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Maa-aines- ja ympäristöluvan muutos Tallatmäki
Asia

Maa-ainesten ottoa ja kallion louhintaa ja kiviainesten murskaamista koskevan
maa-aines- ja ympäristöluvan muuttaminen. Muutoshakemus koskee betoni-,
tiili- ja asfalttijätteiden, kantojen, rakennus- ja purkujätteiden (puhdas puu),
haketukseen kelpaamattoman kuori-/oksaseoksen sekä pilaantumattomien
maa-ainesten välivarastoinnin ja käsittelyn sisällyttämistä lupaan.
Tukitoimintojen alueen laajentaminen.

Luvan hakija ja kiinteistön omistaja
Pielisen Pojat Oy, Y-tunnus 1013384-3
Tuomikoskentie 8 a 2
81720 LIEKSA
Hakijan yhteyshenkilöt: Matti Hytönen ja Sari Kiiskinen
Kiinteistön omistaja:
Hannu Muikku
Märäjälahdentie 35
81720 LIEKSA
Toiminta ja sen sijainti
Maa-ainesten otto, kallion louhinta, kiviaineksen murskaaminen, betoni-, tiilija asfalttijätteiden, rakennus- ja purkujätteiden (puhdas puu), haketukseen
kelpaamattoman kuori-/oksaseoksen, kantojen ja pilaantumattomien
ylijäämämaiden varastointi ja käsittely.
Tallatmäen kallioalue on tilalla Tallatmäki 422-415-47-23.
Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta
Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n ja lain
liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c ja e sekä kohdan 13 f perusteella;
kivenlouhimo ja tietylle alueelle sijoitettava murskaamo, jonka toiminta-aika
on yhteensä vähintään 50 päivää sekä jätelain soveltamisalaan kuuluvan
jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely.
Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan olennaiseen
muuttamiseen on oltava lupa. Tässä tapauksessa hakemuksessa esitettyjen
jätematerilaalinen käsittely on katsottu olennaiseksi muutokseksi voimassa
olevaan lupaan.
Ympäristölupaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2
§:n kohtien 6a ja b sekä 12 b perusteella kunnan
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ympäristönsuojeluviranomainen. Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan
kaupunginhallituksen lupajaosto toimii kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena.
Voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa
Pielisen Pojat Oy:llä on Tallatmäen kallioalueella kaupunginhallituksen
lupajaoston 2.10.2018 myöntämä ja 8.10.2018 annettu maa-aines- ja
ympäristölupa Dnro 464/66.662/2018 kalliokiviaineksen ottamiseen, kallion
louhintaan ja kiviaineksen murskaamiseen. Lupa on voimassa 7.11.2028 asti.
Luvan mukainen kalliokiviaineksen ottomäärä on 100 000 m3ktr.
Luvan mukaiset kallion louhinnan ja kivenmurskaamon toiminta-ajat ovat
seuraavat:
- murskaus ma-pe klo 6-22 välisenä aikana
- poraaminen ma-pe klo 6-22 välisenä aikana
- rikotus ma-pe klo 6-22 välisenä aikana
- räjäytykset ma-pe 8-18 välisenä aikana
- kiviaineksen kuormaus ja kuljetukset ma-su klo 6-22 välisenä aikana.
Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset. Louhinnan, louhintaan liittyvien
työvaiheiden ja murskauksen toiminta-aikaa ei ole luvassa rajoitettu, koska
lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 500 metrin päässä toiminta-alueesta.
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset toiminta-ajat koskevat
toimintaa silloin, kun toiminnan etäisyys lähimpiin melulle altistuviin kohteisiin
on alle 500 metriä. (VNA 800/2010 § 8)
Muutoshakemuksen vireilletulo
Hakemus saapui 11.3.2020. Hakemusta täydennettiin 12.3.2020. Samalla
haettiin lupaa muutoshakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen ennen
muutosta koskevan päätöksen lainvoimaisuutta.
Maa-aines- ja ympäristöluvan muutoshakemus
Maa-aines- ja ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että kallioalueella
voitaisiin ottaa vastaan, välivarastoida ja käsitellä muualta tuotua betoni-,
tiili- ja asfalttijätettä, kantoja, rakennus- ja purkujätettä (puhdas puu),
haketukseen kelpaamatonta kuori-/oksaseosta sekä pilaantumattomia maaaineksia. Alueella vastaanotettavien ainesten määrä on maksimissaan 15 000
tonnia vuodessa.
Murskattua betoni- ja tiilijätttäe käytetään kallioalueelle tehtävien
varastoalueiden rakenteisiin ja kalliokiviaineksen ottamisalueen
maisemoinnissa. Murskattua ainesta voidaan toimittaa myös muualla
hyödynnettäväksi.
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Murskattu asfalttijäte ja rakennus- ja puujäte toimitetaan muualla
hyödynnettäväksi. Haketukseen kelpaamatonta kuori-/oksaseosta käytetään
kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemoinnissa verhoilumateriaalina
sekoittamalla sitä moreenin sekaan. Kannot pienennetään ja käytetään alueen
maisemoinnissa. Alueelle tuodut pilaantumattomat maa-ainekset käytetään
alueen maisemoinnissa.
Lisäksi haetaan lupaa tukitoimintojen alueen laajentamiseen voimassa olevan
mukaisen alueen itäosassa.
Muutoshakemuksen käsittely
Kuulutus ja hakemuksesta tiedottaminen
Muutoshakemuksen vireilläolosta kuulutettiin Lieksan kaupungin
verkkosivuilla ja ilmoitustaululla 12.3.-17.4.2020. Muutoshakemus oli
nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.
Lisäksi hakemuksesta lähetettiin tieto naapurimaanomistajille ja
maanomistajalle (Hannu Muikku) sekä lähimpien häiriintyvien kohteiden
maaomistajille.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemukseen tuli kaksi muistutusta naapurikiinteistöjen omistajilta;
kiinteistöt 422-415-36-14 ja 422-415-36-58.
Kiinteistön 422-415-36-14 muistutus
Lupaa pitäisi rajoittaa meluhaittojen osalta niin, että toimintaa ei olisi
arkisin klo 20-06. Sunnuntaisin toimintaa ei saisi olla (la klo 20-ma klo 6).
Meluhaittaa aiheutuu osoitteissa Vatalanvaara 17 A ja B sijaitseville
kiinteistölle.
Kiinteistön 422-415-36-58 muistutus
Muistutuksessa vastustetaan kaikenlaisten jätteiden tuomista alueelle.
Betonin,tiilien, asfaltin ja rakennusjätteiden/purkujätteiden mukana alueelle
tulee luonnolle myrkyllisiä aineita. Muistutuksessa kysytään, onko kaupungilla
suunnitelma näytteiden otosta ja siihen nimettyä vastuuhenkilöä. Lisäksi
kysytään, onko pohjaveden virtauksia tutkittu. Lähellä on luonnontilaisia
lampia ja soita. Muistutuksessa todetaan, että ottamisalueella ei ole suojaaitoja,varoitusmerkintöjä eikä porttia, joka estäisi ulkopuolisten pääsyn
alueelle.
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Luvan hakijan vastine
Luvan hakijalle varattiin 20.4.2020 ja 23.4.2020 lähetetyillä sähköposteilla
mahdollisuus antaa vastine muistutuksiin. Luvan hakija ilmoitti
puhelinkeskustelussa 29.4.2020, että vastinetta ei anneta. Toiminnassa
noudatetaan voimassa olevaa maa-aines- ja ympäristölupaa.
Lausunnot
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys ei antanut lausuntoa. Lausuntopyyntö
lähetettiin 12.3.2020 sähköpostilla terveystarkastajalle.
Tarkastukset
Alueella on tehty maa-aines- ja ympäristöluvan valvontaan liittyviä
tarkastuksia, joista on tehty muistiot. Viimeisin tarkastus on tehty 8.10.2019.
Tämän muutosluvan valmisteluun liittyen tarkastusta ei ole tehty.
Lupaviranomaisen ratkaisu
Kaupunginhallituksen lupajaosto muuttaa Pielisen Pojat Oy:lle 2.10.2018 § 44
myönnettyä ja 8.10.2018 julkipanon jälkeen annettua maa-aines- ja
ympäristölupaa. Muutos koskee hakemuksessa esitettyjen jäteainesten
vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä alueella sekä tukitoimintojen
alueen laajentamista jäljempänä olevien lupamääräysten mukaisesti. Muilta
osin toiminnassa on noudatettava 2.10.2018 myönnettyä maa-aines- ja
ympäristölupaa.
Luvan muutosta koskeva toiminta voidaan aloittaa päätöstä noudattaen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Lupamääräykset
1.

Alueella saa väivarastoida ja käsitellä betoni-, tiili- ja
asfalttijätettä, rakennus- ja purkujätettä (käsittelemätön puu),
kantoja, haketukseen kelpaamatonta kuori-/oksaseosta sekä
pilaantumattomia maa-aineksia enintään 15 000 tonnia vuodessa.

2.

Alueelle tuodut jätemateriaalit on varastoitava lajeittain erillisissä
varastokasoissa. Betoni-, tiili- ja asfalttijäte sekä rakennus- ja
purkujäte on murskattava säännöllisesti. Myös kannot on
käsiteltävä (pienennettävä) säännöllisesti. Käsittelemätöntä
jätemateriaalia saa säilyttää alueella enintään 3 vuotta.

3.

Hyödynnettävästä murskatusta betoni- ja tiilijätteestä on tehtävä
valtioneuvoston asetuksen 843/2017 tutkimukset. Jos
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jonkin em. asetuksen taulukossa 1 olevan haitallisen aineen
pitoisuuden raja-arvo ylittyy, niin siitä on ilmoitettava
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen suunniteltua
hyödyntämistä.
4.

Murskattu betoni- ja tiilijäte on ensisijaisesti toimitettava
hyödynnettäväksi valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisissa
maarakentamiskohteissa. Betoni- ja tiilijätettä saa käyttää
Tallatmäen kalliokiviaineksen ottamisalueen varastokenttien
rakenteissa enintään em. asetuksen taulukon 1 mukaisesti
(kerrospaksuus). Kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemoinissa
saa käyttää jätemateriaalia sellainen määrä, joka on tarpeen maaainesluvan mukaisen maisemoinnin kannalta perusteltua.
Jätemateriaalin kerrospaksuus saa olla maksimissaan 1 metri.

5.

Murskattu asfalttijäte on toimitettava säännöllisesti
hyödynnettäväksi uusioasfalttina. Murskattu rakennus- ja
purkujäte on toimitettava säännöllisesti energiahyötykäyttöön.

6.

Alueella voidaan varastoida muualta tuotuja pilaantumattomia
maa-aineksia, kantoja ja hakemuksessa esitettyä haketukseen
kelpaamatonta kuori-/oksaseosta alueen jälkihoitoa varten.
Alueelle saa tuoda em.aineksia ja kantoja sellainen määrä, joka on
tarpeen luvan mukaiseen maisemointiin.

7.

Kalliokiviaineksen ottamisaluetta on maisemoitava vaiheittain
ottamisen edetessä niin, että alueelle tuotuja ylijäämämaita,
kuori-/oksaseosta, käsiteltyjä kantoja ja murskattua betoni- ja
tiilijätettä voidaan hyödyntää maisemoinnissa ilman pitkää
varastointiaikaa.

8.

Alueella vastaanotettujen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen, kuori/oksaseoksen, maa-ainesten ja kantojen määrästä on pidettävää
kirjaa, jossa on ainakin seuraavat tiedot:
- alueelle vastaanotettujen jätemateriaalien määrä ja alkuperä
lajeittain
- alueella hyödynnettyjen jätemateriaalien määrä ja
hyödyntämiskohde
- kunkin vuoden lopussa varastoituna olevien jätemateriaalien
määrä tonneina
- valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaiset tutkimustulokset
hyödynnettävistä jätemateriaaleista (betoni- ja tiilimurske)
Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava
vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Päätöksen yleiset perustelut
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan
annettuja määräyksiä, niin toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain
sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa on säädetty (YSL 48 §).
Hakemuksen ja luvan mukaisten jätemateriaalien käsittely, hyödyntäminen ja
toimittaminen hyödynnettäväksi on jätelain tavoitteiden mukaista ja edistää
osaltaan materiaalien hyödyntämistä.
Alueella on aiemmin myönnetty voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa
kalliokiviaineksen ottamiseen, kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaamiseen.
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen ja haittojen vähentämisestä. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan luvassa on annettava
tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset 1-2
Jätemateriaalien määrä on hakemuksessa esitetyn mukainen. Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen
jätteen käsittelyyn. Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on pidettävä erillään mm. jätelain 8 § 1 momentissa säädetyn etusijajärjestyksen noudattamiseksi.
Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 3 §:n mukaan
kaatopaikkana ei pidetä alle 3 vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen
hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Määräyksen mukainen käsittelemättömien jätemateriaalien enimmäisvarastointiaika perustuu em. valtioneuvoston asetukseen.
Määräys 3
Määräyksen perusteena on eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa annettu valtioneuvoston asetus 843/2017. Asetuksessa on annettu
haitta-aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset maarakentamisessa hyödynnettävälle jäteainekselle. (YSL 58 §, VNA 843/2017)
Määräys 4
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Jätemateriaalien käsittely, hyödyntäminen ja toimittaminen hyödynnettäväksi
on jätelain tavoitteiden mukaista ja edistää osaltaan materiaalien hyödyntämistä. Betoni- ja tiilijätteiden hyödyntäminen toiminta-alueen kenttärakenteissa on valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaista. Kalliokiviaineksen
ottamisalueen maisemoinnissa tarvitaan kiviainesta, joten jätemateriaaleilla
voidaan korvata luonnon kiviaineksen käyttöä.
Maa-ainesten ottamissuunnitelmassa esitetyn maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelman mukaisesti tehtynä ja valtioneuvoston asetuksen mukaiset laatuvaatimukset täyttävästä jätemateriaalin käytöstä ei ennalta arvioiden voida olettaa aiheutuvan haitallisia ympäristövaikutuksia. Säännöllinen murskattujen jätemateriaalin poisvienti alueelta on tarpeen sen vuoksi, että alueesta ei muodostu jätemateriaalien hallitsematonta varastoa. (YSL 52 ja 58 §, JL 8 §, VNA
800/2010 11 §, VNA 843/2017)
Määräykset 6-7
Pilaantumattomat maa-ainekset, kuori-/oksaseos ja käsitellyt kannot soveltuvat kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemointiin. Jätemateriaalien hyödyntäminen on jätelain tavoitteiden mukaista. Ko. ainesten hyödyntämiselle kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemoinnissa ei ole ympäristönsuojelulain
eikä jätelain perusteella estettä. Ottamisalueen maisemointivelvoite on maaainesluvassa. Maisemoinnissa tarvitaan maa-/kiviainesta, joten jätemateriaaleilla voidaan korvata luonnon kiviaineksen käyttöä. Maisemointisuunnitelma
on esitetty alkuperäisessä maa-aines- ja ympäristölupahakemuksessa ja maisemointivelvoite on lainvoimaisessa maa-aines- ja ympäristöluvassa. (YSL 52
ja 58 §, JL 8 §, VNA 800/2010 11 §)
Määräys 8
Kirjanpito- ja raportointivelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin
turvaamiseksi ja valvonnan takia. (YSL 62 §, JL 118 §)
Muistutusten huomioiminen
Kiinteistön 422-415-36-14 muistutus
Maa-aineslupa ja kallion louhintaa ja kiviaineksen murskaamista koskeva ympäristölupa on tullut lainvoimaiseksi 7.11.2018. Päätöksessä on kallion louhintaa ja kiviaineksen murskaamista koskevat toiminta-ajat. Päätöksessä on
myös annettu melurajat, joita ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten pihaalueilla. Toiminnanharjoittajan on teetettävä melumittaukset, jos on perusteltu syy epäillä melurajojen ylityksiä.
Toiminta-aikoja ei ole lainvoimaisessa päätöksessä rajoitettu hakemuksesta
esitetystä, koska lähimmät häiriintyvät kohteet (asuinrakennukset) ovat yli
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500 metrin päässä toiminta-alueesta. Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan
ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelua koskevassa valtioneuvoston
asetuksessa 800/2010 on määrätty melua aiheuttavien toimintojen toimintaajat. Asetusta sovelletaan silloin, kun häiriintyvät kohteet ovat alle 500 metrin
päässä laitoksesta.
Muutoshakemuksen mukainen jätemateriaalien murskaus on tehtävä
2.10.2018 myönnetyn luvan mukaisina aikoina. Tässä päätöksessä ei ole perusteltua syytä muuttaa voimassa olevan luvan toiminta-aikoja.
Kiinteistön 422-415-36-58 muistutus
Muutoshakemuksessa esitetyt ja luvan mukaiset jätemateriaalit eivät ole jätelain 6 §:ssä määriteltyä ympäristölle tai terveydelle vaarallista jätettä. Alueella
välivarastoitavista ja käsiteltävistä jäteaineksista ei ole perusteltua syytä
epäillä aiheutuvan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Vaarallisiksi jätteiksi luokiteltua jätemateriaalia ei saa tuoda alueelle.
Kyseessä ei ole jätemateriaalin loppusijoituspaikka kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemointiin käytettäviä aineksia lukuun ottamatta. Hyödynnettävää
betoni- ja tiilijätettä koskevat valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaiset
laatuvaatimukset.
Tallatmäen kallioalue ei ole luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole vedenottamoita. 23.8.2018 päivätyssä maa-ainesten ottamissuunnitelmassa on arvioitu alueen pohjaveden syvyys ja virtaussuunta. Muutoshakemuksen mukaisesta toiminnasta alueella ei ole perusteltua syytä epäillä olevan haitallisia vaikutuksia alueen luonnontilaisiin soihin ja lampiin.
Maa-aines- ja ympäristölupia valvotaan Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston vuosittain hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti ja lupien noudattamisen mahdollisiin laiminlyönteihin puututaan.
Voimassa olevassa maa-ainesluvassa ei ole velvoitettu tekemään alueelle johtavalle tielle puomia tai porttia. Jos luvan valvonnassa tulee esille, että ulkopuoliset tuovat alueelle jätteitä, niin tien sulkemisesta voidaan määrätä erillisellä määräyksellä.
Sovelletut säädökset
YSL
ympäristönsuojelulaki 527/2014
YSA
valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014
JL
jätelaki 646/2011
JA
jäteasetus 179/2012
VNA 800/2010 valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
VNA 843/2017 valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden
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hyödyntämisestä maarakentamisessa
Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunginhallituksen lupajaosto 24.4.2018
Luvan voimassaolo
Maa-aines- ja ympäristöluvan muutoksen osalta lupa on voimassa 7.11.2028
asti. Voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisessä erillisessä, aiemmin
myönnetyssä maa-aines- ja ympäristöluvassa.
Vakuus
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat
jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioiden vähäiset.
Vakuutta ei vaadita, koska samalle alueelle myönnetyssä maa-aines- ja ympäristöluvassa on määrätty 5000 €:n vakuus maa-aines- ja ympäristöluvan
lupamääräysten noudattamiseksi. Jätemateriaalin hyödyntäminen alueella liittyy maa-ainesluvan mukaiseen maisemointivelvoitteeseen.
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Luvan muutoksen käsittelystä peritään Lieksan kaupunginhallituksen
lupajaoston 24.4.2018 hyväksymän ja 1.6.2018 voimaan tulleen
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 750 €. Taksan liitteen
mukaista maksua (pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni, tiili- ja
asfalttijätteen käsittely) on alennettu 50 % taksan 5 §:n perusteella. Lisäksi
laskutetaan kuulutus- ja ilmoituskulut.
Päätöksen tiedoksi antaminen
Päätös on annettu 7.5.2020. Päätös lähetetään luvan saajalle, maanomistajalle, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydelle. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Lieksan kaupungin verkkosivuilla
ja ilmoitustaululla.
Tieto päätöksestä lähetetään lisäksi niille, joille on lähetetty tieto hakemuksen
vireilläolosta.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen
mukaisesti. Valitusaika päättyy 15.6.2020.
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