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Valmistelija Heini Saloinen 
 
Asia 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen päätös, joka koskee Lasse Oja-
mon kalliokiviaineksen ottamisen ja kallionlouhinnan sekä murskauksen 
maa-aines- ja ympäristöluvan muuttamista.  
 
Hakija 
Lasse Ojamo 
*********************************** 
 
 
Ottamisalue 
Merikarvian kunnan Alakylän kylässä, tiloilla Eumer RN:o 484-401-10-152, 
Louhos RN:o 484-401-10-155, Louhos2 RN:o 484-401-93-5.  
 
Luvan hakemisen peruste 
Maa-aineslain 4§:n 1 momentti 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentti  
 
Lainvoimaista ympäristölupaa voidaan ympäristönsuojelulain 89 §:n mukai-
sesti muuttaa. Toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista. 
Luvan muuttamista koskeva asia käsitellään soveltuvin osin kuten lupaha-
kemus.  
 
Lupaviranomainen 
Lupaviranomainen on Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslauta-
kunta. Maa-aineslain 7 §:n 1 momentin sekä Valtioneuvoston asetus ym-
päristönsuojelusta 2 §:n kohdan 6 a, 6 b ja 12 b mukaan.  
 
Hakemuksen vireille tulo 
Hakemus on tullut vireille Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
ympäristö- ja terveyslautakunnalle 7.11.2022. Hakemusta on täydennetty 
11.11.2022. Vuoden 2023 alussa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukun-
tayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisena toiminut ympäristö- ja terveys-
lautakunta siirtyi Kankaanpään kaupungin organisaatioon. 
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset 
Hakijalla on PoSan ympäristö- ja terveyslautakunnan 16.6.2022 § 16 
myöntämä voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen 
ottamiseen, kallionlouhintaan sekä murskaukseen. 
 
Sijaintipaikka ja sen ympäristö 
Alue sijaitsee Merikarvian kunnan Alakylän kylässä noin 5,4 km Merikar-
vian kyläkeskuksesta kaakkoon. Ottoalue sijaitsee Strikantien varrella, noin 
4,7 kilometrin etäisyydellä Vaasantiestä. Alue on olemassa olevaa kalli-
onottoaluetta. Alueen eteläpuolella kulkee Strikantie ja muilta osin alue ra-
joittuu metsä- ja peltoalueisiin.  
 



Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole talous-
vesikaivoja tai pohjavesialueita. Alueen läheisyydessä ei sijaitse asuinra-
kennuksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Korpelantien varrella n. 
520 metrin etäisyydellä alueesta.  
 
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ  
Toimintaan haettava muutos 
Hakija esittää lupapäätöksen lisäystä siten että alueella vastaanotetaan, 
varastoidaan ja murskataan rakennusten purkutyön yhteydessä syntyvää 
betonia ja lisäksi puhdasta puuta varastoidaan ja haketetaan.  
 
Betonin vastaanotto sijoittuisi maa-ainesluvan ottamisalueen länsireunaan 
mutta selvästi maa-ainesluvassa määritellyn kallioalueen louhinta-alueen 
ulkopuolelle. Betonin vastaanotto- ja murskauspaikan yhteyteen varataan 
välttämättöminä toimintoina alue satunnaisten jakeiden kuten raudoitusten 
ja likaantuneiden puurakenteiden osien keruuta varten. Betonin sijoittami-
nen ja murskaaminen tapahtuvat tilan Louhos länsipuoleisessa reunassa ja 
samalla tilalla toteutettaisiin myös puhtaan (rakennus)puun keruu ja hake-
tus.  
 
Ennen kuin aluetta otetaan käyttöön, betonin alle jäävä maanpinta tasa-
taan esim. kivimurskeella niin että työskentely onnistuu hyvin. Betoni käsi-
tellään ja mahdollisimman suuri määrä rautoja poistetaan työmaalla, josta 
betoni puretaan. Myös kaikki muu mahdollinen materiaali jätetään purku-
kohteeseen ja viedään kierrätyspaikkoihin. Betonin esikäsittely tehdään 
iskuvasaralla ja käsittelyyn kehitetyillä erikoislaitteilla, jotka kiinnitetään kai-
vinkoneen puomiin mm. kahmari ja magneetti.  
 
Kun jätebetonia käsitellään suurempia määriä, muodostetaan niistä noin 1 
m korkeita ja 10 m levyisiä aumoja 4 rinnakkain. Niiden yhteispituus olisi 
noin 205 metriä ja sen perusteella suunnitelmakarttaan merkitylle alueelle 
muodostuu kenttä, jossa aumojen välillä on kaivinkoneella kuljettava väli. 
Kokonaismäärä betonia olisi alueella enintään 4920 tonnia vuodessa. Ma-
talana pidettävät aumat olisivat osaksi karkeaa viimeistelemätöntä jäte-
betonia (#500-1000mm) sekä osa jo leukamurskaimella käsiteltyä beto-
nimursketta (#0-100mm). Koska murskaus tehdään samalla laitteella kuin 
kalliokivenmurskaus, voidaan samalla kertaa murskata vain yhtä lajiketta 
(eli joko kalliokiveä tai betonia – ei molempia). Murskauksen kesto on vuo-
sittain arviolta 5-10 päivää. Murskaustyöt tehdään myönnetyn ympäristölu-
van mukaisina aikoina. Betonimurskeella on jatkuvaa kysyntää, sillä sitä 
voidaan käyttää useisiin erilaisiin kohteisiin mm. tierakenteessa.  
 
Haketettava puumateriaali kerätään suunnitelmallisesti yhteen kasaan ja 
sen ollessa täynnä, otetaan alueelle käyttöön 1-2 päiväksi kerrallaan hake-
tin (hakkuri), joka soveltuu ko. puulajikkeen kokoluokan suhteen. Käytäntö 
vähentää olennaisesti meluisuutta. Hake kasataan puukasan viereen ja 
kuljetetaan käyttökohteisiin. Haketta tehdään keskimäärin 1-3 kertaa vuo-
dessa. Tähän on syynä se, että puun hakettaminen on toimintona selvästi 
toissijaista toimintaa, joka lähinnä täydentää muita toimintoja. Puun haket-
taminen tehdään aina erillisenä toimintona eikä koskaan siis samaan ai-
kaan kuin murskataan betonia tai kalliokiveä. Puun haketus tehdään myön-
netyn ympäristöluvan mukaisina päivämäärinä ja kellonaikoina sekä mää-
ränä enintään 500 mᵌ eli noin 250 tonnia vuodessa. 
 
ASIAN KÄSITTELY JA RATKAISU 
Asian vireillä olosta tiedottaminen 



Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu Merikarvian kunnan ja PoSan ym-
päristöpalveluiden ilmoitustaululla 11.11. – 20.12.2022. Naapureiden kuu-
lemiseksi on lähetetty 11.11.2022 päivätty ilmoitus maa-aines- ja ympäris-
tölupahakemuksen muutoksen johdosta.  
 
Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksen johdosta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. 
 
Lausunnot 
Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole 
huomautettavaa hakemuksesta.  
 
Valmistelijan esitys  
Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta muuttaa Lasse 
Ojamolle 16.6.2022 § 16 myöntämäänsä maa-aines- ja ympäristölupaa 
kalliokiviaineksen ottamiseen, kallionlouhintaan ja murskaukseen lisää-
mällä uudet lupamääräykset 6 a - 6 h sekä muuttamalla lupamääräystä 22. 
Uudet määräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti: 
 
Toiminta-ajat ja käsiteltävät raaka-aineet sekä vastaanotettavat jätteet 
6 a. Alueella voidaan vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä enintään 
4920 tonnia betonijätettä (17 01 01) vuodessa ja 250 tonnia puujätettä (17 
02 01) vuodessa. 
 
Betonijätteen laadunvalvonnassa tulee varmistua, että jätteen haitta-ai-
nepitoisuudet vastaavat valtioneuvoston asetuksessa 843/2017 vastaavan 
jätteen haitta-aineille asetettuja raja-arvotasoja. Luvanhaltijan tulee varmis-
tua alueella varastoitavan ja murskattavan jätteen puhtaudesta ja huoleh-
tia, ettei niistä pääse liukenemaan haitta-aineita alueen maaperään, pohja-
veteen tai pintavesiin. Hyödynnettäväksi tarkoitetun betonimurskeen käsit-
telyssä ja laadunvarmistuksessa on noudatettava eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maanrakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta 
(843/2017). Murskeiden laadunvalvontatulokset on toimitettava Merikarvian 
ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi vuosiraportoinnin yhteydessä. 
Mikäli valtioneuvoston asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun 
päättymisen arviointiperusteet (466/2022) otetaan käyttöön, tulee tällöin 
Merikarvian ympäristönsuojeluviranomaiselle toimittaa laadunvarmistusjär-
jestelmä. Ilmoitus arviointiperusteiden käyttöönotosta tulee tehdä vähin-
tään 30 vuorokautta ennen arviointiperusteiden käyttöönottamista.  
 
6 b. Laitokselle tulevat jätekuormat on tarkastettava kuormia vastaanotetta-
essa ja purettaessa. Kuormien laadusta ja määrästä on pidettävä kirjaa. 
Mikäli alueelle toimitetaan jätteitä joita ei ole tässä luvassa hyväksytty, on 
ne toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vas-
taanotto tai käsittely hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle.  
 
6 c. Toiminta-alueella saa varastoida hyödyntämiskelpoista murskaama-
tonta betonijätettä ja hakettamatonta puujätettä enintään kolme vuotta en-
nen käsittelyä. Murskattua betonijätettä ja haketettua puuta saa varastoida 
enintään vuoden ennen jätteen toimittamista loppukäsittelyyn. Alueelle ei 
saa muodostua pysyviä jätekasoja. Alueella varastoidut betonijätteet sekä 
puujätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi jätelain 
29 §:n mukaisen hyväksynnän saaneille vastaanottajille.  
 
6 d. Eri jätejakeet on säilytettävä toisistaan erillään niille varatuissa pai-
koissa.  
 



6 e. Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää jätelain 120 § n mukaista jättei-
den käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Seuranta- ja tarkkailu-
suunnitelma tulee toimittaa Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle 1.7.2023 mennessä.  
 
6 f. Rakennus- ja purkujätteen siirrosta on laadittava jätelain 121 §:n mu-
kainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on annettava jätteen kuljettajalle luovu-
tettavaksi edelleen jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoihin tulee merkitä 
valtioneuvoston asetuksen 978/2021 40 §:n mukaiset tiedot jätteistä. Siir-
toasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolme vuotta allekirjoituksesta.  
 
6 g. Toiminnanharjoittajan on käytettävä jätteiden kuljettamiseen yrityksiä, 
jotka on hyväksytty ja merkitty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltore-
kisteriin.  
 
6.h Jätemateriaalien murskauksessa tulee noudattaa määräyksissä 7 ja 10 
annettuja määräyksiä pölyn- ja melun leviämisen estämistoimista.  

 
Tarkkailu ja raportointi  
 
22. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta sekä 
jätteiden vastaanottomääristä ja varastoinnista. Jätteitä koskeva kirjanpito 
on säilytettävä vähintään kuusi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä val-
vontaviranomaiselle. Jätekirjanpidon tulee sisältää valtioneuvoston asetuk-
sen jätteistä (978/2021) 36 §:n mukaiset tiedot.  
 
Vuosiyhteenveto laitoksen toiminnasta on toimitettava kalenterivuosittain 
helmikuun loppuun mennessä Merikarvian kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:  
- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä ja toiminta-aika  
- alueella käytetyn polttoaineen laatu ja vuosikulutus  
- toimintahäiriöt, jotka ovat aiheuttaneet päästöjä ympäristöön 
- käsiteltyjen puu- ja betonijätteiden määrät vuodessa (t/a tai kg/a), LoW-
koodit ja kuvaus jätelajista, jätteen tyyppi, alkuperä ja toiminta, jossa jäte 
on syntynyt, vastaanottomäärät ja jätteen käsittelytapa.  
- tiedot alueelta poistoimitetuista betoni- ja puujätteen määristä, laadusta, 
vientiajankohdasta, kohteesta sekä kuljettajasta  
- tiedot varastossa olevan murskatun ja murskaamattoman betonijätteen 
sekä hakettamattoman ja haketetun puujätteen määristä raportointivuoden 
lopussa.  
- betonijätteen murskausjaksokohtaiset laadunvalvontatulokset 
- tiedot toiminnassa muodostuvista jätteistä LoW-koodeineen, jätteen 
tyyppi, toiminta, jossa jäte on syntynyt, jätteen määrä tonneina tai kilo-
grammoina sekä kun jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi, niin vastaan-
ottajan ja kuljettajan tiedot, käsittelypaikka ja käsittelytapa.  
 
Muutoksen hyväksymisen perustelut 
Tässä lupapäätöksessä on lisätty uudet lupamääräykset Toiminta-ajat ja 
käsiteltävät materiaalit sekä vastaanotettavat jätteet 6 a – 6 h sekä muu-
tettu lupamääräystä Tarkkailu ja raportointi 22. Muut lupamääräykset säily-
vät ennallaan. Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvityk-
set, sijoituspaikka sekä edellä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, 
ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. Toiminnasta ei myöskään aiheudu kohtuutonta rasitusta 
naapureille.  

 
Määräysten perustelu 



Jätteen käsittelylle on asetettu rajat, joilla varmistetaan, että toiminta pysyy 
suunnitelman mukaisena. Vastaanotettavan ja varastoitavan jätteen mää-
rää on rajoitettu hakemuksen mukaisesti. Betonimurskeen maarakennus- 
ja ympäristöominaisuudet on selvitettävä ja niiden laatua valvottava sään-
nöllisesti, jotta varmistutaan siitä, ettei murskeen edelleen käyttämisestä 
aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. (lupamääräys 6 a) 
 
Jätelain 12 §:n mukaan jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä 
hallinnassaan olevan jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja 
muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista 
sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista. 
Vastaanotettavien kuormien kirjanpidolla seurataan tuotavien materiaalien 
määrää ja alkuperää. Mikäli alueelle tuodaan sinne kuulumattomia jätteitä, 
jätekuormat on ohjattava jätteiden vastaanottamiseen luvan saaneeseen 
paikkaan tai palautettava jätteen haltijalle. (lupamäärys 6 b) 
 
Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaan 
kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia 
ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle yhden vuoden pituista 
jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. Lisäksi määräyksillä varmiste-
taan, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristön pi-
laantumista. (lupamääräys 6 c) 
 
Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa 
vaiheissa siinä laajuudessaan, kuin se terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaisen 
järjestämisen kannalta on tarpeellista ja taloudellisesti mahdollista. 
(lupamääräys 6 d) 
 
Jätelain mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan 
harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn 
seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. (lupamääräys 6 e) 
 
Vaarallisen jätteen ja rakennus- ja purkujätteiden siirroista laadittavista 
asiakirjoista on määrätty jätelain 121 §:ssä. Siirtoasiakirjojen avulla 
viranomaisilla on mahdollisuus valvoa vaarallisten jätteiden kuljetuksia 
tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. 
(lupamääräys 6 f) 

 
Jätteen kuljetuksesta annetut määräykset perustuvat jätelakiin ja 
valtioneuvoston asetukseen jätteistä. (lupamääräys 6 g) 
 
Määräys pöly- ja meluhaittojen ehkäisystä on annettu terveys- ja 
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. (lupamääräys 6 h) 

 
Tarkkailua, raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset on annettu 
valvontaviranomaisen tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi. 
(lupamääräys 22) 
 
Päätöksen täytäntöönpano 
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta 
muutosta.  
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Luvan käsittelystä perittävä maksu on 575 euroa 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän  
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 4.12.2019, maksutaulukon mukaan  
pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai muun 
pysyvän jätteen muu kuin kaatopaikkakäsittely ympäristöluvan  



käsittelymaksu on 1 150 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista (YSL 29  
§) tai luvan muuttamista (YSL 89 §) koskevan hakemuksen käsittelymaksu  
voidaan määrätä enintään 50 % maksutaulukon mukaista maksua  
pienemmäksi.  
 
Vakuus 
Jätteenkäsittelytoiminnalle ei ole tarpeen asettaa erillistä vakuutta, koska 
vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopettaessa ovat jätteen 
määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset.  
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11, 12, 14, 16-17, 20, 27, 29, 34, 
48-49, 51-52, 58-59, 62, 66, 83, 87, 89, 94, 123, 170, 190, 191, 198 ja 205 
§ 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 11-15 § 
Jätelaki (646/2011) 8, 12-13, 15, 28, 29, 36, 72, 118, 119-121 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 4, 13, 33, 36, 40, 41 §  
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-
sessa (843/2017) Liite 2 ja 3 
Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen 
arviointiperusteista (466/2022) 1, 4, 18 § 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §  
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojeluviran-
omaisen taksa 4.12.2019 § 40  
 
Lupapäätöksestä tiedottaminen 
Päätös 
Lasse Ojamo 
Jäljennös päätöksestä 
Varsinais-Suomen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus 
Merikarvian kunta 
 
Ilmoitus päätöksestä 
Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on ilmoitettu hakemuksen vireille tu-
losta. 
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Kankaanpään kaupungin sähköi-
sellä ilmoitustaululla ja Merikarvian kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen.  
Valitusoikeus tähän päätökseen on: 
- asianosaisella 
- kunnan jäsenellä 
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäris-
tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutuk-
set ilmenevät 
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ym-
päristövaikutukset ilmenevät 
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalu-
een kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 
 
 

Esittelijä Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo 
 



Päätösehdotus Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta muuttaa Lasse 
Ojamo:n maa-aines- ja ympäristölupaa Merikarvian Alakylän kylässä, ti-
loilla Eumer RN:o 484-401-10-152, Louhos RN:o 484-401-10-155 ja Lou-
hos2 RN:o 484-401-93-5 valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Täytäntöönpano Ympäristöpalvelut 
 
Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Heini Saloinen 044 577 3332 
 

 


