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Muu asia

Päätös pohjaveden yhteistarkkailusta, Esko Gustafsson Oy, Hietalanmetsä 734-606-2-31 ja
Läänin Kuljetus Oy, Hiekkala 734-606-2-54
45/11.03.03.01/2017
Asia

Päätös pohjaveden yhteistarkkailusta koskien Esko Gustafsson Oy:n ja
Läänin Kuljetus Oy:n maa-ainesten ottoa kiinteistöillä Hietalanmetsä 734606-2-31 ja Hiekkala 734-606-2-54

Hakija

Esko Gustafsson Oy
Läänin Kuljetus Oy

Toiminnan sijainti

Kiinteistöt Hietalanmetsä 734-606-2-31 ja Hiekkala 734-606-2-54, Perniö

Hakemisen peruste

Esko Gustafsson Oy, maa-aineslupa, rakennus- ja ympäristölautakunta
13.11.2019 § 165, lupamääräys 22.
Läänin Kuljetus Oy, maa-aineslupa, rakennus- ja ympäristölautakunta
15.5.2013 § 99, lupamääräys 22.

Viranomaisen toimivalta

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään
22.01.2020 § 11 delegoinut ympäristönsuojelun viranhaltijoille maaainesluvan lupamääräyksessä edellytetyn vesientarkkailusuunnitelman
hyväksymisen ja muuttamisen.

Asian tausta ja
vireille tulo

Esko Gustafsson Oy:n ja Läänin Kuljetus Oy:n maa-ainesten ottoalueet
rajautuvat toisiinsa ja muodostavat rajakannaksen poistamisen jälkeen
yhtenäisen alueen. Esko Gustafssonilla on ollut oma
vesientarkkailuohjelma, jonka Salon kaupungin rakennus- ja
ympäristölautakunta on hyväksynyt 11.8.2010. Läänin Kuljetus Oy on
toimittanut maa-aineslupahakemuksen yhteydessä 13.6.2012 esityksen
yhteisestä vesientarkkailuohjelmasta Esko Gustafsson Oy:n kanssa. Esko
Gustafsson Oy on anonut (13.6.2012) erillisellä kirjeellä yhteisen
tarkkailuohjelman hyväksymistä Läänin Kuljetus Oy:n luvan yhteydessä.
Läänin Kuljetus Oy:n maa-aineslupapäätöksen 15.5.2013 mukaan
vesienvalvontaohjelmasta annetaan erillinen päätös ja ohjelman tulee olla
hyväksyttynä ennen aloitustarkastusta (lupamääräys 22). Päätöstä asiasta
ei ole tehty.
Esko Gustafsson Oy ja Läänin Kuljetus Oy ovat uusineet yhdessä
ehdotuksen vesientarkkailuohjelmaksi 30.12.2016. Ehdotusta on kehotettu
täydentämään tarkastuksella 29.6.2017. Esko Gustafsson Oy laittoi uuden
maa-aineslupahakemuksen vireille 15.4.2019. Vesientarkkailuohjelma on
tutkittu kyseisen lupavalmistelun yhteydessä. Tarkastuksella 18.10.2019
todettiin Esko Gustafsson Oy:n ja Läänin Kuljetus Oy:n edustajien kanssa,
että laatua olisi järkevä tarkkailla Läänin Kuljetus Oy:n kiinteistöllä
sijaitsevasta pohjavesiputkesta ja pinnan korkeutta molemmilta
kiinteistöiltä.

Kuuleminen ja lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnot 24.7.2019 ja
7.10.2019 (VARELY/3364/2016) koskien Esko Gustafsson Oy:n maa-
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aineslupahakemusta ja siinä esitettyä pohjaveden tarkkailua. Lausunnon
7.10.2019 mukaan vesientarkkailusuunnitelmaa on asianmukaisesti
täydennetty lisäämällä pohjaveden korkeuden mittaus neljään kertaan
vuodessa. Veden laadun seuranta tehdään kerran vuodessa.
Päätösluonnos on toimitettu hakijoille nähtäväksi 10.2.2020 sähköpostitse.
Päätös

Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy Esko Gustafsson Oy:n ja Läänin
Kuljetus Oy:n esittämän pohjaveden yhteistarkkailuehdotuksen seuraavin
täsmennyksin:
1. Pohjaveden pinnankorkeuden mittaus on tehtävä neljä kertaa vuodessa
kiinteistöjen Hietalanmetsä 734-606-2-31 ja Hiekkala 734-606-2-54 (Hp1)
pohjaveden havaintoputkista. Mittaus tulee tehdä vuosittain samaan
aikaan huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa. Pohjavesiputki ja korkeudet
tulee tarkastaa vastaamaan N2000 korkeusjärjestelmää.
Pinnankorkeustieto tulee ilmoittaa korkeusyksikkönä m mpy.
Pinnankorkeustiedot tulee kirjata NOTTO-järjestelmään.
2. Pohjaveden laatua on tarkkailtava yhteistarkkailuna Läänin Kuljetus Oy:n
kiinteistöllä 734-606-2-54 Hiekkala olevasta pohjavesiputkesta (Hp1).
Näyte tulee ottaa kerran vuodessa lokakuussa.
Vedestä on analysoitava lämpötila, haju, sameus, väri, pH,
sähkönjohtavuus, happi, alkaliteetti, nitraatti, nitriitti, kloridi, sulfaatti,
KMnO4-luku, kokonaiskovuus, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt C5C10, mineraaliöljyt C10-C40, arseeni, koliformiset bakteerit ja E. coli bakteerit.
Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS
tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä
oleva standardi) mukaisesti.
Näytteenottotulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua Salon
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristöhallinnon
tietojärjestelmään (VYH-tiedonsiirtomuoto tai laboratorion suorasiirto).
3. Pohjaveden tarkkailusta on laadittava vuosittain yhteenvetoraportti, joka
sisältää tulokset näytteenotosta sekä tiedot mitatuista pohjaveden
pinnankorkeuksista. Raportissa on oltava sanallinen arvio toiminnan
vaikutuksista pohjaveden korkeuteen ja laatuun. Raporttiin tulee liittää
havaintopaikan tiedot, putkikortti ja laboratorion analyysitodistukset
(tulokset, käytetyt menetelmät, mittausepävarmuus sekä tulosten
edustavuus).
Yhteenvetoraportti on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun
mennessä Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
(kirjaamo@salo.fi) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualueelle (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi).
4. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla
toiminnanharjoittajien esityksestä. Mikäli tarkkailussa havaitaan jotakin
poikkeuksellista, tarkkailua voidaan lisätä ympäristönsuojeluviranomaisen
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päätöksellä.
5. Toiminnan loppuessa toiselta maa-ainesten ottoalueelta toimintaa
jatkavan on toimitettava esitys vesientarkkailusta pohjavesivaikutusten
seuraamiseksi siten, että pohjaveden tarkkailu jatkuu alueella
keskeytyksettä koko toiminnan ajan.
Perustelut

Pohjaveden tarkkailumääräyksillä toiminnanharjoittajat velvoitetaan
seuraamaan toimintansa vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen ja
laatuun. Kiinteistön Hietalanmetsä 734-606-2-31 pohjavesiputki on todettu
soveltumattomaksi laatunäytteisiin. Kiinteistön Hiekkala pohjavesiputki
sijaitsee pohjaveden virtaussuunnan alapuolella siten, että alueella
tapahtuvan maa-ainesten oton kokonaisvaikutuksia on mahdollista
seurata kyseisestä putkesta. Pohjaveden pinnankorkeuden mittaamista
tulee havainnoida molemmilta kiinteistöiltä kuten ennenkin.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan loppuessa toiselta maaainesten ottoalueelta yhteistarkkailupäätös raukeaa ilman erillistä päätöstä
sitten, kun lupaviranomainen on hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet ja
ottamisalueelle annettu vakuus on vapautettu.

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981) § 3, 11, 20
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 17
Hallintolaki (434/2003) § 31, 43-46, 54, 55, 59, 62a
Maa-ainestaksa, Salon rakennus- ja ympäristölautakunta 13.11.2019 §
156

Käsittelymaksu

Päätöksestä peritään Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan
13.11.2019 § 156 hyväksymän maa-ainestaksan 2.9 §:n mukaisesti 315
euroa.

Päätöksestä
tiedottaminen

Hakijat
Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
Salon kaupungin ilmoitustaulu

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Turun hallintooikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Käsittelymaksuun voi hakea
muutosta Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta liitteenä
olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Röytiö Jaana
Ympäristönsuojelutarkastaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Jakelu

Läänin Kuljetus Oy
Esko Gustafsson Oy
Varsinais-Suomen ELY, ympäristö ja luonnonvarat
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea
valittamalla muutosta Turun hallinto-oikeudelta.
Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 6.4.2020.

Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, kunnan jäsenet sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt
yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden
ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli
yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Turun hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei
valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituksen
toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Turun hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
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päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Turun hallinto-oikeuden
kirjaamon yhteystiedot käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
PL 32, 20101 Turku
029 56 42410
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi
klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Oikaisuvaatimusohjeet
(Maksun osalta)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24100 Salo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@salo.fi
Aukiolo ma-to 8.00- 16.00, pe 8.00- 14.45.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Nähtäväksi asettaminen
yleisessä tietoverkossa

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on
annettu sähköisellä viestillä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi,
ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Julkaistu yleiseen tietoverkkoon, pvm: 28.2.2020
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Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)
annettu postin kuljetettavaksi, päivämäärä ja lähettäjä:
Sähköpostilla, päivämäärä ja lähettäjä: 27.2.2020 Jaana Röytiö
Muulla tavoin, miten:

Oikaisuvaatimuksen
sisältö
ja sen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan
oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla.

Lisätietoja
Hallintolain 56.2 §
Tiedoksianto yksityishenkilölle
Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti,
tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle
yhdyshenkilölle. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto
toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on
ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona
tiedoksi kuntalain 139 §:n tarkoittamalle asianosaiselle.

