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ORIVEDEN KAUPUNKI    LUPAPÄÄTÖS 
Ympäristölautakunta                                                     
PL 7     Päivämäärä Diaarinumero 
35301 Orivesi     26.04.2021 277/11.01.00/2020 
 
 
 
 
YMPÄRISTÖLUPA: YLIJÄÄMÄMAIDEN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITTAMINEN 
 
 
ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen päätös, joka koskee ylijäämämaiden vas-

taanottoa ja loppusijoitusta. Toiminta käsittää peltoalueella sijaitsevan notkelman täyttämisen 
ylijäämämaa-aineksella. Kysymyksessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen.  
 

Luvan hakijat    
  
 
  
Yhteyshenkilö 

 
 
 

Toiminnan sijainti 
Kunta:  Orivesi 
Kiinteistö:  Mattila 562-412-7-12 
Kiinteistön omistajat:  
  
  
  

Luvan hakemisen peruste 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan jätelain soveltamisalaan 
kuuluvan jätteen ammattimaisella tai laitosmaisella käsittelyllä on oltava ympäristölupa.  

 

Lupaviranomaisen toimivalta 
Ympäristönsuojelulain 34.2 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(713/2014) 2.1 §:n kohdan 12 a) mukaiset toiminnat kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin. 

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

Asian vireille tulo 
Ympäristölupahakemus on vastaanotettu Oriveden kaupungin ympäristönsuojelussa 
16.11.2020, jolloin se on tullut vireille. 
 

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne 
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on 21.12.2015 antanut kiinteistölle Mattila 562-412-
7-12 aikaisemman ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan (Nro 8/2015, Dnro 
137/66.661.01.01/2015). Ympäristölupa koskee pellon notkelman täyttämistä puhtailla maa-
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aineksilla Oriveden kaupungin Onnistaipaleen kylässä sijaitsevalla tilalla Mattila 562-412-7-12. 
Luvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2020. 

Alueella ei ole lainvoimaista asemakaavaa. Strategisessa yleiskaavaehdotuksessa alue on maa-
kunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on osoittanut alu-
een maaseutualueeksi (M) ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (Mam). Merkin-
nällä M osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tuke-
vien elinkeinojen käyttöön. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Merkin-
nällä Mam osoitettujen alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käy-
tössä on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäris-
töjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien raken-
nuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 

Toiminnan sijainti ja ympäristön tila 
Kiinteistö sijaitsee Onnistaipaleen kylässä kantatie 58/66 (Mäntäntie) ja Tampere-Haapamäki-
radan välissä. Täytettävän notkelman itäpuolella alle 250 metrin etäisyydellä sijaitsee Nihu-
anjärvi ja pohjoispuolella virtaa Taipaleenjoki. Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat kiin-
teistöt sijaitsevat noin 750 metrin etäisyydellä notkelman länsi- ja lounaispuolella. Lähin loma-
asuinkiinteistö sijaitsee yli 300 metrin etäisyydellä notkelman pohjoispuolella Taipaleenjoen 
rannalla. 

Täytettävä notkelma sijaitsee Lyytikkälän−Hirsilän kulttuurimaisema-alueella. Noin 200 metrin 
etäisyydellä notkelman lounaispuolella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (kivikautinen asuin-
paikka).  

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee Oriveden keskus-
tassa yli 3 000 metriä notkelmasta etelään. 

Täyttöalueelta on johdettu kuivatusputki Taipaleenjokeen. Kuivatusputken päästä on 
06.04.2016 otettu vesinäyte, josta määritettiin pH, kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja sähkön-
johtavuus sekä kiintoaineen, kokonaistypen, kokonaisfosforin ja sulfaatin pitoisuudet. Analyy-
sissä havaittiin luonnontasosta hieman kohonneita pitoisuuksia, jotka vastasivat esimerkiksi ra-
vinteiden (fosfori, typpi) puolesta tehokkaasti puhdistetun yhdyskuntajäteveden ominaisuuksia. 
 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 
Yleiskuvaus toiminnasta 

Täytettävällä alueella sijaitsee jyrkkäreunainen notkelma, jonka pinta-ala on noin 6 200 m2. Alu-
eelle on tarkoitus levittää puhdasta täyttömaata yhteensä noin 18 600 m3 noin kolmen metrin 
vahvuiseksi kerrokseksi. Täytön jälkeen aluetta käytetään peltomaana.  

Täyttömaata tuodaan paikalle ainoastaan maanomistajan luvalla ja jokaisen täyttömaaerän 
osalta selvitetään maa-aineksen alkuperä. Maanomistaja käy alueella aina, kun uutta maata tuo-
daan alueelle sekä tasoittaa alueen ja tarkastaa maa-aineksen laadun. 

Alueelle on vuosien 2014−2020 välisenä aikana vastaanotettu yhteensä noin 11 400 m3 maa-
ainesta. Notkelman suunnitelman mukaisen täyttämisen osalta alueelle voi vastaanottaa vielä 
noin 7 200 m3 maa-ainesta. Toiminnalle haetaan jatkoaikaa viiden vuoden ajalle. 

 
Liikenne Täyttömaa-aines kuljetetaan alueelle kuorma-autolla kantatietä 58 ja Nihuan peltotietä pitkin. 
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
Päästöt vesiin, ilmaan, maaperään ja pohjaveteen 

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin, koska alueelle vastaanotetaan ai-
noastaan puhdasta maa-ainesta. Sadevedet suotautuvat maa-aineksen läpi ja kulkeutuvat kuiva-
tusputkea pitkin Taipaleenjokeen. 

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, maaperään tai pohjaveteen. 
 
Melu ja tärinä 

Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuva kuorma-auton ja työkoneen melu on lyhytaikaista. 
 
Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa ei synny jätettä, koska alueelle otetaan vastaan ainoastaan puhdasta maa-ainesta. 
 
Yleinen viihtyisyys ja ihmisten terveys 

Toiminnan ei arvioida vaikuttavan yleiseen viihtyvyyteen alueella tai ihmisten terveyteen.  
 
Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön 
 Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. 

 
TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
 
Käyttötarkkailu 

Täyttömaata tuodaan paikalle ainoastaan maanomistajan luvalla ja jokaisen täyttömaaerän 
osalta selvitetään maa-aineksen alkuperä. 
 

Päästötarkkailu 
Maanomistaja käy alueella aina, kun uutta maata tuodaan alueelle sekä tasoittaa alueen ja tar-
kastaa maa-aineksen laadun. 

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla Oriveden kaupungin internet-sivuilla 
24.11.–31.12.2020. Hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto läheisten kiinteistöjen omistajille. 
Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Oriveden kaupunginvirastossa. 

Lupahakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta. 
 
Tarkastukset Kiinteistöllä tehtiin tarkastus 05.10.2020. 

 
MUISTUTUKSET, MIELIPITEET JA LAUSUNNOT 
 

Muistutukset ja mielipiteet 
Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 
Lausunnot Lupahakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja, koska kyseessä on olemassa olevan toiminnan 

määräaikainen jatkaminen. Toiminnassa tai alueen ympäristöolosuhteissa ei ole tapahtunut 
muutoksia Oriveden ympäristölautakunnan 21.12.2015 antaman ympäristöluvan (Nro 8/2015, 
Dnro 137/66.661.01.01/2015) jälkeen. 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta myöntää                                                            ympäris-
tönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ylijäämämaiden vastaanotolle ja loppusijoittami-
selle Oriveden kaupungin Onnistaipaleen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Mattila 562-412-7-12. 

Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa esitetyllä tavalla noudattaen lisäksi seuraavia lu-
pamääräyksiä. 

 
Lupamääräykset 
 Yleiset määräykset 

1. Lupa oikeuttaa puhtaan maa-aineksen (jäteluokka 17.05.04) pysyvään sijoittamiseen lu-
pahakemuksessa rajatulle noin 6 200 m2:n alueelle (maankaatopaikka) loppusijoitetta-
van maa-aineksen kokonaismäärälle enintään noin 18 600 m3. 

Notkelmaa saa täyttää korkeintaan nykyisen ympäröivän peltoalueen tasalle, jotta seu-
dun viljelymaisemille ominainen luonteva kumpuilevuus säilyy myös tulevaisuudessa. 

2. Ruoppausmassoja, rakennusjätteitä tai pilaantuneilta alueilta kaivettuja aineksia ei saa 
sijoittaa maankaatopaikalle. Jätteet, joiden vastaanottoon luvan haltijalla ei ole lupaa, 
on palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle jätteen 
vastaanottopaikalle. 

 Melua ja ilmapäästöjä koskevat määräykset 

3. 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 7−22 eikä yöaikaista ohjearvoa 40 dB klo 22−7. 

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

4. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen pölynsidonnasta. Pölyävien materiaalien 
käsittely on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristölle haittaa. Pölyä-
mistä 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. 

 Vesien johtamista koskevat määräykset 

5. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumista.  

Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla alueelta johdettavien vesien laatua ottamalla vuo-
sina 2022 ja 2026 kuivatusputkesta tulevasta vedestä näyte ylivirtaamakausina keväällä 
ja syksyllä. Näytteistä tutkitaan vähintään pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, kokonais-
typpi, kokonaisfosfori, sulfaatti ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn). Näytteenotto on 
teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja analysointi akkreditoidussa laboratoriossa. 
Tutkimustulokset on toimitettava heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. Tu-
loksien perusteella valvontaviranomainen määrää näytteenotosta jatkossa. Valvontavi-
ranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa. 

 Jätteiden käsittelyä koskevat määräykset 

6. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu hygieenistä haittaa, epäsiisteyttä, ros-
kaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille taikka muuta haittaa 
tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. 

Mikäli toiminnasta aiheutuu kohtuutonta haittaa ympäristölle, tulee toiminnanharjoitta-
jan välittömästi ryhtyä toimiin haittojen poistamiseksi. 

7. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. 
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 Poikkeuksellisia tilanteita ja turvallisuutta koskevat määräykset 

8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava käytössä riittävä määrä 
imeytysmateriaalia sekä öljyntorjunta- ja alkusammutuskalusto. Vuotoina ympäristöön 
päässeet polttonesteet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi 
talteen. Mahdollisen vahingon sattuessa on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjun-
tatoimiin ja ilmoitettava vahingosta Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja valvontaviran-
omaiselle. 

 Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 

9. Toiminnan loputtua toiminta-alue siistitään. Toiminnan lopettamisen jälkeen, kuitenkin 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa, toiminnanharjoittajan tulee selvittää maape-
rän mahdollinen likaantuminen ja tarvittaessa puhdistaa voimassa olevien määräysten 
mukaisesti. 

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

10. Toiminnan loputtua luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta loppukatsel-
musta, jossa alueen tila tarkastetaan. 

 Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset 

11. Toiminnasta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviran-
omaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto, josta ilmenee seuraavat tiedot: 

− vastaanotetun maa-aineksen määrä, laatu ja alkuperä 

− syntyneiden jätteiden määrä ja toimituspaikat 

− alueella tehdyt toimenpiteet (mm. melun ja pölyn torjunta, kuivatusjärjestelyt, 
maisemointi) 

− selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista 
Yhteenvedon perusteena olevat selvitykset, kirjanpidot ja tutkimustulokset on säilytet-
tävä vähintään kuusi vuotta. 

 Selvillä olo 

12. Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä 
ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Luvan 
haltijan on järjestettävä toimintansa siten, että ympäristön pilaantuminen voidaan eh-
käistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mah-
dollisimman vähäiseksi. Luvan haltijan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön 
ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

 
Vakuus Luvan haltijalta ei vaadita vakuuden asettamista. Kysymyksessä on puhtaan maa-aineksen hyö-

dyntäminen maanrakennuksessa. Toiminnan taloudellinen laajuus, jätteen määrä ja ympäristö-
vaikutukset huomioiden toiminta on pienimuotoista. Toimittaessa hakemuksen, lupamääräys-
ten ja muiden säännösten mukaisesti vältetään suurien jätemäärien synty ja siten vakuudella 
katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat ennalta arvioiden jätteen määrä, laatu ja 
muut seikat huomioon ottaen vähäiset. 

 
Luvan voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa 31.05.2026 asti.  
 

Asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla myönnetyn luvan määräystä 
ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistami-
sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 
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Lupamaksu Ympäristönsuojelulain mukaisista maksullisista suoritteista määrätään ympäristölautakunnan 
24.09.2019 hyväksymässä ja 01.01.2020 voimaantulleessa Oriveden kaupungin ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksassa. 

 Ympäristönsuojelulain mukaisen jätteiden ammattimaisen tai laitosmaisen käsittelyn ympäristö-
lupahakemuksen käsittelymaksu veloitetaan taksan 3 §:n ja 5.1 §:n mukaisesti. Maksuun lisä-
tään kuulemiskustannukset. 

 2 800 € x (100 % − 30 %) + 4 x 55 € = 2 180 € 
 
RATKAISUN PERUSTELUT 
 
Yleiset perustelut 

Hakijalle on jo myönnetty lupa tilalla Mattila (562-412-7-12) sijaitsevan notkelman täyttämiseen 
pilaantumattomalla maa-aineksella. Vastaanotettavan maa-aineksen kokonaismäärä ja näin ol-
len toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena eivät muutu. 

Peltoalueiden lammikoiden, pensaikkoisten saarekkeiden ja kosteikkojen hävittäminen vähen-
tää lintujen pesäpaikkoja ym. luonnon monimuotoisuutta. Alueella on runsaasti korvaavia ympä-
ristöjä muun muassa joen ja järven rannoilla sekä metsän reunoilla. 

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ylijäämämaiden 
vastaanotto ja loppusijoittaminen hakemuksessa esitetyllä sijoituspaikalla täyttää ympäristön-
suojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, 
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Strateginen yleiskaavaehdotus ja Pirkan-
maan maakuntakaava 2040 eivät aseta estettä luvan myöntämiselle. 

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-
mista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu-
mista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan ai-
heuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski, alueen muu käyttö sekä lähimmät 
häiriintyvät kohteet. Toiminnanharjoittajalla 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. 
 

Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1. Loppusijoitettavan maa-aineksen määrä on lupahakemuksen mukainen. Loppu-
sijoitettavan maa-aineksen kokonaismäärä ei muutu toiminta-ajan jatkuessa.  

Määräyksen tarkoituksena on arvokkaan kulttuurimaiseman suojelu. 

Lupamääräys 2. Lupamääräys maankaatopaikalle sallitusta sijoitettavasta maa-aineksesta. Pi-
laantuneista maa-aineksista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Lupamääräys 3. 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 4. Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristölle ja terveydelle haitallisia pöly-
päästöjä ja hajuhaittoja sekä rajoittamaan aiheutuvaa haittaa mahdollisimman vähäiseksi. 

Lupamääräys 5. Ympäristönsuojelulain yleisten velvollisuuksien mukaan toiminnanharjoittajan 
on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hal-
linnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristönsuojelulain mu-
kaan valvontaviranomaisella on oikeus saada tehtävänsä suorittamista varten tarvittavia tietoja.  

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan vaikutuksista vesien laatuun. Määräyksellä 
estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten ja mahdollisten ympäristölle ja terveydelle hai-
tallisten yhdisteiden kulkeutumista ympäristön ojiin ja pintavesiin. Maankaatopaikalta suotautu-
vien vesien tarkkailun jatkaminen luvan päättymisen jälkeen on tarpeen toiminnan lopettami-
sen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailuun. Mikäli päästöissä vesistöihin havaitaan sellaisia muu-
toksia, joiden nojalla on syytä olettaa toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen riski, 
on perusteltua, että lupaviranomainen voi erikseen määrätä päästöjen mittaamisesta. Määräyk-
sellä varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöihin. 

Lupamääräykset 6−7. Toiminnanharjoittajan on kaikessa toiminnassa huolehdittava siitä, ettei 
jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Määräyksillä ohjataan jätteitä 
asialliseen käsittelyyn. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei ai-
heudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. 

Lupamääräys 8. Määräys on annettu turvallisuussyistä. Toiminnan seurauksena ei saa aiheutua 
maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia raken-
teellisin ja käyttöteknisin toimenpitein, ettei polttoainetta joudu maaperään, pinta- tai pohjave-
siin taikka viemäriverkostoon. Määräyksellä pyritään ehkäisemään häiriö- ja onnettomuustilan-
teita sekä vähentämään niistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja.  

Välitön ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle on tarpeen, jotta toimenpiteet ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi voidaan käynnistää välittömästi. Ilmoitusvelvollisuudella varmis-
tetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteu-
tuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutumisen valvonta. Toiminnanhar-
joittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. 

Lupamääräys 9. Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan päätyttyä edelleen lupamääräysten tai 
muiden säännösten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan 
terveys- ja ympäristövaikutusten selvittämisestä sekä tarkkailusta. Toiminnan päättyessä alue 
on siistittävä ja kunnostettava siten, että roskaamista ja maaperän pilaamiskieltoa sekä maape-
rän puhdistamisvelvollisuutta koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat toiminnan osalta täyte-
tyiksi. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä, vierasaineita 
tai muuta tarpeetonta materiaalia.  

Kiinteistön omistajalla/haltijalla on huolehtimisvelvollisuus haitallisten vieraslajien hävittämi-
sestä. 

Lupamääräys 10. Toiminnan päättyessä valvontaviranomainen tekee alueelle lopputarkastuk-
sen, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla.  

Lupamääräys 11. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset oat tarpeen lainsäädännön ja 
lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi, toiminnan valvomiseksi ja toiminnan ympäris-
tövaikutusten selvittämiseksi.  

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää 
suunnitelmallista tarkkailua ja raportointia. 

Lupamääräys 12. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi sel-
villä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. 
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Sovelletut säännökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 
34, 37, 39, 39 a, 40, 42, 43, 44, 44 a, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 62, 64, 65, 66, 70, 83, 85, 85a, 86, 
87, 89, 90, 94, 96, 123, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 170, 172, 190, 191, 205, 209 §  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23 § 
Jätelaki (646/2011) 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 28, 29, 31, 72, 73, 74, 91, 118, 119, 120, 
122, 123 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 22, 25 §, liite 4 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 § 

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 
02.06.2021. 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) 

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

Tämän luvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan 
20.04.2021 §:ssä 48. 

 
 

 
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.  
 

 
 


