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ASIA
Päätös maa-aineslain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta sekä
ympäristönsuojelulain 27§:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta murskausaseman toimintaan.
HAKIJA
Tapio Pahkakangas Oy
Karvosenkuja 224
62500 Evijärvi
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Kalliokiviaineksen ottaminen, louhinta ja murskaus siirrettävällä murskausasemalla.
Evijärven kunta, Evijärven kylä, kiinteistöt Kalliosola 52-401-1-356 ja Kalliorinne
52-401-1-217.
Toiminta sijoittuu Kalliokankaan kallioalueelle Evijärven kunnassa kantatien 63 ja
kantatie 68:n risteyksestä Kauhavalle päin noin 2,5 km:n etäisyydelle ja kantatie 63
eteläpuolelle.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4§:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheauttavaan toimintaan on oltava lupa. YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7e mukaan
siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on ympäristöluvanvaraista toimintaa.
MAL 4a§ ja YSL 47a§:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja
samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava
päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.
TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2§:n kohdan 6 b) mukaan. Evijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta käsittelee
maa-ainesluvat.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille 9.3.2021.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS
Kiinteistölle Kalliosola 52-401-1-310, joka on nykyisin 52-401-1-356 ja kiinteistölle
Kalliorinne 52-401-1-217, Evijärven kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt
11.1.2011 maa-ainesten ottamiselle luvan. Tekninen lautakunta on myöntänyt murskausasemalle ympäristöluvan 29.11.2011. Molempien lupien voimassaolo on päättynyt yhtä aikaa 14.2.2021.
Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa (2005)
alue sijoittuu kalliokiviaineksen ottamisalueelle.
SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Ottoalue sijaitsee kantatie 63 varrella noin 2,5 km Evijärven ns. Mäntyhovin risteyksestä länteen (kantateiden 63 ja 68 risteys). Lähin asutus sijaitsee noin 1500 metrin
etäisyydellä hakemuksen mukaisesta ottoalueen rajasta, alueen eteläpuolella. Alle 500
m:n etäisyydellä ei ole asuinrakennuksia. Turkistarhan kiinteistö 52-402-3-183 rajoittuu hakemuksen kiinteistöön 52-401-1-356 kahdelta sivulta, tarhan koillis- ja kaakkoissivuilla. Hakemuksen mukainen uusi ottoalue sijoittuu 11.1.2011 myönnetyn luvan mukaisen ottoalueen eteläpuolelle kiinteistöille 52-401-1-356 ja 52-401-1-217.
Muutoin ympäristö on metsätalousaluetta.
Suunniteltu alue ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan käytettävällä pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella ole talouskaivoja. Lähin Mönkin pohjavesialue sijaitsee
noin 2,5 km etäisyydellä alueen länsipuolella. Pohjaveden ylimmäksi korkeudeksi ottamisalueella on ilmoitettu +79,00, 11.1.2011 myönnetyn luvan mukaisesti.
TOIMINTA
1. Hakemus kalliokiviaineksen ottamiseen
440 000 k-m3 kalliokiviaineksen ottamiselle haetaan lupaa 10 vuoden ajalle. Lupaa
haetaan maa-ainesten ottamiselle ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §)
Ottoalueen pinta-ala on 44 000 m2. Maanpinnan korkeus vaihtelee ottoalueella noin
+82,50 - +87,50 m:n välillä. Kiviaineksen ottamissyvyys on +75,00. Ottamissyvyys
vaihtelee n. 7,5 – 12,5 m. Hakemuksen mukaan ottamissuunta kiviaineksen ottamisessa lounas-kaakko suunnassa. Ottoalueen muut reunaton esitetty louhitavaksi pystysuoriksi. Hakemuksen leikkauskuvan mukaan ottamisalue sijoittuu pääasiassa kiinteistölle
52-401-1-356 ja kiinteistön 52-401-1-217 puolelle noin viisi metriä.
1.2. Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma
-

Pintamaat, noin 8 800 m3-ktr 1, muotoillaan valliksi ottokuopan ympärille
Alueella ei kaivannaisjätealueita.

2. Hakemus kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen
Ympäristölupaa haetaan kiinteistöltä 52-401-1-356 ja 52-401-1-217 otettavan kalliokiviaineksen louhinnalle, murskaukseen, murskausmateriaalin varastoinnille ja kuljetukselle sekä kierrätysasfaltin murskaamiselle. Lupaa haetaan keskimäärin 50 000
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tonnin, maksimissaan 100 000 tonnin kalliokivimurskeen tuottamiseen vuodessa siirrettävässä murskaamossa. Muualta ei tuoda kiviainesta murskattavaksi. Kierrätysasfalttia murskataan vain tarvittaessa. Murskattava kierrätysasfaltin määrää ei ole esitetty. Toimintaan liittyy tarvittaessa asfalttiasema.
Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja toiminnan aloittamiseen ennen kuin ympäristölupapäätös on lain voimainen (YSL 199§)
Toiminta sijoittuu kiinteistölle Kalliosola 52-401-1-356 tai Kalliorinne 52-401-1-217
jolla on jo ennestään otettu ja murskattu kiviaineksia. Laitoksen koordinaateiksi on
ilmoitettu N 7030420, E 320220.
2.1. Louhinta
Ottaminen aloitetaan kallion räjäyttämisellä ja louhimisella. Kallioon porataan reikiä,
joihin laitetaan räjäytysainetta. Räjäytystöistä vastaa ulkopuolinen toimija.
2.2. Murskausprosessi
Murskaus tehdään siirrettävällä mobiilimurskauslaitteistolla.
2.3.Toiminta-ajat
Päivittäiset toiminta-ajat ovat:
- murskaus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00 - 22.00
- poraaminen arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
- rikotus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
- räjäytykset arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
- kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00- 22.00
Murskausta tehdään vuosina 2021-2031 eli 10 vuotta. Laitos ei ole toiminnassa jatkuvasti, noin 2-3 kertaa vuoden aikana. Kerrallaan noin 1 kk:n ajan
3. Ympäristöhaittojen vähentäminen sekä alueen turvallisuus maa-ainesten oton
aikana
Alueella ei varastoida polttoaineita. Murskaustoiminnasta ei synny jätteitä. Murskausurakoitsija huolehtii murskaustyön aikana mahdollisesti syntyvän taukotilojen talousjätteen asianmukaisesti käsiteltäväksi.
Murskausasema sijoitetaan louhoksen pohjalle.
Toiminnassa ei tarvita vettä. Vesipumpulle otetaan tarvittaessa virta verkosta.
Varaudutaan öljyntorjunta-ainein sekä alkusammutusvälinein.
4. Liikenne
Liikenne ottoalueelle kulkee kantatieltä 63 liittymän kautta. Arvioitu keskimääräinen
liikennemäärä on 20-50 kertaa rakasta ajoneuvoa vuorokaudessa.
5.Tukitoimintojen alue
Murskattu kiviaines ja varastokasat sijoitetaan louhoksen pohjalle.
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6. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
Hakemuksen mukaan kallion louhinnalla ja murskausaseman toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen, vesistöihin ja niiden käyttöön eikä
maaperään eikä pohjaveteen. Louhos sijaitsee maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueella.
7. Jälkihoito ja alueen tuleva käyttö
Hakemuksessa ei ole esitetty toimenpiteitä.
ASIAN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu 11.3.-9.4.2021.Kuulutus on ollut nähtävillä Evijärven
kunnan internet – sivuilla. Asiasta on erikseen tiedotettu rajanaapureita ja lähialueen
kiinteistöjä 600 m etäisyydelle. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Evijärven kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveydenhuollon lausunto. Lausunto on tullut
22.4.2021 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan seuraavaa:
” Toimintaa tulee harjoittaa niin, ettei siitä aiheudu TsL 1§:n mukaista terveyshaittaa
elinympäristölle ja toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksi
lön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveys
haittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy (TsL 2§).
Toimintaa harjoitettaessa tulee ottaa huomioon Valtioneuvoston asetus turkiseläinten
suojelusta 20.10.2011/1084, jossa todetaan, että tarhan ympäristön on oltava riittävän
rauhallinen ja meluton, turkiseläinten pitopaikassa on vältettävä tarpeetonta melua se
kä tiineiden ja vastasynnyttäneiden eläinten tarpeetonta häiritsemistä. Edellisen murskausaseman ympäristöluvan voimassa ollessa ei ole tullut valituksia toiminnan vaikutuksista turkistarhaukseen.”
Muistutukset ja mielipiteet
Muistutus
Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus kuulutusaikana. Muistutus on jätetty kiinteistön 52-401-1-177 omistajan toimesta. Muistutus päätöksen liitteenä 1.
Vastine
Muistutuksesta on annettu vastine 29.4.2021. Vastine on päätöksen liitteenä 2.
Tarkastukset
Ympäristösihteeri, kunnaninsinööri ja teknisenlautakunnan puheenjohtaja ovat tehneet
tarkastuksen 26.4.2021. Tarkastuspöytäkirja on liitetty asiakirjoihin.
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VIRANOMAISEN RATKAISU
Evijärven tekninen lautakunta myöntää Pahkakangas Oy:lle maa-aineslain 4 § mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan Evijärven kunnan Evijärven kylän kiinteistölle Kalliosola 52-404-1-356
ja Kalliorinne 52-401-1-217 hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti.
Lupamääräykset:
Ottamisalue, kaivusyvyys, tuotanto- ja varastointo
1. Kiviaineksen kokonaismäärä on enintään 440 000 k-m3ja ottamisalue noin 44 000
m2 hakemuksessa esitetyn ottoalueen asemapiirustuksen mukaisella alueella (viivoitettu alue). Ottoalueelle tulee merkitä pysyvästi korkotaso ottotason seuraamista varten.
Ottamista ei saa ulottaa esitettyä ottotasoa +75,00 m alemmas.
Maa-ainesten ottamista ei saa aloittaa siten, että tieoikeus tilalle 52-401-1-277 katkeaa. Ottamista rekisterikarttojen mukaiselta tieoikeusalueelta K6445/2 kiinteistöllä 52401-1-356 ja tieoikeusalueelta K6451 kiinteistöllä 52-401-1-217 ei saa aloittaa ennen
kuin vireillä olevassa yksityistietoimituksessa (toimitusnumero 2021-663064) on päätetty edellä mainittujen ottoalueella olevien tieoikeuksien lakkauttamisesta ja päätös
on lainvoiminen tai oikeutetun tilan omistaja / haltija on kirjallisesti hyväksynyt maaainesten ottamisen aloittamisen kyseisiltä lakkautetuilta tiealueilta ennen yksityistietoimituksessa tehdyn päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Kalliokiviaineksia ei saa ottaa 10 metriä lähempää naapurikiinteistöjen rajaa ilman
suostumusta. Lisäksi kiinteistöllä 52-401-1-356 sijaitsevien tiealueen K6445/2 (2 m)
ja kiinteistöllä 52-401-1-217 tiealueen K6451 (5 m) reunoista tulee jättää vähintään 10
m ottamatta kalliokiviaineksia ennen kuin yksityistietoimituksessa kyseiset tiet on
lainvoimaisesti lakkautettu tai oikeutetun tilan omistaja / haltija on kirjallisesti hyväksynyt maa-ainesten ottamisen aloittamisen kyseisiltä lakkautetuilta tiealueilta ennen
yksityistietoimituksessa tehdyn päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Kiinteistöllä 52-4011-356 sijaitsevan tiealueen K38524 (6m) reunaan tulee jättää 10 m:n suoja-alue, josta
kiviainesta ei oteta.
2. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein (puu-, metalli- tai
muovipaalut). Hakija on velvollinen pitämään merkinnät asianmukaisessa kunnossa
luvan voimassaoloajan.
3. Tuotetun kalliokivimurskeen määrä voi vaihdella hakemuksen mukaisesti 50 000100 000 tonnia vuodessa. Murske voidaan varastoida hakemuksessa esitetyllä
louhosmontun pohjalla. Asfalttijätteen satunnainen murskaus on hyväksyttävää, kun
se tapahtuu mm. rekisteröidyn asfalttiaseman yhteydessä ja/tai sen hyödyntämisestä
on tehty asianmukaiset ilmoitukset.
4. Alueelle ei saa vastaanottaa ja varastoida jätteitä tai materiaaleja, joita ei ole
mainittu luvassa.
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Melu, tärinä ja pöly
5. Murskausasema voidaan sijoittaa hakemuksen mukaisesti kiinteistöllä 52-401-1356 ja 52-401-1-217. Alueelle sijoitettavasta asfalttiasemasta tulee tehdä erillinen
rekisteröinti-ilmoitus.
6. Louhinnan ja murskauksen tulee täyttää ns. MURAUS-asetuksen (800/2010)
vaatimukset. Toiminnan aiheuttama melutaso (A-painotettu ekvivalennttitaso LAeq)
ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käytettävällä alueella päivällä (klo 7-22) 55 dB ja
yöllä (klo 7-22) 50 dB. Muutoin toimintaa saa harjoittaa hakemuksen mukaisesti
arkipäivisin klo 6-22. Kuormaus ja kuljetus lauantaisin on sallittua klo 7-18.
Toiminnassa on huomioitava ottoalueeseen rajoittuva turkistarha. Eläinten
penikointiaikana 15.3.-30.6 kalliokiviaineksen louhintaa tai murskausta ei saa
harjoittaa ellei kyseisen turkistarhan tarhaaja katso, että toiminnasta ei aiheudu haittaa.
7. Räjäytykset ja louhinta tulee suunnitella ja toteuttaa valtioneuvoston asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) mukaisesti. Räjäytykset tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, että aiheutuva tärinä jää mahdollisimman pieneksi.
8. Murskauksessa käytettävä laitos tulee sijoittaa alueen matalimmalle kohdalle tai lähelle rintausta. Varastokasat tulee sijoittaa siten, että melun leviäminen estyy. Lisäksi
murskaamon melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla meluntorjuntatoimilla.
9. Murskaamon pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai koteloimalla murskauslaitteistot tai muulla vastaavalla menetelmällä. Varastokasoja ja kuormia tulee tarpeen
mukaan kastella pölyämisen ehkäisemiseksi. Toiminta-alue ja käytettävät tiet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.
Kuormattavan ja kuljettimelta putoavan kiviaineksen ja seulottavan maa-aineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi.
Päästöt maaperään ja pohjaveteen
10. Alueella ei saa pitää suojarakenteettomia polttoaineiden säiliöitä tai varastoja tai
vaarallisten jätteiden jätevarastoja. Alueelle ei saa sijoittaa pysyviä polttoainesäiliöitä.
11. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toimintaalueella. Mikäli alueella on tarpeen säilyttää tai tehdä koneiden huoltoja, tulee alueet
suojat siten, ettei haitta-aineita pääse ympäristöön.
12. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee alueella ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin öljyyntyneen maan puhdistamiseksi. Alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja
vuotojen torjuntakalusto. Vahinkotapauksista on ilmoitettava paloviranomaisille, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
13. Kalliolouhoksesta pois pumpattavat vedet tulee johtaa ojastoon laskeutusaltaan
kautta tai muutoin estää kiintoaineksen pääseminen ojaverkostoon. Pumpattavien vesien ei saa aiheuttaa haittaa naapurikiinteistölle ja ojastoille. Maa-ainesten ottaja vastaa aiheuttamistaan haitoista.
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14. Mahdolliset sosiaalitilojen jätevedet tulee käsitellä valtioneuvoston asetuksen
209/2011 mukaisesti. Jätevedet voidaan johtaa umpikaivoon. Kuivakäymäläjätteet tulee toimittaa kompostoitavaksi paikkaan, jossa ne eivät aiheuta pinta- ja pohjavesien
pilaantumista.
Jätteet
15. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida niin, ettei jätteistä aiheudu
roskaantumista, maaperän tai pohja- ja pintavesien pilaantumista tai muuta haittaa
ympäristölle. Toiminnassa muodostuvat yhdyskuntajätteet tulee toimittaa jätehuoltomääräysten mukaiseen käsittelyyn. Hyötykäyttöön menevä jäte, esim. metallijäte, on
lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi.
16. Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman
mukaisesti.
Turvallisuus
17. Ottamistoiminnan aikana alueelle syntyvät korkeat rintaukset tulee merkitä selkeästi turvallisuuden varmistamiseksi. Hakemuksessa esitetyn ottoalueen (viivoitettu
alue) reunoille, missä korkeusero jää pysyvästi yli kolme metriä, tulee tehdä kiinteä
metallinen 1,5 metriä korkea aita tai vastaava suojarakenne niin, että suojarakenteiden
yli/läpi vahingossa ei voi päästä putoamaan louhosalueelle. Alue tulee merkitä varoituskyltein.
Tiealueen K38524 (6m) reunaan 10 m leveälle jätettävälle suoja-alueelle, mistä ei
oteta kalliokiviainesta (ks. kohta 1), tulee tehdä kiinteä metallinen 1,5 metriä korkea
aita tai vastaava suojarakenne niin, että suojarakenteiden yli/läpi vahingossa ei voi
päästä putoamaan louhosalueelle.
Luvan haltija vastaa alueen turvallisuudesta.
Maa-ainesten ottaja vastaa kaikista lähikiinteistöille aiheuttamistaan haitoista, ellei
niitä ole pidettävä vähäisinä, maa-aines lain 9 §:n mukaisesti.
Liikenne
18. Maa-ainesten kuljetus on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai turvallisuusriskiä kantatie 63 tai muulle liikenteelle.
19. Maa-ainesten ottaminen on järjestettävä niin, että ulkopuolisten pääsy alueelle on
estetty.
Paras käyttökelpoinen tekniikka
20. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan
kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon.
Tarkkailu ja raportointi
21. Toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkailtava toiminnan aikana päivittäin
sekä tarkistettava koneiden kunto säännöllisesti.
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22. Laitoksen toiminnasta on toiminnanharjoittajan toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käy ilmi seuraavat tiedot.
– toiminta-ajat
– räjäytysten määrä
– tuotantomäärä eli murskatun kiviaineksen määrä sekä sen varastotilanne
– käytetyn polttoaineen kulutus
– syntyneiden jätteiden määrä ja toimituspaikat
– poikkeukselliset tilanteet
23. Maa-ainesten osalta vuotuisesta ottamismäärästä tulee tehdä ilmoitus tammikuun
loppuun mennessä maa-aineslupien sähköiseen valvontajärjestelmään NOTTO tai
toimitettava tiedot kirjallisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-aineksia ei ole otettu.
Toiminnan muutos tai lopettaminen
24.Toiminnan valvonnan kannalta olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä hyvissä
ajoin ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
25. Toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan tulee ennakolta ilmoittaa toiminnan loppumisajankohdasta ja esittää selvitys alueen siistimisestä ja mahdollisesta puhdistamistarpeesta
ja puhdistamisesta.
Lupapäätöksen mukaiset suojaukset tulee olla valmiina luvan voimassaolon aikana.
Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä turvallisuusriskiä.
Annettu vakuus voidaan palauttaa valvontaviranomaisen tekemän ja hyväksytyn lopputarkastuksen jälkeen.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Lupamääräyksissä on huomioitu jätetty muistutus sekä vastine sekä ympäristöterveysviranomaisen lausunto.
Maa‐aineslain (MAL 555/1981) 6 §:n mukaan lupa maa‐ainesten ottamiseen on
myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava
huomioon myös lupamääräysten vaikutus.
Hakija on esittänyt hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna maa-ainesten oton voidaan katsoa
olevan maa-aineslain mukaista.
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Ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon olosuhteissa eikä tärkeän pohjavesialueen
veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Ottamisalue sijoittuu maakuntakaavassa
merkitylle kalliokiviaineksen ottoalueelle.
Maa-ainesten ottohakemus sijoittuu samoille tiloille Kalliosola 52-404-1-356 ja Kalliorinne 52-401-1-217 kuin 11.1.2011 annettu maa-ainesten lupapäätös. Tässä luvassa
annetut määräykset koskevat uuttaa hakemuksessa esitettyä ottoaluetta (asemapiirustuksessa viivoitettu alue). Maa-ainesten ottoluvassa 11.1.2011 annetut määräykset liittyvät kyseisen luvan mukaiseen ottoalueeseen. Aikaisemmassa maa-ainesten ottamisessa mahdollisesti tapahtunut lupamääräysten vastainen toiminta ei kuulu tässä maaainesten lupapäätöksessä huomioitaviin asioihin. Muistutuksessa ja vastineessa tältä
osin esitetyt kohdat jätetään huomioimatta.
Maa-aineslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos ainesten ottaminen alentaa viereisen tai
lähistöllä sijaitsevan kiinteistön arvoa tai aiheuttaa muuta sellaista vahinkoa tai haittaa
kiinteistön käyttämiselle, mitä ei ole pidettävä vähäisenä, on kiinteistön omistajalla ja
haltijalla oikeus ainesten ottajalta täysi korvaus haitasta, joka ainesten ottamisesta aiheutuu. Korvausta on vaadittava viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta. Jollei korvauksesta sovita, kysymys oikeudesta korvaukseen ratkaistaan ja
korvaus määrätään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua
lakia noudattaen toimituksessa, jota haetaan Maanmittauslaitoksella.
Saman pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös sellaisen vahingon ja haitan korvaamista, joka aiheutuu ainesten ottamisesta ilman lupaa
tai muutoin vastoin tämän lain säännöksiä.
Toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 49 §:ssä esitetyt vaatimukset luvan myöntämiselle, sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden
pilaantumista, erityisten luonnon olojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapurustolle, kun lupamääräykset huomioidaan.
Maa-ainesten ottoluvan ja murskausaseman ympäristöluvan myöntämisessä on huomioitu ympäristöterveysviranomaisen lausunto. Ottotoiminta sijoittuu häiriintyvistä
kohteista yli 500 metrin etäisyydelle ja ei sijoitu suojeltavalle alueelle eikä lähiympäristössä ole suojeltavia kohteita.
Lupamääräyksien perustelut
Kokonaisottomäärä, vuotuinen ottomäärä ja ottotasot on hyväksytty hakemuksen mukaisina.
Tässä luvalla ei voida muuttaa kiinteistöjä Kalliosola 52-404-1-356 ja Kalliorinne 52401-1-217 rasittavia kuluoikeuksia, vaan se tehdään Maamittauslaitoksen tietoimituksissa. Luvalla ei myöskään voida loukata olemassa olevia tieoikeuksia. Lupamääräyksillä pyritään varmistamaan, että kulkuoikeudet pysyvät kulkukelpoisina, kunnes tietoimituksessa tehty tiealueiden lakkautuspäätös on saanut lainvoiman. Tierasitteen
siirtäminen tai lakkauttaminen ei kuulu ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan.
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Määräyksessä on huomioitu muistutus ja vastine. Hakija on jättänyt yksityistietoimitushakemuksen Maanmittauslaitokselle 26.4.2021 vastineeseen liitettyjen asiakirjojen
mukaisesti. (määräys 1)
Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä
toiminta laajene naapurikiinteistöjen puolelle tai laajemmalle alueelle kuin lupamääräyksissä on määrätty. (määräys 2)
Murskattavan kiviaineksen ja syntyvän murskeen määrä on hakemuksen mukainen.
Asfalttijätteen murskaus ja hyödyntäminen ovat MARA-asetuksen mukaista toimintaa. (määräys 3)
Jätteitä ei ole lupa tuoda ja varastoida maa-ainesten ottoalueella. (määräys 4)
Murskausaseman sijoittaminen on annettu hakemuksen mukaisesti. (määräys 5)
Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista, joita tulee noudattaa. Lähin asuintalo on yli 500 m päässä toiminta-alueesta, jolloin asetuksen
800/2010 §8 mukaisia toiminta-aikoja ei ole tarve määrätä. Toiminnassa on huomioitava turkiseläinten herkkä penikoimisaika (määräys 6)
Räjäytyksiin liittyvät määräykset on annettu turvallisuuden vuoksi. (määräys 7)
Toiminnan suunnittelulla voidaan vähentää siitä aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja. Pölyäminen voidaan ehkäistä kastelulla ym. keinoilla elolliselle luonnolle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Määräyksessä on huomioitu asetus 800/2010.
(määräys 8,9)
Pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi on annettu määräys polttonestesäiliöiden varastoinnista, suojarakenteista sekä vaarallisten
jätteiden varastoinnista ja koneiden varastoinnista ja huollosta. (määräys 10,11)
Öljyvuodot ovat yksi merkittävä toimintariski ja toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävä varautuminen mahdollisiin öljyvuotoihin. Kaikissa onnettomuustilanteissa tulee
tiedottaa palo- ja pelastusviranomaisia sekä ympäristönsuojeluviranomaisia. (määräys
12)
Alueen pintavesien johtaminen tulee tapahtua hallitusti, jotta estetään mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. (määräys 13)
Mahdolliset käymälä- ja muut jätevedet käsitellään ns. hajajätevesiasetuksen mukaisesti. (määräys 14)
Jätteet tulee käsitellä ja varastoida niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista muuta ympäristön pilaantumista. Jätehuollossa on toimittava jätelain ja voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. (määräys 15)
Ympäristönsuojelulain 113 §:n mukaan kaivannaistoimintaa koskevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset kaivannaisjätteestä sekä toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta (määräys 16)
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Alueen suojarakenteita koskevat määräykset on annettu yleisen- ja työturvallisuuden
varmistamiseksi. Maa-ainesten ottajalla on vastuu, mikäli toiminnasta aiheutuu haittoja lähikiinteistöille (määräys 17)
Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, ettei toiminnasta aiheudu haittaa liikenteelle ja että
ottoalueelle ei tule asiatonta liikennettä (määräys 18-19).
Kun toimintaa harjoitetaan ammattimaisesti, parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen, mahdolliset haitat pysyvät pieninä tai niitä ei synny lainkaan. (määräys 20)
Lupamääräykset 21-23 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja luvan valvomisen
sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ympäristönsuojeluviranomainen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnasta lähetetään vuosittain yhteenveto ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-ainesten ottotiedot syötetään Notto- rekisteriin.
Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit on poistettu,
mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistettu ja varastoidut jätteet poistettu toimintaalueelta. Maa-ainesten oton osalta alue on kunnostettu ja luvan mukaiset suojarakenteet ovat tehtynä. Ympäristönsuojeluviranomaiselta tekee lopputarkastuksen, minkä
perusteella määrätty vakuus voidaan palauttaa. (määräys 24,25)
TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Toiminnanharjoittaja on hakenut MAL 21 § sekä YSL 199 § mukaista lupaa
aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Evijärven ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta luvan mukaisia määräyksiä noudattaen.
Perustelut
Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisemallista arvoa. Alue on voimassaoleva maakuntakaavan mukaista kalliokiviaineksen ottoaluetta. Maa-ainesten ottamista on alueella tehty jo kauan.
Toiminnan aloittamisvakuuden määrä on esitetty kohdassa: Maksut ja niiden määräytyminen.
LUVAN VOIMASSAOLO
Päätöksen voimassaolo
Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Päätös on voimassa 3.5.2031 saakka. Mikäli toimintaa
tämän jälkeen jatketaan, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa uusi maa‐aineslupa‐ ja
ympäristölupahakemus. Luvan mukaiset vakuudet voidaan palauttaa lopputarkastuksen jälkeen.
Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia
määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
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MAKSUT JA VAKUUDET
Maa-ainesvakuus
Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus lupamääräysten suorittamisesta. Voimassa
olevan taksan mukaisesti maa-ainesvakuus on 17 770 euroa. Vakuus tulee toimittaa
ennen kuin maa-ainesten ottaminen aloitetaan. Vakuuden tulee olla voimassa siihen
saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus
on lopputarkastuksessa hyväksytty.
Lupahakemuksen maksut
Lupamaksut määräytyvät voimassaolevan maa-ainestaksan (Khall 5.6.2017) ja ympäristönsuojeluviranomaisen (Khall 30.3.2015) mukaisesti.
- Ottamissuunnitelman tarkistaminen 2075 €
- Siirrettävän murskaamon toiminta, vähintään 50 päivää, 1176 € (30 % alennus)
Tämän maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksusta tulee 3 251 euroa.
Vuotuinen valvontamaksu
Ottamissuunnitelman ja ympäristöluvan valvonnasta perittävät maksut määräytyvät
kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5‐12, 14‐17, 20, 22, 27, 34, 39, 42‐44,47a
‐49, 52‐53, 58‐62, 66, 70, 83‐85, 87, 96, 111‐114, 123, 167‐168, 170, 190‐191, 199,
205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2‐4, 6, 11‐15, 18 §
Maa‐aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3–7, 9–16, 19–21, 23, 23 a, 23 b §
Valtioneuvoston asetus maa‐ainesten ottamisesta (926/2005) 1–4, 6–9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1‐4, 6‐8, 12‐13, 16 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (MURAUS‐asetus 800/2010)
Jätelaki (646/2011) 11-13,72
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (30.3.2015) § 77
Evijärven kunnan maa‐ainestaksa (Khall 30.3.2015)
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös kirjallisena
Hakija
Etelä-Pohjanmaan ELY‐keskus / ympäristö ja luonnonvarat,
Ilmoitus päätöksestä
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Ilmoitetaan kirjeellä naapureille, joille on lähetty tieto lupahakemuksesta vireilletulosta.
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Päätöksestä kuulutetaan Evijärven kunnan internet‐sivulla.
MUUTOKSENHAKU
Valitusosoitus liitteenä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Evijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen § 3.5.2021 saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.
Valitusaika päättyy 14.6.2021
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-valittajan nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös
faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että
se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan vii
meisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:
PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:
029 56 42780
faksi:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:
klo 8–16.15
Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-maksu on 250 euroa. Mikäli
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija. ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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