton kokonaismäärä ei muutu. Alueella on 
voimassa oleva maa-aineslupa otettavalle maa-aineksen kokonaismäärälle 220 000 m3ktr 
(580 000 t) kymmenen vuoden aikana sekä ympäristölupa puhtaiden ylijäämämaiden välivaras-
tointiin enintään 4 000 t/a. Alueella on otettu kalliokiviainesta vuonna 2018 4 968 m3ktr ja 
vuonna 2019 117 m3ktr. Lupa-aikana on otettu yhteensä 5 085 m3ktr. Jäljellä on 214 915 m3ktr. 

Tarkoituksena on palvella syksyllä 2020 aloitettavan valtatie 9:n ohituskaistahankkeen ja mui-
den alueen tulevien rakennushankkeiden raaka-aine- ja ylijäämämaiden sijoitustarpeita sekä 
maisemoida alue vastaamaan maastonmuodoiltaan likimain kallionottoa edeltävää tilannetta. 
Hakemus koskee kalliokiviaineksen ottamissuunnitelman muutosta, louhintaa ja murskausta 
koskevan ympäristöluvan muutosta sekä ylijäämämaiden loppusijoitusta koskevaa ympäristölu-
pahakemusta seuraavasti. 

Otettavan kiviaineksen sekä vastaanotettavien ja loppusijoitettavien ylijäämämaiden määrät 
vuositasolla: 
  

 Nykyinen vuosituotanto Arvioitu vuosituotanto 
 Kallionotto keskimäärin maksimi keskimäärin maksimi 

 t/a 60 000 135 000 54 000 150 000 
m3ktr/a 22 000 50 000 20 000 55 600 
   
 Ylijäämämaiden loppusijoitus  

     
t/a 5 000 9 000 30 000 49 000 
m3rtd/a   17 650 29 000 
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Toimintojen ajankohdat: 
 

 Kallionotto 
Keskimääräinen 

toiminta-aika (h/a) 
Päivittäinen 

toiminta-aika (kellonajat) 
Viikoittainen 
toiminta-aika 

Murskaaminen 976 622 mape 

Poraaminen 264 719 mape 

Rikotus 264 719 mape 

Räjäyttäminen 6 kpl/a 719 mape 

Kuormaaminen ja kuljetus 567 024 masu 
  
 Ylijäämämaiden loppusijoitus   

    
Ylijäämämaan tuonti, täytön 
rakentaminen ja luiskien muotoilu 567 024 masu 

  
 

Kalliokiviaineksen ottotoiminnassa käytettävät työkoneet: 
 

Työkone  Käyttötarkoitus 

1 kaivinkone + hydraulinen iskuvasara maannoksen kuorinta, louheen kuormaus murskauk-
seen, maakivien ja louheen rikotus 

(1 dumpperi) alueen sisäiset maansiirtotyöt 
1 poravaunu poraus 
1 pyöräkuormaaja soranotto ja murskeen kuormaus varastokasoihin, ka-

sojen pito, kuormaus autoon, maisemointityöt 
murskaus- ja seulontalaitteisto murskaus ja seulonta 
(1 tela-alustainen puskukone) maisemointityöt 
kuorma-autot soratuotteiden nouto alueelta (keskimäärin 511 

käyntiä/d ja maksimissaan 30 käyntiä/d) 
haketuskone puun ja kantojen haketus 

 
 

Ylijäämämaiden loppusijoitustoiminnassa käytettävät työkoneet: 
 
 Työkone Käyttötarkoitus keskimäärin/a maksimi/a 

    
1 pyöräkuormaaja tai puskukone täytön rakentaminen, 

luiskien muotoilu 
3,0 viikkoa 13 viikkoa 

Kuorma-autot maakuormien tuonti alueelle 1 200 käyntiä 
(noin 3 käyntiä/d) 

1 800 käyntiä 
(noin 5 käyntiä/d) 

 
 

Toiminta toteutetaan jaksottaisena. Tuotantojaksoja ajoitetaan vuodenaikoihin nähden vapaasti 
tuotteiden menekin ja tuotantoteknisten näkökohtien mukaan. Kuormausta ja kuljetusta tapah-
tuu kysynnän mukaan ympäri vuoden. 
 

Louhinta Kalliota louhitaan noin 150 000 m3ktr vuodessa. Louhittava alue merkitään maastoon, kallion 
päällä oleva risukko raivataan ja sopivaksi arvioidun osa-alueen tai koko ottamisalueen maannos 
poistetaan kallion päältä kaivinkoneella ja sijoitetaan louhittavan alueen ulkoreunoille. Irrotetta-
van kentän louheelle tehdään tilaa, kenttä porataan, panostetaan ja irrotetaan. Poraus ulote-
taan hieman varsinaista ottopohjaa syvemmälle (nk. ”ohiporaus”), jotta pintaa louheella ja 
murskeella kiilaamalla on mahdollista saada aikaiseksi toiminnan edellyttämää tasaista kenttää. 

 
Murskaus  Räjäytyksissä syntyvät suuret lohkareet rikotetaan hydraulisella kaivinkoneeseen tai esimurs-

kaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Irrotettu ja tarvittaessa rikottu kiviaines siirretään murskaukseen 
kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Laitteisto koostuu syöttimestä, esi-, väli- ja jälkimurs-
kaimesta, hihnakuljettimista ja seuloista. Murskauslaitoksen energianlähteenä toimii aggre-
gaatti, jonka polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. 
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Kantojen, risujen ym. ainespuun murskaus ja haketus 
 Kantoja murskataan keväällä ja syksyllä. Murskausjakso kestää noin viikon ja jaksoja on kaksi 

sekä keväällä että syksyllä. Kannoista ja risuista irtoaa käsittelyn yhteydessä maa-aineksia, jotka 
hyödynnetään alueen maisemoinnissa. 

 Vuosittain alueella haketetaan enintään noin 500600 t kantoja ja risuja. Haketta toimitetaan 
istutusten katteeksi ja polttoaineeksi. 

 
Maa-ainesten vastaanotto ja maisemointi, maankaatopaikka 
 Louhitun alueen täytön tavoitteena on alueen alkuperäistä maanpinnan muotoa jäljittelevä ti-

lanne, jolloin täytöllä on mahdollisuus ennallistaa aluetta maisemallisesti. Suunnitelma perustuu 
varaumaan, että maanvastaanottotoiminnalla pystytään palvelemaan valtatie 9:n ohituskaista-
hanketta. Jos toiminnanharjoittaja ei pääse hankkeesta osalliseksi, täyttö voi toteutua oleelli-
sesti pienimuotoisempana. Täyttöön käytetään pilaantumattomia ja puhtaita ylijäämäkaivu-
maita (ei rakennusjätettä tms.), joihin ei sovelleta kaatopaikka-asetusta. 

 Suunniteltu täyttö aloitetaan suoraan kallionoton jälkeisessä tilassa olevaan ottamisalueen poh-
jaan. Irtilouhintakerroksen alapuolinen ehjä kallio sekä reunojen kannasmaiset muodot varmis-
tavat maaperän suojauksen sitä riskiä vastaan, että pilaantuneita maa-aineksia päätyisi alueelle. 
Lopullinen täytön pinta verhoillaan eloperäisillä ylijäämäpintamailla. Täytetyn alueen tuleva 
käyttötarkoitus on metsätalouskäyttö maanomistajan toimesta. Alueelle istutetaan maanomis-
tajan kanssa sovitusti taimia tai alueen annetaan metsittyä luontaisesti. 

 Suunnitellun täyttöalueen pinta-ala on 5,3 ha ja täytön korkein kohta nousee tasolle 
+153…+154. Täytön määrä on 310 000 m3rtd (527 000 t). 

  Maanvastaanottotoiminta koostuu kuorma-autokäynneistä, joissa kuorma-auto saapuu alueelle, 
tyhjentää maakuorman kohtaan, minne täyttöä rakennetaan ja poistuu. Pyöräkuormaaja tai 
puskukone levittää kuormat ja muotoilee luiskat. Täytön etenemisjärjestys määräytyy huleve-
sien hallinnan ja kallionoton perusteella. Vain pohjaan asti otettuja alueita täytetään. Täyttö-
työtä ohjataan ja seurataan mittauksin ja maastomerkinnöin tai työkoneen koneohjausjärjestel-
mällä. Tarvittaessa täyttöpinta kartoitetaan. Kuljetuksissa hyödynnetään ajoja siten, että ylijää-
mämassoja tuova auto voi viedä pois jalostettuja kalliokiviaineksia. 

 Vastaanotettava maa-aines käsittää maa- ja kiviaineksia, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita (17 
05 04). Jätelajin siirto ei edellytä jätelain 121 §:n mukaista siirtoasiakirjaa. Maa-aineksen laatua 
tarkkaillaan levitystyön yhteydessä aistinvaraisesti siten, että edellä mainitusta jätelajista poik-
keavat ainekset tunnistetaan. Jos alueella havaitaan poikkeava maa-aineserä, asiasta tiedote-
taan välittömästi erän toimittajaa. Jos toimittaja ei ole tiedossa, asiasta tiedotetaan kaikkia maa-
kuormien toimittajia, jotka ovat toimittaneet alueelle maakuorman edellisen täytön rakentamis-
jakson jälkeen. Poikkeavan erän laatu tarkistetaan, tarvittaessa laboratoriotestein siten, että se 
saadaan rajattua ja sen ominaisuudet voidaan esittää vastaanottajalle luotettavasti. Erä kuorma-
taan ja toimitetaan vaadittavat luvat omaavalle jätteenkäsittelyalueelle. 

 Toiminnanharjoittaja kerää tuotujen erien kuormakirjat. Tiedot taltioidaan yrityksen maa-aines-
kirjanpitoon vähintään sellaisella tarkkuudella, että lupavirranomaiselle saadaan raportoitua 
vaatimusten mukaiset määrätiedot. Valvovalle viranomaiselle ilmoitetaan vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä yhteenveto edellisen kalenterivuoden määristä (t) lupaehdoissa määriteltä-
vällä tavalla. 

Määrät taltioidaan tilavuusperusteisesti lavakuutioina (m3itd) kuormakirjoista ja rakennekuuti-
oina (m3rtd) täyttöpinnasta mitattuna. Laskentaperusteena käytetään irtokuution tilavuuspai-
noa 1,5 t/m3itd. 
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Varastointi  Kivimurskeet varastoidaan lajikkeittain omissa kasoissaan louhosalueella siten, että murskekasat 
ehkäisevät pölyn ja melun leviämistä. Aines- ja energiapuu sekä hake välivarastoidaan kalliopoh-
jaisella alueella, josta kallio on jo louhittu. 

Polttoaineita ei säilytetä alueella, vaan polttoainetankki tuodaan tarvittaessa alueelle tankkauk-
sen ajaksi. Voiteluaineita tms. tarveaineita ei säilytetä alueella. Jäteöljyt, öljynsuodattimet ym. 
öljyiset jätteet kerätään omiin suljettuihin astioihinsa. 

 

Raaka-aineiden kulutus 
 

Raaka-aine Kulutus 
 Kallionotto keskimäärin (t/a) maksimi (t/a) 

Kiviaines 54 000 150 000 
Hake 400 600 
Kevyt polttoöljy 46 106 
Öljyt 0,5 1,2 
Voiteluaineet 0,2 0,45 
Vesi 90 200 
Räjähdysaineet 20 45 
  
 Ylijäämämaiden loppusijoitus 

   
Ylijäämämaa-aines 30 000 49 000 
Kevyt polttoöljy 1,15 5,10 
Öljyt 0,067 0,13 
Voiteluaineet 0,03 0,05 

 
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus 

Louhinta toteutetaan pätevöitynä aliurakointina. Ennen murskausurakoitsijan hyväksymistä lait-
teisto tarkastetaan. Hämeen Kuljetus Oy:llä on SFS ISO 1400-standardin mukainen ympäristöjär-
jestelmä ja ISO 9001:2000-standardin mukainen laatujärjestelmä. 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
Päästöt vesiin ja maaperään 
 Normaalissa tilanteessa toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia vesiin tai maaperään. 

Louhosalueen valumavedet ja ottotoiminnassa mahdollisesti käytettävä kasteluvesi virtaavat 
louhintapohjan kallistuksilla ohjattuna alueen pohjois- ja itäreunoille niskaojiin, joista vedet joh-
detaan saostusaltaaseen ja sora-/louhepenkan lävitse Koskuenjärveen virtaavaan ojaan. Otta-
misalue on rajattu pohjois-itäsektorilla siten, että ottamisalueen ja maaston alamäen väliin jää 
kannas, joka varmistaa valumavesien kulkeutumisen saostusaltaaseen. 

Ylijäämämaista muotoiltujen täyttöjen ja kasojen päältä valuviin hulevesiin sekoittuu maa-ai-
nesta samentaen vettä. Samentuminen vähenee täytön pinnan alkaessa kasvaa niittykasvilli-
suutta. Samentumista vähennetään rakentamalla täyttöä lopulliseen korkeuteen saakka ja peit-
tämällä täyttö pintamailla. Reunoiltaan täyttö rajautuu otetun alueen reunojen kallioleikkauk-
siin ja osin niskaojiin. Valumavedet virtaavat niskaojiin, joista vedet johdetaan saostusaltaaseen 
ja sora-/louhepenkan lävitse Koskuenjärveen virtaavaan ojaan. Saostusaltaan mitoitusta ei hake-
muksen mukaan tarvitse muuttaa, koska mitoitussadannan pinta-ala pysyy samana. 

Alueelle on perustettu työkoneiden säilytysalue, jonka pohjalle on asennettu HDPE-muovikalvo. 
Aluetta käytetään mahdollisiin työkoneiden huoltotöihin ja tankkaukseen.  

Murskausasema tankataan tuomalla polttoaine aseman luo. polttoainesäiliön täytön ja mahdol-
listen murskausaseman huoltotöiden aikana alueelle levitetään pressu tai imeytysmatto. Imey-
tysaineita pidetään työkoneissa nopeasti saatavilla. 
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Pölynsidontaan käytetty vesi valuu alueen maaperään sitoen samalla kivipölyä ja sitoutuu murs-
keeseen. 

Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön ja viedään loka-autolla jätevedenpuhdistamolle. 
 
Päästöt ilmaan 

Pölyämistä aiheutuu mm. räjäytystöiden ja murskauksen yhteydessä sekä kiviainessiiloja täytet-
täessä. Eniten pölyämistä aiheuttava vaihe on louheen murskaus. Merkittävimmät pölynlähteet 
ovat jälkimurskain ja seulastot, joissa kiviaines on hienojakoisinta. Kallion porauksessa syntyvä 
pöly kerätään porausvaunuihin sijoitetulla pölynkeräyslaitteistolla. Murskauksessa ja kiviainek-
sen käsittelyssä syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa tuotantolinjalle ruiskutettavalla ve-
dellä sekä kastelemalla tarvittaessa kuormat ja syöttimeen syötettävä louhe. Louheen ja murs-
keen varastokasoja kastellaan pölyn torjumiseksi. 

Ylijäämämaiden loppusijoitustoiminnasta ei aiheudu merkittävää kivipölyn leviämistä, koska 
tuotava maa-aines on tavallisesti vähintään maakosteaa. Toiminta ei hakemuksen mukaa ai-
heuta tarvetta lisätä uusia pölyntorjuntatoimia. 

Liikenteestä aiheutuvaa pölyä vähennetään tarvittaessa kastelemalla ajoväylät vedellä ja peittä-
mällä kuormat. 

Toiminta-aluetta ympäröivät metsäalueet sekä varastokasat estävät pölyn leviämistä ympäris-
töön. 

 Työkoneiden toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan: 
 

 Päästö 
 Kallionotto keskimäärin (t/a) maksimi (t/a) 
   
PM 0,23 0,53 
NOX 1,3 3,5 
SO2 0,13 0,3 
CO2 150 330 
     
 Ylijäämämaiden loppusijoitus  

      
PM 0,003 0,012 
NOX 0,05 0,18 
SO2 0,0008 0,0012 
CO2 4,2 16,5 

 
 

Melu ja tärinä 

Melua aiheuttavat eniten räjäytykset, louheen rikotus iskuvasaralla, kiviaineksen syöttö 
esimurskaimeen ja murskaus. Lisäksi melua aiheuttavat poraus, kuljettimet, seulastot ja aggre-

gaatti sekä ajoneuvot, työkoneet ja kiviaineksen pudotukset. Räjäytys kestää 12 sekuntia lou-

hinta-aikoina. Murskauksen melutaso on 8590 dB(A). Murskauksen keskimääräinen melutaso 
500 metrin etäisyydellä on 45 dB(A). 

Maa-ainesten käsittelystä aiheutuu vähäistä melua. Hakemuksen mukaan kuormien tyhjentämi-
sestä aiheutuva melu on kiviaineksen kuormausääniin verrattuna vähäistä, koska käsiteltävät 
maa-ainekset ovat koheesiomaita ja moreeneja. Lisäksi maa-aineksia tyhjennetään metallisen 
lavan sijasta maahan. Melulähteet ovat pääosin moottorimelu ja peruutushälyttimet. 

Kantojen murskauslaite on käytössä 200240 h/a. Laitteiston melutaso 200 metrin etäisyydellä 
jää alle 50 dB(A). 

Ympäröivä maasto ja varastokasat vähentävät melun kantautumista ympäristöön. 
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Liikenne Alueelle liikennöinti tapahtuu valtatie 9 pitkin. Alueelle johtavalla kulkutiellä on lukittu puomi. 
Toiminnanharjoittaja vastaa pääsystä alueelle ja kulunvalvonnasta. Kuljetuksia on enimmillään 
noin 30 käyntiä/vrk. Kuljetuksissa hyödynnetään ajoja siten, että ylijäämämaamassoja tuova 
auto voi viedä pois jalostettuja kalliokiviaineksia. Lisäksi alueella tapahtuu aines- ja energiapuun 

kuljetuksia. Kuljetuksia tapahtuu hakemuksen mukaan klo 024. Pölynsidontaa tehdään tarvitta-
essa kastelemalla. 

 
Jätteet Sosiaalitilojen sekajätteet kerätään jäteastiaan ja kuljetetaan Tarastenjärven jätekeskukseen. 

Metalliromu (rikkinäiset seulaverkot yms.) kerätään siirtolavalle ja toimitetaan vastaanottopaik-
kaan. Jäteöljy, kiinteät öljyiset jätteet yms. vaarallinen jäte kerätään päivittäin huoltoautoon ja 
kuljetetaan tukikohtaan asianmukaisesti merkittyihin ja suljettuihin astioihin sekä toimitetaan 
hyväksyttyyn ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. 

Toiminnassa syntyvät jätteet: 
 
 Jäte keskimäärin (t/a) maksimi (t/a) 
   
Sekajäte 0,4 0,9 
Metalliromu 0,9 2,1 
Jäteöljyt, akut, vaarallinen jäte 0,26 0,6 
   

  
 
Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 

Alueella on tehty ennen louhintatyön aloitusta kohdekohtainen riskien arviointi. Louhoksen toi-
minnan suurimmat riskit ovat öljyvahingot ja räjäytystyön mahdolliset heitteet. Räjäytykset suo-
rittaa alan koulutuksen saanut henkilö. Ammunnan aikana työntekijät siirtyvät alueelta suoja-
etäisyyden päähän. Murskauslaitos on varustettu hätäkatkaisimilla. 

Räjähdys- ja polttoaineita ei säilytetä alueella, vaan ne tuodaan paikalle käyttöpäivänä. Työ-
maalle varataan riittävästi imeytysmateriaalia öljyvahingon varalle. Jyrkät rintaukset aidataan. 
Alueelle on pääsy ainoastaan lukittavan puomin kautta. 

Työmaalla on alkusammutuskalusto sekä ensiapulaukku, joiden käyttöön henkilökunta on saa-
nut opastuksen. Suojavarusteet ovat asianmukaisesti käytössä. Poikkeustilanteessa laitokset 
pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. 
 

toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 
Toimintaa, toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä sekä vaikutuksia maaperän tilaan ja valuma-
vesiin tarkkaillaan säännöllisesti toiminnan aikana. Kalliokiviaineksen ottamisalue ja alin ottokor-
keus on merkitty maastoon.  

Alueelta ojastoon johdettavasta vedestä otetaan näyte kerran vuodessa. Näytteistä tutkitaan 
sameus, kiintoaine, kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähkönjohta-
vuus, CODMn, rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteenoton yhteydessä 
mitataan virtaama. Näytteenotto teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla ja analysoidaan akkre-
ditoidussa laboratoriossa. 

 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 
 Toiminnan aloittamiseen haetaan lupaa muutoksenhausta huolimatta seuraavin perustein: 

 Pirkanmaan alueella maarakentamisen alalla oleva akuutti tarve loppusijoittaa rakenta-
miseen sopimattomia maita 

 sijoitettavat täyttömaat ovat puhtaita, eikä toiminta aiheuta sellaista haittaa, joka tekisi 
muutoksenhaun hyödyttömäksi 

 nykyisessä luvassa on jo ennestään vastaavien materiaalien tuonti maisemointiin täy-
dentävästi, eli kyse on vain määrällisestä muutoksesta 

 täyttöalue on jo nykyisellään louhoksen pohjaa. 
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Esitys vakuudeksi 

Tilalle Säynämetsä on maa-aineslupapäätöksessä 1/2018 (annettu 19.3.2018) määrätty 11 000 
euron vakuus jälkihoidon ja luvan velvoitteiden vakuudeksi. Vakuuden on oltava voimassa tois-
taiseksi siihen saakka, kunnes jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on lopputarkastuksessa 
hyväksytty. Lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa vakuussummaa. Toiminnanharjoittajan 
on huolehdittava siitä, että takaus uusitaan ennen takauspäätöksessä annettua vanhenemispäi-
vämäärää. 

Hakija esittää lupamääräysten noudattamiseen liittyväksi vakuudeksi 10 500 euroa ja aloituk-
seen muutoksenhausta huolimatta liittyväksi vakuudeksi 6 500 euroa. 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Hakemuksen täydentäminen 
Hakemusta on täydennetty 18.8.2020. 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin internet-sivuilla 
18.6. – 17.7.2020 sekä Oriveden Sanomissa 17.6.2020. Hakemuksesta on lähetetty erikseen 
tieto läheisten kiinteistöjen omistajille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Oriveden 
kaupunginvirastolla ja keskeisiltä osin Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.ori-
vesi.fi. 

 
Tarkastukset Alueelle on tehty katselmus 14.8.2020. 

 
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 
 

Muistutukset ja mielipiteet 
Yliskylän osakaskunta muistuttaa, ettei toiminnasta saa aiheutua haittaa vesistöille, jotka ovat 
alueen vaikutuspiirissä. Osakaskunta edellyttää, että valumavesien laatua tarkkaillaan alapuoli-
sissa vesistöissä. Jos hankkeesta aiheutuu kalakannalle vahinkoa, osakaskunta tulee vaatimaan 
täyden korvauksen. 

 
Hakijan kuuleminen ja vastine 
 Hakijalle on annettu tilaisuus antaa vastine em. muistutuksen johdosta. 

Vastineen on laatinut hakijan puolesta Taratest Oy. 

Yliskylän osakaskunta muistuttaa, että toiminnasta ei saa aiheutua haittaa vesistöille, jotka ovat 
alueen vaikutuspiirissä. Hakija vastaa, että valumavesien laatuun liittyvät kuormitustekijät on 
huomioitu luvan muutoksessa, ja hakemuksessa on esitetty alueen alapuolisten valumavesien 
laadun tarkkailuohjelman tiukentamista niin, että nykyinen joka kolmas vuosi tapahtuva veden 
laadun tarkkailu tihennetään kerran vuodessa tapahtuvaksi. Näytteistä tutkitaan voimassa ole-
van luvan mukaisesti pH, kokonaistyppi, sameus, CODMn, sähkönjohtavuus sekä öljyhiilivedyt 
(jos on aistihavaintoon perustuva epäily). 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta myöntää Hämeen Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n 
mukaisen maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mu-
kaisen ympäristöluvan louhintaan ja murskaamolle, ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusi-
joittamiseen (maankaatopaikka, jätteen ammattimainen tai laitosmainenkäsittely) sekä aines- ja 
energiapuun välivarastointiin ja murskaamiseen Oriveden kunnan Yliskylän kylään tilalle Säynä-
metsä (562-432-3-340) 27.4.2020 päivätyssä ympäristösuunnitelmassa rajatulle 5,3 hehtaarin 
alueelle. 
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Tällä päätöksellä korvataan Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan 19.3.2018 myöntämä 
maa-aineslupa ja 29.4.2008 myöntämä ympäristölupa.  

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisena. Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa mitä valtioneu-
voston asetuksessa 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta määrätään sekä seuraavia lupamääräyksiä: 
 

Lupamääräykset 
 
 Yleiset määräykset 

1. Lupa oikeuttaa maa-aineksen ottamiseen otettavan maa-aineksen kokonaismäärälle 
214 915 m3ktr. Arvioitu vuotuinen otto on keskimäärin 20 000 m3ktr ja enintään 55 600 
m3ktr. 

2. Ottoalueen alin sallittu louhintataso on +142 (N2000). Sallittu ottotaso ja ottoalueen ra-
jat on merkittävä asianmukaisesti näkyviin ja sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjes-
telmään. 

3. Lupa oikeuttaa pilaantumattoman maa-aineksen (jäteluokka 17 05 04) pysyvään sijoitta-
miseen ympäristösuunnitelmassa rajatulle 5,3 hehtaarin alueelle (maankaatopaikka) lop-
pusijoitettavan maa-aineksen kokonaismäärälle enintään 310 000 m3rtd ja 29 000 m3rtd 
/a. Täytön ylin sallittu korkeus on + 154 (N2000). 

4. Maa-aineksen kelpoisuus loppusijoitukseen on selvitettävä näytteenotolla, mikäli sen 
puhtaudesta ei ole varmuutta. 

Puiden kantoja yms. selkeitä orgaanisia aineksia, ruoppausmassoja, rakennusjätteitä tai 
pilaantuneilta alueilta kaivettuja aineksia ei tule sijoittaa maankaatopaikalle. Jätteet, joi-
den vastaanottoon luvan haltijalla ei ole lupaa, on palautettava jätteen haltijalle tai toi-
mitettava asianmukaisen luvan omaavalle jätteen vastaanottopaikalle. 

5. Kuormaamista, kuljetuksia sekä täytön rakentamista ja luiskien muotoilua saa harjoittaa 

arkipäivisin klo 622 välisenä aikana. Muutoin toimintaa voidaan harjoittaa hakemuk-
sessa ilmoitettuina aikoina.  

Alueella ei saa toimia viikonloppuisin, arkipyhinä eikä yleisinä vapaapäivinä. Oriveden 
kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö voi perustellusta syystä antaa luvan poiketa kuor-
maamista, kuljetuksia sekä täytön rakentamista ja luiskien muotoilua koskevista toi-
minta-ajoista. Poikkeuksellisista toiminta-ajoista on ilmoitettava ympäristönsuojeluyksi-
kölle ennen toiminnan aloittamista. 

6. Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa toiminnasta ja tarkkai-
lusta. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti ympäristön-
suojeluviranomaiselle.  

 Melua ja ilmapäästöjä koskevat määräykset 

7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Toiminnasta aiheutuva melu ei 
saa lähimpien loma-asuntojen piha-alueilla ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason 

(LAeq) päiväohjearvoa 45 dB klo 722 eikä yöaikaista ohjearvoa 40 dB klo 227.  

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava/mittautettava toiminnasta aiheutuvat 
melutasot häiriintyvillä kohteilla ja estettävä melun kulkeutuminen kohteille. 

Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä räjäytysaine-
lainsäädännössä siitä erikseen säädetään.  
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8. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen yleisestä siisteydestä ja pölynsidonnasta. 
Pölyävien materiaalien käsittely on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu ympä-
ristölle haittaa. Ilmansuodattimien tulee olla aina toiminnassa ja niiden toimintakun-
nosta on huolehdittava. Pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla.  

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatu-
asetuksessa 79/2017 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriintyvien kiinteistöjen piha-
alueella. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa mitata/mittauttaa hiukkaspitoisuudet. 

Kemikaalien varastointia koskevat määräykset 

9. Työkoneiden huolto- ja säilytyspaikkojen pohjat tulee tiivistää asianmukaisella tavalla 
siten, ettei maaperään tai ympäristöön pääse öljyisiä tai muita luontoon kuulumattomia 
vesiä. Polttonesteiden jakelupaikan läheisyydessä on oltava riittävä määrä imeytysai-
neita ja alkusammutusvälineitä. Työkoneet on huollettava niin, että niistä ei pääse öljyä 
maaperään.  

10. Alueella saa säilyttää vain toiminnan kannalta välttämättömiä öljy- ja kemikaalituotteita.  

11. Polttoaineen jakelulaitteiston täyttöpistoolin tulee olla lukittuna aina, kun alueella ei 
työskennellä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Jokaisen tankkauskerran ja polt-
toainesäiliön täytön jälkeen tankkaajan tai säiliön täyttäjän on tarkastettava tankkaus-
alue vuotojen varalta ja vuodon sattuessa kerättävä talteen likaantunut maa-aines.  

Jätteiden käsittelyä koskevat määräykset 

12. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu haitallisia ai-
neita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitet-
tava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Alueella ei saa polttaa eikä 
sinne saa haudata jätteitä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyö-
dynnettäväksi.  

13. Jos alueella säilytetään vaarallisia jätteitä, ne on varastoitava erillään toisistaan kate-
tussa ja lukitussa tilassa allastetuissa astioissa tai nestetiiviillä ja reunoiltaan korotetulla 
alustalla. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siir-
toasiakirja, josta ilmenee jäteasetuksen (179/2012) 24 §:n mukaiset tiedot. Siirtoasiakir-
jan jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan.  

Vesien johtamista koskevat määräykset 

14. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumista. Pintavedet tulee joh-
taa saostusaltaan kautta ojaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Ottamis-
alueen pohja tulee kallistaa niin, että alueelle ei kerry pintavesiä.  

15. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla alueelta johdettavien pintavesien laatua ottamalla 
saostusaltaasta poistuvasta vedestä näyte ylivirtaamakausina keväällä ja syksyllä. Näyt-
teistä tutkitaan vähintään sameus, kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, ammo-
niumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus 
(CODMn), rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteenoton yhteydessä 
on mitattava virtaama. Näytteenotto on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ana-
lysointi akkreditoidussa laboratoriossa. Tutkimustulokset on toimitettava heti niiden val-
mistuttua valvontaviranomaiselle. Näytteenottoa tulee jatkaa 2 vuotta luvan päättymi-
sen jälkeen. Tuloksien perusteella valvontaviranomainen määrää näytteenotosta jat-
kossa. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa.  

Poikkeuksellisia tilanteita ja turvallisuutta koskevat määräykset 

16. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava käytössä riittävä öljyntor-
junta- ja alkusammutuskalusto. Mahdollisen vahingon sattuessa on välittömästi ryhdyt-
tävä tarpeellisiin torjuntatoimiin ja ilmoitettava vahingosta Pirkanmaan pelastuslaitok-
selle ja valvontaviranomaisille.  
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17. Rintauksen yläpuolella maanpinta on pidettävä 15 metrin matkalla puhtaana suurista 
kivistä, varastokasoista ja muista turvallisuutta heikentävistä tekijöistä. Jyrkät rintaukset 
tulee varustaa suoja-aidalla tai muulla hyväksyttävällä suojauksella.  

18. Räjäytys- ja louhintatöistä ei saa aiheutua työmaan läheisten teiden käyttäjille vaaraa.  

19. Maankaatopaikalla on estettävä haitat ja vaaratilanteet (esim. sortumat ja penkereen 
epävakaus). 

20. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä.  

Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 

21. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle toi-
minnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toi-
minnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkea-
vista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen 
kannalta.  

22. Toiminnan loputtua toiminta-alue siistitään ja kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyy-
teen pystytetyt rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois. Toiminnan lopettamisen jäl-
keen, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa, toiminnanharjoittajan tulee 
selvittää maaperän mahdollinen likaantuminen ja tarvittaessa puhdistaa voimassa ole-
vien määräysten mukaisesti. Toiminnan päättyessä luvan haltijan on pyydettävä valvon-
taviranomaiselta maa-ainesasetuksen 7 §:n mukaista loppukatselmusta.  

23. Maa-ainesten ottamisen loputtua tulee ympäristösuunnitelmassa esitetyt maisemointi- 
ja jälkihoitotyöt suorittaa viivyttelemättä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa luvan 
voimassaolon päättymisestä. Maisemointitoimenpiteitä tulee soveltuvin osin toteuttaa 
jo toiminnan aikana.  

Mikäli ylijäämämaiden vastaanotto ja loppusijoitus ei toteudu ympäristösuunnitelmassa 
ja hakemuksessa tarkoitetulla tavalla, maisemointitoimenpiteet tulee toteuttaa maa-
ainesten ottamisen loputtua ja soveltuvin osin jo toiminnan aikana, kuitenkin viimeis-
tään vuoden kuluessa luvan voimassaolon päättymisestä. Mikäli alueelle varastoidut pin-
tamaat ja muut ylijäämämaat eivät riitä alueen maisemointiin, voi toiminnanharjoittaja 
tuoda tätä tarkoitusta varten puhtaita maa-aineksia alueen ulkopuolelta. Alueelle saa 
tuoda vain pilaantumattomia maita.  Maa-ainesten tuonnista alueelle maisemointia var-
ten on etukäteen ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Tuotavista maa-aineksista on pi-
dettävä kirjaa, mistä selviää niiden määrä ja alkuperä. Louhoksen luiskat tulee muotoilla 
kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi ja pyöristää maastoon sopiviksi. Louhoksen pohjalle 
levitetään vaihtelevaksi muotoiltu, vähintään noin puolen metrin vahvuinen maakerros. 

Alueelta kuoritut pintamaat on käytettävä uuden biologisesti aktiivisen kasvillisuuden 
kasvualustan luomiseen siten, että ne sijoitetaan maan pintaan päällimmäisiksi. Alueen 
voidaan antaa metsittyä luontaisesti. Jos alueelle ei ole syntynyt riittävää määrää puun-
taimia kahden kasvukauden aikana lupa-ajan päätyttyä, alueelle on istutettava täydentä-
västi puuntaimia tiheyteen 2 000 kpl/ha. 

Jos alueelle tulee haitallisiksi vieraslajeiksi määriteltyjä kasveja, ne tulee hävittää.  

Ottamisalueen maisemointi ja jälkihoito on suoritettava ympäristöministeriön oppaan 
1/2009 ”Maa-ainesten kestävä käyttö” mukaisesti. 

Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset 

24. Toimintojen aloittamisesta on kullakin kerralla tehtävä Oriveden kaupungin ympäristön-
suojeluyksikölle ilmoitus noin kaksi viikkoa ennen aloittamista.  

25. Luvan haltijan on tehtävä vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-aineslain 23 a 
§:ssä mainittu ilmoitus edellisenä vuonna otettujen maa-ainesten määrästä.  
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26. Toiminnanharjoittajan on pidettävä toiminnasta työmaapäiväkirjaa, joka on esitettävä 
pyydettäessä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnasta on vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto, josta ilmenee seuraavat tiedot:  

 louhinnan ja kivenmurskauslaitoksen sekä puunmurskauslaitoksen toiminta-ajat 

 tiedot raaka-aineiden ja tuotteiden määristä 

 tiedot alueelle tuotujen ylijäämämaiden määrästä, laadusta ja alkuperästä 

 tiedot alueen täytön määrästä ja jäljellä olevasta täyttöalasta 

 syntyneiden jätteiden määrät, varastointitapa ja toimituspaikat 

 tiedot tehdyistä toimenpiteistä melun ja pölyn torjumiseksi 

 vesitarkkailujen tulokset 

 tiedot häiriötilanteista, niiden aikana syntyneistä päästöistä ja niiden vuoksi teh-
dyistä toimenpiteistä 

Kirjanpito on säilytettävä kuusi vuotta.  
 
Vakuus Luvan saajalle on määrätty maa-aineslupapäätöksessä 1/2018 11 000 euron suuruinen vakuus 

tilan Säynämetsä (562-432-3-340) jälkihoidon ja lupavelvoitteiden vakuudeksi. Vakuuden tulee 
olla voimassa kolme vuotta lupa-ajan päättymisen jälkeen. Lupaviranomainen voi tarvittaessa 
muuttaa vakuussummaa. 

 Maa-aineksen loppusijoitustoiminnan (maankaatopaikka) luvan velvoitteiden vakuudeksi luvan 
saajan on asetettava Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle 10 500 euron suuruinen va-
kuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa kolme vuotta lupa-ajan päät-
tymisen jälkeen. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Lupaviranomai-
nen voi tarvittaessa muuttaa vakuussummaa. 

 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 
 Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen ylijäämämaiden vastaanotto- ja loppusijoittamis-

toiminnan ympäristösuunnitelmaa ja tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudat-
taen muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 
Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle 6 500 euron suuruinen vakuus ympäristön saatta-
miseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuu-
deksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. 

 Päätöksen saatua lainvoiman luvan saaja voi hakea erillisellä hakemuksella Oriveden kaupungin 
ympäristölautakunnalta vakuutta palautettavaksi. 

 Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 
 
Luvan voimassaolo 

Lupa on voimassa 18.4.2028 asti.  
 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia 
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava 
ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla. 

 
Lupamaksu Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista sekä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain 

mukaisesta yhteiskäsittelystä määrätään ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymässä ja 
1.1.2020 voimaantulleessa Oriveden kaupungin maa-ainestaksassa.  

 Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävien ympäristönsuojelulain mu-
kaisista maksullisista suoritteista määrätään ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymässä ja 
1.1.2020 voimaantulleessa Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. 
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 Ottamissuunnitelman muutoksen tarkastamisesta peritään maa-ainestaksan mukainen perus-
maksu, ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta toiminnan muuttamista koskevan luvan käsit-
telystä 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta toiminnan ympäristölupamak-
susta, ympäristöluvan käsittelyn osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukai-
sesta toiminnan ympäristölupamaksusta, päätöksestä toiminnan aloittamisesta ennen luvan 
lainvoimaa käsittelymaksu sekä kuulemiskustannukset. Lisäksi maksuun lisätään lehti-ilmoitus-
kulut. 

 320 € + 2 650 € + 1 400 € + 100 € + 5 x 55 € = 4 745 € 
 
RATKAISUN PERUSTELUT 
 
Yleiset perustelut 

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan, jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toi-
mintojen yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden toimintojen ympäris-
tölupa-asiat ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava saman-
aikaisesti, jollei sitä ole perustellusta syystä pidettävä tarpeettomana. Maa-ainestenottotoi-
minta ja ylijäämämaiden vastaanotto ja loppusijoittaminen (maankaatopaikka) sijaitsevat sa-
malla kiinteistöllä ja toiminnot tukevat toisiaan, jolloin lupa-asiat on katsottu käsiteltäväksi ja 
ratkaistavaksi samanaikaisesti, samassa lupapäätöksessä. 

Hakijalle on jo myönnetty luvat kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaukseen tilalla Säynä-
metsä. Kallionoton kokonaismäärä ja näin ollen toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuu-
tena eivät muutu. Ylijäämämaiden vastaanotto ja loppusijoitus (maankaatopaikka) on uutta toi-
mintaa, jonka tarkoituksena on palauttaa alueen maisemakuva ennen kallionottotoimintaa vas-
taavaksi. Toiminta palvelee alueen jälkihoito- ja maisemointivelvoitteita. Loppuun otetun kalli-
onottoalueen täytöllä ei ole vastaavia maisemakuvaan tai luonnonolosuhteisiin vaikuttavia seu-
rauksia kuin luonnontilaisen tai sen kaltaisen alueen täytöllä. Alueen ympäristön tila on kartoi-
tettu ja alueella on ympäristönsuojelulliset järjestelyt ja menetelmät maaperän ja pohjavesien 
suojelulle sekä hulevesien käsittelylle. 

Strateginen yleiskaavaehdotus ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eivät aseta estettä lupien 
myöntämiselle. 

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti kalliokiviaineksen 
ottamisen, kallionlouhinnan, murskaamon sekä ylijäämämaiden vastaanoton ja loppusijoittami-
sen (maankaatopaikka) toiminnat suunnitellulla sijoituspaikalla täyttävät maa-aineslain, ympä-
ristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaati-
mukset.  

Luvan mukainen maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen 
rajoitusten kanssa. Ottamistoiminnasta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luon-
non merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huo-
mattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Ottaminen ei vaa-
ranna tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laatua tai 
antoisuutta. 

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset 
siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoitta-
miseksi, jolleivat sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupapäätöksessä tulee antaa 
myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista val-
vonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. 

Harjoitettaessa toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatettaessa lupamääräyksiä 
ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Toiminnasta 
ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
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mista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu-
mista taikka eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naa-
pureille.  

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköi-
syys ja onnettomuusriski, alueen muu käyttö sekä lähimmät häiriintyvät kohteet. Toiminnanhar-
joittajalla on käytettävissä toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. 

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan otettava huomioon toi-
minnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus 
ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ym-
päristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä 
toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaa-
seen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon varautumi-
nen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 199 §:n ja 
maa-aineslain 21 §:n mukaisesti myönnetään. Hakemuksessa on esitetty perustelut tarpeelle 
aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ei tee muu-
toksenhakua hyödyttömäksi. 
 

Vastaus annettuun muistutukseen 
Yliskylän osakaskunnan esittämä muistutus toiminnan aiheuttamasta haitasta vesistöille ja edel-
lytys valumavesien laadun tarkkailusta on huomioitu lupamääräyksissä 14 ja 15. Alueelta johdet-
tavien pintavesien laadun tarkkailua on muutettu. Näyte tulee ottaa vuosittain ylivirtaamakau-
sina keväällä ja syksyllä. Näyte otetaan saostusaltaasta poistuvasta, Koskuenjärveen johdetta-
vasta vedestä. 

 
Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräys 1. Vuosittain otettavan maa-aineksen määrä on hakemuksen mukainen. Otettavan 
maa-aineksen kokonaismäärä ei muutu. 

Lupamääräys 2. Alueen rajojen ja ottosyvyyden merkintä on tarpeen valvontaa varten. Toimin-
nanharjoittaja ja urakoitsijat ovat velvollisia olemaan tietoisia kallioainesten ottamisen tasosta 
ja lupamääräyksissä annetusta alimmasta ottotasosta. Ottotaso tulee olla luettavissa maastossa 
luotettavan menetelmän avulla. 

Lupamääräys 3. Loppusijoitettavan maa-aineksen määrä on lupahakemuksen mukainen. Maa-
aineksen loppusijoittamisen lopputilanne (ylin sallittu korkeus) vastaa kallionottotoiminnan al-
kutilannetta. 

Lupamääräys 4. Lupamääräys maankaatopaikalle sallitusta sijoitettavasta maa-aineksesta. Pui-
den kannot ja ruoppausmassat ovat orgaanisia aineksia, jotka eivät sovellu maankaatopaikan 
rakenteisiin. Pilaantuneista maa-aineksista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Lupamääräys 5. Toiminta-aikoja on rajoitettu lähimmän loma-asunnon vuoksi. Määräyksellä vä-
hennetään lähimmälle häiriintyvälle kohteelle toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tärinähaittaa. 
Valtioneuvoston asetus 800/2010 säätelee toiminnan vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimin-
taan on oltava ympäristölupa. Asetuksen mukaan ympäristöluvassa voidaan erityisistä syistä 
sallia murskaus, kuormaus ja kuljetus lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana. Kuljetukset ovat sal-
littuja ympäri vuoden, koska louhosalueelta on suora yhteys valtatie 9:lle. 

Lupamääräys 6. Ilmoitusvelvollisuus vastaavasta hoitajasta on annettu valvonnallisista ja turval-
lisuussyistä sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden ehkäisemiseksi. 

Lupamääräys 7. Määräyksellä vähennetään häiriintyville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu-
haittaa. Luvan määräämät melutason arvot ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvos-
ton päätöksessä (993/1992) asetettuja ohjearvoja. Toiminnanaikaisilla melumittauksilla varmis-
tetaan, että melutason ohjearvot eivät ylity. 
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Lupamääräys 8. Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristölle ja terveydelle haitallisia pöly-
päästöjä ja hajuhaittoja sekä rajoittamaan aiheutuvaa haittaa mahdollisimman vähäiseksi. 

Lupamääräykset 911. Määräyksillä varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata 
sekä ehkäistään ennakolta polttoaineiden, kemikaalien ja jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa 
tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin 
ja käyttöteknisin toimenpitein, ettei polttoaineita, kemikaaleja tai jätteitä joudu maaperään. 

Lupamääräykset 1213. Toiminnanharjoittajan on kaikessa toiminnassa huolehdittava siitä, 
ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Määräyksillä ohjataan jät-
teitä ja vaarallisia jätteitä asialliseen käsittelyyn. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti 
mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin jär-
jestettyyn jätehuoltoon. 

Lupamääräykset 1415.  Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan vaikutuksista vesien 
laatuun. Määräyksillä estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutumista sade-, su-
lamis- ja kasteluvesien mukana ympäristön ojiin ja pintavesiin. Maankaatopaikan hulevesien 
tarkkailun jatkaminen luvan päättymisen jälkeen on tarpeen toiminnan lopettamisen jälkeisen 
ympäristön tilan tarkkailuun. 

Lupamääräykset 1620. Määräykset on annettu turvallisuussyistä sekä onnettomuus- ja häiriöti-
lanteiden ehkäisemiseksi. 

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen sekä ilmoitus- ja toimintavelvoite on an-
nettu siksi, että torjuntatoimenpiteet tehdään välittömästi ja tieto pelastus- ja valvontaviran-
omaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja valvonnan toteutumiseksi. Välittömillä 
toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava 
tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. 

Lupamääräys 21. Määräys on annettu ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutos-
tarpeen varalta. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti tai päättyy, toiminnanharjoittajaa koske-
vat toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet. 

Lupamääräys 22. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä, 
vierasaineita tai muuta tarpeetonta materiaalia. Ottamisen päättyessä valvontaviranomainen 
tekee alueelle lopputarkastuksen, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä 
tavalla. 

Lupamääräys 23. Määräyksessä on maisemoinnin toteuttamista ja pintamaita koskevia mää-
räyksiä, joiden tarkoituksena on luonnon ja maiseman suojelu. Kiinteistön omistajalla/haltijalla 
on huolehtimisvelvollisuus haitallisten vieraslajien hävittämisestä. 

Lupamääräys 24. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäris-
töön, mikä edellyttää suunnitelmallista tarkkailua ja raportointia. Ympäristövaikutusten seuraa-
minen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät, että valvontaviranomainen saa tiedon toiminto-
jen aloittamisesta. 

Lupamääräykset 2526. Määräyksissä on maa-aineslain mukainen maa-ainesten määriä koskeva 
ilmoitusvelvollisuus ja muut alueen kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset, jotka ovat 
tarpeen toiminnan ja toiminnan vaikutusten tarkkailua sekä valvontaa varten. Myös toiminnan-
harjoittajan oma suunnitelmallinen tarkkailu edellyttää kirjanpitoa toiminnasta ja jätteistä.  

Vakuuden asettaminen perustuu maa-aineslain 12 §:än, jonka mukaan lupaviranomainen voi 
määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus.  

 
Sovelletut säännökset 

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 20a, 21, 23, 23a, 23 b § 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 4, 6, 7, 8, 9 §  
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Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 34, 39, 39 a, 40, 
40 a, 41, 42, 43, 44, 44 a, 45, 46, 47a, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 83, 85, 85 a, 86, 87, 94, 112, 113, 
133, 140, 141, 142, 170, 172, 190, 191, 199, 201, 205 §  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23 § 
Jätelaki (646/2011) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 72, 73, 74, 118, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 8, 9, 20, 24 § 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta (800/2010) 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 § 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 § 

Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan 24.09.2019 (88 §) hyväksymät maa-ainesten otta-
missuunnitelman ja alueen ympäristölupahakemuksen tarkastamisesta ja toiminnan valvon-
nasta suoritettavat maksut 
Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan 24.09.2019 (87 §) hyväksymä Oriveden kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
Oriveden kaupungin hallintosääntö (hyväksytty 27.04.2020) 31 § 

 
Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 
7.10.2020. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä. 
 

Päätöksestä tiedottaminen 
Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internet-sivuilla ja ilmoitetaan Oriveden Sano-
missa. 
 
Päätös lähetetään seuraaville: 
- Luvan hakija 
- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) 
- Pirkanmaan pelastuslaitos (sähköisesti) 
- Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomainen (sähköisesti) 
- Yliskylän osakaskunta 

 
Ilmoitus päätöksestä lähetetään tiedoksi niille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu 
tieto. 
 
Päätös merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja maa-aineslupatiedostoon. 

 

Tämän luvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan 25.8.2020 
§:ssä 78. 

 
 

 
Pöytäkirjanpitäjä  Soile Kontu 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
 
Valitusoikeus 

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnan jäsenellä sekä re-
kisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö-
vaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemi-
sesta. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vastauksen toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköi-
sesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
 
Valituksen muoto ja sisältö 

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

Valituksessa on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimuk-

set); 

3. vaatimusten perustelut; 

4. 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 vi-
reillä 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 prosessiosoit-
teen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asia-
kirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-

kohdasta; 

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 
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Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 

Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Puhelin: Kirjaamo  029 56 42780  
Faksi: 029 56 42760  
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
Puhelinvaihde: 029 56 42611  
Aukioloaika:  arkisin kello 8.00 -16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oi-
keus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksu-
laissa (1455/2015) säädetään.  
 

 
 

 
 


