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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN VÄHÄISESTÄ MUUTOKSESTA
Lupa
Päätös koskee ympäristölupaa tilalla Liuttu, RN:o 1:58, Lopen kunnan Kormun
kylässä (kiinteistötunnus 433-403-1-58). Ympäristölupa maa-ainesten
murskaamiselle on myönnetty 22.6.2011 (ympäristö- ja rakennuslautakunta, §
70) Kalery Oy:lle ja siirretty 28.8.2019 (ympäristö ja rakennuslautakunta, §
43) RTA-YHTIÖT OY:lle. Lupa on voimassa toistaiseksi. Alueella on ympäristöja rakennuslautakunnan 14.5.2014 (§ 41) myöntämä maa-aineslupa, joka on
voimassa 31.5.2024 saakka. Maa-aineslupa on siirretty Kalery Oy:ltä RTAYHTIÖT OY:lle ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksellä 28.8.2019, §
43.
Selostus
RTA-YHTIÖT OY on 21.5.2021 jättänyt hakemuksen ympäristöluvan
muuttamiseksi. RTA-YHTIÖT OY hakee muutosta ja selvennystä
ympäristöluvan lupamääräyksen kohtaan 1 seuraavalla lisäyksellä: Valmiiden
maa-ainesten kuormaaminen ja kuljetus on sallittua arkipäivisin kello 6.00 –
22.00 välisenä aikana. Toiminta on kiellettyä viikonvaihteessa ja arkipyhinä.
Perusteluissaan muutoshakemukselle RTA-YHTIÖT OY toteavat mm.
seuraavaa: ”Maa-ainesten ottoon liittyvä melua ja pölyä aiheuttava toiminta
on lähinnä murskausta ja materiaalien jalostustoimintaa kohteessa. Näiden
toiminta-aikojen muutokseen ei ole tarvetta. Valmiiden jalostettujen
materiaalien liittyvä ajo tilattuun kohteeseen on kuitenkin osoittautunut
työmaiden normaalien aikataulujen puitteissa tehottomaksi, koska työmaat
aloittavat työn kohteessa pääasiassa klo 7.00. Jotta saamme jalostettujen
materiaalien toimitukset työmaille kello seitsemäksi, haemme ympäristölupaan vähäistä muutosta toiminta-aikojen rajoituksiin vedoten Valtioneuvoston asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 / 8 §, kohtaan 5.”
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Asian käsittely
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea
ympäristöluvan muuttamista.
Ympäristöluvan muutoksesta ei ole kuultu asianosaisia, sillä haetun muutoksen
katsotaan olevan vähäinen. Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan
mukaan asia voidaan ratkaista asianosaisia kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen
tarpeetonta.
Lupaviranomaisen toimivalta
Lopen kunnan voimassa olevan hallintosäännön (voimaan 1.3.2019) 4. luvun, 4 §:n
kohdan 4.3, alakohdan 2 mukaan ratkaisuvalta ympäristönsuojelulain nojalla
myönnettyjen ympäristölupien vähäisistä tai tilapäisistä muutoksista on
ympäristöpäälliköllä.
Päätös
Hakemus ympäristöluvan lupamääräysten vähäisestä muutoksesta hyväksytään.
Lupamääräys 1. muutetaan seuraavaan muotoon:
Murskaamista ja muuta siihen liittyvää melua aiheuttavaa toimintaa saa alueella
tehdä maanantaista torstaihin klo 7.00 – 20.00 sekä perjantaina ja arkipyhien
aattona klo 7.00 – 18.00. Murskaaminen ja muu siihen liittyvä toiminta ei ole
sallittua lauantaisin, sunnuntaisin eikä arkipyhinä. Murskaaminen on kiellettyä
juhannusaaton ja heinäkuun viimeisen päivän välisenä aikana.
Valmiiden maa-ainesten kuormaaminen ja kuljetus on kuitenkin sallittua
arkipäivisin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana. Toiminta on kiellettyä viikonvaihteessa
ja arkipyhinä.
Muilta osin ympäristölupa lupamääräyksineen jää voimaan sellaisenaan.
Kun toimintaa harjoitetaan tämän päätöksen ja lupamääräysten edellyttämällä
tavalla, voidaan haettu toiminta aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta.
Päätös julkaistaan Lopen kunnan verkkosivuilla 29.6.2021.
Perustelut
Valmiiden maa-ainesten kuormaamista ja kuljetusta koskeva asia on selvitetty ja
katsotaan, ettei se aiheuta haittaa asianosaisille. Tällä päätöksellä muutetussa
muodossa lupa on ympäristönsuojelulain mukainen. Noudattamalla kaikilta osin
ympäristöluvassa
annettuja
määräyksiä,
luvan
muutoksen
vaikutus
ympäristövaikutuksiin jää vähäiseksi. Valmiiden maa-ainesten kuormaamisen ja
kuljetuksen toiminta-aikojen vähäisen muutoksen ei katsota merkitsevän luvan
olennaista muuttamista.
Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 8 §:n kohdan 5 mukaan jos
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toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista,
poraamista tai räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä
viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä
arkipäivisin kello 6.00 – 22.00 välisenä aikana.
Sovelletut oikeusohjeet
Hallintolaki 434/2003) 34 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 89, 96, 190, 191 §:t
Valtioneuvoston
asetus
kivenlouhimojen,
muun
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Lopen
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen
rakennuslautakunta 15.5.2019, § 25) 3 §, kohta 18.6

taksa

kivenlouhinnan

ja

(ympäristö-

ja

Maksu hakemuksen käsittelystä
Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan 18.6
mukaisesti 47 €/h, yhteensä 282 €.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.

Maija Ylinen
Ympäristöpäällikkö
Lopen kunta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Ympäristöpäällikön päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Valitusaika ja valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä
liitteineen
on
toimitettava
Vaasan
hallinto-oikeuteen
viimeistään
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto
valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristöpäällikön päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- tarvittaessa asiamiehen valtakirja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla
vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
Vaasan hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu,
260 euroa.

Vaasan hallinto-oikeus
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780; faksi 029 56 42760; aukioloaika: 8.00 – 16.15
e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi
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