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JJ Kiinteistökehitys Oy, ympäristö- ja maa-aineslain mukainen yhteislu-
pa, maa-ainesten ottaminen sekä murskaus ja louhinta, Latomäki, My-
nämäki 
  

ASIA 
 
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta ympäristö-
lupahakemuksesta kallion louhinnalle ja siirrettävälle murskaamolle se-
kä maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottolupa-
hakemuksesta. Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4a §:n ja 
ympäristönsuojelulain 47a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä.  
 
Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 
21 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamisesta mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. 
 
LUVAN HAKIJA 
 
JJ Kiinteistökehitys Oy 
21100 Naantali 
y-tunnus 2835697-3 

 
KIINTEISTÖT JA MAANOMISTAJAT 
 
Lupahakemuksen mukainen maa-ainesten otto sekä louhinta ja murs-
kaus koskevat kiinteistöä 503-445-7-90, jonka omistaa JJ Kiinteistökehi-
tys Oy. Tukitoiminnot sijoittuvat kiinteistölle 503-445-2-27, joka on yksi-
tyisen maanomistajan hallinnassa. Yhtiö on sopinut maanomistajan 
kanssa alueen käytöstä. 
 
SIJAINTI 
 
Lupahakemusalue sijaitsee Mynämäen kunnan Nihattulan kylässä. Lu-
pahakemuksia koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulu-
kon 2 kohtien 7c ja 7e mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista (ki-
ven louhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä ki-
venlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja kiinteä 
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murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murs-
kaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää). 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  
 
Maa-aineslain 7 §:n perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian. Ympäris-
tönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 6 perusteella ympäristö-
lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympä-
ristönsuojeluviranomaisena Mynämäen kunnassa toimii tekninen lauta-
kunta.  
 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
Sekä maa-aineslupahakemus että ympäristölupahakemus ovat tulleet 
vireille 29.11.2019. Hakemuksia on täydennetty liitekartoilla ja ottamis-
suunnitelmalla 16.1.2020. Muutetuilla otto- ja murskausmäärillä toimi-
tetut lupahakemukset on toimitettu 21.1.2020. 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-
TILANNE 
 
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-
Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi. Hankealueella ei ole voimassa olevaa osayleis- tai 
asemakaavaa.  
 
Alueelle on myönnetty maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ot-
tamiseen (Kh 9.2.2010 § 45) ja ympäristönsuojelulain mukainen lupa 
kallion louhintaa ja murskaukseen (22.1.2010 § 1). Maa-ainesluvan 
voimassaolo on loppunut 9.3.2020. Ympäristölupa on ollut voimassa 
toistaiseksi, hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tullut jättää 
31.12.2019 mennessä.  
 
TIEDOT ALUEEN YMPÄRISTÖSTÄ 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet 
 
Lupahakemuksissa esitetyn hankealueen naapurikiinteistöillä ei ole 
asuinrakennuksia. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat noin 450 metrin 
etäisyydellä sijaitsevat vapaa-ajan rakennukset toiminta-alueesta ete-
lään ja pohjoiseen sekä yli 750 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta 
koilliseen ja luoteeseen sijaitsevat vakituisesti asutut kiinteistöt.  
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Pohja-ja pintavesiolosuhteet 
 
Hankealue sijaitsee noin 1,7 kilometrin päässä Motellin (0250303) 1-
luokan pohjavesialueesta ja noin 1,8 kilometrin päässä Maansillan 
(0250304) 2-luokan pohjavesialueesta. Ottamisalueella ei ole vedenot-
tamoja tai kaivoja.  
 
Hankealue kuuluu Laajoen valuma-alueeseen, jonka pinta-ala on 392,78 
km2 ja alueen järvisyys 2,03 %. Ottoalueella ei ole merkittäviä pintave-
siesiintymiä. Alue sijaitsee noin 500 metrin päässä Laajoesta. 
 
Lupa-alueen pintavedet purkautuvat pohjoiseen, itään ja kaakkoon. 
 
Luonto ja maisema 
 
Maa-ainesten ottamisalueen itäpuoleinen kiinteistö on vanha maa-
ainesten ottoalue. Lupakohteen etelä- ja itäpuoliset kiinteistöt ovat 
metsätalouskäytössä. Lupa-alueen pohjoispuolella kulkee Kallipääntie, 
jonka pohjoispuolella olevat kiinteistöt ovat maatalouskäytössä.  
 
Lupa-alue on osittain peitteistä ja osittain avokalliota. Kiinteistölle on 
tehty avohakkuu. Lupa-alueen lähiympäristö on havupuuvaltaista met-
sämaastoa.  
 
Lupa-alue on maisemakuvaltaan tavanomaista kallio- ja metsämaise-
maa, eikä se ole maisema-arvoltaan merkittävä. Alueella ei myöskään 
sijaitse erikoisia luonnonesiintymiä. Luonnontilaiset alueet lupa-alueen 
ympäristössä ovat osittain loiva- ja osittain jyrkkäpiirteisiä ja osittain 
havupuuvaltaisen metsän peittämiä ja osittain hakkuuaukeita. Pohjois-
puolella on laajahko tasainen peltoaukea.  
 
Lähistöllä ei ole maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai geologisesti 
arvokkaaksi luokiteltuja kohteita eikä suojeltuja luontoarvoja. Lupa-
alueen kallioaluetta ei ole mainittu luonnon- ja maisemansuojelun kan-
nalta arvokkaiden kallioalueiden luettelossa.  
 
Alue ei sijaitse Natura 2000 –ohjelmaan kuuluvalla alueella eikä sen lä-
heisyydessä. Maisema on tavanomaista kallio- ja metsämaisemaa, jolla 
on jo suoritettu kallion louhintaa. Alueella ei ole maisemallista merkit-
tävyyttä eikä siellä ole erikoisia luonnonesiintymiä.  
 
HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA 
 
- Ottamisalueen pinta-ala: 2,75 ha 
- Ottoalueen pinta-ala: 2,4 ha 
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- Kokonaisottomäärä: 149 000 m3ktr 
- Arvioitu vuotuinen ottomäärä: 14 900 m3ktr 
- Haettu ottamisaika: 10 vuotta 
 
Aloituslupahakemus 
 
Toiminnalle haetaan maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 
§:n mukaista aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta.  
 
Yleiskuvaus 
 
Lupa-alueen kiinteistön kokonaispinta-ala on 2,688 hehtaaria. Maan-
pinnan korkeus vaihtelee välillä +32…+49.  
 
Ottamisalue sijaitsee Valtatie 8:n itäpuolella noin 2 kilometrin etäisyy-
dellä tiestä ja noin 7 kilometrin etäisyydellä Mynämäen kunnan keskus-
tasta pohjoiseen.  
 
Ottamisalueeseen liittyy tilalla Salonummi oleva tukitoimintojen alue, 
johon sijoittuvat murskaamo ja muut kiviaineksen jalostuksessa käytet-
tävät koneet ja laitteet, työkoneiden ja laitteiden säilytysalue, murs-
keen varastointialue, pintamaiden läjitysalueet, sosiaalitilat ja alueella 
muodostuvat jätteen keräyspisteet.  
 
Toiminnan kesto ja toiminta-ajat 
 
Sekä ympäristölupaa että maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi. Poraus- 
ja räjäytystöitä tehdään keskimäärin 40 päivänä vuodessa ja murskausta 
keskimäärin kolme kuukautta vuodessa, yhden kuukauden jaksoissa.  
 

Toiminto Ajankohta Klo Poikkeus 

murskaus ma-pe 06.00-22.00  

poraaminen ma-pe 06.00-22.00  

rikotus ma-pe 07.00-18.00  

räjäytykset ma-pe 07.00-18.00  

kuormaus ja kul-
jetus 

ma-pe 06.00-22.00 
 

la 08.00-16.00 

 
Ottosuunnitelma, vaiheistus ja louhintatasot 
 
Ottamisalueelta jalostettavaksi otettavan maa-aineksen määrä on noin 
149 000 m3ktr. Ottamisajan ollessa 10 vuotta on vuotuinen ottamis-
määrä keskimäärin 14 900 m3ktr. Vuotuinen ottamismäärä vaihtelee ki-
viaineksen kysynnän mukaan. 
 



 Tekninen lautakunta 13.5.2020   2274/11.01.00/2019 

 

 

  

Ottomäärä on laskettu alueen nykyisen pinnan ja suunnitellun pohjata-
son välisenä erotuksena. Summasta on vähennetty peitteisten alueiden 
arvioitu pintamaiden sekä alueella sijaitsevan varastokasan massamää-
rät. Nykytilanteen pintamalli alueesta perustuu maanmittauslaitoksen 
laserkeilausaineistoon.  
 
Louhinta ulotetaan alimmillaan tasolle +33…+32. Ottamisalueen maan-
pinta muotoillaan luoteeseen viettäväksi. Ottaminen tapahtuu alueen 
keskeltä eri vaiheissa kohti ottoalueen rajoja pohjoisen, idän ja etelän 
suuntaan.  
 
Ottamisalue louhitaan pystysuoraan ja luiskat muotoillaan tämän jäl-
keen kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi alueelta saatavilla ja muualta 
tuotavilla puhtailla ylijäämämailla. Luiskakaltevuutta voidaan vaihdella 
luiskan eri osissa niin, että ottamisalue sopuetuun ympäröivän maaston 
muotoihin ja maisemaan mahdollisimman hyvin.  
 
Liikennejärjestelyt ja kuljetusmäärät 
 
Liikennöinti alueelle tapahtuu olemassa olevien teiden kautta. Valtatie 
8:lta kuljetaan noin 1,2 kilometriä Salavaistentietä ja noin 900 metriä 
Kallipääntietä. 
 
Lupatoimintaan liittyvää raskasta liikennettä on noin 10-15 käyntiä vuo-
rokaudessa. 
 
Tuotannossa käytettävät polttoaineet 
 
Tuotannossa käytetään kevyttä polttoöljyä keskimäärin 35 m3, maksi-
missaan 55 m3 vuodessa. Öljyjä käytetään keskimäärin 80 litraa, maksi-
missaan 115 litraa vuodessa.  
 
Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 
 
Melutasot eivät ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Suuri osa pö-
lyhiukkaista laskeutuu alle 300 metrin etäisyydelle päästökohteesta. 
Toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen eikä ihmisten ter-
veyteen. 
 
Alue on pääosin paljaaksi kuorittua avokalliota. Lähistöllä ei ole maise-
mallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai geologisesti arvokkaaksi luokiteltu-
ja kohteita eikä suojeltuja luontoarvoja. Suunnitellun hankkeen kallio-
aluetta ei ole mainittuja luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvok-
kaiden kallioalueiden luettelossa. Alue ei niin ikään sijaitse Natura 2000 



 Tekninen lautakunta 13.5.2020   2274/11.01.00/2019 

 

 

  

– ohjelmaan kuuluvalla alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä. 
Alueella ei ole voimassa olevia rajoituksia.  
 
Kalliokiviaineksen ottamistoiminnassa saattaa louhintatyöstä, murs-
kauksesta sekä varastoinnista, kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutua 
melua, leijuvaa pölyä tai pohjaveden pilaantumisriski.  
 
Etäisyyksien ja maasto-olosuhteiden johdosta toiminnasta ei aiheudu 
merkittävää pöly- tai meluhaittaa. Suunnitelman mukaisella toiminnalla 
ei arvioida olevan haitallista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.  
 
Alueen ympäristön suojelemiseksi tehtävät toimet 
 
Ottamisalue merkitään selvästi maastoon. Jyrkät luiskat merkitään kai-
vun aikana maastoon lippusiimoin tai muulla näkyvällä tavalla. Melua 
aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet järjestetään niin, että melutaso ei 
ylitä lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. 
 
Toiminnasta aiheutuvaa melua vaimennetaan ja ehkäistään murskaa-
mon ja muiden melua aiheuttavien laitteiden, työmaateiden sekä pin-
tamaiden ja kiviaineskasojen sijoittelulla, käyttämällä kotelointeja sekä 
tarvittaessa meluestein. 
 
Pölyä aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet järjestetään niin, että valtio-
neuvoston päätöksellä 480/1996 antamat ilmanlaadun ohjeisarvot ko-
konaisleijumalle (TSP) ja asetuksella 711/2001 antamat ohjearvot hen-
gitettäville hiukkasille (PM10) eivät ylity häiriintyvässä kohteessa.  
 
Toiminnassa käytetään sellaisia työmenetelmiä, tekniikkaa, koneita ja 
laitteita, joilla voidaan parhaiten ehkäistä ja vähentää pölyn leviämistä. 
Toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja ehkäistään ja vähennetään mm. pi-
tämällä kiviaineksen putoamiskorkeudet riittävän pieninä, leviämises-
tein, tuulisuojin ja koteloinnein, työmaateiden pölynsidonnalla tai pääl-
lystämisellä. Kasteluun käytettävä vesi otetaan pintavesistä. 
 
Pohja- ja pintavesien ja maaperän likaantuminen estetään noudatta-
malla huolellisuutta haitallisten aineiden käsittelyssä, suojaamalla hai-
tallisten aineiden varastoalueen maaperä niin, etteivät aineet pääse 
mahdollisen vuodon sattuessa maaperään, varustamalla säiliöt suoja-
altain ja varaamalla alueelle imeytysturvetta ja öljyntorjuntakalustoa. 
Ottamisalueen pintavedet ja louhosalueelle kertyvät vedet ohjataan 
tarvittaessa ottamisalueen pohjoisosaan muodostettavaan selkeytysal-
taaseen ja siitä imeytyskentän läpi alueen pohjoispuolella olevaan 
ojaan, josta vedet purkautuvat Laajokeen.  
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Jälkihoitotoimenpiteet 
 
Ottamisalue pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin ympäröi-
vään maisemaan ja palauttamaan mahdollisimman nopeasti luonnonti-
laan. 
 
Pohjatason jälkihoito aloitetaan massojen levityksellä kaivualueen luis-
kan ja pohjan taitekohdasta alueen keskelle päin. Alimmaiseksi levite-
tään kerros ottamisen yhteydessä syntyvää jätekiveä ja kivituhkaa, jon-
ka päälle levitetään kerros alueelta kuorittuja pintamaita. Levitettävän 
massan kerrospaksuus on yhteensä 0,5-1,0 metriä. Lopullinen pohjata-
so muotoillaan luoteeseen viettäväksi. Pohjalle voidaan muodostaa 
kumpareita ylijäämämassoista. Maisemointiin käytetään vain puhtaita 
maa-aineksia, jotka eivät aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. Kal-
liopinta voidaan jättää myös osittain paljaaksi. Alue jätetään metsitty-
mään luontaisesti. 
 
Maisemointitoimenpiteitä tehdään mahdollisimman paljon jo ottamis-
toiminnan aikana niillä alueilla, joilla se on tarkoituksenmukaista, kun 
otetaan huomioon työtekniset seikat ja ottamisen yleisjärjestelyt. 
 
Ympäristövaikutusten tarkkailu 
 
Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja tarkkail-
laan viranomaisten esittämien vaatimusten mukaisesti ja tarvittaessa 
ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten ympäristöhaittojen 
pienentämiseksi yleisesti hyväksyttävälle tasolle.  
 
Tarvittaessa tehdään melutason tarkastusmittaukset eri toiminnoista ja 
työvaiheista aiheutuvasta melusta häiriintyvässä kohteessa. Mikäli tar-
kastusmittaukset osoittavat toiminnasta aiheutuvan melun ylittävän 
sallitut melutason ohjearvot, muutetaan toimintatapoja meluntorjun-
nan tehostamiseksi. Parannusten jälkeen todetaan mittauksen, että sal-
litut arvot eivät ylity.  
 
Tarvittaessa selvitetään mittauksin toiminnasta aiheutuvat pölypitoi-
suudet häiriintyvässä kohteessa. Mikäli häiriintyvässä kohteessa on mi-
tattu sallittuja pölypitoisuuksia suurempia arvoja, muutetaan toiminta-
tapoja pölyntorjunnan tehostamiseksi. Parannusten jälkeen todetaan 
mittauksin, että sallitut arvot eivät ylity.  
 
Ottamisalue ja –tasot merkitään maastoon niin, että valvontaviran-
omaiset voivat valvoa ottamistoiminnan etenemistä. 
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Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT sekä ympäristön kan-
nalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta 
 
Laitteiden dieselmoottorit ovat nykyaikaista moottoritekniikkaa ja niissä 
käytetään vähärikkistä polttoainetta. Laitteiden huoltoväli on jopa 500 
tuntia, joten huoltoja tehdään harvoin. Poravaunussa on pölynkeräys-
järjestelmä. Murskauslaitoksen kuljetin on koteloitu.  
 
Varastokasat sijoitetaan suhteessa murskauslaitokseen niin, että pölyn 
ja melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä.  
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 
 
Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Mynämäen kunnan ja ym-
päristönsuojeluviranomaisen kotisivuilla 29.1-5.3.2020. Lisäksi lähim-
mille naapureille ja lähikiinteistöille on tiedotettu hakemuksen vireillä 
olosta kirjeitse.  
 
Lausunnot 
 
Lupahakemuksen johdosta kunnan terveydensuojeluviranomainen on 
antanut lausunnon, jossa todetaan, että lupakäsittelyssä tulee kiinnittää 
huomiota melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoihin, koska toimin-
nan etäisyys lähimmästä asutuksesta on alle 500 metriä. Melua aiheut-
tavia työvaiheita ei tule ajoittaa yöaikaan, vaan ne tulee rajata alka-
maan arkipäivisin aikaisintaan klo 07.00. 
 
Muistutukset 
 
Lupahakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.  
 
Hakijan vastine 
 
Hakija ei ole jättänyt vastinetta, mutta on ilmoittanut suullisesti, että 
terveydensuojeluviranomaisen esittämä toiminta-aikojen rajaaminen 
sopii.  
 
ASIAN RATKAISU 
 
Mynämäen kunnan tekninen lautakunta myöntää JJ Kiinteistökehitys 
Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan sekä 
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Mynämäen 
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kunnan Nihattulan kylään kiinteistölle 503-445-7-90 Latomäki ja kiin-
teistölle 503-445-2-27 Salonummi.  
 
Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin: 
 
MÄÄRÄYKSET 
 
Ottamisalue ja otettava ainesmäärä 
 

1.  Lupa koskee lupahakemuksessa esitettyä 2,75 hehtaarin otta-
misaluetta, josta 2,4 hehtaaria on varsinaista louhinta-aluetta 
sekä yhteensä 149 000 m3ktr:n kalliokiviaineksen ottoa kiinteis-
töltä 503-445-7-90. Lupa koskee lupahakemusta koskevalla alu-
eella olevan kiven louhintaa ja murskaamista.  
 
Vuotuinen otto kiinteistöllä 503-445-7-90 saa olla enintään 
19 000 m3ktr. Murskauksen osalta vuotuinen maksimimäärä on 
80 000 t, josta enintään 20 000 t saa olla muualta tuotua kiviai-
nesta.  

 
Suojaetäisyydet ja toiminta-ajat 
 

2.  Ottoalueen etäisyys toiminta-alueen naapurikiinteistöjen rajaan 
tulee olla louhinnan osalta vähintään 30 metriä. Kaivu voidaan 
ulottaa lähemmäksi kiinteistön rajoja vain kyseisen kiinteistön 
omistajan kirjallisella suostumuksella. 
 

3.  Maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvät työt on tehtävä seu-
raavasti: 

 - murskaaminen on tehtävä arkisin klo 07.00-22.00; 
 - poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 07.00-21.00; 
 - rikotus on tehtävä arkipäivisin klo 08.00-18.00;  
 - räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 08.00-18.00;  
 - kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin klo 06.00-22.00. 
  

Arkipyhinä ei louhintaa, murskausta eikä kuormausta ja kulje-
tusta saa tehdä. 
 

Louhintasyvyys, kallioleikkaukset ja ottamisen eteneminen 
 

4.  Maa-ainesten ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitel-
maa. Louhintasyvyyden on oltava lupahakemuksen mukainen + 
33…+32 mpy.  
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Alueen merkintä ja suojaus 
 

5.  Ennen maa-ainesten ottamistoiminnan aloittamista ottamisalue 
tulee merkitä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla sekä 
louhinta-alueesta varoittavilla kylteillä.  
 
Varoitusmerkintöjä tulee ylläpitää säännöllisesti.  
 
Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat 
merkit.  
 

6.  Ottamistoiminnan aikana ottamisalueen loiventamattomat kal-
lio- ja maaleikkaukset, jotka ovat yli 1,5 metriä korkeita, tulee 
merkitä maastoon joko suoja-aidalla tai lippuvaijerilla. Yli kolme 
(3) metriä korkeat rintaukset, tulee suojata sellaisilla leikkauk-
sen yläreunaan sijoitettavilla aidoilla (teräsverkkoaita tms.) tai 
maa- tai kivivalleilla, jotka estävät tehokkaasti tahattoman pää-
syn leikkauksen reunalle.  
 
Putoamisvaarasta on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ym-
päröivään maastoon reunan lähelle. 

 
Melu ja pöly 
 

7.  Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan 
toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, pintamaa- ja 
tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen kannalta riit-
tävän korkeina ja ne on sijoitettava siten, että melun leviäminen 
melulle alttiisiin kohteisiin estyy. Mahdolliset meluesteet on 
rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen.  
 

8.  Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Me-
lua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla 
ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.  
 

9.  Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylit-
tää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätök-
sessä säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Tarvittaessa toiminnan-
harjoittaja voidaan määrätä selvittämään toiminnan aiheutta-
mat melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa mittausten 
avulla.  
 

10.  Louhinta, louheen murskaus ja käsittely on järjestettävä niin, 
että pöly ei aiheuta kohtuuttomia haittoja ympäristössä.  
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Pölyn leviämistä ympäristöön on estettävä kastelemalla tai ko-
teloimalla päästölähteet, säätämällä putouskorkeus mahdolli-
simman pieneksi taikka käyttämällä muuta pölyntorjunnan kan-
nalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajo-
neuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviämi-
nen toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.  
 
Hiukkaspäästöjen vaikutusta lähialueen ilmanlaatuun tarkkail-
laan hiukkasmittauksien tarvittaessa ja valvontaviranomaisen 
niin velvoittaessa. 

 
Pinta- ja valumavesien johtaminen ja käsittely 
 

11.  Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien 
tai kaivojen pilaantumista. Louhinta-alueen hulevedet on joh-
dettava alueelta pois hallitusti eikä hulevesiä saa lammikoitua 
alueelle. Tarvittaessa pintavesiä tulee tarkkailla erikseen laadit-
tavan suunnitelman mukaan valvontaviranomaisen niin velvoit-
taessa.  
 

12.  Tarvittaessa alueelta poisjohdettavien vesien kiintoainepitoi-
suutta tulee vähentää oikein mitoitetulla laskeutusaltaalla tai 
muilla vastaavilla rakenteilla.  

 
Pinta- ja pohjaveden sekä maaperän suojelu 
 

13.  Ottoaluetta ei saa käyttää pohja- ja pintavesille vaarallisten ai-
neiden varastopaikkana. Alueella saa varastoida öljytuotteita 
ainoastaan siellä käytettäviä koneita varten. Kemikaalit on va-
rastoitava tiiviillä alustoilla niin, ettei niitä pääse valumaan 
maaperään. 
 

14.  Alueella varastoidun polttoaineen varastosäiliön tulee olla kak-
sivaippainen tai varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-
altaalla. Työkoneiden tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei 
niistä aiheudu ympäristön pilaantumista.  
 

15.  Kalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, 
että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia 
aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen. Pölynsidonta- ja 
liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, 
että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen 
vaaraa. 
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Jätehuolto 
 

16.  Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain ja sen nojal-
la annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei 
aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista 
eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnasta syntyvät 
jätteet saa luovuttaa ainoastaan jätelain 29 §:n mukaiselle vas-
taanottajalle.  
 

17.  Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kunnan ympäristönsuoje-
luun kaivannaisjätteitä koskeva suunnitelma hyväksyttäväksi 
10.8.2020 mennessä. 

 
Valvonta ja tarkkailu 
 

18.  Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa louhitun ja murskatun 
kiviaineksen määristä ja työajoista, pölyntorjuntatoimenpiteistä, 
räjäytyksistä ja niissä käytetyn räjähdysaineen määristä, mah-
dollisista tarkkailutuloksista sekä poikkeuksellisista tilanteista. 
Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä. Kirjanpitoon 
on sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn ja poiskuljetetun jät-
teen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta 
sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä.  
 

19.  Maa-ainesluvan haltijan tulee säännöllisesti tarkistaa seuraavat 
louhintatyöhön liittyvät asiat ja tehdä niistä merkintä louhintaa 
koskevaan työmaapäiväkirjaan: 
- ottamis- ja louhinta-alueen suojarakenteiden kunto ja sijainti; 

- vedenkäsittelyjärjestelmien (laskeutusallas ja purkuojat) kun-
to; 

- valvontaa varten tarvittavien rakenteiden ja merkintöjen 
kunto ja sijainti; sekä 

- polttoainesäiliöiden ja niiden sijoituspaikan sekä tukitoimin-
ta-alueen kunto, siisteys ja maaperän puhtaus. 

  
20.  Luvanhaltijan tarkastuksessa havaitut epäkohdat tulee korjata 

mahdollisimman pian ja tarvittaessa niistä tulee ilmoittaa val-
vontaviranomaiselle. 

 
Tarkastukset, ilmoitukset ja katselmukset 
 

21.  Luvanhaltijan tulee ennen tämän luvan mukaisen toiminnan 
aloittamista pyytää valvontaviranomaisen aloitustarkastus.  
 
Luvanhaltijan tulee luvan voimassaoloaikana pyytää lisäksi val-
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vontaviranomaisen lopputarkastus, kun toiminta on päättynyt.  
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan 
merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä kun-
nan ympäristönsuojeluun, joka voi antaa asiaan liittyen tarvitta-
via määräyksiä. 
 

22.  Toimintajaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoit-
taa valvontaviranomaiselle. 

 
Ottamisilmoituksen tekeminen ja raportointi 
 

23.  Maa-ainesten vuotuisesta ottamismäärästä tulee ilmoittaa vuo-
sittain tammikuun loppuun mennessä. Ottamisilmoitus tulee 
tehdä myös silloin, kun ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. 
Ilmoitus tehdään valtakunnalliseen Notto –rekisteriin rekisterin-
pitäjän erikseen antamisen ohjeiden mukaisesti.  
 

24.  Toiminnanharjoittajan on toimitettava yhteenveto lupamää-
räyksessä 18 edellytetystä kirjanpidosta valvontaviranomaiselle 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä.  

  
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
 

25.  Onnettomuus- tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on 
aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavan-
omaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, 
on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin täl-
laisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen 
torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä 
tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä kunnan ympäristöval-
vontaan.  
 

26.  Alueella on oltava vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle 
saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia ja muita suojaväli-
neitä sekä astia kerätyille aineille. Imeytysaine on sijoitettava 
säiliöiden läheisyyteen siten, että se on viipymättä saatavissa 
käyttöön. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut 
aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava paik-
kaan, jonka ympäristöluvassa kyseisten jätteiden vastaanotto on 
hyväksytty 

  
Toiminnan vastuuhenkilö 
 

27.  Laitokselle tulee nimetä vastuullinen hoitaja, jonka tehtäviin 
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kuuluu varmistaa laitoksen asianmukainen hoito ja käyttö sekä 
niihin liittyvä toiminnan tarkkailu. Vastaavan henkilön yhteys-
tiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan 
aloittamista.  

  
Jälkihoitotyöt ja toiminnan lopettaminen 
 

28.  Maa-ainesten ottoalueen tulee olla ottamistoiminnan päätyttyä 
maa-aineslupahakemuksessa esitetyn mukainen (poikkileikkauk-
set ja tuleva tilanne 15.1.2020). 
  

29.  Maisemointiin tulee käyttää ensisijaisesti ottamisalueelta saatu-
ja pintamaita. Jos maisemointimassoja ei ole riittävästi, voidaan 
maisemointimassat tuoda myös alueen ulkopuolelta. Ulkopuo-
lelta tulevien maisemointimassojen tulee olla tarkoitukseen so-
veltuvia ja puhtaita eikä ne saa sisältää haitallisia aineita.  
 
Alueelle tuotavista maa-aineksista on vähintään 14 vuorokautta 
ennen niiden tuontia ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ilmoi-
tuksessa tulee mainita maa-ainesten alkuperä ja määrä. Valvon-
taviranomainen voi edellyttää luvan haltijalta maa-ainesten 
puhtauden selvittämistä.  
 

30.  Ottoalue tulee maisemoida tämän luvan voimassaollessa.  
  

31.  Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä alue on viipymättä saatetta-
va sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu käytöstä poistamisen 
jälkeen maaperän pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai 
muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista hait-
taa tai vaaraa.  
 
Alueelta on poistettava kaikki toimintaan liittyvät laitteet ja va-
rusteet. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jät-
teet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi siten 
kuin siitä jätelaissa säädetään.  
 

Lupamääräysten noudattamisvakuus 
 

32.  Luvan haltijan on asetettava Mynämäen kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle ennen tämän luvan mukaisen ottamisen 
aloittamista kokonaisarvoltaan vähintään 5 500 € suuruinen 
vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.  
 
Luvan noudattamisvakuuden tulee olla voimassa 11 vuotta tä-
män päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.  
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Luvan haltijalla on oikeus saada vakuussummaa alennetuksi hy-
väksytyiksi suoritettujen jälkihoitotoimenpiteitä vastaavalla 
määrällä, jolloin lupaviranomainen voi luvan haltijan hakemuk-
sesta hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen.  
 
Lupaviranomainen voi myös erityisestä syystä määrätä lisäva-
kuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan 
riittävä lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden suorit-
tamiseksi.  
 
Vakuus palautetaan, kun ottamisalueella on tehty hyväksytty 
lopputarkastus.  

  
Luvan siirtäminen 
 

33.  Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään 
toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. 
Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvis-
tä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväk-
sytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että uuden luvan 
haltijan on asetettava ennen maa-ainesten ottamista maa-
aineslain 12 §:ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudatta-
miseksi.  

 
RATKAISUN PERUSTELUT 
 
Luvan myöntämisen edellytykset 
 
Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus toteutettuna lupahakemuksessa 
esitetyllä tavalla ja noudattaen tässä lupapäätöksessä annettuja mää-
räyksiä, täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä 
niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, 
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. 
 
Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin 
 
Lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Terveydensuojeluviranomai-
sen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksessä 3.  
 
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 
 
Maa-aineslupa on myönnetty lupahakemuksen mukaiselle alueelle ja 
massamäärälle. Toiminta-ajat on määrätty MURAUS –asetuksen mukai-
sina.  



 Tekninen lautakunta 13.5.2020   2274/11.01.00/2019 

 

 

  

 
Lupamääräys 1: Maa-aineksen ottomäärä ja ottamisalue ovat hakemuk-
sen mukaiset.  
 
Lupamääräys 2: Hakemusasiakirjoista poiketen ottoalue saa alkaa vasta 
30 metrin päästä naapurikiinteistön rajasta, ellei naapurikiinteistön 
omistajalta saada kirjallista suostumusta. 
 
Lupamääräys 3: Hakemuksen mukaisia toiminta-aikoja on ollut tarpeen 
rajoittaa, toiminta-ajat on asetettu MURAUS –asetuksen mukaisiksi. 
 
Lupamääräykset 4-6: Luvassa on annettu tarvittavat määräykset otta-
mistoiminnan järjestämiseksi. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi 
maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene lu-
vanmukaisen ottamisalueen ulkopuolelle. Ottamisalueelle tulee merkitä 
riittävä määrä korkotasoja, jotta maa-aineksen ottamisen etenemistä 
voidaan seurata.   
 
Lupamääräykset 7-9: Toiminnalle on annettu päätöksessä valtioneuvos-
ton asetuksen 800/2010 mukaisia määräyksiä. Meluntorjuntatoimenpi-
teillä yhdessä rajoitetun toiminta-ajan kanssa pystytään varmistamaan 
louhinta- ja murskaus siten, että melutason ohjearvot eivät lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa ennalta arvioiden ylity. 
 
Lupamääräys 10: Louhinnasta, murskauksesta ja liikenteestä voi syntyä 
pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Pölyn tor-
junnasta on annettu määräyksiä näiden haittojen ehkäisemiseksi. 
 
Lupamääräykset 11-12: Lupamääräyksien vaatimukset vesien käsittelys-
tä koskevat kaikki louhinta-alueelta poisjohdettavia vesiä. Kiintoainek-
sen ja siinä olevien ravinteiden erottamiseksi laskeutusallas on käsitte-
lyjärjestelmänä tavanomainen. Puhdistusjärjestelmän oikea mitoitus on 
edellytys vesien puhdistamiselle. 
 
Lupamääräykset 13-15 ja 25-26: Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pi-
laantumisen ehkäisemiseksi päätöksessä on kielletty pilaantumisen vaa-
raa aiheuttavien aineiden varastointi lupa-alueella sekä määrätty polt-
toaineen varastoinnista, käsittelystä sekä työkoneiden huoltamisesta. 
Määräykset on annettu lupahakemuksen ja MURAUS –asetuksen mu-
kaisina. Lisäksi on annettu määräyksiä onnettomuus- ja poikkeustilan-
teita varten. 
 
Lupamääräykset 16- 17: Jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä on 
annettu määräyksiä jätelain nojalla. Jätteiden oikealla käsittelyllä var-
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mistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai alueen roskaantumista.  
 
Lupamääräykset 18-20 ja 23-24: Tarkkailua, raportointia, kirjanpitoa ja 
erilaisia ilmoituksia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja 
tarkkailun tehokkaaksi toteuttamiseksi.  
 
Lupamääräykset 28-31: Jälkihoitotöitä koskevat lupamääräykset on an-
nettu lupahakemuksen mukaisena. 
 
Lupamääräykset 32-33: Luvassa määrätyn lupamääräysten noudatta-
misvakuuden määrä perustuu kunnan maa-ainestaksaan. Lupa voidaan 
tarvittaessa siirtää uudelle haltijalle. 
 
LUVAN VOIMASSAOLO 
  
Tämä lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta.  
 
Päätöksen täytäntöönpano 
 
Ennen ottamisen aloittamista hakijan on toimitettava Mynämäen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle vaadittu vakuus.  
 
Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta 
 
Hakija on pyytänyt maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 
§:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksen hausta huolimatta. Ha-
kija ei ole esittänyt aloittamisluvan osalta vakuuden määrää.  
 
Tekninen lautakunta katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupa-
päätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toi-
minnan harjoittaja tulee asettaa 2 500 euron vakuus lupapäätöksen 
kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle (MAL 21 § ja YSL 
199 §).  
 
Kyseessä on olemassa oleva ottamisalue, joka ei ole enää luonnontilai-
nen. Tekninen lautakunta katsoo, että 2 500 euron vakuussumma on 
riittävä kattamaan mahdolliset muutoksenhaun aiheuttamat kustan-
nukset, kun aloituslupa koskee avattua louhimoa, jolle erikseen asete-
taan myös maa-aineslain mukainen vakuus. Vakuus on asetettava heti 
kun päätös on annettu.  
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Asetuksen noudattaminen 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tä-
män luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia 
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan 
estämättä noudatettava. 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 
Maa-aineslaki (555/1981) 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 
Jätelaki (646/2011) 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki-
venmurskaamojen ympäristönsuojelusta (MURAUS –asetus 800/2010) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 
Mynämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
Mynämäen kunnan maa-ainestaksa 

 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Mynämäen kunnanvaltuuston 
15.12.2014 § 83 hyväksymän maa-ainestaksan 2 §:n ja Mynämäen kun-
nanvaltuuston 12.11.2018 3 §:n ja taksan liitteenä olevan maksutaulu-
kon mukaan 6 598 euroa maksun määräytyessä seuraavasti: 
 
Lupamaksun osa Laskenta/ hintaperus-

te 
Maksuosuus (€) 

perusmaksu 300 € 300 € 

ottamisalueen pinta-alan 
mukaan 

2,75 ha*50 €/ha 137,50 € 

maa-ainesmäärän tilavuu-
den mukaan 

149 000 m3*0,01 €/m3 1 490 € 

naapurien kuuleminen 7*44 € 308 € 

kuulemiskulut  150 € 

siirrettävän murskaamon 
ympäristölupamaksu 

2 970 € 2 970 € 

kivenlouhimon ympäristö-
lupamaksu alennettuna 50 
% taksan kohdan 6.4 mu-
kaan  

2 485 € -50% 1 242,50 € 

Lupamaksu  6 598 € 
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 
Päätösote  Hakija 
  Varsinais-Suomen Ely-keskus 
  kunnan terveydensuojeluviranomainen 
 
Tiedote päätöksestä asianosaiset 
 
MUUTOKSENHAKU 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin päätösasiasta.  



       

  

 

 


