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Torstai 12.5.2022 kello 18.03 - 19.46

Tervon kunnantalo, Tervontie 4, Tervo
Etämahdollisuus
SAAPUVILLA OLLEET Paananen, Markku
puheenjohtaja
JÄSENET
Liimatainen, Mirja
varapuheenjohtaja, varajäsen,
Ua merkintä siitä, kuka
etänä
toimi puheenjohtajana) Mäki, Raimo
Etänä, poistui klo 19.30
Simonen, Jussi
Palmio, Inkeri
Makkonen, Pirjo
Etänä
MUUT SAAPUVILLA
Heikkinen, Elisa-Maria
Ympäristönsuojelutarkastaja,
OLLEET
valmistelija, esittelijä
(ja läsnäolon peruste)
Ma. ympäristönsuojelutarkastaja,
Haikonen, Maari
valmistelija, etänä
Savolainen, Emilia
Keiteleen kunnanjohtaja, poistui
klo 18.54
KOKOUSPAIKKA

LAILLISUUS JA PÄÄ-

TÖSVAL TAISUUS
ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

(tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien
valinta)
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja saapuvilla olevien
jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi.
§§ 17 - 23 sekä lisäpykälä 24
Tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan
12.5.2022. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 2 jäsentä.

Inkeri Palmio

Jussi Simonen
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Markku Paananen (23 §)

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tarkastusaika
Tervo 12.5.2022, Klo 20.00

Pöytäkirja on tarkasAllekirjoitukset
tettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varusSimonen
Inkeri Palmio
tettu nimikirjaimillamme
PÖYTÄKIRJA ON
Paikka ja pvm
PIDETTY YLEISESTI
Tämä pöytäkirja on 13.5.2022 nähtävillä Keiteleen kunnan verkNÄHTÄVÄNÄ
kosivuilla ja teknisessä toimistossa.
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MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA KALLIOKIVEN LOUHINTAAN, TERVO
Ymp.ltk
17 §

Väinö Tikkanen hakee Tervon kunnan Hautalahdessa sijaitsevalle
tilalle Honkala (844-402-10-2) maa-aineslain (1981/555) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 §:n mukaista lupaa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen 10 vuoden ajalle ja 70 000 m3 ktr kokonaisottomäärälle.
Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan
hakemukset käsitellään yhdessä menettelyssä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Kallionottoalue sijoittuu 15,97 hehtaarin kokoiselle tilalle, jonka haltijaksi hakija on valtuutettu. Lisäksi alueelle
haetaan toiminnan aloittamislupaa lupapäätöksen muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti. Lisäksi haetaan poikkeuslupaa maisemointilouhia kallioseinämä loivemmaksi.
Kyseessä on olemassa olevan ottotoiminnan jatkaminen. Hakijalla
on voimassa Tervon kunnan ympäristölautakunnan 15.3.2016
myöntämä maa-aineslupa 71 000 m3 ktr kokonaisottomäärälle,
joka päättyy 17.4.2026. Uuden maa-aines- ja ympäristöluvan hakeminen tuli ajankohtaiseksi kesken lupakauden, koska valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (MURAUS-asetus, Vna
800/2010) siirtymäajan päättyminen 1.1.2018 pienensi huomattavasti luvan mukaista ottoaluetta. Lisäksi nykyisen ottoalueen mukainen ottomäärä on lähes otettu. Uudella maa-aines- ja ympäristöluvalla laajennetaan nykyisen luvan mukaista ottoaluetta siten,
että jatkossa MURAUS-asetuksen 3 §:n mukainen 300 metrin
suojaetäisyys melua ja pölyä tuottavasta toiminnosta lähimpään
häiriintyvään kohteeseen täyttyy. Tukitoiminta-alue säilyy nykyisellä paikallaan, alle 300 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta.
Alin maa-ainesten ottamistaso hakemuksessa on +126,00
(N2000). Kallionotto-alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle.
Honkalan kallioalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
kaavallisia suojeluvarauksia, luonnonsuojelu- tai Natura 2000verkkoon kuuluvia alueita eikä metsälain (1093/1996) 10 §:n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä
elinympäristöjä. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei
myöskään ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti
arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita. Ottamisalueen lounaispuolelle noin 900 metrin etäisyydelle, on Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 merkitty ulkoilureitti. Ottamisalue ei näy kauaksi
alueen metsäisyyden ja mäkisyyden vuoksi. Alueelta ei ole nä-
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köyhteyttä asuinrakennuksiin, vapaa-ajan asuntoihin eikä yleiselle
tielle.
Louhintaa suoritetaan arkisin (maanantaista perjantaihin) seuraavasti: poraamista klo 7.00-21.00 sekä räjäyttämistä ja rikottamista
klo 8.00-18.00. Murskaaminen tehdään arkisin (maanantaista
perjantaihin) klo 7.00-22.00. Satunnaisesti, erityisestä syystä
murskausta voidaan suorittaa myös lauantaina klo 7.00-18.00.
Koneiden ja laitteiden huoltotöitä voidaan tehdä tarvittaessa viikonloppuisin ja öisin.
Maa-ainesalueelle liikennöidään reittiä Seututie (551) - yksityistie.
Ottotoimintaa on ympärivuotisesti ja liikennöintiä alueelle on pääasiassa arkipäivisin klo 6.00-22.00 välisenä aikana. Keskimäärin
raskaan liikenteen käyntejä alueella on toiminta-aikana noin 4-8
käyntiä vuorokaudessa ja enintään 20 käyntiä vuorokaudessa.
Satunnaisesti, erityisestä syystä kuormausta ja kuljetusta voidaan
tehdä lauantaisin klo 7.00-18.00. Tuotteiden myyntikuljetuksia
tehdään ympäri vuoden asiakkaiden tarpeen mukaan.
Ottotoiminnan aikana pintamaita ja muuta jäävää maa- sekä kiviainesta käytetään vaiheittain jo otetun maa-ainesalueen maisemointiin.
Liitteet:
Liite 1. Hakemusasiakirjat
Liite 2. Esitys maa-aines- ja ympäristöluvaksi, Väinö Tikkanen,
Tervo
Päätösesitys:

Ympäristölautakunta myöntää Väinö Tikkaselle maa-aineslain 4
§:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokiven louhintaan tällä päätöksellä.
Poikkeuslupaa kallioseinämän maisemointilouhintaan ei voida
myöntää, koska MURAUS-asetuksen 3 §:n mukainen 300 metrin
suojaetäisyys on ehdoton. Louhiminen alle 300 metrin päässä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta on mahdollista vain, mikäli toiminnanharjoittaja voi luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen
hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä MURAUS-asetuksen 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Lisäksi toiminnasta ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa asetuksen 5 §:ssä tarkoitetun
ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen.
Kallioseinämän maisemoinnissa voi kuitenkin käyttää täytemaata.
Valmistelija, Esittelijä:
Ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkinen
puh. 044 7499 322, elisa-maria.heikkinen@tervo.fi
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,
PL 204, 65101 Vaasa
Puh. 029 56 42780
Fax. 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa
https://asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet

Asiat

Hallintovalitus, pykälät: 17, 20

Valitusoikeus

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax.
Pykälät:
Valitusoikeus on:

Valitusaika

1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sitä
määräaikaan lukematta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.

Valituksen
muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
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2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös
ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite ). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista
se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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