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Kaavoitus- ja ympäristölautakunta § 76 20.08.2014

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

243/11.02.00/2014

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 § 76

Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén 15.5.2014:

Asia

Ympäristölupapäätös, joka koskee alueelta otettavan kiviaineksen louhin taa
ja murskausta sekä muualta tuotavan kiviaineksen vas taanottoa, va ras toin tia
ja murs kaus ta Naan ta lin kaupun gin Löy tä neen ky läs sä.
 
Päätös sisältää myös ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta
ha ke muksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.

Hakija

Palovuoren Kivi Oy
PL 415
21201 RAISIO

Y-tunnus: 1031967-2

Yhteyshenkilö: Pertti Romppainen

Toiminta ja sijainti

Kysymyksessä on alueelta otettavan kiviaineksen louhintaa, louheen murs-
kaus ta ja muu al ta tuo ta van lou heen vastaanottamista, varastointia sekä
murs kausta koske va toi min ta. 

Toiminta-alue sijaitsee Naantalin kaupungin Löytäneen kylässä, kiin teis töil-
lä Luh ta RN:o 529-419-2-11 ja Luh ta I RN:o 529-419-1-14.

Toimin ta-alue ra jau tuu ete läs sä Iso suon tie hen. Alu een poh jois reu na ulot tuu
lä hel le Mas kun kunnan rajaa (etäi syys 50 met riä).

Luvan hakemisen perusteet

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-
heuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ym pä ris tön suo je lu ase tuk-
sen 1 § 7 c -kohdan mu kaan kivenlouhimolle tai sellaiselle muul le kuin

sari.virta
Korostus
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maanrakennustoimintaan liittyvälle kivenlouhinnalle, jossa ki vi ai nes ta käsi-
tellään vähintään 50 päi vää, ja 7e -kohdan mukaan sellaiselle tie tylle alu-
eelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle, jonka toi min ta-aika on yh-
teensä vä hin tään 50 päivää, on oltava ym pä ris tö lu pa.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo mentin koh dan 7 a mukaan ki ven-
louhimo sekä muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä ki venlou hinta,
jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päi vää ja kohdan 7 b mu kaan sel-
lainen tie tylle alueelle sijoitettava siirrettävä murs kaamon, jonka toi min-
ta-aika on yh teensä vä hin tään 50 päivää, ympäristölupa-asiat ratkai see kun-
nan ym pä ristönsuoje lu viran omainen. 

Naantalin kaupungin hallintosäännön 15 § 4 kohdan 2.1 mu kaan kau pun gin
ym pä ris tönsuojeluviranomaisena toimii kaavoitus- ja ym päristö lau ta kunta.

Hakemuksen vireilletulo

Palovuoren Kivi Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Naantalin
kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle 20.3.2014. Lupatarkastuksen yhtey-
dessä on tehty tarkennuksia lupahakemuksen tietoihin.

Toimintaa koskevat aiemmat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitusti-

lan ne

Aiemmat luvat

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 9.11.2005 § 92 myöntänyt KK-Murs-
kaukselle ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on käsitellyt lupaa koske-
van valituksen ja valituksen enemmälti hyläten on muuttanut neljää lupa-
mää räystä päätöksel lään 28.8.2007. Ympäristölupa on ol lut voi massa
31.12.2013 saakka. Ym pä ris tö lu van mu kais ta toi mintaa ei ole aloitettu.

Naantalin kaupunginhallitus on 5.4.2004 tekemällään päätöksellä myöntä-
nyt KK-Murskaus Oy:lle maa-ainesluvan tilalle Luhta RN:o 2:11. Korkein
hallinto-oikeus (10.3.2006 Dnro 2165/1/05) hylkäsi luvasta tehdyn valituk-
sen ja py sytti kau pun gin hal li tuk sen pää tök sen muu toin, mut ta muutti kahta
lu pa mää räys tä. Luvan voimassa-oloaika on umpeutunut 10.3.2014. Maa-ai-
nesluvan mukaista maa-ainesten ottamista alueella ei ole aloitettu.

Ottamisalueeseen on rajattu kuuluvaksi myös jo louhittu kenttäalue, jol le
Naantalin rakennustarkastaja on 3.1.2001 § 1 myöntänyt toimenpi delu van
ras kaan ma te ri aa lin varastokentäksi.

Alueen kaavoitustilanne

Alueella on voimassa Ympäristöministeriön 23.6.1993 vah vistama Naanta-
lin kaupungin pohjoisten aluei den osa yleiskaava. Toi min ta-alue on yleis-
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kaa vassa mer kinnällä T: teollisuus- ja varastorakennusten kortteli alue. Noin
100 met rin päässä ottoalueesta on osayleiskaavassa merkitty ulkoilu reitti. 

Alueella ei ole asemakaavaa. Alueelle on laadittu Löytä ne-Ladvo kaa va-
runko 13.4.2012, jossa toiminta-alue sijaitsee teolli suus- ja varastora ken-
tamisen korttelialueella T.

Toiminta-alueen itäpuolella on voimassa Naantalin kaupunginval tuuston
10.12.2007 hyväksy mä Isosuon jäteasema-alueen asemakaava, jossa pääosa
alueesta on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita sekä jätteenkä-
sittelyalueita.

Kanta-Maskun yleiskaavassa toiminta-alueen kiinteistöön rajoittuva alue on
merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M).

Vuokrasopimus

Kiinteistöjen omistaja Toivo Suojanen on valtakirjalla val tuut ta nut Pa lo-
vuo ren Ki vi Oy:n ha ke maan omistamilleen kiinteistöille Luhta ja Luh ta I
toiminnan vaatimia lupia. 

Toiminta-alue on hakijan hallinnassa maanomistajan kanssa teh dyn vuok-
rasopimuksen kautta.

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toiminta-alueen lähiseutu on harvaan asuttua kallioista met sä maa ta. Toi-
minta-alue rajautuu etelässä Isosuontiehen. Alueen pohjois reu na ulot tuu lä-
hel le Maskun kunnan rajaa (etäisyys 50 metriä).

Noin 250 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta koilliseen sijaitsee Fortum
Power and Heat Oy:n tuhkan läjitysalue, noin 600 metrin etäisyydellä idäs sä
Naantalin kau pun gin maankaatopaikka ja noin 1,5 km etäisyydellä Tu run
Seu dun Jä te huollon jä te ase ma ja kaa to paikka. Lä him mät asuin ra ken nuk set
si jaitse vat noin 350 m etäi syydel lä suun ni tel lun otta mis alueen etelä puo lella.
Lou hin ta-alu een länsipuolella, kal lio mäen taka na on haja-asu tusta noin 500
met rin etäi syy dellä. Etäisyys Naan talin kes kus taan on noin 5 km.

Louhittava kiviaines on pääosin biotiittia. Ottamisalueen eteläosassa kulkee
tonaliittisen kivilajivyöhykkeen raja mukaillen ottamisalueen rajausta.
Luontainen maanpinnan korkeus ottamisalueella on +45...+28. Korkeim-
milla alueilla irtomaakerrokset ovat ohuet ja kalliopinta on paikoin paljastu-
neena. Lä hin I-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä
lounaassa (Lietsala 0252901). Pohjavettä ottoalueella muodostuu vain vä-
häi siä mää riä, sillä kalliopinnan päällä oleva maakerros on ohut. Alueella
esiinty vä pohja vesi on kalliopohjavettä.

Hakemuksen mukainen toiminta
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Yleiskuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen eri lai sik-
si mursketuotteiksi Naantalin kaupungissa Löytäneen kylässä kiinteistöillä
Luh ta RN:o 2:11 ja Luhta I RN:o 1:14. Lupahakemus koskee myös ki vi ai-
nek sen ja pin tamaiden väliaikaista varastointia toiminta-alueella sekä muu-
alta tuotujen ki viainesten vastaanottoa, varastointia ja murskausta.

Ottamisalueen pinta-ala on 3,8 ha, josta kaivualueen osuus on 3,5 ha. Lou-
hittavan ja murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä on 270 000 m3ktr. 

Lisäksi vastaanotetaan 19 000 t/a muualta tuotavaa kiviainesta varastoita-
vaksi ja murs kat ta vaksi.

Toiminnalle aiemmin myönnetty ympäristölupa on ollut voimassa vuoden
2013 lop puun saakka. Toiminnalle haetaan uutta ympäristölupaa, koska alu-
een lou hintoja ei ole aloitettu ympäristöluvan voimassaoloaikana.

Hakemuksen mukaan toiminta-aika alueella on elokuun alusta juhannuk-
seen saakka. Kuor mausta ja kul je tusta teh dään lä pi vuo den. 

Murskausta tehdään projektiluontoisesti arkipäivisin (ma-pe) klo 7-20 vä-
lisenä aikana. Rikotusta, poraamista ja räjäytyksiä tehdään arkipäivisin
(ma-pe) klo 8-18. Kiviaineksen kuormaamisen ja kuljetusten toiminta-aika
on läpivuo den arkisin (ma-pe) klo 7-20.

Louhinta ja murskaus

Alueelta louhitaan kalliokiviaineksia ja louhe murskataan siirrettävällä ka-
lus tolla eri murske lajitteiksi. Jalostetut tuotteet välivarastoidaan alueella va-
ras tokasoissa pois kuljetusta varten. Lisäksi vastaanotetaan ja murskataan  
muualta tuo ta vaa kiviainesta enintään 19 000 t/a.

Murskauslaitoksen paikkaa siirretään ottorintaman etenemän mukaisesti.
Murskeen tuotantomäärä alueella on kes ki mää rin 100 000 t/a. Murs kaus-
laitos on toiminnassa 4-10 kk/a. Kuu kaudet, jol loin alu eella on toimin taa,
vaihtelevat, sillä ne määräytyvät työti lanteen ja kivi ai neksen ky synnän mu-
kaisesti. Murskausta ei suoriteta juhan nuksesta hei nä kuun lop puun si joit-
tuvalla aikavälillä.

Toiminnassa käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Murskeen ja maa-ai-
neksen käsit telyyn ja kuljetuksiin käytetään kaivinkonetta, kauhakuormaa-
jaa ja kuor ma-autoja.

Murskaustoimintaa tapahtuu jaksottaisesti kalliokivilouhinnan yhteydessä
riippuen murskattavan aineksen määrästä ja kiviaineksen kysynnästä.

Raaka-aineet ja kemikaalit
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Toiminta-alueelta louhitaan kiviainesta 100 000 tonnia vuodessa, enintään
150 000 tonnia vuodessa. Kiviaines varastoidaan ottamisalueella. Muualta
tuotavia kiviai neksia vastaanotetaan ja varastoidaan alueella enintään 19
000 ton nia vuo dessa.

Polttoaineita varastoidaan alueella vain siellä työskenteleviä työkoneita var-
ten. Polttoaineet varastoidaan ylitäytön estimellä varustetuissa kaksoisvai-
pallisissa säiliöissä, enin tään 120 ton nia vuo dessa. Öl jyjä va ras toi daan enin-
tään 240 lit raa ja voiteluaineita enin tään 60 lit raa vuo dessa al las tetus sa ja
lu ki tus sa ti las sa alueella. Kuljetuskalustoa ei tanka ta alueella.

Toiminta-alueella on käytettävissä imeytysainetta mahdollisen vahingon va-
ralle.

Vettä käytetään kasteluun keskimäärin 10 m3 päivässä. Toiminnassa käytet-
tä vä ve si otetaan alueelle kertyvistä sade- ja sulamisvesistä. Tarvittaessa
alu eelle tuo daan vesisäiliö.

Liikenne

Laitoksen toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä noin 40 ajoneuvokäyn-
tiä vuorokaudessa. Liikenne alueelle tapahtuu kestopäällysteiseltä Isosuon-
tieltä pohjoiseen kääntyvän tien kautta. Laitosalueen sisäiset tiet ovat sora-
teitä ja niitä kastellaan tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Ilmapäästöt

Hakemuksen mukaan laitoksen toiminnasta syntyy seuraavia päästöjä il-
maan:

Päästö

Hiukkaset (sis. pöly) 1,8 t/a
Typen oksidit (NOx) 4,2 t/a

Rikkidioksidi (SO2) 0,003 t/a

Hiilidioksidi (CO2) 470 t/a

Päästöt muodostuvat pääasiassa työkoneista ja murskauslaitoksen energian-
tuotannosta. Hiukkaspäästöt muodostuvat lähinnä porauksesta ja murskauk-
sesta. Edellä esitetty päästöarvio on suuntaa antava, sillä päästöihin vaikut-
tavat mm. laitteiden ajotapa sekä valmistettavat tuotteet. Työkoneiden kes-
ki mää räiset päästöt on laskettu VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmän pe-
rus teella kivi aineksen enimmäiskulutuksen mukaan.

Toiminnanharjoittajalla on ISO 10041 ympäristöasioiden hallintajärjestel-
mä.
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Melu ja tärinä

Louhinnasta syntyy melua porauksissa, räjäytyksissä sekä louheen lastauk-
sessa ja purkamisessa. Murskauslaitoksella melun lähteitä ovat pääasiassa
ki vi ai nek sen murskaus, seulonta ja moottoreiden melu. Murskauslaitos si-
joi te taan ot ta misalueen pohjalle etenemän mukaisesti siten, että rintaukset
se kä mah dol liset varas tokasat toimivat meluesteinä.

Louhinta aiheuttaa tärinää räjäytysten yhteydessä. Räjäytyksistä aiheutuva
tärinä on hetkellistä ja lyhytkestoista. Lähimpään asutukseen on kaivualu-
een rajalta noin 350 metriä matkaa. Asutus ja Isosuontien läheisyys huo-
mioi daan räjäy tys töissä räjähdyspanosten mitoituksessa.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Hakemuksen liitteenä olevan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mu-
kaan kaivannaisjätteenä syntyy pintamaita yhteensä noin 5000 m3 sekä kan-
toja ja hakkuutäh teitä. Kantojen ja hakkuutähteiden määrä ei ole arvioita-
vissa ennakkoon. Pintamaat hyö dyn ne tään alu een mai se moin nis sa ja ra-
kenta mi ses sa. Kan not ja juurakot erotellaan, välivarastoidaan alueella ja toi-
mite taan jatkokäsitte lyyn.

Suunnitelman mukaan pintamaat varastoidaan ensisijaisesti aumoilla välit-
tö mästi kaivu alueen ulkopuolella, josta ne on mahdollisimman helppo siir-
tää reunaluiskien maisemointiin. Pintamaiden ollessa siihen soveltuvia,
hyö dynnetään niitä meluesteen rakentamisessa. Pintamaita voidaan tarvit-
taessa varastoida myös muualla ottamisalueella. Tarkemmin järjestelyt mää-
räyty vät työn ai kana.

Pintamaiden varastoaumojen alta poistetaan puusto. Kantoja välivarastoi-
daan aumoilla kannoissa olevan maa-aineksen erottamiseksi. Välivarastoin-
nin jälkeen kannot toimitetaan hyötykäyttöön. Kaivannaisjätteiden osalta ei
katsota aiheutuvan ympäristövaikutuksia eikä seuranta ole tarpeen.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta

Pölystä ei aiheudu merkittävää haittaa louhimon ulkopuolelle, sillä pääosa
pölystä jää ottoalueella. Tarvittaessa toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä
vähennetään kastelemalla pölyäviä työvaiheita sekä aluetta ja sen ympäris-
töä.

Toiminta-alueen hyvällä suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla torjutaan
melun le viämistä ympäristöön. Louhoksen rintaukset, varastokasat ja toi-
min ta-aluetta ympäröivä metsämaasto toimivat meluesteinä louhinnan ede-
tessä.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Toiminnalla ei ole hakemuksen mukaan merkittäviä vaikutuksia ihmisten
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viihtyisyyteen tai terveyteen. Räjäytyksistä ja murskaustoiminnasta aiheutu-
vasta tärinästä ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää viihtyisyyshaittaa,
sillä toiminta on jaksoittaista ja tapahtuu suurelta osin työpäivien aikana.

Suunnitelman mukaisessa lopputilanteessa louhinnalla ei ole kaivualueen
ul kopuolelle ulot tuvia ympäristövaikutuksia. Kaivualueen louhiminen vai-
kut taa alueen sisäi seen maisemakuvaan, koska louhinnan seurauksena alu-
eella oleva kallio alue poistuu. Suunnittelualue sijaitsee etäällä alueen ympä-
ristös sä sijaitse vista suojeltavista kohteista, joten toiminnalla ei ole haitalli-
sia vaikutuksia suojeltaviin kohteisiin. Alueella tai sen lähiympäristössä ei
sijaitse mer kittä viä tai erikoisia luontokohteita tai -arvoja. Alueen louhinta
edistää alu een kaavoituksen mukaista käyttöönottoa.

Toiminnalla on vähäisiä vaikutuksia alueen pintavalunta tilanteeseen, sillä
alueella muodostuvien valumavesien määrä on vähäinen. Vedet johdetaan
pohjata son kallistuksilla ojastoon ja imeytetään maastoon. Vaikutukset pin-
tavesiin muo dostuvat lä hinnä käytetyistä räjähdysaineista ja kallioperästä
mahdolli sesti liukenevista aineista.

Hakemuksen mukaan valtaosa ilmapäästöistä syntyy murskauksesta, seu-
lonnasta sekä työkoneista ja -laitteista, joten päästöt keskittyvät työmaa-alu-
eelle, eikä niillä ole merkitystä alueen ilmapäästöjen kannalta. Pääosa pö-
lystä jää otto alueelle. Kastelu, laitteistojen koteloinnit, ottorintaukset, varas-
tokasat sekä kaivualuetta ympäröivä metsämaasto estävät pölyn leviämistä
ympäristöön.

Louhintatoiminnan seurauksena alueella oleva kallioalue poistuu. Louhin-
nalla ei ole vaikutusta ympäröivien alueiden mahdolliseen pohjaveden ta-
soon, sillä ot tamista ei toteuteta ympäröivä alueita alemmalle tasolle. Kart-
tatar kastelun perusteella kaivualueella ei ole merkittäviä ruhjeita tai kallion
rikkonaisuusvyöhykkeitä, joten louhinnan vaikutukset kalliopohjaveteen
jää nevät vä häisiksi. Toi minta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä
sil lä ole en nalta arvioi den vaikutuksia noin 400 metrin etäisyydellä si jait se-
vaan Lietsa lan pohjave sialueeseen. Murskaustoiminnalla ei normaali tilan-
teessa ole vai kutusta maaperään ja pohjaveteen.

Työnaikaiset hulevedet johdetaan kallistuksin pintavaluntana maastoon.
Alueella muodostuvien valumavesien määrä on vähäinen. Toiminnassa ei
synny jätevesiä.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä

Toiminnanharjoittajan mukaan polttoaineiden varastoimiseen liittyvä riski
on öl jy tuot tei den pää semisestä maaperään. Tämän estämiseksi toiminta-alu-
eel la polttoaineet säi lytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä. Alueelle va ra-
taan imey tysturvetta tai vastaavaa imeytysmateriaalia va hin gon varal le.

Murskauslaitoksen melu- ja pölysuojausten rikkoontuminen aiheuttaa poik-
keuksellisia päästöjä. Laitteiston käyttäjät tarkkailevat laitteiden toimintaa



Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 8

jatkuvasti ja häiriötilanteessa pysäyttävät toiminnan tarvittavassa laajuudes-
sa. Toimin taa jatketaan vasta kun laitteistot ja/tai rikkoutuneet suojaukset
on korjattu. Koneet ja laitteet sekä murskauslaitos pidetään jatkuvasti työ-
tur valli suus määräysten mukaisessa kunnossa.

Tarkkailutoimenpiteet

Laitoksen hoitajat ja koneiden käyttäjät tarkkailevat jatkuvasti laitoksen ja
koneiden toimintaa. Mikäli toiminnassa havaitaan häiriö, toiminta pysäyte-
tään kunnes vika on saatu korjattua.

Laitoksen hoitajat ja koneiden käyttäjät tarkkailevat aistinvaraisesti laitteis-
ton toimintaa päästöjen ja vaikutusten osalta. Melu- ja pölymittauksia teh-
dään tar vittaes sa.

Louhintatoiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan lupaviran-
omaisen edellyttämällä tavalla.

Alueen tuleva käyttö

Toiminta-alueen suunniteltu käyttö on teolli suus aluetta.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Naantali kau pun gin ja Mas kun
kunnan ilmoitustauluilla 16.4.- 15.5.2014 välisen aikana. Tu run Sanomat
-lehdessä on jul kaistu ha ke musta koskeva kuulutus 18.4.2014. Asian osai-
sille ja naa pu ri kiin teistöjen omista jille on lähe tetty hakemusta koskeva kirje
15.4.2014. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Naanta-
lin kaupungin sekä Maskun kunnan palvelupisteissä.

Tarkastus

Hakemuksen johdosta alueelle on tehty tarkastus 4.8.2014. Tarkastusmuis-
tio on lii tet ty hakemusasiakirjoihin.

Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyy detty lau sunto Maskun kunnalta, Rai-
sion kau pun gin ym päristölautakunnan terveysvalvontajaostolta, Mas kun
kun nan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolta (Tukes). 

Raision kaupungin terveydensuojeluviranomainen/terveystarkastaja Kirsi
Puola toteaa 13.5.2014 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa: 

"Palovuoren Kivi Oy:n hakemalle ympäristöluvalle ei ole terveydensuoje-
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lullista estettä, kun noudatetaan kivenlouhimoiden ja -murskaamojen ympä-
ristönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VnA 800/2010)."  

Maskun kunnanhallitus toteaa lausunnossaan 12.5.2014 § 152 seu raa vaa: 

"Maa-aineksen ottoalue sijaitsee Naantalissa Löytäneen kylässä Isometsän-
tien varrella. Alue on osa Isosuon teollisuusaluetta, vajaan kilometrin pääs-
sä kaatopaikasta sen länsipuolella. Lähimmät asutukset Maskun puolella
ovat Lassintien varrella noin 700 m:n ja Jetantien alueella reilun 500 m:n
etäisyydellä. Matkaa Suovasentien päähän on noin 1,2 km ja Suovasenkaa-
ren taloihin yli 1,6 km.

Maskun puolella maakäyttö on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalous-
alueeksi ja sillä ei ole vireillä rakennus- tai maankäytönhankkeita.

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että Maskun kunnalla ei ole ha-
kemuksen johdosta huomautettavaa siltä osin kun on kyse maankäytöstä ja
kaavoituksesta. Maskun kunnan lausunnon hankkeen vaikutuksista ym pä-
ristönsuojelun kannalta antaa rakennus- ja ympäristölautakunta."

Maskun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan
20.5.2014 § 33 seuraavaa: 

"Lautakunnalla ei ole huomauttamista Palovuoren Kivi Oy:n ympäristölu-
pahakemuksesta, jos toiminnassa noudatetaan kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VNA 800/2010).

Lautakunta katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huoli-
matta ei ole estettä, koska alu eella on ollut louhintatoimintaa jo aikaisem-
min ja lupaa haetaan aikaisem man luvan mukaisen toiminnan loppuunsaat-
tami seksi.

Hakemuksessa ei ollut Maskun kunnan puoleisilta alueilta esitetty kaavoi-
tustilannetta. Kanta-Maskun yleiskaavassa kiinteistöön Luhta RN:o 2:11 ra-
joittuva alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M)."

Tukes toteaa 15.8.2014 päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa:

"Räjähdevaraston etäi syy den maa-ai nek sen ot to pai kas ta (ar vioi tu 800 m)
voi daan kat soa ole van riittävä estämään räjähdevarastolle aiheutuvia mah-
dollisia vaaroja. Räjähdevaraston, jossa varastoidaan 45 000 kg louhintarä-
jähteitä (vaarallisuusluokka 1.1) suojaetäisyydeksi tehtaasta, jossa ihmisiä
tavallisesti oleskelee, on määrätty 780 metriä. Selvitysten mukaan tämä
etäi syysvaati mus täyttyy. Tukesilla ei ole asian suhteen huomautettavaa."

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta jätettiin 2 muistutusta.
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Muistutuksen jättäjä AA toteaa 14.5.2014 päivätyssä muistutuksessaan seu-
raavaa:

"Koska asun kyseisen murskausalueen piirissä perheeni kanssa, toivoisin lu-
pahakemuksia ar vioitaessa huomioitavan seuraavat asiat asumishaittojen ja
-epä muka vuuk sien minimoimiseksi:

1. Koska murskausalueen ympäristössä ei ole edelliselle toiminnanharjoitta-
jalle myönnetyn ympäristö- ja maa-ainesluvan aikana tapahtunut mitään
oleellisia muutoksia, niin näihin uusiin lupiin tulisi soveltaa vähintään edel-
lisessä lu vissa sovellettuja lupaehtoja kokonaisuudessaan.

2. Ennen toiminnan harjoittajalle mahdollisesti myönnettävää YSL 101 §
mu kaista lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaantuloa,
esi tän, että toimin nanharjoittajan tulee aukottomasti osoittaa, että heidän
käyt tä mänsä laitteet ja menetelmät jo tällä väliajalla edustavat vaadittavaa
pa rasta käyttökelpois ta tekniikka (BAT).

3. Louhostoiminta edellyttää räjäytystöitä ja sitä kautta räjähdeaineiden kä-
sittelyä. Kos ka perheenjäsenet käyvät ratsastamassa parin sadan metrinpääs-
sä murskaus alueesta sijaitsevalla kiinteistöllä, niin vaikkei toiminnan laatu
sitä yleensä edellyttäisikään, esitän, että toiminnanharjoittajan on laadittava
vaaranar viointi toiminnastaan räjähdysaineiden käyttöön ja varastointiin
liittyen. Vaaranarvioinnissa tulee selvittää ainakin mahdollisen räjähdysai-
neisiin liit tyvän on nettomuuden vaikutukset vähintään lähimpiin kiinteistöi-
hin.

4. Jos luvat toiminnanharjoittajalle myönnetään, niin toivoisin lupien voi-
massaolo aikana tehtyjen tarkastuspöytäkirjojen ja tehtyjen tarkastusmittaus-
ten tulos ten (raja-arvoineen) saatettavan myös allekirjoittaneen (tai asian-
osaisten yleisemmin) tietoon." 

Muistutuksen jättäjä BB toteaa 15.5.2014 päivätyssä muistutuksessaan seu-
raavaa:

"Toimintaa ei tule sallia melu- ja päästörajoitusten, sekä valvonnan suhteen
lievemmin ehdoin kuin Palovuoren Kivi Oy:lle vuonna 2013 myönnetyssä
ympäristöluvassa on määrätty (Ympäristölupapäätös / Palovuoren Kivi Oy /
Isosuon maankaatopaikan louhinnat 262/11.02.00/2013). Meluhaittojen vä-
hentämiseksi tulisi noudattaa aiemmassa ympäristöluvassa määriteltyjä toi-
minta-aikaa koskevia rajoituksia (päivittäin, viikoittain, vuosittain), sekä
muita luvassa määriteltyjä meluhaittojen minimoimiseen liittyviä ehtoja."
 
Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Palovuoren Kivi Oy esittää 28.5.2014 saapuneessa vastineessaan lau sun to-
jen ja muis tu tus ten  joh dos ta mm. seuraavaa:

Toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun
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kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNA
800/2010) muun muassa toiminta-aikojen ja toiminnalle asetettujen etäi-
syyksien suh teen. Toiminta-alue sijaitsee haja-asutusalueella yli 300 m etäi-
syydellä lä himmästä asumiseen käytettävästä rakennuksesta ja sen välit tö-
mässä lähei syydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta. Lä-
himmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 350 m etäisyydellä toimin-
ta-alueesta.

Toiminnan ollessa käynnissä räjäytyksiä tehdään enimmillään kerran päi-
vässä klo 8-18 välisenä aikana eikä räjäytykset ole päivittäisiä. Ottaen huo-
mioon val litse vat etäisyydet, ha kijan mu kaan eril li sel le vaaran arvioinnille
ei katsota ole van tarvetta, sillä tärinää tarkkaillaan louhijan toi mesta räjäy-
tysten yhtey dessä. Hakija toteaa myös, että ihmisten havaitse miskynnys tä ri-
näl le on merkittävästi rakenne vaurio riskin suuruista tärinää pienempi. Näin
ol len rä jäytysten aiheuttama tärinä voidaan kokea häiritse väksi ilman todel-
lista vaa raa rakennevaurioista.

Hakija toteaa, että luvassa mahdollisesti edellytettävien tarkkailujen tulok-
set ovat julkisia.

Louhintatoiminnan loppuun saattamiseksi haetun maa-aines- ja ym pä ristö-
lu van voimas saoloaikana hakija esittää, että lupamääräyk sis sä an net ta vis sa
toi min ta-ajois sa ei tar peet tomasti poi kettaisi VNA:n 800/2011 mu kai sis ta
toi minta-ajoista. Toi minta ei ole jatkuvaa, murskauslaitos on toiminnassa
4-10 kk vuo des sa vaih televina ajanjaksoina riippuen työ tilanteesta ja kiviai-
nek sen ky syn nästä. Murskausta ei suoriteta juhannukses ta heinäkuun lop-
puun sijoittu val la aika välillä. Huomioiden toiminnan jak sottainen luonne ja
si joittu minen ha ja-asutusalueelle, hakijan mukaan edellä mainittuja toi min-
tara joituksia voi daan pitää riittävinä, jolloin toimin nasta ei aiheudu koh tuu-
tonta haittaa lähi alueen asukkaille.

Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Liitteenä on alueen sijaintikartta.

LIITE A1, KAAVYMP 12.6.2014

Merkintä

Suunniteltu toiminta edellyttää myös maa-aineslain 555/1981 mukaista lu-
paa. Ym pä ristölupahakemuksen kanssa samanaikaisesti on jätetty Naantalin
kau pun ginhallitukselle maa-aineslain mukainen lupahakemus. 

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan toimivaltainen maa-aineslain
mukainen lupaviranomainen on Naantalissa kaupunginhallitus. Kaavoitus-
ja ympäristölautakunta valmistelee maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja toi-
mii maa-ai nes lain mu kai se na val von ta vi ran omai sena.

Ympäristölupa- ja maa-ai neslu pa pro sessit ovat toi sis taan riippu mat tomia.
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Myös va li tusproses sit ovat erilli set. Maa-ai nes lain no jalla annet tuun viran-
omaisen päätökseen haetaan muu tosta kun nallis vali tuk sel la alu eellisel ta
hallinto-oi keudelta, kun taas ympä ristön suo jelulain no jal la an net tuun vi ran-
omaisen päätökseen hae taan muutosta hal lin to vali tuksella Vaa san hal lin-
to-oikeudelta.

Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan ratkaisu

 
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta myöntää Palovuoren Kivi
Oy:lle ympäristöluvan kallion louhintaan, varastointiin ja
murskaukseen sekä muualta tuotavan pilaantumattoman kivi-
ai nek sen vas taan ot toon, va ras toin tiin ja murskaukseen Naan-
ta lin kau pun gin Löy tä neen ky läs sä kiin teis töil lä Luhta RN:o
529-419-2-11 ja Luh ta I RN:o 529-419-1-14.

Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan
tässä päätökses sä annettuja lupamääräyksiä ja toimitaan hake-
muksessa esitetyllä tavalla.

Lupamääräykset

Toiminta

1. Alueella voidaan louhia, murskata ja varastoida alueelta
ir ro tet tua maa-ai nesta yhteensä enintään 270 000 m3ktr,
kuitenkin enintään 27 000 m3ktr vuodessa sekä vastaan-
ottaa, varastoida ja murs ka ta muu al ta tuo tua pilaantuma-
ton ta ki viai nesta enin tään 10 000 tonnia vuodessa.

2. Toimintaa voidaan harjoittaa vuosittain 15.8.-15.6. vä li-
senä ai kana. Kuormaamista ja kuljetuksia saa tehdä lä pi
vuo den.

3. Räjäytyksiä, ri ko tusta ja po raa mista saa teh dä maa nan-
taista per jan tai hin klo 8-18 ja murs kaa mista, kuor maa-
mista ja kulje tusta maa nan taista per jan taihin klo 7-20.
Arki py hä päi vinä kaikki edellä mai nitut työt on kiel letty.

Melu, pöly ja tärinä sekä vaikutukset ta lousveden laa tuun

4. Toiminnasta syntyvä melu, työmaa-alueen liikenne mu-
kaan lukien, ei saa häiriöille alt tiissa kohteissa ylittää
melutason oh jearvoista anne tussa valtio neuvoston pää-
töksessä (993/1992) säädettyä ulkomelun A-painotetun
ekvi valenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55
dB. Is ku mai sen tai ka pea kais taisen me lun eri tyi nen häi-
rit se vyys on otetta va huo mioon ver rat taes sa mit taus- tai
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las kentatu los ta annet tuun raja-arvoon. 

5. Toiminnan aiheuttamaa melua (louhinta, kivenrikotus,
murs kaus, seulonta, kuormaus ja kuormien purku) on
mi tat ta va lä him pien häiriinty vien koh teiden pi ha-alu-
eelta puo luee tonta asiantuntijaa käyt täen. Mittaukset on
suo ri tet tava kuu kauden kuluessa luvan mukaisen toi-
minnan aloit tami sesta sil loin kun lai tos on täy dessä toi-
min nassa ja käyn nis sä nor maali ti lan teessa. Mi kä li mit-
tauk sissa to de taan ohjear vo jen yli tyk siä, tulee ryh tyä toi-
miin me lun vä hentämi seksi. Tehtyjen toimien jälkeen
tulee suo rittaa uu sintamittaukset.

6. Mit taus suun ni telma tu lee toi mittaa kun nan ym pä ris tön-
suo je luviran omai sel le tie dok si vä hintään 5 työpäi vää
en nen mit taus ten suo ritta mista. Mit taus ra portti ja arvio
tu losten luo tetta vuu desta se kä tu losten perus teella mah-
dolli sesti tehtävät toi menpi de-eh do tukset on toi mi tet-
tava heti mit tausten jäl keen ympäris tön suojeluviran-
omai selle. Tar vittaessa ym pä ristön suoje luvi ran omainen
voi edellyttää me lua mi tattavan toi minnan aika na myö-
hemminkin tai antaa meluhaittaa ehkäiseviä tai toi min-
ta-ai koja kos ke via tiukempia määräyksiä.

7. Murskausaseman sijainnilla sekä murs ke ka so jen ja pin-
ta mai den si joit te lulla se kä louhin nan etenemis suun nan
va lin noilla on py rittävä mini moi maan me luvaikutusten
leviä mistä häi riintyvien koh teiden suun taan.

8. Räjäy tys- ja louhintatyön turvallisuudesta on huolehdit-
tava si ten kuin siitä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sessa rä jäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (VNA
644/2011).

9. Louhinnan räjäytysten aiheuttaman tärinän mittaamises-
ta on laaditta va suunnitelma. Suun ni tel mas sa on otet tava
huo mi oon al le 600 metrin etäi syy dellä toi min ta-alueen
rajoista si jait sevat rakennukset, tuh kan lä ji tysalue ja
maankaatopaikka. Suunnitelmassa on lisäksi otettava
huomioon Oy Forcit Ab:n räjäh de ai ne va ras to. Rä jäy tyk-
sistä ei saa ai heu tua vau rioita ra ken nuksille ei kä ole mas-
sa ole vien kaa to paikko jen tai tei den ra ken tei siin. En nen
räjäy tysten aloitta mista toi min nan har joitta jan on suori-
tettava katsel mus raken nuk sissa, jotka sijait sevat alle
600 met rin etäi syy dellä toi min ta-alueen rajois ta. Katsel-
muspöy täkirjat on toimi tet tava tiedoksi Naan talin kau-
pun gin ym päris tön suojelu vi ran omai selle välit tömästi
katsel musten jäl keen. 
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10. Luvan saajan on kartoitettava louhinta-alueen rajasta
600 met rin etäisyydel lä ole vat ta lous ve si kai vot. Talous-
vesikaivojen veden laatua ja määrää tulee seu rata ter-
veys val vontaviranomaisen hyväksymällä ta valla. Sel-
vitykset ana lyysi tuloksi neen on toimitettava en nen toi-
min nan aloit ta mista tiedoksi Naantalin kau pun gin ym-
päristön suojeluviranomaiselle, jo ka voi tar vit taessa an-
taa selvi tyk sen pe rus teella lisä mää räyksiä.

11. Alueella suoritettavien räjäytysten suunnitellusta ajan-
kohdasta on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen melun
ja tärinän vaikutusalueen asukkaille ja toimijoille. 

12. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöä häiritsevää ly-
hyt ai kaista tai jat ku vaa pölyämistä. Tarvittaessa pöly-
päästöjä voidaan määrätä mitattavaksi. 

13. Alueen rintauksilla, murskausaseman sijoituksella ja ra-
ken teilla, tuo te ka sojen sijoituksel la, kastelulla tai muilla
pölyntor jun takei noilla tu lee ra joittaa pölyämistä ja muita
hiukkas pääs töjä. Putoa van kiviai neksen pölyä mistä on
estettävä säätämäl lä putoamiskorkeus mahdolli sim man
pieneksi. Murskauslaitoksen hihnakuljettimien purku-
kohdat ja seu lastot tu lee olla ka tettuja ja pu dotukset ko-
teloituja. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä
on estettä vä si joitta malla po rausvaunuihin pölynkeräys-
laitteet tai käyttämäl lä muuta pö lyn leviämisen estämi-
sen kannalta parasta käyttö kelpoista tekniik kaa.

14. Aseman pölyntorjuntalaitteita ja -menetelmiä on tark-
kail tava päi vit täin. Toiminta on kes keytettävä pölynsi-
dontaan liittyvien toimin tahäi riöiden tai laitteiden rik-
koontumisen ajak si ja toi mintaa voidaan jat kaa vasta
kun vika on korjattu.

15. Työkoneiden liikkuma-alueet, työmaatiet ja varastokasat
tulee hoi taa esi merkiksi kastele malla siten, että ympäris-
töä häiritse vää pö lyä mistä ei tapahdu.

16. Kaivualueen lammikoituminen on estettävä toteut ta-
malla pohjataso siten, että alueella muodostuvat pin ta-
vedet kulkeutuvat hallitusti alueen ulkopuolelle. Mikä li
alueelle toiminnan aikana kertyy pintavesiä ennakoi tua
enemmän, on pintavedet kerättävä yhteen ja tar vit taessa
valvontaviranomaisen määräämällä tavalla joh dettava
pois alueelta tilavuudeltaan riittävän selkey tys altaan
kautta. Selkeytysallasta koskeva suunnitelma on esitettä-
vä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.
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Mittausten ja analyysien laadunval vonta

17. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi tulee antaa ulko-
puoli sen asian tunti jan suoritetta viksi standardien (CEN,
ISO, SFS tai muu vas taa van ta soinen kansallinen tai
kansainväli nen yleisesti käy tössä oleva standardi) mu-
kaisesti tai muilla tar koitukseen sopivilla ylei sesti käy-
tössä olevilla vi ranomaisten hyväksymillä menetelmillä.
Mittausra porteissa on il moitettava käytetyt mit tausme-
netelmät ja nii den mittausepävarmuudet sekä esi tet tä vä
ar vio tulos ten edusta vuu des ta.

Polttoaineiden varastointi

18. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä
käy tet täviä ko neita varten. Kuljetuskaluston tankkaami-
nen ja huolto työt on alueella kielletty. 

19. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä ja
niiden on kestet tävä me kaanista ja ke miallista rasi tusta.
Säiliöt on va rustettava ylitäytön estimillä ja tank kaus-
lait teistot lu kit ta villa sulkuventtiileillä.

20. Polttoaineen varastointi- ja tankkauspaikan sekä tukitoi-
minta-alueen maarakenteet on tiivistet tävä si ten, että
polt to ai nei den ja mui den ympäristön pi laantu misen vaa-
raa ai heut tavien ainei den pääsy maa perään ja pohjave-
teen on estetty kaikissa olosuhteissa. Poltto- ja voite luai-
neiden se kä ke mi kaalien va ras tointi- ja käsit te ly alueiden
on ol ta va nes teitä lä päi semät tömiä ja reu noil taan koro-
tettu ja.

 
21. Alueella saa tehdä vain niitä huolto- ja korjaustoimen pi-

teitä, jotka ovat laitoksen nor maalin toiminnan kannal ta
välttämättömiä.

22. Laitoksella tulee olla riittävä määrä imeytysaineita ja
työ ka luja mah dol listen polttoaine- tai öljyvuotojen le-
viämi sen estä misek si ja vuota neiden ai neiden talteen ke-
räämi seksi. Mah dolliset vuota neet ai neet tulee kerätä
talteen viipy mättä. 

Jätehuolto

23. Jätteet tu lee toimittaa säännöllisin väli ajoin kä si tel tä-
väksi vas taanot tajalle, jolla on siihen asianmukainen lu-
pa. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jät-
teis tä ja sijoitettava omiin keräysvälineisiin, jotka on si-
joitettava katetulle ja vettä läpäisemättömälle alustalle.
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Vaa ral li sia jät tei tä ei saa säilyttää kiin teistöllä yli yhtä
vuot ta. 

Kaivannaisjätteen jätehuolto

24. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava
ja tarvittaessa tarkistettava 31.5.2019 mennessä ja toimi-
tettava siitä tieto ympäristöluvan valvontaviranomai-
selle. Tämän jäl keen arviointi ja mahdollinen tarkistami-
nen on tehtävä viiden vuoden välein.

Valvonta ja raportointi

25. Jokaisen louhinta- ja murskausjakson alkamisesta tulee
il moittaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuo jeluviran-
omai selle vä hintään kahta viikkoa en nen toi minnan
aloitta mista.

26. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, jos-
ta tulee käy dä il mi ainakin seuraa vat asiat:

− räjäytysten ja rikotusten suoritusajat
− murskauksen ja seulonnan päivittäiset alkamis- ja päät-

tymis ajat sekä ko konaistoimin ta-aika
− murskatun kiviaineksen määrä
− muualta vastaanotetun ja varastoidun kiviaineksen mää-

rä ja alkuperä
− tieto varastossa olevan kiviaineksen määrästä vuoden lo-

pussa
− kaikkien toiminnasta muodostuneiden jätteiden ja vaa-

rallis ten jätteiden mää rä, laji sekä edelleen toimitustapa,
-paik ka ja -ajan kohta 

− tiedot onnettomuustilanteista, havaituista toi minnan häi-
riöis tä ja muista poikkeukselli sista tilanteista ja toi-
menpiteet, joi hin em. ti lan teiden joh dosta on ryhdytty.

27. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain hel-
mi kuun lop puun mennessä Naantalin kaupungin sekä
Maskun kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai selle. Kir-
janpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisil-
le.

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

28. Onnettomuus- ja häiriötilan teita varten toi minnalle on
ni mettävä vastuu henkilö, jonka yh teystiedot on ilmoitet-
tava ympäristön suoje luviranomaiselle ennen toiminnan
aloittamista. 



Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 17

29. Mikäli laitteistoihin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisää-
vät päästöjen mää rää, toiminnan harjoittajan on ryhdyttä-
vä toi menpiteisiin päästöjen ehkäise miseksi, niistä ai-
heutuvien va hinkojen torjumiseksi ja tapahtu man toistu-
mi sen estämiseksi. Laitteet tulee saattaa nor maalikun-
toon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

30. Onnettomuustilanteissa on ryhdyttävä välittömästi tar-
vitta viin toi miin hai tan ehkäisemi seksi. Toiminnanhar-
joittajan on vii vy tyksettä il moitettava kunnan ympäris-
tönsuojelu- ja terveys valvontavi ranomai selle onnetto-
muuk sista ja muista merkittä vistä poikkeukselli sista ti-
lanteista, jois ta aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten,
että siitä saat taa aiheutua ympä ristön pi laan tumisen vaa-
raa tai jätteen mää rän tai ominaisuuksien vuoksi erityi-
siä toimia jätehuollossa taikka vaaraa tai haittaa
terveydel le. Öljyvahingon osalta ilmoitus on tehtävä
myös pe las tus vi ran omai selle. Sa malla on ilmoitettava
niistä toi menpi teistä, joi hin on ryhdytty tilanteen korjaa-
mi seksi.

31. Ulkopuolisten asia ton pää sy toi min ta-alu eelle tu lee es tää
lu kit ta valla puo milla tai muul la vastaa valla jär jes telyllä.
Lou hin ta-alue on tar vittaessa ai dat tava ul ko puolisille ai-
heutu van vaa ran es tämiseksi.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

32. Toiminnassa tapahtuvista pysyvistä tai pitkäaikaisista
kes keyttä mi sistä, toi minnan muu toksista, toiminnanhar-
joittajan vaihtu misesta se kä toiminnan lopettamisesta on
ilmoitetta va viipymättä kir jallisesti kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden
toiminnanharjoittajan on ilmoitettava kirjallisesti vaihtu-
misesta valvontaviran omaiselle.

33. Toiminnan päättyessä on kiinteistön alueelta poistettava
toi min nassa synty neet jätteet ja laitteet ja alue on siivot-
tava. Toiminnanharjoittajan on esitettävä ympäristölu-
van valvontaviran omaiselle yhteenveto jo suoritetuista
toi menpiteistä ja yksityiskohtainen suunnitelma suoritet-
ta vista koko toi minnan lopettamista koskevista toimista
vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamis-
ta.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

34. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa
par haan käyt tö kel poisen tekniikan kehittymisestä ja va-
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rauduttava lai tok sen toi min taan so veltuvan tällaisen tek-
niikan käyt töönot toon erikseen so vitta vien siirtymäai-
kojen puitteissa.

Lausuntojen huomioon ottaminen

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu
huo mi oon an ne tuista mää räyk sistä ja peruste luista ilmenevällä
ta val la. 

Lupapäätöksessä edellytetään, että työssä noudatetaan valtio-
neuvoston asetusta räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
(VNA 644/2011). Luvanhakija on vastineessaan esittänyt, että
valtioneuvoston asetusta noudatetaan toiminnassa. Asetusta ei
voida soveltaa ympäristönsuojelulain mukaises sa pää tök sessä,
minkä vuoksi asetuksessa mainituista velvoitteista ei ole mää-
rätty lupamääräyksissä. 

Alueella tehdyistä tarkastuksista tehdään muistiot, jotka ovat
julkisia asiakirjoja. Myös tehtävät selvitykset ja mittaustulok-
set ovat julkisia. Toiminnanharjoittaja on velvoitettu toimitta-
maan tehtyjen mittausten ja selvitysten tulokset tiedoksi lupa-
viranomaiselle. 

Tässä ympäristölupapäätöksessä on an nettu mää räyk set mm.
pääs tö ra joi tuk sista ja meluntorjunnasta.

Valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlou-
hinnan ja kiven murskaamojen ympäristönsuojelusta on sovel-
lettu lupaharkinnassa ja lupamääräyksiä annettaessa.

Toiminnassa tulee aina noudattaa hakemuksessa esitettyjä ja
tässä lupapäätöksessä määrättyjä ratkaisuja ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi. Tämä päätös on voimassa myös silloin, mikä-
li toi min ta aloitetaan muutok senhausta huo li matta va kuutta
vas taan.

Lupaharkinnan peruste lut ja luvan myöntämisen edelly-

tykset

Toiminta täyttää ympäristön suojelulain ja jätelain sekä niiden
nojalla annet tujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun toi-
mintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja lu pahakemuksessa
esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä,

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnas-
ta ei ai heu du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaa raa, maaperän tai pohjaveden pi laan-
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tumista, erityistä luonnonolosuhtei den huo nontumista, veden-
hankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö mah-
dollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä
eräis tä naa pu ruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta. Toi minta täyttää jätelain vaatimukset jät-
teen hyödyntämisestä ja käsittelys tä. Mää räyksiä an nettaessa
on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pi laantumi sen to-
dennäköisyys ja on nettomuusriski. 

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n
mukaan otet tava huomioon toiminnan luonne, sen alueen omi-
naisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaiku-
tus ympäristöön kokonaisuutena, pilaan tumisen ehkäisemisek-
si tarkoitettujen toi mien merkitys ympäristönkokonai suuden
kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdolli suudet toteuttaa
nämä toimet. Pääs tö jen eh käi se mistä ja ra joitta mista kos ke-
vien mää räys ten tu lee pe rustua par haa seen käyt tökel poi seen
tekniik kaan. Lisäksi on tar peen mu kaan otetta va huo mi oon
ener gian käytön tehok kuus sekä va rautu minen on netto muuk-
sien eh käi se miseen ja niiden seuraus ten ra joitta miseen.

Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 350 metrin etäi syy del lä
lou hinta-alueesta ja murs kaus laitoksesta. Lisäksi noin 800
met rin etäisyydellä sijaitsee golf-kenttä. Lupapäätök ses sä on
an nettu mää räyk siä, joil la mah dol lista toi min nan ai heut tamaa
haittaa asu tuk selle ja vir kistyk sel le vä henne tään.

Ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti toistai-
seksi voimassa olevana. Vaikka maa-aineksen ottaminen ja
louhinta alueella päätyvät aiemmin, alueelle voi edelleen jäädä
varastoon kiviaineksia ja niitä voidaan alueella murskata. Sa-
moin muualta tuotavien kiviainesten vastaanotto, varastoin ti
ja murskaus voivat jatkua edelleen alueella.

Lupamääräys 1: Louhintamäärä on rajoitettu hakemuksen mu-
kaisiin määriin. Muualta tuotavan kiviaineksen vuosittaista
vastaanottomäärää on rajoitettu. Kunnan ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sen toi mi val lal la voi daan myön tää lupa enin tään
10000 t/a jät teen vas taan ot ta mi seen ja käsittelyyn, minkä
vuoksi raja on 10 000 tonnia vuodessa. Toiminnanharjoittajan
tulee varmistua siitä, että kaikki vastaanotettava kiviaines on
pilaantumatonta eikä joukossa ole jätteitä tai maa-aineksia.

Lupamääräykset 2-3: Lä himmille kiinteistöille ja asutukselle
aiheutuvien ym pä ris tö- ja terveyshaittojen eh käi se mi seksi ja
läheisten virkistyskäyttöalueiden käytön tur vaa miseksi vuo-
sittaista toi minta-aikaa on rajattu siten, että yleisimpänä lo-
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ma-aikana on kahden kuu kauden tauko häiritsevää melua ai-
heuttavan toiminnan osalta. Tarkastuksen yhteydessä toimin-
nanharjoittaja on to dennut voi vansa toimia aikarajoituksesta
huo li matta. Päi vit täi set aikarajoitukset ovat hakijan esityksen
mu kaiset. 

Lupamääräykset 4-11: Melutasosta annetuissa määräyksissä
on sovellettu Valtioneu voston päätös tä me lu ta son oh je ar vois ta
(993/1992). 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä,
jotta voidaan varmistua to teutettujen meluntorjuntatoimien
riittävyydestä. Toiminnan ai heuttamasta melusta ei ole tehty
melutason mittauksia eikä näin ollen voida osoittaa, että toi-
minnasta aiheutuva me lu ei ylitä lupamääräyksessä annettu ja
melutason arvoja.

Melutasojen mittaaminen antaa luotettavaa tietoa, mikäli mit-
taukset suorite taan suunni tellusti ja laitoksen normaalin toi-
minnan aikana. Mikäli mittauk sissa ilmenee ohjearvojen ylit-
täviä melutasoja, täytyy toimin nanharjoittajan ryhtyä meluta-
soa vähentäviin toimiin ja mahdollisesti mitata melutasoa toi-
mien jälkeen uudelleen.

Lähtömelutasoa voidaan rajoittaa laitteiston riittävällä kote-
loinnilla ja me lun le viä mis tä estää murske- ja louhekaso jen si-
joittelulla. Melu haittaa voi daan vä hentää myös murs kaus-
laitteiston sijoitteluilla.

Määräykset toiminnan suunnitelmallisuudesta räjäytysten ja
tärinän osalta sekä vai ku tuk sis ta ta lous ve den laa tuun on an-
net tu ym pä ris tönsuojelulain edel lyt tä män toiminnanharjoitta-
jan selvil lä olo vel volli suus huomioon ottaen.

Lupamääräykset 12-15: Ilman pilaantumisen ehkäisemi sek si
on huolehdittava siitä, et tä louhinnasta, murskauk sesta ja työ-
maa liikenteestä tai varas tokasoista aiheutuvat pöly päästöt pi-
detään mahdolli simman pieninä. Pölystä ei saa aiheutua ter-
veys- tai viihtyvyyshaittaa.

Pölyntorjuntaan laitoksella tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Mi käli pö ly haittoja il me nee esi mer kiksi alueel la liiken nöin-
nistä, tulee toi minnan har joittajan va rautua myös lii ken nöintiin
ja varas tointiin käytettä vien teiden ja alueiden sekä va rasto ka-
sojen kaste luun. 

Mahdollisesta pölyhiukkasten ko ko nais lei ju man mittauksesta
teh dään tarvittaessa erillinen pää tös. 
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Lupamääräys 16: Määräys on annettu alueen loppukäytön var-
mista miseksi sekä alueelta poisjohdettavien vesien kuormituk-
sen vähentämiseksi.

Lupamääräys 17: Määräys on tarpeen päästö- ja vaikutustark-
kai lumittausten ja analyysien laa dun varmista miseksi. Ympä-
ris tönsuojelulain 108 §:n mukaan muun muassa mittaukset ja
testaukset on teh tävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksen-
mukaisin menetel min.

Lupamääräykset 18-22: Kemikaalit ja polttoaineet voivat ym-
pä ris töön pääs tes sään aiheuttaa monen laista ympäris tön pi-
laan tu mi sen vaa raa. On nettomuuksien en naltaehkäisemiseksi
tulee ke mi kaa lien käsit telyssä nou dattaa näiden määräysten li-
säksi kyseisten ai nei den käyttöturvallisuustiedotteissa annettu-
ja mää räyk siä. 

Vahinkojen ja onnettomuuksien varalta tulee laitoksella olla
välittömästi saatavilla mate riaalia ja välineitä torjuntatoimiin.
Vahinkojen laajuutta voi daan pienentää huomattavasti, kun
saatavilla on imeytysmateri aalia.

Lupamääräykset 23-24: Jätelain mukaan jätehuolto on järjes-
tet tä vä siten, ettei jätteistä tai jätehuol losta aiheudu vaaraa tai
hait taa terveydelle tai ym päristölle. Erilaatuisia vaa rallisia jät-
teitä ei saa sekoit taa kes kenään eikä muihin jätteisiin tai ai nei-
siin. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on mer kittävä jät teen ja
jät teen hal tija ni mi se kä turvallisuuden ja jätehuollon asianmu-
kai sen jär jes tä misen kannal ta tar peelliset tiedot ja varoitukset.
Jät tei den asian mu kai sen kä sit telyn var mis ta mi seksi on jät-
teiden luovuttaminen jätelain mukaan sallit tu ai noas taan hy-
väk sytyille vastaan ot tajille.

Kaivannaisjätteen jätehuolto on järjestettävä asianmukaisesti
ja päivitettävä toiminnan edistyessä.

Lupamääräykset 25-27: Luvanmukaisen toiminnan valvon taa
ja raportointia koskevat määräykset on an nettu, jot ta toi mintaa
valvovat viranomaiset saavat riittävät tiedot lai tok sen toi min-
nan valvontaa varten. Saamiensa tietojen avulla viran omainen
voi seu rata lai toksen toiminnan lain- ja luvanmukai suutta sekä
mahdollista lu van tar kis tamisen tai uuden luvan hakemisen
tarvet ta. Myös lupa määräys ten nou dattamisen seu ranta ja lai-
toksen ympäristövai kutusten ar vioiminen edel lyt tävät kirjan-
pitoa ja raportointia. Murskauslaitteisto voi muut tua eri jak so-
jen välillä, joten val vonnan järjestämiseksi eri jaksoista tulee
ilmoittaa etu käteen ympä ristönsuojeluun.

Lupamääräykset 28-31: Onnettomuustilanteisiin varautuminen
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etu käteen on tarpeen, jotta toiminta ohjeet ovat työntekijöille
tut tuja. Tällä voidaan ehkäistä vahinkojen laajuut ta.

Henkilökunnan on tarpeen tietää kuinka kaikissa eteen tulevis-
sa tilanteissa kuuluu toimia, ja luvan hakija on velvollinen jär-
jestämään heille koulutusta tätä varten. Asianmukainen tie-
donkulku mahdollisissa onnettomuustilan teissa taikka muissa
poikkeuksellisissa ta pauksissa on tärkeää, jotta tarvitta viin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä viipymättä ja ter veys- ja ympäris-
tövai kutuksia pystytään estämään tai rajoittamaan. Estämällä
ulkopuolisten asiatonkulku alueelle, voidaan ehkäistä onnet-
tomuuksien syntyä.

Lupamääräykset 32-33: Toiminnan olennainen muutos vaatii
ym päristöluvan muutok sen ja siksi on tärkeää saada tieto
muu toksista viranomaisille.

Toiminnan lopettamisen jälkeiset selvitys- ja toimenpide vel-
voitteet ovat tarpeen alueen jatkokäytön takia. Alue tulee saat-
taa sellaiseen tilaan, ettei kyseisestä toiminnasta jääneet ko-
neet ja laitteet tai jätteet ole alueella.

Lupamääräys 34: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi
sel villä aiheutta miensa haittojen haitallisten vaikutusten vä-
hen tämismahdolli suuksista ja siinä mielessä seu rattava par-
haan käyttökel poisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos
päästöjä voidaan par haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymi-
sen vuoksi olennai sesti vähentää ilman kohtuuttomia kustan-
nuksia, voidaan lu papää töstä vaatia muutettavaksi.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on ol-
tava lainvoimainen ympäristölupa. 

Mikäli uutta ympäristölupaa haetaan tämän luvan voimassa-
oloaikana, tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös
on tullut lainvoimaiseksi. Ym päristönsuojeluviran omainen voi
muuttaa lupapäätöstä, jos toiminnasta ai heutuva pilaantumi-
nen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioi dusta,
toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seu-
raus, par haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi
päästöjä voidaan vä hentää olennaisesti ilman kohtuuttomia
kustannuksia tai olosuhteet ovat lu van myöntä misen jälkeen
olennaisesti muuttuneet.

Lupamääräysten tarkastaminen
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Luvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle hakemus
lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.8.2024.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain no-
jalla jo myön netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai
luvasta poikkeavia sään nöksiä luvan voimassaolos ta tai tarkis-
tamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli
päätökseen ei haeta muutos ta. 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Palovuoren Kivi Oy voi aloittaa päätöksen mukaisen toimin-
nan tä män lupa päätöksen mukaisesti lupamää räyksiä nou-
dattaen mahdol lises ta muutoksenhausta huolimat ta.

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava
Naantalin kaupungille 5 000 euron suuruinen hyväksyttävä va-
kuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen ku-
moa mi sen tai lu pamääräysten muuttamisesta johtuen

Vakuusasiakirjat on toimitettava Naanta lin kaupun gille ennen
toimin nan aloit tamista mikäli lupapäätös ei ole aloitus ajan-
kohtana lain voi mainen. Kaa voi tus- ja ym pä ris tö lau ta kunta voi
tar vit taessa tar kis taa va kuuden mää rän.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää lupapäätöksen täy tän-
töönpanon. 

Perustelu

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi
luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan muu-
toksenhausta huolimatta aloit taa lupapäätöstä noudat taen, jos
hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ym päristön saattami-
seksi ennalleen lupa päätöksen kumoamisen tai lupamää räys-
ten muuttamisen varalle.

Mikäli lupapäätös kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan,
määrätty 5 000 euron vakuus katsotaan olevan riittävä, esi-
merkiksi laitosalueen siivoamiseen, toi min nassa syn ty neiden
jätteiden asian mukai seen käsittelyyn tai aloitetusta toiminnas-
ta syntyneiden haittojen korvaamiseen. 
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Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) §:t 2, 4-8, 21, 28, 31, 35-38,
41-43, 45-46, 51-57, 81, 83, 90, 96-97, 101 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) §:t 1, 7, 14, 16-19,
21-23, 30 ja 37
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17 
Jätelaki (646/2011)§:t 8, 13, 15, 28, 29, 72, 118-123 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) §:t 4, 7-12, 20, 24
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhin-
nan ja kiven murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Naanta lin
kaupunginvaltuusto 11.4.2012 § 20)
Naantalin kaupungin hallintosääntö (Naantalin kaupunginval-
tuusto 5.5.2014 § 24) 
Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen  taksa
(Naan ta lin kau pun gin hallitus 21.10.2013 § 441)

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.8.2014. 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on kolme-
tuhattakolmesataa (3300) eu roa.

Maksu määräytyy Naantalin kaupunginhallituksen 21.10.2013
§ 441 vahvistaman kunnan ympäristönsuoje lu vi ran omai sen
tak san mu kaises ti. 

Taksan 3 §:n mukaan kivenlouhimon ja tie tylle alu eelle si joi-
tetta van siir ret tä vän murs kaa mon ym pä ris töluvan käsitte lyä
koske va mak su on 3300 euroa. 

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös ja maksu:
Palovuoren Kivi Oy

Jäljennös päätöksestä:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Raision kaupungin ympäristölautakunnan terveysvalvonta-
jaosto
Maskun kunta
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Maskun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 
Naantalin kaupunginhallitus
Muistutuksen jättäneet

Ilmoitus päätöksestä:
Asianosaiset

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla:
Naantalin kaupungin ilmoitustaulu
Maskun kunnan ilmoitustaulu

Ilmoitus päätöksen antamisesta:
Turun Sanomat -lehti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hal-
linto-oikeu delta valittamal la. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samas sa järjestyksessä kuin pää asiasta.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta, tätä päivää
lukuunottamat ta. 

Sijaintikartta ja valitusosoitus ovat päätöksen liitteenä.

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun ot-
teen oikeaksi todistaa sekä sen, ettei päätöksestä ole tehty oi kai su vaa ti mus-
ta:

Naantalissa 31.3.2022

<xxx_täydennä_teksti>


