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Salon kaupunki
Ympäristönsuojeluyksikkö
PL 77, 24101 Salo

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN
Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen)

HAKEMUS LUVAN JATKAMISEKSI (MAL 10.3 §)

Viranomainen täyttää
Tunnus

Saapui

Päätöksen pvm ja §

1 Hakija
Nimi ja ammatti

Puhelin toimeen

Elon Sora ja Sepeli Oy

0400-176 476

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Toijalankatu 27

24240

Salo

Kotipaikka

Puhelin toimeen

Postinumero

Postitoimipaikka

2 Kiinteistön omistaja
Nimi ja ammatti

Hakija
Lähiosoite

3 Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot
Kaupunginosa/kunnan osa ja kaava-alue

Halikko, Salainen
Kylä

Tila, RN:o

Tilan pinta-ala, ha

Kalliola, 734-504-2Nummi

244

4 Tiedot ottamisalueesta
Ottamisalueen pinta-ala, m2

Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema

Maa-ainesten ottamissyvyys, m

14,43 ha (louhinta-alue 1,55 ha)

kallioalue

keskimäärin 11,5 m

5 Toimenpide (tarvittaessa käytettävä erillistä liitettä)
Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu ja määrä, ottamisalueella voimassaolevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet virtaussuuntineen,
vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä pohjavesiin.
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys.
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä kiintokuutiometreinä

Suunnittelukeskus Oy on laatinut alueelle 12.11.1991 päivätyn maa-aineksen ottamissuunnitelman
suunnitellun kallionottamisalueen kaikille vaiheille. Vaiheista ensimmäinen on louhittu aikaisemmin
loppuun ja vaiheen kaksi louhinta lähenee loppua. Tarkoituksena on siirtyä edellä mainitun suunnitelman viimeiseen vaiheeseen kolme. Vaihe kolme on tämän lupahakemuksen yhteydessä jaettu kahteen
pinta-alaltaan likimain yhtäsuureen osa-alueeseen. Tällä lupahakemuksella haetaan lupaa ensimmäiseen osa-alueeseen, joka on nimetty vaiheeksi 3a. Myöhemmin toiminnan edetessä tullaan hakemaan
lupaa osa-alueeseen 3b.
Alkuperäistä ottamissuunnitelmaa on päivitetty päivitysselostuksella 6.7.2020.
Vaiheelle 2 on 9.11.2011 (lupa 9-2011) myönnetty voimassa oleva ottamislupa vaiheen 3 rajaan saakka. Ottamista vaiheessa 3a on tarkoitus jatkaa voimassa olevan ottamisluvan mukaisesti.
Maisemoinnissa käytettävien maamassojen vastaanottamista jatketaan ilmoituksemme 14.4.2003 mukaisesti.
Alueella on voimassa oleva ympäristölupa (lupa 10-2011), jonka laitosalue sisältää myös vaiheen 3a.

6 Ottamismäärä ja –aika
Haettu kokonaismäärä, kiintokuutiometreinä

Arvioitu vuotuinen otto, kiintokuutiometreinä

Ottamisaika, vuotta

178 000

keskimäärin 17 800

10

Lomake: VKN1151

7 Ottamiseen liittyvät järjestelyt Tarvittaessa käytettävä erillistä liitettä tai selvitykset esitetään ottamissuunnitelmassa
Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan
etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana.
Selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaan varastoinnista, ottamislaitteista, polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu.

Tarkemmat tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa ja sen päivityksessä. Suunniteltu toiminta ei
poikkea nykyisin voimassa olevien lupien perusteella käynnissä olevasta toiminnasta. Ympäristöhaittojen tarkkailua jatketaan käynnissä olevan tarkkailun mukaisesti.

Esitetty ottamissuunnitelma

8 Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta
Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liitteenä ehdotus vakuudeksi
Kyllä

Ei

9 Kuuleminen Tarvittaessa käytettävä erillistä liitettä
Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja haltioiden
yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, MRA 86 §).

Päivitetty maanomistajaluettelo on liitetty hakemusasiakirjoihin.
Käytetty erillistä liitettä nro

10 Ottamissuunnitelman laatija
Nimi ja koulutus sekä ammatti

Puhelin toimeen

Suunnittelukeskus Oy (alkuperäinen ottamissuunnitelma)

233 2202

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

PL 419

20101

Turku

11 Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja
Nimi ja ammatti
Puhelin toimeen

Jukka Elo

0400-176 476

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Toijalankatu 27

24240

Salo

12 Liitteet
Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä.
1. valtakirja

6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

2. selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta

7. luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista

3. karttaote

8. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa

4. kaavaote kaavamääräyksineen

9.

5. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia

10.

Ottamissuunnitelman päivitys liitteineen

13 Päätöksen toimittaminen
Postitetaan

Noudetaan

14 Viranomaismaksujen suorittaja
Nimi

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Hakija
15 Tietojen luovutus, päiväys ja allekirjoitus
Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia ja sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.)
Maa-ainesrekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinointitutkimusta varten
(henkilötietolaki 30 §)
Päivämäärä
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

Salo 21.7.2020

Elon Sora ja Sepeli Oy

Jukka Elo

ELON SORA JA SEPELI OY

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN
PÄIVITYSSELOSTUS
KALLIOLAN OTTAMISALUE
KIVIKUJANNUMMI, SALO
Tila Kalliola 734-504-2-244
VAIHE 3a
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Liitteet:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alueen sijainti ja ympäristö
Ottamislupa 9.11.2011
Nyky- ja suunniteltu tilanne (liitteet 3.1 – 3.4)
Kuvia ottamisalueelta
Naapuritilojen maanomistus
Ote pohjavesialueiden kartasta (1:50 000 ja 1:10 000)
Ote Salon Seudun maakuntakaavasta
Karttaote Natura-alueista
Karttaote luonnonsuojelualueista
Karttaote luonnonsuojeluohjelma-alueista
Karttaote valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluista alueista
Korjattu ympäristölupa 14.12.2011
Esitys tarkkailuohjelman muutokseksi
Muutettu tarkkailuohjelma 24.10.2018
Rajasopimus
Kartta tukitoimintojen sijoittamisesta

Suunnitelmaliitteet 1 ja 6 – 11 ympäristöhallinnon ympäristökarttapalvelu Karpalosta
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ELON SORA JA SEPELI OY
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS
KALLIOLAN OTTAMISALUE
KIVIKUJANNUMMI, SALO
Tila Kalliola 734-504-2-244
Vaihe 3a

1. YLEISTÄ
Suunnittelukeskus Oy on laatinut Kalliolan ottamisalueelle 12.11.1991 päivätyn ottamissuunnitelman Elon Sora ja Sepeli Oy:n (silloisen Elon Sora ja
Sepeli Ky:n) toimeksiannosta. Kyseisessä ottamissuunnitelmassa ottamistoiminta on jaettu kolmeen vaiheeseen. Tämä selostus on laadittu edellä
mainitun ottamissuunnitelman päivittämiseksi ja vaiheen 3 jakamiseksi vaiheisiin 3a ja 3b. Vaiheessa 3a ei ole muutoksia alkuperäisen vaiheen 3
pohjan tasoon, aluerajaukseen tai muuhunkaan seikkaan. Tässä yhteydessä ei puututa vaiheeseen 3b. Ottamisalueen sijainti on esitetty tämän päivityksen liitteessä 1.
Alueelle on viimeksi myönnetty maa-aineksen ottamislupa 9.11.2011 (liite
2), jonka mukainen louhinta lähenee loppuaan. Vaiheen 1 louhinta on tehty
loppuun jo aikaisemmin. Liitteessä 3.1 on esitetty louhinnan etenemän nykytilanne. Kyseisessä liitteessä pohjana on aikaisemman ottamissuunnitelman nykytilanne KMS-2629-B2383-101.
Liitteenä 4 on valokuvia suunnitellun vaiheen 3a alueelta.
Alueelle on myönnetty kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa 12.11.2003, jonka lupamääräyksien tarkistamisesta on tehty päätös 14.12.2011. Ympäristölupa on myönnetty ottamissuunnitelman mukaisille kaikille osa-alueille. Tästä syystä nyt
puheena olevan maa-aineksen ottamisluvan yhteydessä yhteiskäsittely ei
ole tarpeen.
Vaiheessa 3a ottamisalueen pinta-ala on 14,43 ha. Ottamisalueen pinta-ala
muodostuu vaiheen 1 kaivualueen pinta-alasta 4,1 ha, vaiheen 2 kaivualueen pinta-alasta 4,8 ha sekä vaiheen 3a kaivualueen pinta-alasta 1,55 ha.
Lisäksi ottamisalueen pinta-alaan kuuluu tukitoimintojen alueen pinta-ala.
Ottamisalueen pinta-alaan ei ole enää sisällytetty niitä vaiheiden 1 ja 2 alueita, jotka ovat kyseisten alueiden kaivualueen (louhinta-alueen) ulkopuolella lukuun ottamatta tukitoimintojen aluetta. Edellä mainittuja aikaisempien
kaivualueiden ulkopuolisia alueita ei enää ole tarpeen pitää osana ottamisaluetta, koska ne on joko maisemoitu tai niiltä ei ole ottamistoiminnan aikana poistettu puustoa tai muuta kasvillisuutta. Aikaisempien vaiheiden louhittuja alueita käytetään vaiheessa 3a varastokasojen alueena. Lisäksi muina
toiminta-alueina (murskauslaitoksen sijoitusalueena, työkoneiden säilytysalueena, poltto- ja voiteluaineiden säilytysalueena sekä sosiaalitilojen alueena) käytetään aikaisemman vaiheen mukaista aluetta aikaisempaa vai-
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hetta vastaavasti. Vaiheen 3a kaivualueen (louhittavan alueen) pinta-ala
on 1,55 ha ja kokonaisuudessa irrotettava massamäärä on 178 000 m3.
Otettava aines on kalliota. Irrotettavasta massamäärästä hyvin pieni osa on
kalliopinnan päällä olevaa pintamaata. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta. Ottaminen tehdään maa-ainesluvan 9.11.2011 periaatteiden mukaisesti.
Ottamisalue sijaitsee Somerojanlähteen tärkeän pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä ja pieneltä osin pohjaveden muodostumisalueella.
Maa-ainesotto (kallion louhinta) on ollut käynnissä alueella vuosikymmeniä
ja ottamislupien mukaisissa tarkkailuissa toiminnasta ei ole havaittu olevan
vaikutusta Somerojanlähteeseen tai muutoinkaan alueen vesiin.
Suunnitellun ottamisalueen pohjoispuolella sijaitseva Somerojanlähde on
esitetty maakuntakaavassa sekä kohdemerkinnällä sm 006 (muinaisjäännös, historiallinen kulttipaikka) että kohdemerkinnällä sl 162b (yksityinen
luonnonsuojelualue). Suunnitellun ottamisalueen eteläpuolella on Salakallion karavaanarialue, joka on maakuntakaavassa esitetty merkinnällä V.
Suunnittelukeskus Oy:n laatima, 12.11.1991 päivätty ottamissuunnitelma
on laadittu N60 korkeusjärjestelmässä. Tämän päivityksen liitteet on laadittu N2000 korkeusjärjestelmässä. Osa liitteistä perustuu suunnitelman
12.11.1991 piirustuksiin ja niissä on ilmoitettu korkeustiedot N60 järjestelmän lisäksi N2000 järjestelmässä. Kyseisellä paikalla +100,00N60 vastaa
+100,2802N2000.

2. NYKYTILANNE
2.1 Maanomistus
Ottamisalue sijaitsee Salon kaupungin Nummen kylän tilalla Kalliola 734504-2-244. Ottamisalueen kaikki vaiheet ovat nykyisin kokonaan kyseisen tilan alueella. Elon Sora ja Sepeli Oy omistaa kyseisen tilan. Naapuritilojen
päivitetty maanomistus on liitteenä 5.

2.2 Nykytilanne alueella ja sen ympäristössä
Suunniteltu ottamisalue pääasiassa avokalliota, jolta on poistettu puusto.
Ottamisalueen eteläpuoli on kallionottamisaluetta. Muutoin ottamisalueen
lähiympäristö on aikaisemman ottamissuunnitelman mukaista.
Suunnitellun ottamisalueen eteläpuolella noin 1,2 km etäisyydellä sijaitsee
Salakallion asuntovaunualue. Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 1,4 km
etäisyydellä ottamisalueesta pohjoiseen. Myös suunnitellun ottamisalueen
etelä- ja länsipuolella, noin 1,7 km etäisyydellä on vakituisia asuntoja. Lähin
vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä suunnitellun ottamisalueen pohjoispuolella. Myös suunnitellun ottamisalueen eteläpuolella,
noin 900 metrin etäisyydellä sijaitsee vapaa-ajan asunto.
Nykytilanne suunnitellulla ottamisalueella ilmenee liitteestä 4 (kuvia suunnitellulta ottamisalueelta).
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2.3 Pinta- ja pohjavesi
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Somerojanlähteen vedenhankintaa varten
tärkeän pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä ja pieneltä osin pohjaveden muodostumisalueella (pohjavesialue n:o 02 073 08). Somerojanlähteen pohjavesialueella sijaitsee ottamisalueesta noin 450 m pohjoiseen
rauhoitettu Somerojanlähde.
Somerojanlähteen pohjavesialueella ei ole vesioikeuden määräämiä suojavyöhykkeitä. Salon kaupungin toimeksiannosta Kulmalan, HaannummiKivikujannummen, Somerojanlähteen ja Ketomäen pohjavesialueille on
laadittu yhteinen suojelusuunnitelma (ilmeisesti vuonna 2004).
Aikaisempaan Kalliolan ottamistoimintaan on liittynyt lupamääräysten mukainen vesitarkkailu. Osana vesitarkkailua Somerojanlähteen vesipintaa on
tarkkailtu vuodesta 1992 lähtien. Vesipinnan korkeus on vaihdellut hyvin
vähän ollen noin +87.7…+87.8. Muutoinkaan tarkkailutulosten mukaan ottamistoiminnalla ei ole ollut olennaista vaikutusta lähialueen vesiin.
Välittömästi Somerojanlähteen pohjavesialueen eteläpuolella sijaitsee
Haannummen – Kivikujannummen (pohjavesialue n:o 02 734 52) vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Haannummen – Kivikujannummen
pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa. Länsi-Suomen vesioikeus on
päätöksellään 19.4.1990 määrännyt suoja-alueet Haannummen ja Kivikujannummen vedenottamoille. Kivikujannummen vedenottamon kaukosuojavyöhyke ei ulotu suunnitellulle maa-aineksen ottamisalueelle. Ottamisalueen ja kaukosuojavyöhykkeen pohjoisrajan välissä on pohjavesialueiden
vedenjakaja.
Lähin vedenottamo, Salon kaupungin Kivikujannummen vedenottamo, sijaitsee lähes 2 km etäisyydellä suunnitellun ottamisalueen eteläpuolella.
Suunnitellun ottamisalueen ja vedenottamon välillä on vedenjakaja. Pohjaveden pinnan korkeus vedenottamon havaintoputkissa on alle tason +65.
Pohjavesialueen pohjavesialuekartta on liitteenä 6.
Ottamisalueen länsi- ja eteläpuolella on ojitettu suo (Laukassuo), jonka pinnan taso on ottamisalueen läheisyydessä, ottamisalueen länsipuolella, noin
tasossa +86 … +87. Kyseinen suo on pääosin kuivunut ojituksen johdosta
ja sillä kasvaa merkittävää puustoa.
Nykytilanteessa ottamisalueelta ei tapahdu merkittävää pintavaluntaa alueen ulkopuolelle. Ottamisalueelta sen ulkopuolelle tapahtuva vähäinen pintavaluma johdetaan laskeutusaltaiden kautta hienoaineksen kulkeutumisen
ehkäisemiseksi.

2.4 Maa- ja kallioperäolosuhteet
Otettava maa-aines on kalliota. Kallio on pinnassa tai hyvin ohuen maakerroksen peittämänä.
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3. MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT
3.1 Salon Seudun maakuntakaava
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Ympäristöministeriön 12.11.2008 vahvistamalla Salon Seudun maakuntakaavan alueella.
Salon seudun maakuntakaavassa ottamisalue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (maakuntakaavan merkintä M) sekä pohjavesialueen läheisyydessä (maakuntakaavan merkintä pv). Kyseiselle pohjavesialueelle on merkitty kolme vedenottamoa, joista lähin on rakennettu Kivikujannummen vedenottamo.
Suunnitellun ottamisalueen pohjoispuolella sijaitseva Somerojanlähde on
esitetty maakuntakaavassa sekä kohdemerkinnällä sm 006 (muinaisjäännös, historiallinen kulttipaikka) että kohdemerkinnällä sl 162b (yksityinen
luonnonsuojelualue).
Suunnitellun ottamisalueen eteläpuolella sijaitseva Salakallion karavaanarialue on esitetty maakuntakaavassa merkinnällä V (virkistyskohde).
Salon Seudun maakuntakaavassa ottamisalueen viereinen Salaisten yhdystie on esitetty ulkoilureitti-merkinnällä.
Maakuntakaavan mittakaava vaikeuttaa ottamisalueen sijoittamista maakuntakaavalle. Ote Salon Seudun maakuntakaavasta on liitteenä 7.

3.2 Yleis- ja asemakaavat
Salon kaupungin yleiskaavan alue käsittää Salon kaupungin alueen ennen
kuntaliitosta muun muassa Halikon kanssa. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee entisen Halikon kunnan alueella, joten suunniteltu ottamisalue ei sijaitse Salon kaupungin yleiskaavan alueella.
Halikon kunnan yleiskaavassa 1980 suunnitellulle ottamisalueelle tai sen
läheisyyteen ei ole esitetty aluevarauksia.
Suunnitellulle ottamisalueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu asemakaavaa.

3.3 Natura
Suunnitellun ottamisalueen läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. Suunniteltua ottamisaluetta lähin Natura-alue sijaitsee
ottamisalueen lounaispuolella noin 3,3 km etäisyydellä (Vuorelanmäki).
Suunnitellun ottamisalueen pohjoispuoliset Natura-alueet (Helvetinkorpi ja
Kakossuo) sijaitsevat yli 4 km etäisyydellä.
Ote Natura-alueiden kartasta on liitteenä 8.

3.4 Luonnonsuojelualueet
Somerojanlähteen luonnonsuojelualueen eteläreuna sijaitsee noin 380 m
suunnitellusta ottamisalueesta pohjoiseen. Etäisyys itse Somerojanlähteelle
on noin 450 m.
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Myös noin 1,6 km suunnitellun ottamisalueen luoteispuolella sijaitsee luonnonsuojelualue (Nummiston luonnonsuojelualue). Muita luonnonsuojelualueita suunnitellun ottamisalueen lähiympäristössä ei sijaitse.
Luonnonsuojelualueet on esitetty liitteessä 9.

3.5 Luonnonsuojeluohjelma-alueet
Maisemakokonaisuus Uskelan- ja Halikonjoen laaksot sijaitsee lähimmillään
yli 1 km etäisyydellä suunnitellusta ottamisalueesta etelään. Alueen läheisyydessä ei sijaitsee muita luonnonsuojeluohjelmien mukaisia alueita.
Ote luonnonsuojeluohjelma-alueiden kartasta on liitteenä 10.

3.6 Muut valtakunnallisesti arvokkaat alueet
Valtakunnallisesti arvokas Uskelan- ja Halikonjoen maisemakokonaisuus sijaitsee lähimmillään yli 1 km etäisyydellä suunnitellusta ottamisalueesta etelään.
Suunniteltu ottamisalue ei ole valtakunnallisesti arvokas kallioalue.
Ote valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden kartasta on liitteenä 11.

4. SUUNNITELTU OTTAMISTOIMINTA
4.1 Ottamisen perustelut
Suunnitellun kaivualueen kallioperä on kiviainesten hyödyntämiseen soveltuvaa.
Ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjä seikkoja,
joiden perusteella maa-ainesten ottaminen (joka on kallion louhintaa) tulisi
kieltää. Aikaisemmin tehty maa-ainesotto on vaikuttanut jo nykyisellään voimakkaasti alueen maisemarakenteeseen, joka ei kuitenkaan ole ollut paikkakunnalla tavanomaisesta poikkeava. Lähialueella tai itse ottamisalueelle ei ole
merkittäviä kauneusarvoja eikä erikoisia luonnonesiintymiä.
Suunniteltu vaiheen 3a maa-aineksen ottaminen ei aiheuta arvioinnin eikä
aikaisempien ottamisvaiheiden aikana toteutettujen seurantojen perusteella
haitallisia muutoksia pohjaveteen tai pilaa sitä eikä aiheuta huomattavia tai
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Ottamistoiminta on mahdollista suorittaa siten, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei aiheudu.
Toiminnalla ei vaikeuteta alueen mahdollista myöhempää voimassaolevan
suunnittelutilanteen mukaista käyttöä.
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4.2 Alueiden rajaus ja toiminnan eteneminen
Ottamis- ja kaivualueen rajat on esitetty liitteissä 3.1 ja 3.4. Louhintaa ei
uloteta itäreunalla kymmentä metriä lähemmäs tilan 734-418-1-191 rajaa.
Louhinnan ulottamiseksi näin lähelle naapuritilan rajaa on tehty rajasopimus. Sopimus on liitteenä 15.
Louhintaa jatketaan nykyisestä louhintarintamasta kohti pohjoista.

4.3 Kaivun aikana erityisesti huomioitavat seikat
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan (102011) Elon Sora ja Sepeli Oy:lle 9.11.2011 § 163. Lupaa on korjattu
14.12.2011 §178. Korjattu ympäristölupa on liitteenä 12. Ympäristölupa on
myönnetty kaikille alkuperäisen ottamissuunnitelman mukaisille vaiheille.
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut 15.5.2019 § 71 lupaehtoa
1 koskevan lausuman lupaehdon selventämiseksi.

4.4 Tukitoimintojen sijoittaminen
Tukitoiminnot järjestetään nykyisen toiminnan mukaisesti. Suunnittelukeskus
Oy:n laatimassa ottamissuunnitelmassa piirustuksessa KMS-2629-B2383111 esitetty toimintojen sijoittaminen ei ole enää ajantasainen.
Pintamaita sijoitetaan nykyisen maanpinnan päälle kaivualueen reunoille.
Jatkojalostuksena alueella murskataan louhetta. Murskaus tehdään ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti. Ympäristölupa on olemassa toistaiseksi
voimassaolevana kaikille alkuperäisen ottamissuunnitelman vaiheille. Murskauslaitos pysytetään nykyisessä sijoituksessaan.
Kiviaineksen varastointi sijoitetaan nykyisen toiminnan mukaisesti aikaisemmin louhitun alueen pohjalle. Varastointijärjestelyt määräytyvät tarkemmin
työn aikana.
Työkoneiden pidempiaikainen säilytys, polttoaineiden säilytys ja työkoneiden
tankkaus tehdään kyseisiä toimintoja varten aikaisemman toiminnan aikana
rakennetulla erityisellä alueella, joka on pohjaltaan tiivistetty ja varustettu öljynerottimella. Poikkeuksena tästä on poravaunujen säilytys ja tankkaus, joka
tapahtuu kalliorintauksen päällä sekä kiviaineksen poiskuljetukseen käytettävät kuorma-autot, joita ei tankata alueella.
Voiteluöljyjen säilytys järjestetään lukittavissa konteissa nykyisen toiminnan
mukaisesti.
Toiminnan kannalta tarpeelliset sosiaalitilat tulevat olemaan nykyiset.

4.5 Ottamisen syvyys ja pohjan rakennekerrokset
Suunniteltuna lopputilanteen mukaisena pohjan korkeutena on esitetty maisemoidun pohjan yläpinnan korkeus. Suunniteltu pohjan korkeusasema on
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lopputilanteessa alkuperäisen ottamissuunnitelman mukaisesti alimmillaan
tasossa noin + 88,50N60 (+88,78N2000). Suunniteltu tilanne on esitetty aikaisemman ottamissuunnitelman lisäksi liitteessä 3.4. Kyseisessä liitteessä on
pohjana aikaisemman ottamissuunnitelman suunniteltu tilanne KMS-2629B2383-102.
Kallion irtilouhinta ulotetaan vähintään maisemointikerrosten verran suunniteltua pohjatasoa syvemmälle. Maisemointikerrosten suunniteltu kokonaispaksuus on yksi metri. Irtilouhinta muodostaa maisemointikerrosten alimman kerroksen paksuudeltaan 0,50 m. Irtilouhintaa poistetaan suunnitellun
pohjatason alapuolelle enintään maisemointikerrosten ylimpien osien rakentamista varten. Maisemointikerrosten ylimmät osat, paksuudeltaan 0,50
m, rakennetaan alkuperäisen ottamissuunnitelman piirustuksen KMS-2629B2383-112 mukaisesti kivennäismaasta.
Lopputilanteessa ottamisalueen pohjan voi jättää edellä mainittua suunniteltua lopputilannetta korkeammalle. Tällöin pintavesien virtauksen täytyy
olla mahdollista alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Suunniteltu lopputilanne on esitetty liitteessä 3.4 sekä alkuperäisen ottamissuunnitelman asemapiirustuksessa ”Suunniteltu tilanne” (KMS-2629B2383-102) ja leikkauspiirustuksissa. Alkuperäinen ottamissuunnitelma on
laadittu korkeusjärjestelmässä N60. Liitteessä 3.4 suunnitellut pohjan korot
on esitetty sekä korkeusjärjestelmässä N60 että N2000.

4.6 Aluskasvillisuuden ja pintamaiden poistaminen
Kaivettavan alueen isokokoinen puusto on poistettu jo aikaisemmin koko
louhittavalta alueelta.
Kaivutoiminnan edeltä pientä puustoa, aluskasvillisuutta ja pintamaata poistetaan tarpeen mukaan.
Pintamaat välivarastoidaan alueelle käytettäväksi maisemointiin. Pintamaita
ei kuljeteta pois alueelta.

4.7 Ottamisalueella olevat siirrettävät tai purettavat laitteet ja rakenteet
Suunnitellulla ottamisalueella ei ole siirrettäviä laitteita tai rakenteita.

4.8 Kaivun vaiheistus
Suunniteltu ottamistoiminta on osa alkuperäisen ottamissuunnitelman vaihetta 3. Suunniteltu ottamistoiminta on nimetty vaiheeksi 3a. Suunniteltu
louhinta-alue on niin pieni että sen vaiheistaminen ole tarkoituksenmukaista.

4.9 Työajat
Työskentely ottamisalueella tapahtuu ympäristöluvan mukaisina työaikoina.
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4.10 Vahingonvaaran torjunta
Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon vahingonvaara. Louhinta on ankaran vastuun alaista toimintaa.
Työmaa-alue tulee merkitä selvästi varoitustauluin. Lisäksi työnaikaiset yli 3 m
korkeat ja 1:1 jyrkemmät jyrkänteet tulee merkitä esimerkiksi lippusiimalla.
Ottamisalueen ympäristön suojaamiseen kohtuuttomilta haitoilta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ennakolta tulee varautua melu ja pölyhaittojen rajoittamiseen.

4.11 Alueen suojaaminen toiminnan aikana
Toiminta on järjestettävä siten että se ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai vaaraa lähialueen asukkaille tai ympäristölle.
Alueelle ei saa tuoda eikä siellä saa varastoida toimintaan kuulumattomia
maa-aineksia tai tavaroita ellei siihen ole ympäristölupaa.
Ottamisalueella noudatetaan vaiheen 2 loppuunsaattamiseksi Salon rakennus- ja ympäristölautakunta 9.11.2011§ 162 myöntämän ottamisluvan mukaisia suojaamistoimia. Aikaisempi ottamislupa on liitteenä 2.

4.12 Toiminnassa tarvittavien tieyhteyksien järjestäminen
Työmaaliikenne yleiseltä tieltä ottamisalueelle järjestetään käynnissä olevan
ottamistoiminnan mukaisesti.
Työmaan sisäinen liikenne järjestetään kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.

4.13 Työnaikaiset kuivanapitojärjestelyt
Työn aikana ei tarvita erityisiä kuivanapitojärjestelyitä koska hulevedet tulevat
johtumaan pois ottamisalueelta suunniteltujen pintakallistusten johdosta. Alueen pohja muotoillaan työn aikana lopputilanteen periaatteen mukaisesti siten, että merkittävää lammikoitumista ei synny alueelle.
Louhoksen pintavesien poisjohtamisen yhteydessä on erityisesti huolehdittava
siitä, ettei valumavesiä pääse kulkeutumaan Somerojanlähteen suojelualueelle.
Kohtaan, jossa pintavedet purkautuvat louhittavalta alueelta Laukassuon
suuntaan, tehdään hienoaineksen erottamiseksi hulevedestä laskeutusallas.

4.14 Kaivannaisjätteet
Toiminnassa ei synny kaivannaisjätettä. Louhinnan edeltä poistettavat pintamaat käytetään ottamisalueelle maisemointikerroksiin.
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Mahdolliset puuston poistosta syntyvät kannot ja muut hakkuujätteet haketetaan ja käytetään energian tuotantoon.
Mikäli tilanne muuttuu siten että kaivannaisjätteitä kuitenkin syntyy, on tehtävä kaivannaisjätehuoltosuunnitelma ja toimitettava se lupaviranomaisen
hyväksyttäväksi.

5. MASSA- JA ALUETIEDOT SEKÄ AIKATAULUT
5.1 Massamäärät ja massojen siirrot
Maa-ainesta otetaan (kalliota louhitaan) suunnitelman mukaan 178 000
m3ktr. Ilmoitettu ottamismäärä on nykyisen ja suunnitellun pinnan välinen
tilavuus. Ilmoitetusta tilavuudesta osa on hyödyntämiskelvottomia maamassoja. Näitä hyödyntämiskelvottomia massoja ei ole maisemointitöiden
kannalta riittävästi.
Ottamisalueelta irrotettavia pintamaita ei kuljeteta pois alueelta. Alueelle
tuodaan maisemoinnissa käytettäviä maamassoja. Alueesta ei saa muodostaa maankaatopaikkaa tekemällä maisemointikerroksista merkittävästi suunniteltua paksumpia.
Otettava maa-aines on kalliota.
Vuotuinen ottamismäärä on keskimäärin 17 800 m3ktr. Vuotuinen ottamismäärä tulee vaihtelemaan huomattavasti kiviaineksen menekin mukaisesti.

5.2 Aluetiedot
Ottamisalueen pinta-ala vaiheessa 3a on 14,43 ha. Ottamisalueen pinta-ala
muodostuu osittain aikaisempien vaiheiden kaivualueen pinta-alasta sekä
vaiheen 3a pinta-alasta. Aikaisempien vaiheiden kaivualuetta tarvitaan tukitoimintojen alueeksi vaiheessa 3a. Vaiheen 3a kaivualueen (louhittavan alueen) pinta-ala on 1,55 ha.

5.3 Toiminnan vaiheistus ja aikataulut
Ottamisaika on kymmenen vuotta. Maisemointitoimenpiteet tehdään valmiiksi ottamisajan kuluessa.
Vaiheen 3a ottamistoimintaa ei ole jaettu vaiheisiin. Vaiheen 3a jakaminen
edelleen vaiheisiin ei ole mahdollista kyseisen vaiheen kaivualueen pienuudesta johtuen. Vaihe 3a on osa koko Kalliolan ottamisalueen vaiheistusta.
Toiminta- ja varastoalueiksi tarvitaan alueita aikaisemmista ottamisvaiheista eikä näin ollen maisemointien luonteen vuoksi maisemoinnille ei ole tarkoituksenmukaista asettaa kaivutyön aikaisia välitavoitteita.
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6. MAISEMOINTITOIMENPITEET
6.1 Yleistä maisemoinnista
Maisemoinnissa pyritään ottamisalueen hyvään sopeuttamiseen vallitsevaan ympäristöön. Maisemoinnissa noudatetaan Suunnittelukeskus Oy:n
laatiman suunnitelman periaatteita. Maisemointiperiaatteet on esitetty edellä mainitun suunnitelman suunnitelmaselostuksen lisäksi suunnitelmapiirustuksessa KMS-2629-B2383-105.
Maisemointitoimenpiteisiin kuuluu louhinnan reunaluiskien loiventaminen,
maisemointikerrosten rakentaminen ja vihertyöt.
Kalliolan ottamisalueen aikaisempien ottamisvaiheiden ottamisalueen läntinen (suon vastainen) reunaluiska on loivennettu ja sille on levitetty pintamaakerros. Puusto reunaluiskalle on kylväytynyt luontaisesti ja taimet ovat
lähteneet kasvamaan niin hyvin että lisäistutukset ovat tarpeettomia.
Aikaisempien ottamisvaiheiden itäisen reunaluiskan loiventamiseksi reunaluiskaan otetaan vastaan maamassoja reunaluiskan loivennusmateriaaliksi.
Aikaisempien ottamisvaiheiden pohjaa käytetään varastokasojen sijoitusalueena eikä sitä ole vielä voitu maisemoida.
Reunaluiskan ja pohjan periaate on esitetty alkuperäisen ottamissuunnitelman suunnitelmapiirustuksessa ”Reunaluiskat ja pohja, periaatepiirustus”
(piirustus KMS-2629-B2383-112).
Jätteiksi luokiteltavia aineksia ei saa haudata luiskaloivennuksiin.
Ottamisalueen vihertoimenpiteenä on metsittäminen istuttamalla. Istutuksen puulajeina ovat mänty ja koivu.
Lopputilanteessa ottamisalue jää maa- ja metsätalousalueeksi.

6.2 Maisemointikerros
Maisemointikerros pohjalle ja reunaluiskiin rakennetaan alkuperäisen ottamissuunnitelman suunnitelmapiirustuksessa ”Reunaluiskat ja pohja, periaatepiirustus” (piirustus KMS-2629-B2383-112) mukaisesti.
Maisemointikerroksissa käytetään ottamisalueella olevien pintamaiden vähäisyydestä johtuen pääasiassa muualta tuotavia maamassoja. Muualta
tuotavien massojen puhtaus tulee varmistaa lähtöpaikan maankäytön perusteella.
Reunaluiskien ja pohjan pinta tasataan konetyötarkkuudella.
Maisemointikerroksen rakentamismateriaali ei saa sisältää merkittävässä
määrin savea, kantoja, isoja juuria eikä isoja kiviä. Materiaalin tulisi olla
mahdollisimman hyvin kosteutta sitovaa ja pintavesieroosion kestävää.
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Pintamaiden mahdollisen välivarastoinnin varastointiaika tulisi olla alle kaksi vuotta.
Kasvillisuuden juurtumisen ja menestymisen kannalta on tärkeää, että maisemointikerroksessa ei myöhemmin tapahdu liikkumista.

6.3 Vihertoimenpiteet
Ottamisalueen vihertoimenpiteenä on metsittäminen istututtamalla. Istutuksen puulajeina ovat mänty ja koivu. Metsityksen taimimäärä on 2 500 tainta/ha, joista noin 70 % on mäntyä ja noin 30 % koivua. Istutus tehdään
luonnonmukaiseen kuvioon.
Luonnonmukaisesti metsittyneille alueille ei tehdä istuttamista.
Metsityksessä noudatetaan soveltuvin osin metsänhoitoyhdistyksen suosituksia.

6.4 Maisemointitoimenpiteiden tekemisajankohta
Maisemointitoimenpiteet tehdään valmiiksi ottamisajan puitteissa siltä osin
kuin se on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon toiminnan jatkumisen
vaiheeseen 3b. Vaiheen 3a osittainen maisemointi ei ole mahdollista kyseessä olevan alueen pienuudesta johtuen.

6.5 Kustannusarvio maisemointitoimenpiteistä
Yleensä kallionottamisalueiden maisemointikustannuksiksi on arvioitu noin
4 000 euroa ottamisaluehehtaaria kohden. Tällöin vakuus olisi 60 400,00
euroa sisältäen olettamuksen että työ voidaan tehdä ottamisalueelta saatavilla massoilla.
Salon kaupunginvaltuuston 22.5.2017 vahvistaman maa-ainestaksan mukaisesti vakuus olisi 104 043,00 euroa. Tässä ottamisalueeksi on laskettu myös
vaiheiden 1 ja 2 alueet, joita käytetään vaiheessa 3a tukitoimintojen alueena.
Näiden vaiheiden osalta aikaisemmat vakuudet voi vapauttaa kaksinkertaisten vakuuksien estämiksi.

7. ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
7.1 Työnaikaiset ympäristövaikutukset
Toiminta on mahdollista suorittaa siten, että merkittäviä ympäristövaikutuksia
ei aiheudu. Toimintaan liittyy ympäristölle haitallisina aineina öljytuotteiden
käsittelyä ja varastointia.
Suunniteltu toiminta on jatkoa pitkään käynnissä olleelle toiminnalle eikä toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Aikaisemman toiminnan aikana ei
ole havaittu olennaisia, ottamisalueen ulkopuolelle ulottuvia ympäristövaikutuksia.
Toiminnan luonteen, pitkien etäisyyksien ja vallitsevien maasto-olosuhteiden johdosta ottamistoiminnasta ei aiheudu olennaista pöly- tai me-
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luhaittaa asutukselle. Tässä on otettu huomioon myös Salakallion entisen
tanssilavan alue.
Toiminnan ympäristövaikutuksia on lisäksi arvioitu ympäristöluvan yhteydessä. Melu-, pöly- ja tärinähaittojen rajoittamiseksi ympäristöluvassa on lupamääräyksiä.
Toiminnasta aiheutuvan työnaikaisen vaaran hallitsemiseksi suunnitelmassa
on esitetty riittävät varotoimenpiteet.

7.2 Pinta- ja pohjavesivaikutukset
Kalliolan ottamisalueen aikaisemman toiminnan yhteydessä toteutetuissa
seurannoissa ei ole havaittu olennaisia vaikutuksia pinta- tai pohjavesiin.
Suunniteltu toiminta ei poikkea siinä määrin aikaisemmasta toiminnasta että toiminnan vaikutuksia ei voisi arvioida aikaisemman toiminnan perusteella.
Olennaisin riski pohjavedelle aiheutuu työn aikana öljytuotteiden käsittelystä
ja varastoinnista. Suunnitelmassa ja voimassa olevassa ottamisluvassa esitetyillä varotoimenpiteillä minimoidaan työn aikana toiminnasta pohjavedelle aiheutuva likaantumisriski eikä sitä voida näin ollen pitää olennaisena.
Kaikkiaan voi todeta, että toiminnasta ei aiheudu olennaisia muutoksia pinta- tai pohjaveden virtausolosuhteisiin eikä niiden laatua huonontavia seikkoja.

7.3 Toiminnan jälkeiset vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja Naturaalueeseen
Suunnitellulla ottamisalueella ei ole erityisiä luonnonarvoja. Suunnitellun ottamistoiminnan vaikutukset luonnonolosuhteisiin kohdistuvat ottamisalueelle
sekä hyvin suppealle vyöhykkeelle ottamisalueen ulkopuolelle eikä niitä voida
pitää luonnonolosuhteiden kannalta haitallisina.
Suunnitellulla ottamistoiminnalla ei ole mitään vaikutusta Natura- tai muihin
luonnonsuojelualueisiin.

7.4 Toiminnan maisemavaikutukset
Maisema ottamisalueen välittömässä läheisyydessä on jo nykyisin voimakkaasti muuttunutta aikaisemman louhinnan johdosta. Suunnitellulla ottamisalueella ei ole erityisiä luonnon- tai maisema-arvoja. Alueen maisemakuva on paikallisesti tarkasteluna ollut tavanomaista ennen sen muuttumista.

8. TARKKAILUTOIMENPITEET
Alueen vesiä on tarkkailtu aikaisempien ottamisvaiheiden aikana hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Kyseiseen tarkkailuohjelmaan on esitetty
muutosta (muutosesitys liitteenä 13) ja tarkkailuohjelmaan on tehty esityksen mukainen muutos virkamiespäätöksellä 24.10.2018. Vesitarkkailua jatketaan vaiheen 3a aikana edellä mainitun tarkkailuohjelman mukaisesti.
Tarkkailuohjelma on liitteenä 14.

Elon Sora ja Sepeli Oy, Maa-aineksen ottamissuunnitelman päivitys
Kalliolan ottamisalue; Kivikujannummi, Salo
Vaihe 3a

16
6.7.2020

Lähistöllä ei ole talousvesikaivoja, joita tulisi tarkkailla.
Valvontaviranomaisille tulee taata esteetön pääsy ottamisalueelle.
Kaivu-alue sekä suunniteltu pohjataso tulee merkitä siten, että sekä toiminnanharjoittaja että valvontaviranomaiset voivat valvoa ottamistoiminnan etenemistä ja syvyyttä.
Alueelle tuotavista massoista on pidettävä kirjaa ja massojen lähtöpaikka on
ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosiraportin yhteydessä.

9. ALUEEN JÄLKIKÄYTTÖ
Lopputilanteessa ottamisalue jää maa- ja metsätalousalueeksi.
Ottamissuunnitelman päivityksen laati

Kari Linnakoski
puh 0400-436 323

Salon kaupunki
Saapunut 4.11.2020
4364/10.03.00.05.00/2020
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Saapunut 4.11.2020
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
16-heinä-2018

Lähde: Maanmittauslaitos
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020

1: 3 560

0,2
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Suunniteltu louhittava alue

0,2

km

ETRS-TM35FIN

ELON SORA JA SEPELI OY, KALLIOLAN OTTAMISALUE, VAIHE 3a,
KIVIKUJANNUMMI, SALO

LIITE 4

Kuvia ottamisalueelta (kuvauspäivä 8.10.2019)

Kuva 1 Näkymä idästä voimassaolevan ottamisluvan ottamisalueelle. Oikealla vielä louhimatonta osaa
alueesta.

Kuva 2 Louhimatonta osaa vaiheesta 2 alueen itäosasta.

ELON SORA JA SEPELI OY, KALLIOLAN OTTAMISALUE, VAIHE 3a,
KIVIKUJANNUMMI, SALO

LIITE 4

Kuvia ottamisalueelta (kuvauspäivä 8.10.2019)

Kuva 3 Näkymä kaakosta ottamisalueelle. Kuvan keskellä työmaatie likimain vaiheiden 2 ja 3a rajalla.

Kuva 4 Näkymä lounaasta nykyiseltä ottamisalueelta suunnitellulle ottamisalueelle

ELON SORA JA SEPELI OY, KALLIOLAN OTTAMISALUE, VAIHE 3a,
KIVIKUJANNUMMI, SALO

Kuvia ottamisalueelta (kuvauspäivä 8.10.2019)

Kuva 5 Suunniteltua ottamisaluetta tyypillisimmillään

Kuva 6 Näkymä nykyisen ja suunnitellun ottamisalueen rajalta luoteesta
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Salon kaupunki
Saapunut 4.11.2020
4364/10.03.00.05.00/2020

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020

LIITE 6

Lähde: Maanmittauslaitos
Lähde: SYKE, ELY-keskukset

1: 50 000
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Likimääräinen suunniteltu louhittava alue
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020

Lähde: Maanmittauslaitos
Lähde: SYKE, ELY-keskukset
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020

Lähde: Maanmittauslaitos
Lähde: SYKE, ELY-keskukset
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Likimääräinen suunniteltu louhittava alue

ETRS-TM35FIN
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Suurennosote
maakuntakaavasta
Ei mittakaavassa
Louhittavan alueen
sijainti likimääräinen
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
16-heinä-2018

Natura 2000 - SAC
Manner-Suomi viivamaiset
Natura viivamaiset kohteet
toteuttamistapa
Natura 2000 - SCI
Manner-Suomi
Natura 2000 - SPA
Manner-Suomi
Natura 2000 - SAC
Manner-Suomi aluemaiset
Natura aluemaiset kohteet
toteuttamistapa

Suunniteltu louhinta-alue

Lähde: SYKE
Lähde: Maanmittauslaitos

1: 100 000
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2,50
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ETRS-TM35FIN

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020

Natura

Lähde: Maanmittauslaitos
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
16-heinä-2018

Erämaa-alueet
Valtion maiden suojelualueet
TyyppiLyhenne
Erityiset suojelualueet
Kansallispuistot
Lehtojen suojelualueet
Luonnonpuistot
Metsähallituksen päätöksellä suojellut alueet
Soiden suojelualueet
Vanhojen metsien suojelualueet

Yksityiset suojelualueet
TyyppiLyhenne
Erityisesti suojeltavien lajien
rauhoituspäätökset
Luontotyyppipäätökset
Määräaikaiset suojelualueet
Yksityismaiden suojelualueet

Suunniteltu louhittava alue

Lähde: Metsähallitus
Lähde: Maanmittauslaitos

1: 50 000
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-tammi-2020

Suunniteltu louhittava alue

Lähde: Maanmittauslaitos
Lähde: Metsähallitus
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
16-heinä-2018

Luonnonsuojeluohjelmaalueet
Subtype
Harjujen suojeluohjelma
Kansallis- ja luonnonpuistojen
kehittämisohjelma
Lehtojen suojeluohjelma
Lintuvesiensuojeluohjelma
Maisemakokonaisuudet
Periaatepäätökset
Rantojensuojeluohjelma
Soidensuojeluohjelma
Vanhojen metsien suojeluohjelmat

Suunniteltu louhittava alue

Lähde: SYKE
Lähde: Maanmittauslaitos

1: 100 000

5,0

0

2,50

5,0 km

ETRS-TM35FIN
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Ympäristökarttapalvelu Karpalo
16-heinä-2018

Valtakunnallisesti arvokkaat
tuuli- ja rantakerrostumat
Kansainvälisesti arvokkaat
lintualueet (IBA)
Valtakunnallisesti arvokkaat
moreenimuodostumat
Valtakunnallisesti arvokkaat
kallioalueet
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet

Suunniteltu louhittava alue

© SYKE, GTK
Lähde: SYKE
Lähde: Maanmittauslaitos

1: 100 000

5,0

0

2,50

5,0 km

ETRS-TM35FIN

Salon kaupunki
Saapunut 4.11.2020
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Envimetria Oy
Elon Sora ja Sepeli Oy
Jukka Elo

LIITE 13

Vesitarkkailun muutospyyntö
18115111S
25.9.2018

MUUTOSPYYNTÖ ELON SORA JA SEPELI OY KALLIOLAN PINTAVESITARKKAILUUN
Elon Sora ja Sepeli Oy:n Kalliolan tuotantoalue sijaitsee Salon kaupungissa Nummen kylässä tilalla Kalliola 734-504-2-244. Kalliolan tilalle laaditussa maa-ainesten ottamissuunnitelmassa ottamistoiminta on vaiheistettu vaiheisiin I-III. Kalliolan tuotantoalueella on Salon kaupungin rakennusja ympäristölautakunnan 9.11.2011 myöntämä maa-ainestenottolupa 10 vuodeksi kalliokiviaineksen louhintaan osa-alueella II ottamatta olevalle osalle.
Toiminnan vaikutusta pohja- ja pintaveden laatuun ja määrään tarkkaillaan erillistä tarkkailuohjelmaa
noudattaen. Aikaisemmin käytössä ollutta tarkkailuohjelmaa on päivitetty ympäristöluvan lupaehdon
26 mukaisesti. Lupaehdon 26 mukainen pinta- ja pohjaveden tarkkailuohjelma on laadittu 15.5.2012
ja sitä on päivitetty 4.11.2012. Tarkkailusuunnitelmaa on täydennetty lupaviranomaisen toimesta
15.4.2013 päivätyssä vesienvalvontaohjelman hyväksymispäätöksessä. Tarkkailuohjelman mukaan
pintavettä tarkkaillaan laskuojasta kerran vuodessa otettavin näyttein. Kuvan 1 kartalla on esitetty
vesientarkkailupisteet.

Ehdotettu uusi
Pintavesinäytteenottopaikka

Luvan mukainen
Pintavesinäytteenottopaikka

Kuva 1. Ottoalue ja vesientarkkailupisteet

Vedentarkkailuun koskien pintaveden tarkkailua halutaan muutosta. Tarkkailussa mukana oleva pintavesinäytteenottopaikka ei kuvaa alueen pintaveden tilaa, koska pintavesi ei virtaa kohdasta mihinkään, vaan vesi on seisovaa ja sitä ei ole ollut lammikossa kuin 5-10 cm. Pintaveden paikkaa halutaan muuttaa edustavampaan kohtaan. Pintavesinäytteen ottopaikan muuttaminen parantaa pintaveden seurantaa alueella, koska uusi paikka sijaitsee alueen pohjoispuolella, josta vesi virtaa Somerojan lähteelle päin. Muilta osin alueen vedentarkkailu hoidetaan em. maa-ainesluvan ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Envimetria Oy

Main office:
Kalkkipetteri
08700 LOHJA
Finland

Phone:
Internet:
+358 19 334 565
www.envimetria.fi
Mail:
envimetria@envimetria.fi

FI08142273
Reg. in Finland

Envimetria Oy
2(2)
Keväällä otettiin pintavesinäyte luvan mukaisesta näytteenottopaikasta ja kesällä ehdotetusta uudesta paikasta. Vesitulokset ovat liitteenä 1.

Envimetria Oy

Marjo Kumpulainen
Ympäristöinsinööri

Matti Lehtola
Ympäristökonsultti

Liite 1. Pintaveden laaduntarkkailutulokset kevät ja kesä

sivut 2

1(2)

Vesianalyysi

Elon Sora ja Sepeli Oy /vesien laaduntarkkailu

Envimetria Oy
Kalkkipetteri
08700 Lohja

Tutkimuspaikka: Kalliola, Salo
Näytepiste:

Liite 1
päivitetty 11.6.2018 Mku

Laskeutusaltaan laskuvesi

Aika
Tunnus
7.5.2018
Virtaama
Oja
ei virtausta
o
C
Lämpötila
Oja
8,0
pH-arvo ( 6,5-9,5)
Oja
6,7
Sähkönjohtavuus
µS/m
Oja
114
mgO2/l
Kemiallinen hapenkulutus
Oja
7,4
Mangaani, Mn
µg/l
Oja
75
Sulfaatti, SO4
mg/l
Oja
1,2
Kloridi, Cl
mg/l
Oja
13,0
Fluoridi
mg/l
Oja
<0,2
Rauta, Fe
µg/l
Oja
2200
Happi, O2
mg/l
Oja
4,6
Sameus
FNU
Oja
14
Väriluku
mgPt/l
Oja
80
mgN/l
Nitraattityppi, NO3-N
Oja
<0,005
mgN/l
Nitriittityppi, NO2-N
Oja
<0,002
Haju
Oja
lievä maam.
Ulkonäkö
Oja
kell.sam 1
Öljyhiilivedyt C10-C40
mg/l
Oja
0,07
Suluissa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksia ja -suosituksia ( STMa 401 / 01 ).

k.v.=kirkas, väritön

HUOMIOT

Pintavesi

2(2)

Vesianalyysi

Elon Sora ja Sepeli Oy /vesien laaduntarkkailu

Envimetria Oy
Kalkkipetteri
08700 Lohja

Tutkimuspaikka: Kalliola, Salo

Liite 1
päivitetty 1.8.2018 Mku

Näytepiste: Luoteispuolen oja
Koordinaatit: 6709788
(ETRS-TM35FIN)
284908
Aika

Tunnus
25.6.2018
Virtaama
Oja
selvä
o
C
Lämpötila
Oja
11,3
pH-arvo ( 6,5-9,5)
Oja
7,5
Sähkönjohtavuus
µS/m
Oja
298
mgO2/l
Kemiallinen hapenkulutus
Oja
1,9
Mangaani, Mn
µg/l
Oja
<10
Sulfaatti, SO4
mg/l
Oja
8,1
Kloridi, Cl
mg/l
Oja
14
Fluoridi
mg/l
Oja
0,23
Rauta, Fe
µg/l
Oja
33
Happi, O2
mg/l
Oja
8,8
Sameus
FNU
Oja
0,86
Väriluku
mgPt/l
Oja
15
mgN/l
Nitraattityppi, NO3-N
Oja
3,5
mgN/l
Nitriittityppi, NO2-N
Oja
<0,002
Haju
Oja
ei
Ulkonäkö
Oja
k.v.
Öljyhiilivedyt C10-C40
mg/l
Oja
<0,05
Suluissa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksia ja -suosituksia ( STMa 401 / 01 ).

k.v.=kirkas, väritön

HUOMIOT

Lämpötila

Pintavesi (2)

Ym pä ristö ns uojel uta

LIITE 14

Viranhaltijapäätös

Salon kaupunki
rkastaja

24.10.2018

s4
Luvat

Ympäristölupapäätöksen 2011-10, EIon Sora ja Sepeli Oy, vesientarkkailuohjelman
muuttamin en, 734- 504-2-244
31 13t

11

.03.03.0 I /201 8
Val m istelija : ym päristönsuojel utarkastaja

Anne Kari-N um m i, anpuh
ne.kari-nummi@salo.fi,
02 778 7802.

Asia
Päätös koskien Elon Sora ja Sepeli Oy:lle 4.12.2011 myönnetyn ympäristöluvan 2011-10 ja sen 17.9.2013 hyväksytyn pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelman muuttamista.

Hakija
Elon Sora ja Sepeli Oy
Toijalankatu 27
24240 Salo

Toiminnan sijainti
Kalliokiven ottamisalue sijaitsee Salaisissa kiinteistöllä Kalliola 2:244
(734- 504-2-244).

Hakemisen peruste
Ym päristöl uvan vesientarkkailuohjel ma

on hyväksytty viran haltijäpäätöksellä 15.4.2013, joten tarkkailua ei voi muuttaa ilman viranomaisen päätös-

tä.

ranomaisen toimivalta
Toimivaltainen lupaviranomainen on Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta. Rakenn us- ja ym päristölautakunta on päätöksel lään
9.4.2014 $ 66 delegoinut ympäristönsuojelun viranhaltijoille mm. ympäristölupaan iittyvän vesientarkkailuohjel man hyväksym isen.
Vi

I

Asian vireille tulo
Elon Sora ja Sepeli Oy on 25.9.2018 toimittanut Envimetria Oy:n laatiman
esityksen hyväksyttäväksi koskien pintavesitarkkailun m u uttam ista.
Hakemuksen sisältö
Hakem uksessa esitetään hyväksyttyä vesienvalvontaohjel maa m uutettavan siten, että nykyinen laskuojan tarkkailupiste muutetaan lähempänä
Somerojanlähdettä virtaavaan ojaan. Liitteenä olevassa muutospyynnössä
on kartalla esitetty luvan mukainen ja ehdotettu uusi pintavesinäytteenottopaikka.

Lupa-alueen laskuojasta tarkkaillaan lähtevää pintavettä kerran vuodessa
otettavalla laatunäytteellä. Nykyinen vesinäytteenottopaikka ei kuvaa pintaveden tilaa, koska pintavesi ei virtaa mihinkään, vaan vesi on seisovaa ja
sitä ei ole lammikossa kuin 5-10 cm. Pintaveden tarkkailupistettä halutaan
muuttaa edustavampaan kohtaan ja uusi tarkkailupiste sijaitsee alueen
pohjoispuolella, josta vesi virtaa Somerojanlähteelle päin. Muilta osin veden tarkkailua jatketaan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Salon kaupunki
Ym pä ristö ns uojel uta

Viranhaltijapäätös
rkastaja

24.10.2018

s4

Hakem uksesta tiedottam i nen
Koska vaikutukset ympäristöön eivät muutu, hakemusta ei ole ollut tarpeen kuuluttaa.

Tarkastukset
Kall iolan maa-ainestenottoalueel le on tehty

tarkastus 1 2.9.201 8.

VIRANOMAISEN RATKAISU
Valvontaviranomainen hyväksyy Elon Sora ja Sepeli Oy:n esittämän Salon
kaupungin Salaisissa kiinteistöllä Kalliola 2:244 (734- 504-2-244) toimivalle
kalliokiven ottoalueelle myönnetyn ympäristöluvan pohja- ja pintaveden
tarkkailuohjelman m uutoksen.
U udeksi pintavesinäytteen ottopaikaksi hyväksytään esityksen
tarkkailupiste ottamisalueen pohjoispuolella.

m u kai

nen

Aiemmin hyväksytty vesientarkkailuohjelma muilta osin jää voimaan seuraavasti:
Somerojanlähteen vedenpinnan korkeus mitataan neljä kertaa
vuodessa (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) aina samaan aikaan
vuosittain.
Somerojanlähteestä ja ottam isalueen laskuojasta ( u usi paikka) vedestä
tutkitaan veden laatu kerran vuodessa toukokuussa.
Laadusta tutkitaan seuraavat parametrit: ulkonäkö, sameus, väri, haju,
E.coli, kolimuotoiset bakteerit, sähkönjohtokyky, permanganaattiluku,
rauta, nitraatti, nitriitti, fluoridi, sulfaatti, kloridi, mangaani ja
mineraaliöljyt.
Näytteenottajan on oltava sertifioitu ja näytteiden tutkiminen on
suoritettava akkred itoid ussa laboratoriossa.

Ratkaisun perustelut
Elon Sora ja Sepeli Oy on esittänyt muutoksen ympäristöluvan vesien tarkkailuohjelman noudattamiseen toiminnan aikaisessa seurannassa esille
tulleiden tietojen takia. Pintavesinäytteen ottopaikkaa halutaan muuttaa
edustavampaan kohtaan, koska nykyinen tarkkailupiste on usein kuiva tai
vesi eivirtaa.
Tarkkail un suorittam nen ja ohjelman

m ukaisten analyysien teettäm nen
antaa mahdollisuuden verrata tuloksia ja valvoa pintaveden puhtautta sekä
seurata ottamisen vaikutuksia ympäristöön.
i

i

Voimassaoloaika
Päätös on voimassa ympäristöluvan 2011-10 mukaisesti.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Vesientarkkailuohjelman muutoksen käsittelystä ai heutuneista kustann uksista peritään Salon kaupung nvaltuuston 22.5.20 17 hyväksymän ym pärisi

Salon kaupunki
Ym pä ristöns uojel

Viranhaltijapäätös
utarkastaja

24.10.2018
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tönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 200 €.

Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (52712014) S 6, 7, 8,9, 14,17,64-65,96 192
Ympäristönsuojeluasetus (71 312014) S 21
Salon kaupunginvaltuuston 22.5.2017 S 39 hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Hallintolaki (43412003) 43, 44, 46, 54,55, 59 S

Julkipano
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 26.10.2018.

Päätöksestä tiedottami nen

Päätös

Hakija
Jäljenriös päätöksestä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym päristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen m ukaisesti.
Anne Kari-Nummi
027787802
Ym piili sJöqs

u

oje uta rkgs_tqj a
I

Tämä asiakirja on sähköisestialle

Jakelu

Elon Sora ja Sepeli Oy/Jukka Elo
Varsinais-Suomen ELY-keskus/ym päristö ja

s.

t -vastuualue

Salon kaupunki, Saapunut 4.11.2020
4364/10.03.00.05.00/2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 162

09.11.2011

LIITE 2

Maa-ainesten otto, Elon Sora ja Sepeli Oy, Nummen tila, Kalliola 734-504-2-244, lupa 9-2011
796/10.03.00/2011
rakymp § 162
Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi, (02) 778
7806
Asia
Päätös koskee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupahakemusta.
Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta
toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Luvan hakija
Elon Sora ja Sepeli Oy
Toijalankatu 27,
24240 Salo
Ottotoiminta:
Kylä, tila ja Rno

Nummi(504)
Kalliola 2:244 (734-504-2-244)
Tilan pinta-ala
24,72 ha
Ottamisalueen pinta-ala
16,3 ha
kaivu (louhinta)-alue
2,02 ha
Ottamissuunnitelma
Suunnittelukeskus Oy:n laatima
12.11.1991 päivätty suunnitelma,
lisäselvitys 2.3.2001
Maa-aineslaji
kallio
Hakemuksen mukainen ottomäärä ja 250 000 m3ktr / 10 v
-aika
Kuuleminen
31.5.2011- 30.6.2011 (MAL 13 §)
Lausunnot

Ely-keskus 12.8.2011
Salon ympäristöterveydenhuolto
11.8.2011
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu 11.8.2011
(MAL 7§, MAA 4 §)

Vastine

22.8.2011

Vireilletulo
Lupahakemus on saapunut Salon kaupungin ympäristösuojeluyksikköön
14.4.2011 ja se on kirjattu asianhallintajärjestelmään tunnuksella
796/10.03.00/2011.
Hakemuksen täydentäminen
Hakemusta ja suunnitelmaa on täydennetty lisäselvityksillä 10.2.2011 ja
edellisen lupakauden kokonaisottomäärällä 22.8.2011.
Alueen sijainti ja kaavoitustilanne
Suunnittelualue on Salon kaupungin Nummen kylässä paikallistien 12209
länsipuolella (karttaliite). Tilan alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvai-

kutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Suunnitellun ottamisalueen
läheisyydessä ei ole Natura-alueita.
Suunnittelualueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava, jonka
mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Ottamisalue on
Somerojanlähteen pohjavesialueen vieressä, osittain pohjavesialueen
rajalla.
Suunnitellun louhinta-alueen pohjoispuolella on Somerojanlähde, joka on
maakuntakaavassa esitetty sekä kohdemerkinnällä sm 006
(muinaisjäännös, historiallinen kulttipaikka) että kohdemerkinnällä sl 162b
(yksityinen luonnonsuojelualue). Suunnitellun maa-ainesten ottoalueen
eteläpuolella on Salakallion karavaanarialue, joka on maakuntakaavassa
esitetty merkinnällä V.
HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Yleistä
Suunnittelukeskus Oy on laatinut Elon Sora ja Sepeli Ky:n (myöhemmin
muuttunut Oy:ksi) toimeksiannosta 12.11.1991 päivätyn Kalliolan maa-aineksen ottamissuunnitelman Halikon kunnan Nummen ja Märyn kyliin.
Suunnitelmassa on esitetty kolmeen vaiheeseen jaettu maa-aineksen
(kallio) ottaminen. Alueelle on myönnetty maa-aineslupa v. 1991 (I-vaihe)
ja 2001 (II-vaihe) Nummen kylässä tilalle Kalliola RN:o 2:238 ja Märyn
kylässä tilalle Halikon Sairaala RN:o 12. Viime lupakauden aikana tilat on
yhdistetty yhdeksi tilaksi Kalliola 2:244.
Suunnitelmaa on päivitetty lisäselvityksin vuonna 2001 ja 2011. Nyt ottamislupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi kalliokiven ottamiseen II vaiheen
alueelle II ja III vaiheen rajaan saakka. Koska kaivualue ja kiviaineksen ottomäärä muuttuvat, on jouduttu hakemaan uutta maa-ainesten ottolupaa.
Hakemukseen, ottamissuunnitelmaan ja muuhun asiakirja-aineistoon voi
tutustua ympäristönsuojeluyksikössä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa.
Asutus
Lähin vakituinen asuinrakennus on ottamissuunnitelman mukaan noin 1,1
kilometrin etäisyydellä ja lähin vapaa-ajan asunto noin 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta.
Maanomistus
Hakija omistaa Kalliolan tilan.
Maastoselvitykset
Pohjakartta perustuu rkm Kari Lehtosen tekemään vuoden 1988 ottamissuunnitelman pohjakarttaan, jota on täydennetty Halikon kunnan tekemillä
mittauksilla vuonna 1991. Hakemukseen on liitetty louhinnan etenemää
kuvaava nykytilanne-kartta vuodelta 2010.
Luonnonolosuhteet
Ottamisalue on ollut pääasiassa puutonta avokalliota. Avokallioalueen
etelä-, länsi- ja pohjoispuolella on laajahkot suoalueet. Suoalueella on
ollut tiheä mäntymetsä lukuun ottamatta turvetuotantoalueita. Edellä
mainitun avokallion eteläpuolella on ollut louhos, jonka pohjan taso on
ollut +91.5 vuonna 1991.
Maaperätiedot

Kallioperä on laadultaan kvartsia ja granodioriittia, joka soveltuu kiviaineksen hyödyntämiseen. Kallio on suhteellisen ehyttä. Primäärituotteena louhe on tarkoitus murskata paikalla ja myydä murskeena eteenpäin.
Pohjavesiolosuhteet
Suunnitellun ottamisalueen aivan itäisin osa on Somerojanlähteen pohjavesialueella (pohjavesialue 43858). Kyseinen ottamisalueen osa on kuitenkin varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Välittömästi Somerojanlähteen eteläpuolella sijaitsee Haannummen-Kivikujannummen pohjavesialue (pohjavesialue 47035). Ottamisalueen läheisyydessä ei ole ottamissuunnitelman tietojen mukaan talousvesikaivoja
Suunniteltu ottamistoiminta
Ottamistoimenpiteet
Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottamisalue on 16,3 ha ja
kaivualue 2,02 ha. Alueelta louhitaan kalliota. Kokonaismassamäärä on
250 000 m3ktr ja vuotuinen otto on n. 25 000 m3ktr.
Ensimmäisen vaiheen otto on suoritettu, mutta maisemointia ei ole kaikilta
osin tehty alueella kulkevien teiden ja varastointikasojen vuoksi. Toisen
vaiheen otto on alkanut etelästä vuonna 2001 ja edennyt koilliseen
suunnitelman mukaisesti. Nyt ottaminen jatkuu koilliseen III vaiheen
ottamisrajaan asti. Lopputilanteessa pohjantaso vaiheen II alueella
vaihtelee välillä +88,00- +91,50. Suunniteltu ottosyvyys on vaiheen II
alueella keskimäärin 9,3 m. Aikaisempine lupakausien aikana alueelta on
otettu arvion mukaan noin 445.000 m3.
Ottamisalue sekä kaivurajat ja –tasot merkitään maastoon siten ,että valvontaviranomainen voi valvoa ottamistoiminnan etenemistä.
Rintauksesta irrotettu louhe viedään joko suoraan murskattavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti louhosalueelle. Murskatut ja seulotut kiviainesfraktiot viedään joko suoraan kulutukseen tai varastoidaan alueella. Kiviaineksen varastointikasoja käytetään hyväksi ympäristön suojaamisessa.
Louhinta ja muut alueen toiminnat
Ennen varsinaisia louhintatöitä kultakin louhinta-alueelta irtomaa-ainekset
poistetaan riittävän laajalta alueelta. Louhinta tehdään avolouhintana
yhtenä tai useampana penkereenä. Louhinnasta pidetään erillistä
räjäytyspöytäkirjaa. Räjäytykset tehdään arkipäivisin klo. 8.00–16.00
välisenä aikana.
Louhintaräjäytyksessä ylisuureksi jääneet lohkareet rikotaan murskauslaitoksen edellyttämään kokoon. Murskausprosessiin kuuluu murskauksia,
kiviaineksen siirtoja kuljettimilla ja seulontoja. Murskeet varastoidaan
laitosalueelle kasoihin väliaikaisesti.
Ottamisalueelle tuodaan talous- ja juomavesi säiliössä. Prosessivesi saadaan selkeytysaltaista.
Koneet ja kalusto
Poraus tehdään hydraulisella pölyntalteenottolaitteistolla varustetuilla vaununporakoneilla. Murskauslaitoksen suojausluokka on C ja laitos toimii
sähkövirralla. Materiaalisiirrot tehdään pyöräkuormaajalla tai
kuorma-autolla. Kuljetuskaluston ja koneiden säilytyspaikoilla maa- ja

kallioperä suojataan joko asfaltilla, muovikalvolla tai huonosti vettä
läpäisevällä moreenikerroksella.

Reunaluiskat ja suojavyöhykkeet
Reunaluiskat louhitaan pystysuorin seinämin osittain tai kokonaan, jos hakija esittää suunnitelman reunaluiskien juuritäyttömateriaalin hankinnasta.
Muutoin kallio louhitaan reunaluiskissa ottosuunnitelman mukaisesti pinnan kaltevuuksiin 1:2 - 1:6.
Louhinnan on tarkoitus jatkua vaiheesta II vaiheeseen III. Mikäli suunnitellulle vaiheelle III ei myönnetä aikanaan ottamislupaa tai ottaminen jää
muutoin kesken vaiheessa II, vaihetta III vasten oleva reunaluiska rakennetaan hakemuksen liitteen mukaisesti. Lopputilanteessa reunaluiska on
kaltevuudeltaan 1:2 tai loivempi.
Työ-, turvallisuus- ja liikennejärjestelyt
Varastoitu murske kuormataan ja kuljetetaan pois. Ottamisalueelta on rakennettu työmaatie Salaisten paikallistielle (yhdystielle 12209).
Polttonesteiden varastointi
Työkoneiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Vuotuinen
polttoöljyn kulutus on noin 29 t.
Polttoaineen varastosäiliöt varustetaan kaksoisvaipalla tai katoksella ja
suoja-altaalla. Voiteluaineita säilytetään allastettuna lukittavassa työmaasuojassa. Polttoaineen enimmäisvarasto alueella on 10.000 l.
Tarkkailutoimenpiteet
Ottamisalueen läheisyydessä olevia vesiä tarkkaillaan suunnitelman mukaisesti. Käynnissä olleen louhintatoiminnan aikana Somerojanlähdettä
on tarkkailtu hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti eikä siinä ole
havaittavissa louhintatoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia. Tarkkailutulokset
on esitetty hakemuksessa.
Räjäytyksistä pidetään työmaapöytäkirjaa, johon merkitään työmaatapahtumien alkamis- ja päättymisajankohdat. Työmaatapahtumina kirjataan ainakin poraus, panostus- ja räjäytys.
Toiminnanharjoittaja mittaa tarvittaessa ympäristöhaittojen kuten melun ja
pölyn suuruutta ja laajuutta.
Alueen maisemointi ja jälkihoito
Aikaisemmin louhittu alue tarvitaan murskeen varastointiin eikä alueen
pohjan maisemoiminen ei ole vielä mahdollista. Ottosuunnitelman mukaan
pohja maisemoidaan kylvämällä ja istutuksin rauduskoivulla ja männyllä,
taimia noin 2000 kpl/ha.
Reunaluiskien on suunniteltu metsittyvän luontaisesti. Mikäli niin ei ole
tapahtunut, istutetaan luiskiin myös taimet. Eteläinen reunaluiska
metsitetään istuttamalla. Tällä hetkellä louhinta-alueen läntinen
reunaluiska tullaan maisemoimaan louhitulta osin syksyyn 2011
mennessä.
Maisemoinnissa tarvittavien massojen vastaanotto alueelle on aloitettu.
Alue maisemoidaan luonnonmukaiseksi metsämaaksi louhinnan ja kallion
poistamisen jälkeen. Alueelle on olemassa muitakin jälkikäyttöön liittyviä

mahdollisuuksia. Jos ottamisalueen jälkikäyttöä halutaan muuttaa, haetaan maa-ainesten ottamissuunnitelmaan muutosta lupaviranomaiselta.
Ottamistoimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointi
Pintavesiolosuhteiden muuttuessa ottamisalueen itä- ja kaakkoispuolisilla
reuna-alueilla saattaa aiheutua puiden kuivumista niillä kallio- ja moreenialueilla, joilla maapeitteen paksuus on vähäinen.
Koko ottamisaluetta koskevassa suunnitelmassa on todettu, että ottamisalueen itäreunaan ulottuva suo tilalla 1:58 tulee kuivumaan ja saattaa
poistua tilan 1:58 maa-ainesten oton yhteydessä. Metsätyyppi muuttuu
kuivemmaksi, mutta suon kuivuminen ei vaikuta merkittävissä määrin
puustoon. Muutoin merkittäviä muutoksia ei katsota olevan alueen pohjatai pintavesiin, maisemaan tai ympäristön ilmasto-olosuhteisiin.
Kaivannaisjätteet
Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on laadittu 14.5.2009. Puusto on
hakattu jo vuonna 1988. Kalliopinnan päällä ei ole lainkaan tai hyvin
vähän pintamaita. Alueen pintamaat varastoidaan ottoalueen reunoille,
joista ne voidaan maisemoinnin aikana hyödyntää. Pintamaiden
kokonaismäärää ei ole arvioitu suunnitelmassa.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemus on kuulutettu Salon kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä
31.5- 30.6.2011. Kuulutus on julkaistu Salon seudun sanomissa 1.6.2011.
Asiakirjat on pidetty nähtävillä Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä Halikon virastotalossa edellä mainitun ajan viraston aukioloaikoina.
Naapureille ja muille asianosaisille (24), on lähetetty 17.1.2011 päivätty
tiedoksianto luvan vireilläolosta.
Muistutukset
Hakemuksesta ei tehty muistutuksia.
Lausunnot
Lausunto on pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä Salon
kaupungin kaupunkisuunnitteluyksiköltä ja ympäristöterveydenhuollolta.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY)
12.8.2011
Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että ottamisalueen pohjoispuolella noin
300 metrin päässä louhinta-alueesta on Somerojanlähteen rauhoitettu
suojelualue, jolla on merkitystä sekä luonnonsuojelun että esihistoriallisen
arvon kannalta. Somerojan uhrilähde on harjualueen liepeillä, suon
reunassa sijaitseva lähde, jonka ympäristö on sekä kuivaa että soistunutta
kangasta. Turun ja Porin lääninhallituksen 27.9.1960 tekemässä
rauhoituspäätöksessä Somerojanlähteen luonnonsuojelualueella on
kielletty mm. lähdeveden likaaminen, lähteen ja siitä juoksevan puron
kaivaminen, perkaaminen ja patoaminen sekä muu toiminta, joka on
omiaan muuttamaan alueen luonnontilaa. Salon seudun
maakuntakaavassa ottamisaluetta koskee ainoastaan itäosassa oleva
pohjavesialueen varaus. Kallionlouhinnan aikana Somerojanlähdettä on
tarkkailtu hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että

kallionlouhinnan jatkamiselle hakemuksen tarkoittamalla vaiheen 2
osa-alueella ei ennalta arvioiden ole maa-aines- tai vesilain tarkoittamia
esteitä edellyttäen, että läheisyydessä olevat rauhoitettu Somerojanlähde
ja tärkeä pohjavesialue otetaan toiminnassa huomioon.
Lupaharkinnan yhteydessä on huomioitava ainakin seuraavat asiat:
·
Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maa- tai kallioperään tai pohja- tai pintavesiin pääse ympäristölle haitallisia aineita.
·
Louhoksen pintavesien poisjohtamisen yhteydessä on
huolehdittava siitä, ettei valumavesiä pääse kulkeutumaan
Somerojanlähteen suojelualueelle.
·
Somerojanlähteen ja ottamisalueen länsipuolisen laskuojan veden
laatu- ja Somerojanlähteen veden korkeutta on tarkkailtava
säännöllisesti alueelle laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain tiedoksi Salon kaupungin
ympäristötoimelle ja sähköisesti.
Kaupunkisuunnitteluyksikkö 11.8.2011
Tilan alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Salon seudun maakuntakaavassa kaavamerkintönä on M, maaja metsätalousvaltainen alue. Ottamisalueen itäosaa koskee pohjavesialue merkintä pv. Ottamisalue on kuitenkin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Noin 500 metriä suunnitellusta louhintarajasta pohjoiseen sijaitsee yksityisen omistamalla maalla oleva luonnonsuojelualue
kohdemerkinnällä sl 162b, Somerojan lähde. Kohde on merkitty muinaismuistoksi tai historialliseksi kulttipaikaksi merkinnällä sm 006. Louhinta-alueesta noin kilometri kaakkoon sijaitsee Salakallion karavaanarialue,
joka on maakuntakaavassa osoitettu kohdemerkinnällä V, virkistysalue.
Halikon keskustan yleiskaava ulottuu noin 750 m:n etäisyydelle
ottoalueesta. Yleiskaavan kyseinen osa on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi M, jolla rakentamista voidaan sallia vain
maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Matkaa lähimpää
asemakaava-alueeseen Märynummelle on ottoalueelta noin 3 km.
Asemakaavan laajennus (Uusinummi) on välittömästi Märynummen
asemakaavan vieressä. Muita kaavahankkeita ottoalueen läheisyydessä
ole vireillä eikä tiedossa. Kaupungilla ei ole alueella tai sen läheisyydessä
maanomistusta. Alue ei ole suunnittelutarvealuetta eikä sillä ole
rakentamispaineita. Kaupunkisuunnitteluosastolla ei ole huomauttamista
hakemukseen kaavoituksen ja maankäytön kannalta katsottuna.
Salon kaupunki ympäristöterveydenhuolto 11.8.2011
Kalliolan tilalla on tehty melumittaus (Promethor Oy) kivimurskaamon
ympäristölupahakemukseen 9.10.2003. Tulosten mukaan meluarvot eivät
ylittäneet Vnp melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Melumittausten aikana käynnissä olleet toiminnot olivat louheen kuormaus
kaivinkoneella, kuljetus kuorma-autolla murskauslaitteistolle, murskaus,
murskeen siirto varastokasaan sekä suurten lohkareiden rikotus. Murskaamista saa harjoittaa arkisin klo. 7- 22 välisenä aikana. Poraaminen tulee rajoittaa klo. 7-21 ja rikotus ja räjäytys klo. 8-18. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista tulee ottaa huomioon ja ryhdyttävä melua ehkäiseviin toimenpiteisiin raja-arvojen ylittyessä lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa.
Pölyn leviämistä on estettävä mahdollisuuksien mukaan. Jos lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa havaitaan pölyhaittaa, pölyttävien toimenpiteiden
suorittamista tulee rajoittaa voimakkaan tuulen aikana tai muuten estettävä pölyn leviäminen asuinrakennusten tonteille. Kuljetettavien kuormien

tulee olla peitettyjä. Pohjavesialueella tulee noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta. Pohjavesialueella ja sen reuna-alueella ei saa säilyttää työkoneita
tai varastoida polttoaineita. Pintavesien poisjohtaminen työmaa-alueelta
tulee järjestää niin, että valumavedet eivät kulkeudu pohjavesialueelle.
Hakijan vastine 25.8.2011
Lausuntojen osalta Elon Sora ja Sepeli Oy toteaa seuraavaa:
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajan lausunnossa puututaan työkoneiden säilytykseen pohjavesialueella ja sen
reuna-alueella. Voimassa olevan ympäristöluvan yhteydessä Vaasan
Hallinto-oikeus on päätöksessään 1.12.2004 muuttanut eräitä alkuperäisen ympäristöluvan lupamääräyksiä ja puuttunut työkoneiden
säilytykseen.
Edellä mainitun päätöksen jälkeen lainsäädännössä ei ole tapahtunut
sellaisia muutoksia, joiden johdosta kyseinen hallinto-oikeuden
päätös ei olisi enää soveltamiskelpoinen. Kyseinen asia tuleekin uudessa
ympäristöluvassa ratkaista lainvoimaisen luvan mukaisesti. Pohjavesialueen reuna-alue ei ole lainsäädännössä käytetty käsite ja se on
Elon Sora ja Sepeli Oy:n mielestä epämääräinen ja tarkkaan rajaamaton
käsite. Pohjavesialueen reuna-alueen nojalla ei ole olemassa lainsäädäntöön perustuvaa pohjaa lupamääräyksille eikä niitä siten tule antaa.
Varsinais-Suomen ELY -keskuksen lausuntojen osalta lausunnoissa esitetyt seikat on jo otettu huomioon nykyisissä lupamääräyksissä eikä niiden
muuttamista ole esitetty hakemusasiakirjoissa. Muilta osin Elon Sora ja
Sepeli Oy:llä ei ole huomautettavaa.
ASIAN RATKAISU
Rakennusvalvonnanjohtaja:
Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviranomaisena Salon kaupungin
rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut asian ja päättää myöntää
haetun Elon Sora ja Sepeli Oy:lle luvan kalliokiviainesten ottamiseksi
Kalliolan tilalta (734–504-2-244) Salon kaupungin Nummen kylässä
hakijan esittämän ottamissuunnitelman ja lisäselvityksien mukaisesti sekä
jäljempänä mainituin lupamääräyksin.
Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää hakijan pyytämän oikeuden
aloittaa maa-ainesten ottaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen ja vakuuden ollessa voimassa.
Tämä maa-ainesten ottamislupa on voimassa 10 vuotta päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta. Otettava kalliokiviaineksen kokonaismäärä on
yhteensä 250.000 m3 ktr vuotuisen oton ollessa noin 25.000 m3ktr.
1.
2.

3.
4.

Valvonta
Ottamisalueen rajat ja vaiherajat tulee merkitä maastoon
esimerkiksi lippusiimalla tai muulla selkeästi havaittavalla tavalla.
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee pitää aloitustarkastus.
Ennen tätä tarkastusta hakijan tulee toimittaa päätöksessä määrätty
vakuus hyväksyttäväksi ja toteuttaa muut asiaan kuuluvat lupamääräykset.
Lupamääräysten mukaiset mittaukset ja näytetulokset tulee esittää
lupaviranomaiselle vuositarkastuksen yhteydessä tai muutoin pyydettäessä.
Maa-ainesluvan hallinnan siirtoa on haettava lupaviranomaiselta.
Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä

velvoitteista kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty
toinen.
5.

6.

7.
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14.
15.
16.
17.
18.

Kaivusyvyys
Ottamissyvyyden valvomiseksi tulee alueelle tuoda pysyvä korkeuspiste. Ottamissyvyys ei saa alittaa N60 -korkeusjärjestelmän korkeutta kaivualueella +88 (luodeosa) ja + 88.90 (itäosa).
Suojakerroksen paksuuden todettuun pohjaveden pintaan on oltava
vähintään neljä metriä.
Ottamisalueen pohjan taso ja kaltevuus on toteutettava siten, ettei
alueelle jää seisomaan pinta- ja orsivesiä. Maisemointi- ja ottamisalueelta selkeytysaltaiden kautta avo-ojiin johdettavat valumavedet
käsitellään ennen pois johtamista imeytyskentässä tai maasuodattimessa. Altaisiin kertyvä liete on poistettava säännöllisesti ja allas on
pidettävä kunnossa siten, että se täyttää tehtävänsä pintavesien
puhdistamisessa.
Louhoksen pintavesien poisjohtamisen yhteydessä on erityisesti
huolehdittava siitä, ettei valumavesiä pääse kulkeutumaan Somerojanlähteen suojelualueelle.
Suojaetäisyydet
Ottamisalueen suojaetäisyys niiden naapuritilojen rajalle, jotka eivät
ole kiviainestuotannon piirissä, on vähintään 30 metriä. Itärajalla
otto voidaan ulottaa 10 metriä rajasta. Keskinäisellä sopimuksella
voidaan mennä lähemmäs tilan rajaa, jos massamäärät on
huomioitu ottamishakemuksessa.
Varotoimenpiteet
Toiminta ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa lähialueen asukkaille,
maisemalle ja ympäristölle.
Luvaton liikkuminen ja sivullisten pääsy alueelle on estettävä
asettamalla kulkutielle portti ja aitaamalla alue siihen asti, kunnes
lopulliset reunaluiskat on saatu muotoiltua. Ottamisalueen vaaroista
on tiedotettava asianmukaisin varoituskyltein.
Ottamistoiminnan yhteydessä on huomioitava, että pinta- tai pohjaveteen tai maa- ja kallioperään ei pääse öljytuotteita eikä muita ympäristölle haitallisia aineita.
Jätteet on toimitettava asianmukaiseen paikkaan ja jätteen määrästä ja laadusta on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle.
Jälkihoito ja maisemointi
Ottamisalueen jälkihoito on toteutettava suunnitelman ja
lisäselvityksien mukaisesti. Ottamisalueen tulee olla
kokonaisuudessaan maisemoitu lupakauden aikana.
Ottamisalueen palauttaminen metsätalousmaaksi edellyttää ainakin
0,5 metrin paksuista maakerrosta louhoksen pohjalle.
Alueelle ei saa tuoda eikä siellä saa varastoida toimintaan tai
maisemointiin kuulumattomia maa-aineksia tai tavaroita. Jätteiksi
luokiteltavien aineksien hautaaminen penkkaan on kielletty.
Alueen jälkihoitoa varten muualta tuotavien maa-ainesten on oltava
puhtaita. Puhtaus on tarvittaessa osoitettava analyysein, joiden tulokset on esitettävä valvontaviranomaiselle.
Alueelle tuotavista massoista on pidettävä kirjaa ja massojen lähtöpaikka /-at on ilmoitettava lupaviranomaiselle, kun vuosiraportti otta-

mistoiminnastakin esitetään.
19.

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma
Luvan saajan on noudatettava hakemuksen ja ottamissuunnitelman
mukaista kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa. Luvan saajan
on arvioitava ja tarkistettava kaivannaisjätehuoltosuunnitelma vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Jos kaivannaisjätteiden määrä tai laatu taikka
kaivannaisjätteiden käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt
muuttuvat merkittävästi, on maa-aineslupaa muutettava siten kuin
MAL 16 b §:ssä säädetään.

Ympäristönsuojeluyksikössä on samanaikaisesti vireillä Elon Sora ja
Sepeli Oy:n louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa. Luvassa
annetaan alueen toimintojen aiheuttamien ympäristövaikutuksen
perusteella tarvittavat määräykset tarvittavista laitteistoista ja
rakennelmista sekä toiminta-ajoista, päästöjen rajoittamisesta ja
tarkkailusta.
Tarkastus- ja valvontamaksu sekä muut kulut.
Lupakäsittelystä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta määrätään tarkastusmaksu yhteensä 3.846 €. Naapurien kuulemiskulut ovat 760 €.
Ilmoituskulut peritään todellisten kulujen mukaan, jotka ovat 186 €.
Ratkaisu hakemukseen aloittaa maa-aineslain mukaiset toimenpiteet ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista, 200 €.
Nämä maksut ovat Salon kaupunginvaltuuston 24.8.2009 §134 hyväksymän maa-ainestaksan mukaisia.
Vuotuinen valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.
Vakuus
Ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi erikseen hyväksyttävä 85.200 €:n suuruinen
vakuus. Vakuuden on oltava voimassa luvan voimassaolon päättymisestä
vuosi eteenpäin.
Vakuus palautetaan lupa-ajan ja lopputarkastuksen jälkeen, kun maisemointi on asianmukaisesti suoritettu ja hyväksytty.
Päätöksen perustelut
Lupaviranomainen on tutkinut hakemuksen ja suunnitelman ja todennut,
että hakemus ja suunnitelma eivät aiheuta maa-aineslain (555/1981) 3 §:n
mukaisia seuraamuksia, kun suunnitelmaa ja lupaehtoja noudatetaan.
Luvan myöntäminen alueelle, jossa jo otetaan kalliokiviainesta, on perusteltua. Luvan myöntämisen tärkeä edellytys on ottamisalueen jälkihoidon
toteuttaminen siten, että koko alue on kunnostettu ja palautettu metsätalouskäyttöön luvan voimassaoloaikana.
Maa-aineslain 21 §:n mukaan ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Hakija on esittänyt, että toiminta voitaisiin aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maa-aines- ja ympäristölupa käsitellään Salon kaupungissa rakennus- ja
ympäristölautakunnassa samassa kokouksessa. Sen jälkeen, mikäli päätöksistä valitetaan, valitukset käsitellään Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksissa noudatettavan erityislainsäädännön mukaisesti.
Lupaviranomainen ei näe sellaista perusteltavissa olevaa estettä, että
lainvoimaa vailla olevaa päätöstä ei voitaisi myöntää. Aloittamisoikeuden
antaminen luvan täytäntöönpanosta ei tee muutoksenhakua siltä osin
hyödyttömäksi. Alueella on ollut maa-ainesten ottoa jo pitkään eikä kyse
ole ns. koskemattomasta alueesta.
Vastaus lausuntoihin
ELY-keskuksen lausunnossa todetut seikat on otettu huomioon maa-ainesluvan lupamääräyksissä 7 ja 11.
Kaupunkisuunnitteluyksiköllä ei ole olut huomautettavaa hakemuksesta.
Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa olevat asiat on huomioitu
lupamääräyksissä 9, 11, 12 ja 13.
Lupamääräysten perustelut
Valvontaa koskevat lupamääräykset 1-4 ovat tarpeen, jotta
lupaviranomainen voi riittävästi valvoa maa-ainesluvan nojalla
harjoitettavaa toimintaa, ottamisalueen laajuutta ja ottamissyvyyttä.
Kaivusyvyyttä, pohjan muotoilua, pintavesien johtamista ja käsittelyä koskevat lupamääräykset 5-7 on määritetty pohja- ja pintavesien suojelemiseksi.
Suojaetäisyyksiä koskevat lupamääräykset 8 on välttämättömiä
lähiasutuksen ja maisema-arvojen suojelemiseksi.
Lupamääräykset 9-13 noudatettavista varotoimenpiteistä suojelevat lähiasukkaita ja alueella liikkuvia. Lisäksi haitallisten aineiden päästöjen vähentämistä ja jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta varmistetaan näillä
määräyksillä. Häiriötilanteiden ja vastaavien asianmukainen hoito on perusvaatimus ja viranomaisten tiedonsaanti tapahtumista ensiarvoisen tärkeää mahdollisten pelastustöiden ja valvonnan kannalta.
Jälkihoitoa ja maisemointia koskevat lupamääräykset 14- 18 edistävät
maisemointia, pohjaveden suojelua ja alueen palautumista takaisin
metsätalousmaaksi.
Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys 19 on tarpeen kaivannaisjäteasetuksen valvomiseksi.
Luvan voimassaoloaika
10 vuotta siitä, kun lupa on saanut lainvoiman.
Otettava kokonaismäärä
250 000 m3 ktr

Vuotuinen otto
25 000 m3ktr

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 9-16, 16 b, 19-21, 23-23b §.
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-4 §
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja merilii-

kenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006)
Salon kaupunginvaltuuston 24.8.2009 § 134 hyväksymä maa-ainestaksa
Muutoksenhakuviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Päätöksen julkipano
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä ilmenee valitusosoituksesta.
Jakelu:

Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat
Varsinais-Suomen Liitto
Salon kaupunki/kaupunkisuunnittelu
Salon kaupunki/ympäristöterveydenhuolto

Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 163
§ 178

09.11.2011
14.12.2011

LIITE 12

Ympäristölupapäätöksen korjaaminen, Elon Sora ja Sepeli Oy, kallion louhinta ja murskaus,
Nummen kylä, Kalliola 734-504-2-244, lupa 10-2011
809/11.01.00/2011
rakymp § 163
Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi, (02) 778
7806.
Asia
Elon Sora ja Sepeli Oy:n hakemus toistaiseksi voimassa olevan kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, muualta tuotavan kiviaineksen
murskausta ja siirrettävän murskausaseman toimintaa sekä syntyvien
kiviainestuotteiden varastointia ja poiskuljetusta koskevan ympäristöluvan
(Halikon ymp- ja rak.ltk 12.11.2003 § 61) lupamääräysten tarkastamiseksi.
Hakija
Elon Sora ja Sepeli Oy, Toijalankatu 27, 24240 Salo
Yhteyshenkilö Jukka Elo
Liike- ja yhteisötunnus 0498146-5
Toiminta ja sen sijainti
Murskauslaitos toimii Salon kaupungin Nummen kylässä tilalla Kalliola N:o
2:244 (734–504-2-244). Hakija omistaa tilan.
Luvan tarkastamisen yhteydessä olevassa hakemuksessa hakija esittää
vuosittain paikalta louhittavan yhteensä keskimäärin noin 25.000 m3 (n.
65 - 70.000 tn) ja muualta tuotavan enintään 4.990 tonnin suuruisen kiviainesmäärän murskaukseen, varastointiin ja kuljetukseen. Keskituotanto
on tällöin noin 75.000 tonnia vuodessa, arvioidun maksimituotannon
ollessa 140.000 tn vuodessa.
Asian vireilletulo
Lupahakemus on saapunut Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön
14.12.2010 ja se on kirjattu asianhallintajärjestelmään tunnuksella
2785/11.01.00/2010.
Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen
1 §:n 1 momentin kohdan 7 c ja e ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa, kun kiviainesta käsitellään
vähintään 50 päivää ja murskaamon toiminta-aika on yhteensä vähintään
50 päivää.
Lisäksi toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 §:n
2 momentin kohdan 3 mukaan, koska toiminnasta saattaa ympäristössä
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Ympäristönsuojelulain 31 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 7 a ja b nojalla kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
ratkaisee ympäristölupa-asian.

Voimassa oleva ympäristölupa
Halikon ympäristö ja rakennuslautakunta on myöntänyt Elon Sora ja
Sepeli Oy:lle ympäristöluvan 12.11.2003 kallion louhimiseksi,
murskauslaitoksen sijoittamista, paikalla murskattavan ja muualta
tuotavan kiven murskaamista varten. Luvasta valitettiin Vaasan
hallinto-oikeuteen. HO antamassaan päätöksessä (No.
04/0385/3/1.12.2004) hylkäsi valituksen, mutta selvensi muutamia
lupamääräyksiä. Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupahakemus
ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamiseksi tulee toimittaa
ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.12.2011 mennessä. Lupa on
voimassa niin kauan kuin uusi ympäristölupa tulee lainvoimaiseksi.
Voimassa olevat lupamääräykset:
1. Murskauslaitoksen maksimikapasiteetti on 140.000 t/a,
vuorokausimaksimi on 2.500 t/d.
2. Laitos on toiminnassa ympäri vuoden. Päivittäinen työaika on
maanantaista perjantaihin kello 6.00 - 22.00.
kalliolohkareiden rikotus kello 7.00 - 18.00
poraus kello 7.00 - 18.00
räjäytys kello 9.00 - 16.00
Kesäperjantaisin, kesä-, heinä- ja elokuussa, laitoksen edellä
mainittujen toimintojen tulee päättyä viimeistään kello 16.00.
3. Murskauslaitteita esimurskauslaitteisto mukaan lukien ei saa miltään
osin sijoittaa Somerojanlähteen tärkeälle pohjavesialueelle (luokka I),
joka on määritelty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa
Halikon kunnan pohjavesialueet (1999).
4. Työkoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla
enintään 0,20 painoprosenttia ja 1.1.2004 alkaen 0,10
painoprosenttia.
Melu
5. Laitoksen toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa
yksinään eikä yhdessä samalla alueella toimivan asfalttiaseman
toiminnoista aiheutuvan melun kanssa ylittää lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa, kun kyse on leirintäalueesta ja
loma-asunnosta yöllä kello 22.00 - 7.00 A-painotettua
ekvivalenttimelutasoa 40 dB LAeq) eikä päivällä kello 7.00 - 22.00
ekvivalenttimelutasoa 45 dB (LAeq) , ja kun on kyse vakituisesta
asutuksesta yöllä kello 22.00 - 7.00 A-painotettua
ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq) eikä päivällä kello 7.00 - 22.00
ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq).
6. Melumittaukset suoritetaan tarvittaessa ja tulokset toimitetaan
Halikon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle
ympäristö- ja rakennuslautakunnalle.
Päästöt ilmaan
7. Hiukkasten kokonaisleijuma häiriintyvissä kohteissa saa olla
vuorokausikeskiarvona korkeintaan 120 µg/m3 vuoden
vorokausiarvojen 98. prosenttipisteenä määritettynä.
8. Laitoksen pölysuojausten kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla
päivittäin. Rikkoutumisen tai muun häiriön sattuessa laitoksen
päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes laitteisto on
korjattu.
9. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat ja alueelle johtava tie on asfaltoitava
tai muuten hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman
vähäiseksi.
Muut päästöt

10. Sosiaalitilojen jätevedet tulee johtaa umpinaiseen säiliöön.
Sadevedet laitosalueelta saa johtaa maahan. Valumavesiä ei saa
päästää kulkeutumaan Somerojanlähteen suojelualueelle.
11. Polttoaineen tankkaus- ja käsittelypaikat ja työkoneiden
säilytyspaikat on päällystettävä tiiviiksi ja varustettava
reunakorokkein. Sadevedet näiltä alueilta tulee johtaa öljynerottimen
ja sulkuventtiilillä varustetun tarkastus- ja näytteenottokaivon kautta
tai huolehditaan muulla tavalla, että haitalliset aineet eivät kulkeudu
ympäristöön vaan ne johdetaan esimerkiksi tiiviiseen altaaseen.
Poikkeuksena edellä määrätystä voidaan kuitenkin poravaunuja
säilyttää ja tankata työskentelypaikalla. vaunujen tankkaukset on
suoritettava huolella siten, että valumia ei pääse tapahtumaan.
12. Suolan käyttöä pölyämisen estämiseen työmaa-alueella tulee välttää.
Laitosalueelle johtavan tien suolaus on kielletty niiltä osin kun tie
kulkee pohjavesialueella.
Varastointi
13. Kiviainesvarastot tulee hoitaa siten, ettei niistä aiheudu pölyn
muodostusta.
14. Varastoinnin tulee tapahtua siten, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä,
roskaantumista, saastumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesille
tai muutakaan haittaa ympäristölle.
Jätteet
15. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava
hyödynnettäviksi asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen. Muut
jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole
ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita.
Ongelmajätteet
16. Ongelmajätteet tulee pitää erillään ja varastoida asianmukaisesti
tiiviisiin, merkittyihin astioihin.
17. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jolla on
jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn asianmukainen lupa.
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet
18. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä
ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja
onnettomuuksista, joissa polttoaineita pääsee vuotamaan
maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava Halikon
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
19. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava
riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön
päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen
paloviranomaisten avustuksella.
Tarkkailu ja raportointi
20. Laitoksen toiminnan vaikutuksia ympäristön tilaan sekä pinta- ja
pohjavesien laatuun tulee tarkkailla. Toiminnanharjoittajan tulee
laatia tarkoitusta varten vesientarkkailuohjelma. Ohjelmaan tulee
yhdistää muu laitosalueella tapahtuva vesien tarkkailua edellyttävä
toiminta. Tarkkailuohjelma tulee esittää valvontaviranomaiselle
30.6.2004 mennessä.
21. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, johon on
merkittävä toiminta-ajat, tuotantomäärät, tiedot ongelmajätteistä ja
ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat, kuten
häiriötilanteet ja niistä aiheutuneiden haittojen torjuntatoimet.
Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
22. Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä
toimitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle edellistä vuotta
koskeva toimintaraportti, josta käyvät ilmi vesientarkkailutulosten
lisäksi laitoksen tuotantotiedot, polttoaineiden kulutus, laskennalliset
ja/tai mitatut vuosipäästöt ilmaan (rikkidioksidi-, hiukkas- ja

typenoksidipäästöt sekä hiilidioksidipäästöt). Raportissa on lisäksi
esitettävä tiedot suoritetuista merkittävistä huoltotoimenpiteistä ja
ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista.
Syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa (määrä, laatu, edelleen
toimittaminen).
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen
23. Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja
toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta
tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa
kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle.
Alueen kaavoitus ja alueen lähikäyttö
Laitosalue on Somerojanlähteen tärkeän pohjavesialueen (luokka I)
vieressä, osittain pohjavesialueen rajalla ottamisalueen itäreunassa.
Rauhoitettu Somerojanlähde (merkintä sm006/sl162b) on noin 400 metrin
päässä ottamisalueen rajasta pohjoiseen.
Luvan myöntämisen jälkeen vuonna 2008 Salon alueelle on vahvistunut
Salon seudun maakuntakaava, jonka mukaan alue on maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M). Alueella on voimassa Halikon
kunnanvaltuuston 1972 hyväksymä yleiskaava, jonka mukaan laitoksen
sijoituspaikka on maa- ja metsätalousaluetta (M).
Laitoksen sijoituspaikka on hakijayhtiön voimassa olevan maa-ainesluvan
mukaista ottamisaluetta. Alueelta on otettu kiviainesta vuodesta 1988.
Uutta maa-ainesten ottolupaa haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan
kanssa. Alueelle on myönnetty asfalttiaseman sijoituslupa Super Asfaltti
Oy:lle, joka ei ole aloittanut toimintaansa.
TOIMINNAN KUVAUS
Yleiskuvaus toiminnasta
Lupahakemuksen mukainen toiminta käsittää alueelta vuosittain otettavan
keskimäärin 25.000 m3 suuruisen kiviainesmäärän louhinnan
rintauksesta. Tilan ulkopuolelta kiviainesta tuodaan vastaavasti
käsiteltäväksi n. 4.990 t/a. Murskeen vuosituotanto on keskimäärin 75.000
t/a, maksimituotannon ollessa 140.000 tn/a. Hakemukseen ja muuhun
asiakirja-aineistoon voi tutustua ympäristönsuojeluyksikössä ja
lautakunnan kokouksessa.
Kalliosta irrotetaan louhimalla kiviainesta, jota murskataan
murskauslaitoksella eri murskelajeiksi. Louhinnassa kallioon porataan
reikiä räjähdysainetta varten. Poraukset tehdään vaunuporakoneella.
Louhintaräjäytyksessä ylisuureksi jääneet lohkareet rikotaan
murskauslaitoksen edellyttämään kokoon. Murskausprosessiin kuuluu
murskauksia, kiviaineksen siirtoja kuljettimilla ja seulontoja. Murskeet
välivarastoidaan laitosalueelle kasoihin. Materiaalisiirrot tehdään
pyöräkuormaajalla tai kuorma-autolla.
Alueella on kiinteä murskaamo, joka toimii ympäri vuoden. Louhinta- ja
murskausaika määräytyvät menekin mukaan. Murskaamista on päivittäin
maanantaista perjantaihin kello 6-22. Poraamista ja rikotusta tehdään
ma-pe klo. 7-18 ja räjäyttämistä ma-pe klo. 9-16. Kuormaamista ja
kuljetuksia tehdään ympäri vuoden ilman rajoituksia. Kesä- heinä- ja
elokuussa murskaamon toiminta päättyy pe klo. 16.

Lähin vapaa-ajankiinteistö on noin 500 metrin ja vakituinen asuinrakennus
on noin 1,1 kilometrin etäisyydellä ottamisalueesta.
Liikenne ja liikennejärjestelyt
Tie kulkee ottamisalueelle Salaisten tieltä. Liikenteen määrä vaihtelee,
mutta raskaan liikenteen määräksi on arvioitu 25 käyntiä vuorokaudessa.
Liikennettä on ympäri vuoden, pääasiassa työpäivisin klo. 7-16. Teiden
pölyämistä estetään kastelemalla ja suolaamalla. Kasteluvesi otetaan
ensijaisesti selkeytysaltaasta.
Käytettävä kalusto
Louhinta teetetään urakoitsijalla, joka käyttää omia työkoneitaan
(hydraulista vaunuporakonetta ja kaivinkonetta). Ylisuuret lohkareet
rikotaan kaivinkoneeseen liitetyllä iskuvasaralla.
Murskauslaitoksen suojausluokka on C, ja laitoksen käyttöenergia on
sähkö. Laitosta tullaan käyttämään toistaiseksi niin kauan kuin
maa-ainesten ottoa on ottamisalueella. Murskauslaitos koostuu yleensä
esimurskaimesta (leukamurskain) ja yhdestä tai useammasta
murskaimesta (kara- ja kartiomurskaimia) sekä seulasta/seuloista
(tasoseulat) ja kuljettimista. Louheen ja murskeen siirtoja ja kuljetuksia
tehdään kuorma-autolla ja pyöräkuormaajalla.
Polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät aineet
Laitoksen työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä 29 t/a. Muita öljyjä ja
voiteluaineita käytetään vähäisiä määriä. Räjähdysaineiden määrää ei ole
ilmoitettu, koska urakoitsija hoitaa räjäytysaineiden hankinnat.
Varastointi
Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai
allastettuna. Polttoaineen enimmäisvarasto on alueella 10.000 litraa.
Polttoaineiden tankkaus – ja käsittelypaikat ja työkoneiden säilytyspaikat
päällystetään tiiviiksi ja varustereunakorokkein. Poravaunujen säilytys- ja
tankkaus tehdään työskentelypaikalla. Tela- alustaiset työkoneet
säilytetään pitkäaikaiseen varastointiin suunnitelluilla paikoilla.
Louhetta varastoidaan väliaikaisesti rintauksen vieressä. Murskeet
varastoidaan kasoihin louhitulla alueella. Varastokasojen korkeudet ja
suuruutta tai murskelajien varastointiaikaa ei ole ilmoitettu hakemuksessa.
Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen
Päästöt ilmaan
Murskauslaitoksen pölyävät kohteet ovat kuljettimien päät, seulastot,
murskaimet. Murskeen valmistuksessa, siirroissa ja varastoinnissa syntyy
pölypäästöjä, joita voidaan vähentää kastelulla. Työmaateitä kastellaan ja
suolataan pölyämisen vähentämiseksi. Suunnitelmassa on esitetty, että
lähin (häiriintyvä) kohde on noin 500 metrin päässä.
Päästöt
hiukkaset (sis. pöly)
typen oksidit (NOx)
rikkidioksidi (SO2)
hiilidioksidi (CO2)
Melu ja tärinä

t/a
1,4
1,9
0,2
0,2

Louhinnat, poraukset, räjäytykset, rikotukset, kuljetukset, kuormaukset,
murskaukset ja seulonnat aiheuttavat melua. Meluavien toimintojen
sijoittaminen mahdollisen alas louhoksen pohjalle estää tehokkaasti
melun leviämistä pohjoisen suuntaan. Murskauslaitoksen paikka on
määrätty aikaisemmassa luvassa, joten sen aiheuttamaa melua pyritään
estämään louhoksen seinämillä. Varastokasat vaikuttavat melun
kulkeutumiseen etelän suuntaan. Kasojen sijoittelu suunnitellaan siten,
että meluhaitat minimoidaan. Melumittaus on tehty aikaisemman
lupaharkinan yhteydessä.
Tärinää aiheutuu louhintatyön räjäytyksistä. Tärinästä ei ole haittaa pitkien
etäisyyksien vuoksi.
Maaperän, pohja- ja pintavesien suojelemiseksi tehtävät toimet
Öljy- ja voitelutuotteiden varastoinnin ja tankkausten tekniset ratkaisut,
huolellinen toiminta ja tarkkailu vähentävät vahinkoriskejä. Ottamisalueen
pintavedet käsitellään selkeytysaltaassa.
Jätteet
Sosiaalijätevedet johdetaan umpisäiliöön. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan
asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Ongelmajätteet varastoidaan omissa
tiiviissä astioissa ja säilytetään lukollisissa tiivispohjaisissa katetuissa
varastoissa. Ne toimitetaan valtuutettuun ongelmajätelaitokseen.
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden
käytäntöjen soveltamisesta
Murskauslaitoksena käytetään suojausluokkaa C. Murskauslaitteisto ja
muu kalusto vastaa alalla käytettävää kalustoa.
Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja onnettomuuksien
estämiseksi suunnitellut toimet
Toiminnasta ei katsota olevan vaikutusta viihtyisyyteen, ihmisten
terveyteen, luontoon, ilmaan tai vesistöihin. Kokemuksien mukaan
vuodesta 1988 lähtien oleva toiminta ei ole aiheuttanut havaittavia haittoja
maaperään tai pohjaveteen.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan vahingon vaara ja onnettomuuksien
mahdollisuus. Vahinkoa tai onnettomuuksia pyritään ehkäisemään
järjestysohjeiden, työturvallisuusmääräyksien, sopivien laitteistojen ja
rakenteellisten suojauksien sekä työteknisten järjestelyiden avulla.
Tarkkailutoimenpiteet
Alueella työskentelevä laitoksen hoitaja tarkkailee laitoksen toimintaa ja
siitä tulevia melu- ja pölypäästöjä aistinvaraisesti toiminta-alueella.
Toiminnan aiheuttamia melu- ja pölypäästöjä tarkkaillaan tarvittaessa
mittauksin toiminnan aikana.
Alueen vaikutusta vesiin tarkkaillaan hyväksytyn valvontasuunnitelman
mukaisesti. Valvontaviranomaiselle lähetetään vuosittain raportti, jossa
esitetään vesien tarkkailutulokset, laitoksen toiminta-ajat, tuotannon
määrä, tiedot käytetyn polttoaineen määrästä sekä toiminnasta
syntyneiden jätteiden määrä ja edelleen luovutus. Lisäksi raportissa
esitetään tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä
huoltotoimenpiteistä ja merkittävistä häiriötilanteista.
Ottamistoimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointi
Käytettävissä olevien tietojen mukaan alueella ei ole erityisiä varauksia eikä suojelullisia alueita. Toiminnalla ei ole pysyviä haitallisia ympäristövai-

kutuksia.
Hakijan esitys lupamääräyksiksi
Hakija esittää, että lupamääräykset säilytetään samanlaisina kuin
aikaisemmassa luvassa.
Muut selvitykset
Melumittaus
Hakija on esittänyt hakemuksessaan Promethor Oy:n vuonna 2003
tekemän melumittauksen. Melumittaus on tehty murskauksen, rikotuksen
ja kuljetuksien ollessa käynnissä. Kallion porausta ei tehty mittausaikana.
Mittauspisteissä mitatut keskiäänitasot LAeq ovat välillä 29,0 - 42,9 dB.
Pinta- ja pohjavesien tarkkailu
Vesien tarkkailua on tehty kahdesta pisteestä vuodesta 1992 lähtien.
Valvontapisteet ovat Somerojanlähde (pohjavesi) ja laskeutusaltaan
laskuoja (pintavesi) suon ja varastoalueen välissä. Somerojanlähteestä ja
laskuojasta laatua on tarkkailtu kerran vuodessa. Vesinäytteistä on tutkittu
ulkonäkö, haju, lämpökestoiset ja koliformiset bakteerit (E.coli),
permanganaattiluku, rauta, nitraatti, nitriitti ja fluoridi. Tarkkailutuloksia on
kattavasti kahden vuosikymmenen ajalta.
Somerojanlähteestä on tarkkailtu myös vedenpinnan korkeutta neljä
kertaa vuodessa 20 vuoden ajan. Vedenpinnan korkeus on vaihdellut
välillä + 87,40- +87,54.
Edellisen lupakauden vuosiraportit
Kari Linnakoski on laatinut vuonna 1992 ilmansuojeluun liittyvän
tarkkailuohjelman. Siinä todetaan tarkkailua tehtävän etupäässä
silmämääräisesti ja työmaapöytäkirjan avulla ja raportoimalla luvassa
olevat velvoitteet. Hakija on toimittanut vuosiraportit, joissa on ilmoitettu
murskatun kiviaineksen määrä, murskaamon toimintapäivät vuodessa,
koneissa käytetyn kevyen polttoaineen määrä sekä laskennallinen SO2ja hiukkasten pitoisuudet.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Salon kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä 31.5. – 30.6.2011. Salon Seudun Sanomat
-nimisessä lehdessä on julkaistu ilmoitus 1.6.2011. Asiakirjat on pidetty
nähtävillä Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä Halikon
virastotalossa edellä mainitun ajan viraston aukioloaikoina. Asianosaisille,
19 kpl, on lähetetty 31.5.2011 päivätty tiedoksianto luvan vireilläolosta.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Ympäristönsuojeluyksikkö on neuvotellut hakijan kanssa.
Muistutukset ja mielipiteet
Kuulemisen aikana ei viranomaiselle ole toimitettu muistutuksia.
Lausunnot
Lausunnot on pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Salon
kaupungin ympäristöterveydenhuoltoyksiköltä ja kaupunkisuunnitteluyksiköltä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 12.8.2011
V-S Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että hakemuksen tarkoittaman
laitoksen toiminnan jatkamiselle ei ole pohjavedensuojelun kannalta
esteitä edellyttäen, että toiminnan yhteydessä ympäristölle haitallisten
aineiden pääsy maa- ja kallioperän sekä pohjavesiin estetään eikä
toiminnan yhteydessä aiheuteta haittaa Somerojan lähteen
suojelualueelle. Lisäksi mm. seuraavat pohjavesien suojelua koskevat
määräykset on tärkeää huomioida edelleen:
·
·
·

Murskauslaitteita ei sijoiteta pohjavesialueelle
Pohjavesialueella vältetään suolan käyttöä pölyämisen
estämiseen
Somerojanlähteen ja ottamisalueen länsipuolisen laskuojan
veden laatua ja Somerojanlähteen veden korkeutta on
tarkkailtava säännöllisesti alueelle laaditun tarkkailusuunnitelman
mukaisesti. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain tiedoksi Salon
kaupungin ympäristötoimelle ja sähköisesti Varsinais-Suomen
ELY -keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle.

Kaupunkisuunnitteluyksikkö 11.07.2011
Lausunnossa todetaan, että tilan alueella ei ole voimassa asemakaavaa
tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Salon seudun maakuntakaavassa
kaavamerkintänä on M, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Ottamisalueen
itäosaa koskee pohjavesialue merkintä pv. Ottamisalue on kuitenkin
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Noin 500 m suunnitellusta
louhintarajasta pohjoiseen sijaitsee yksityisen omistamalla maalla oleva
luonnonsuojelualue kohdemerkinnällä sl 162b, Somerojan lähde. Kohde
on merkitty muinaismuistoksi tai historialliseksi kulttipaikaksi merkinnällä
sm 006. Louhinta-alueesta noin 1 km kaakkoon sijaitsee Salakallion
karavaanarialue, joka on maakuntakaavassa osoitettu kohdemerkinnällä
V, virkistysalue.
Halikon keskustan yleiskaava ulottuu noin 750 m:n etäisyydelle
ottoalueesta. Yleiskaavan kyseinen osa on osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi M. Lähin asemakaava-alue
Märynummella on noin 3 km ottoalueelta. Suunnitteilla asemakaavan
laajennus (Uusinummi) sijoittuu välittömästi Märynummen asemakaavaan.
Muita kaavahankkeita ottoalueen läheisyydessä ole vireillä eikä tiedossa.
Kaupungilla ei ole alueella tai sen läheisyydessä maanomistusta. Alue ei
ole suunnittelutarvealuetta eikä sillä ole rakentamispaineita.
Kaupunkisuunnitteluosastolla ei ole huomauttamista hakemuksen
johdosta.
Ympäristöterveydenhuolto 11.8.2011
Lausunnossa todetaan, että Valtioneuvoston päätös melutason
ohjearvoista tulee ottaa huomioon ja tarvittaessa on ryhdyttävä melua
ehkäiseviin toimenpiteisiin raja-arvojen ylittyessä lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa. Pölyn leviämistä on estettävä mahdollisuuksien mukaan. Jos
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa havaitaan pölyhaittaa, pölyävien
toimenpiteiden suorittamista tulee rajoittaa voimakkaan tuulen aikana tai
muuten estettävä pölyn leviäminen asuinrakennusten tonteille.
Kuljetettavien kuormien tulee olla peitettyjä. Pohjavesialueella ja sen
reuna-alueella ei saa säilyttää työkoneita tai varastoida polttoaineita.
Pintavesien poisjohtaminen työmaa-alueelta tulee järjestää niin, että
valumavedet eivät kulkeudu pohjavesialueelle.

Hakijan vastine 22.8.2011
Elon Sora ja Sepeli Oy toteaa vastineessaan, että työkoneiden
säilytyksestä pohjavesialueella ja sen reuna-alueella on päätetty Vaasan
Hallinto-oikeus päätöksessä. Kyseinen asia tuleekin uudessa
ympäristöluvassa ratkaista entisen luvan ja hallinto-oikeuden päätöksen
mukaisesti. Hakijan mielestä pohjavesialueen reuna-alue on
epämääräinen ja tarkkaan rajaamaton käsite. Sen perusteella
lupamääräyksiä ei tule antaa.
Varsinais-Suomen EL Y -keskuksen lausuntojen osalta lausunnoissa
esitetyt seikat on jo otettu huomioon nykyisissä lupamääräyksissä eikä
niiden muuttamista ole esitetty hakemusasiakirjoissa. Muilta osin Elon
Sora ja Sepeli Oy:llä ei ole lausuttavaa lausuntojen johdosta.
VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET
Rakennusvalvonnanjohtaja:
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja
ympäristölautakunta on tarkastanut Halikon ympäristö- ja
rakennuslautakunnan Elon Sora ja Sepeli Oy:lle 18.11.2003 §61 kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta varten myöntämän ympäristöluvan
lupamääräykset.
Lupamääräysten tarkastamispäätös koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja
murskausta, muualta tuotavan kiviaineksen murskausta ja kiinteän
murskausaseman toimintaa sekä syntyvien kiviainestuotteiden
varastointia ja poiskuljetusta
Tarkastetut lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:
Laitoksen sijoittaminen alueelle ja toiminta-aika
1. Murskauslaitteita esimurskauslaitteisto mukaan lukien ei saa miltään
osin sijoittaa Somerojanlähteen tärkeälle pohjavesialueelle (luokka
I), joka on määritelty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
julkaisussa Halikon kunnan pohjavesialueet (1999). Murskauslaitos
tulee sijoittaa ottamisalueen pohjalle.
2. Laitoksessa saa toimintavuoden aikana murskata ottamisalueelta irrotettua kiveä enintään 140.000 tonnia, vuorokausimaksimin ollessa
2.500 t/d. Alueella saa murskata ja varastoida muualta tuotua kiveä
enintään 4.990 t/a.
3. Laitoksen toiminta-ajat ovat arkisin maanantaista perjantaihin:
murskaus ja seulonta kello 7.00-22.00
poraaminen kello 8.00-18.00
räjäytykset kello 9.00 - 16.00
rikotus kello 7.00-18.00
Kesä- heinä ja elokuussa perjantaisin toiminnot tulee lopettaa kello
16.00. Lomakauden ulkopuolella 1.9-30.4 voidaan aloittaa murskaus
klo. 6.00, jos melumittauksin pystytään osoittamaan, ettei
murskaustoiminta ylitä ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa.
4. Kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin kello 6.00-22.00 ja la 7.00-18.00 välisenä aikana.
Kalenterivuoden enintään 5 kertaa voidaan tehdä sunnuntaina
lastausta ja maa-aineksen poiskuljetusta klo. 9.00-18.00 erillisellä ja
ennakkoon tehtävällä ilmoituksella ympäristönsuojeluyksikkölle.
Toimintaa ei voida tehdä sellaisena sunnuntaina, joka on pyhäpäivä

tai pyhäpäivän aatto.
5. Asiaton pääsy laitosalueelle on estettävä lukituin portein ja
aitaamalla laitosalue tarpeellisilta osin.
Pöly ja päästöt ilmaan
6. Alueelle voidaan sijoittaa murskauslaitos, jossa pölyn leviäminen ympäristöön on päästölähteissä estetty kattavasti ja tiiviisti rakennelmien, kotelointien ja pölynerottimien avulla sekä kastelemalla tai
käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasojen sijoittelulla tulee mahdollisuuksien mukaan
tehostaa pölyntorjuntaa.
7. Kuormattavan ja kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen
pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä kuljettimien päähän pölyämistä estävät
suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta
parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
8. Murskaamon pölynpoistojärjestelmä on pidettävä hyvässä toimintakunnossa. Sen kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa laitoksen toiminta on keskeytettävä.
Laitos on korjattava tai häiriö poistettava ennen toiminnan
jatkamista.
9. Käsiteltävän kiviaineksen on mahdollisuuksien mukaan oltava kosteaa. Kiviainesvarastot ja ajoneuvojen kuormat tulee tarvittaessa
kastella tai peittää siten, ettei niistä aiheudu ympäristölle haitallista
pölynmuodostusta.
10. Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja sinne johtava tie on hoidettava siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyntorjunnassa
on käytettävä ensisijaisesti vettä. Pohjavesialueella olevilla teillä ei
saa käyttää suolaa.
11. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä porausvaunuihin sijoitetuin pölynkeräyslaittein tai käyttämällä muuta
parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
12. Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa luotettavasti ja ympäristönsuojeluyksikön hyväksymällä tavalla, että valtioneuvoston asetuksessa
(38/2011) ilmanlaadulle annetut raja-arvot eivät ylity häiriölle alttiissa
kohteissa. Päästöjä on mitattava häiriintyvissä kohteissa tarvittaessa, jos haitoista tulee valituksia valvovalle viranomaiselle.
13. Toiminnassa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla
enintään 0,10 painoprosenttia.
Melu
14. Laitoksen toiminnoista aiheutuva melu ei saa ympärivuotiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ylittää A-painotetun
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (kello 7-22) 55 dB eikä
yöohjearvoa (kello 22-7) 50 dB.
15. Vastaavasti loma-asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla
melutaso ei saa ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.
16. Ottamistoiminta on suunniteltava siten, että kalliorintaus toimii
mahdollisimman pitkään esteenä melun leviämiselle lähimmän
häiriintyvän kohteen suuntaan. Varastokasojen sijoittelulla tulee
mahdollisuuksien mukaan ehkäistä melun leviämistä häiriintyviin
kohteisiin.
17. Laitoksen aiheuttamaa melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin
tai muilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen osoittamaan luotettavasti ja ympäristönsuojeluyksikön hyväksymällä tavalla, etteivät melutason arvot ylity häi-

riölle alttiissa kohteissa. Melu on mitattava häiriintyvissä kohteissa
tarvittaessa, jos haitoista tulee valituksia valvovalle viranomaiselle.
Tärinä
18. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa tehtävä mittauksiin perustuva
tärinäselvitys ja selvitys mahdollisuuksista vähentää tärinästä
aiheutuvia haittoja.
19. Tärinäanalyysi ja raja-arvojen määrittäminen sekä seurantamittaukset ja katselmukset on teetettävä puolueettomalla ulkopuolisella
asiantuntijalla. Katselmusten ja seurantamittausten tekemisestä on
sovittava kohteen omistajan tai haltijan kanssa.
Jätteet
20. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava
käsiteltäviksi asianmukaiset luvat omaavaan laitokseen. Muut jätteet
ongelmajätteitä lukuun ottamatta voidaan toimittaa
yhdyskuntajätteen loppusijoituspaikkaan. Jätteiden lajittelussa ja
varastoinnissa tulee noudattaa Salon kaupungin
jätehuoltomääräyksiä.
21. Ongelmajätteet tulee pitää erillään toisistaan ja varastoida asianmukaisesti tiiviisiin ja jätteen laadun ilmaisevin päällysmerkinnöin varustettuihin, asianmukaisiin astioihin. Ongelmajätteet tulee toimittaa
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, käsiteltäviksi laitokseen,
jolla on jätteiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn asianmukainen lupa.
22. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Laitoksen toiminta-alueella ei saa varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai muualta tuotua jätteeksi luokiteltavaa tavaraa.
Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu
23. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- ja pohjavesien tai talousvesikaivojen pilaantumista.
Sosiaalitilojen jätevedet tulee johtaa umpinaiseen säiliöön.
Sadevedet laitosalueelta saa johtaa maahan. Ympäristöön päätyvät
vedet on johdettava hallitusti ja haittoja aiheuttamatta maastoon
selkeytysaltaan kautta. Valumavesiä ei saa päästää kulkeutumaan
Somerojanlähteen suojelualueelle.
24. Mikäli laitosalueella säilytetään öljytuotteita, tulee säiliöiden olla
lukittavia, varustettuja ylitäytönestimellä ja kaksoisvaipallisia tai
varustettuja säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla.
25. Polttoaineiden tankkaus- ja säilytyspaikat sekä työkoneiden säilytysja mahdolliset huoltopaikat on rakennettava tiiviiksi ja öljytuotteita
sekä muita ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita
läpäisemättömiksi.
26. Somerojanlähteen ja ottamisalueen länsipuolisen laskuojan veden
laatua ja Somerojanlähteen veden korkeutta on tarkkailtava
säännöllisesti alueelle aikaisemmin laaditun tarkkailusuunnitelman
mukaisesti. Pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaan tulee lisätä
arvio laitosalueella muodostuvien valuma-, suoto- ja kasteluvesien
määrästä. Veden laaduntarkkailuun tulee lisätä sameus, väri,
sähkönjohtokyky,sulfaatti, kloridi, mangaani ja mineraaliöljyt.
Näytteenottajan tulee olla sertifioitu.
Päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa
ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
tämän päätöksen voimaan tulosta. Tarkkailutulokset toimitetaan

vuosittain tiedoksi Salon kaupungin ympäristöyksikölle ja sähköisesti
Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ympäristö ja luonnonvarat
vastuualueelle.
Paras käyttökelpoinen tekniikka
27. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava
tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.
Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt
28. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitosalueella on oltava
riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön
päässeet polttoaineet ja muut ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat aineet on välittömästi kerättävä talteen ja toimitettava
asianmukaiseen käsittelyyn pelastusviranomaisten avustuksella.
29. Määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, maaperään ja pintavesiin aiheuttavista häiriötilanteista ja
muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava
Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ja Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.
30. Rikkoutumisen ja muun häiriön sattuessa laitoksen päästöjä aiheuttava toiminto on keskeytettävä, kunnes laitteisto on korjattu ja
toimintakuntoinen.
Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi
31. Laitoksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Muistiinpanot on pyydettäessä
esitettävä valvontaviranomaiselle.
32. Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä
toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle edellisen vuoden
toimintaa koskeva raportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
laitoksen toiminta-aika, laitoksen tuotantotiedot, alueelle muualta
tuodun kiviaineksen määrä ja alkuperä, tiedot alueelta poiskuljetetun murskeen määrästä, tiedot varastossa olevasta murskeen
määrästä, polttoaineiden käyttö- ja laatutiedot sekä niiden
perusteella lasketut päästötiedot (NO2, SO2, CO2 ja hiukkaset),
yhteenveto tarkkailutuloksista.
Samoin tiedot syntyneistä jätteistä ja ongelmajätteistä, niiden
laadusta, määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on
toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Lisäksi on
annettava tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä
häiriötilanteista ja onnettomuuksista (syy, kesto, arvio päästöistä
ilmaan, maaperään ja vesiin, arvio niiden ympäristövaikutuksista sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet). Tiedot vuoden aikana
toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista on myös liitettävä
vuosiraporttiin.
33. Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta
vastaava henkilö ja annettava hänen yhteystietonsa kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.
Toiminnan muutokset ja lopettaminen
34. Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa kaupungin
ympäristönsuojeluyksikölle.
35. Toiminnan lopettamisen jälkeen alueella on tehtävä asianmukaiset

kunnostustyöt ja huolehdittava siitä, että alue on siisti.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
36. Toiminnanharjoittajan on noudatettava hakemuksen mukaista kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Suunnitelmaa on arvioitava
ja tarvittaessa tarkistettava vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Jos kaivannaisjätteiden määrä tai laatu taikka jätteiden käsittelyn tai
hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, ympäristölupaa
on muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 45a §:ssä säädetään.
Ratkaisun ja lupamääräysten perustelut
Luvan tarkastamisen edellytykset
Kyseessä on lupamääräysten tarkastamisasia. Hakemuksen mukaan
toiminnan päästöt eivät lisäänny aikaisemmasta eikä toiminnassa tapahdu
oleellista muutosta aikaisempaan verrattuna. Näiden tarkastettujen
lupamääräysten mukainen murskaamo- ja louhintatoiminta täyttää
ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa
asetuksissa em. toiminnoille asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
Luvan myöntämisen edellytykset
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että
toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten
luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu
huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja
onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.
Yleiset perustelut
Laitosalue on Salon seudun maakuntakaavassa maa- ja
metsätalousaluetta (M ja länsiosassa). Maa-ainesten otto ja kivituotteiden
valmistus murskaamalla hakemuksen mukaisella laitosalueella on otettu
huomioon lupamääräyksiä annettaessa mm. rajoittamalla laitoksen toiminta-aikaa ja antamalla määräyksiä suojelusta ja tarkkailusta laitoksen
toiminta-alueella.
Ottamisalueen itäosaa koskee pohjavesialue merkintä pv. Ottamisalue on
kuitenkin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Noudattamalla
annettuja lupamääräyksiä hankkeen ei katsota vaarantavan pohja- ja
pintavesien eikä talousveden laatua tai määrää.
Kivenmurskaus ja laitosalueen muut toiminnot eivät aiheuta vaaraa tai
haittaa terveydelle eikä ympäristön pilaantumista, kun toiminnanharjoittaja
menettelee hakemuksessa ilmoittamallaan tavalla ja noudattaa ympäristönsuojeluviranomaisen antamia lupamääräyksiä.
Toiminnasta saattaa hetkittäin aiheutua viihtyvyyden vähenemistä laitosalueen ympäristössä ja lähimpien asuinrakennusten pihoissa. Tämän
vuoksi laitoksen toiminta-aikoja on rajattu asetuksen 800/2010 mukaisesti.
Ympäristölle ja asumisviihtyisyydelle syntyvää haittaa voidaan näin

vähentää merkittävästi.
Toiminnanharjoittaja on velvollinen toimimaan suunnitelmallisesti laitoksen
aiheuttamien immissioiden rajoittamiseksi. Raportointi palvelee toiminnanharjoittajaa, mahdollisia haitankärsijöitä ja valvontaviranomaista. Toiminnan vaikutuksista tulee olla selvillä mahdollisimman tarkasti.
Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne,
kesto, vaikutusalueen ominaisuudet sekä tekniset ja taloudelliset
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja
rajoittamista koskevat määräykset perustuvat parhaaseen
käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on otettu huomioon varautuminen
onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama
pilaantumisen todennäköisyys ja pilaantumisriski.
Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa
edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset 1-5
Lähimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen
estämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on
tarpeen rajoittaa murskauslaitoksen ja siihen liittyvien toimintojen
vuotuista toiminta-aikaa. Kesäaikana 1.5 - 31.8 on perusteltua rajata
vuorokautista toiminta-aikaa antamalla lupa aloittaa työt kello 7, koska
lupaan liitetyn melumittauksen perusteella on osoitettu meluarvojen
ylittävän loma-asutukselle annetut yöaikaiset ohjearvot. Muuna aikana
voidaan murskaus aloittaa kello 6.00, jos melun ohjearvot sallivat
murskaustoiminnan ja valituksia toiminnasta ei tule.
Kuormaaminen ja kuljetus on mahdollistettu arkisin ja lauantaisin ympäri
vuoden, koska lähimmät naapurit ovat n. 500 metrin päässä. Lisäksi
vuoden aikana muutamia kertoja on mahdollista lastata ja kuljettaa pois
maa-ainesta sunnuntaisin ilman, että toiminta aiheuttaisi kohtuutonta
rasitusta naapureille. Kuljetuksille ja lastaukselle annetaan toiminta-ajat
asetuksen 800/2010 mukaisesti, koska tiestö kulkee asutuksen
läheisyydessä.
Asiattomien pääsy laitosalueella on mahdollista estää valvonnalla,
varoittamalla ja rakenteellisin keinoin kuten aitaamalla alue tarpeellisilta
osin.
Määräykset 6-13
Määräykset pölyhaittojen ehkäisemiseksi on annettu sekä terveys- että
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Määräyksillä laitteistojen suojauksista,
pölynpoistojärjestelmän kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toiminnan
keskeyttämisestä mahdollisten häiriöiden sattuessa vähennetään haitallisten pölypäästöjen määrää ratkaisevasti.
Kivituotevarastojen ja kuormien käsittely kastelemalla tai peittämällä
ehkäisee pölypäästöjä. Käytettävän polttoaineen tulee olla
rikkipitoisuudeltaan standardin mukaista. Toiminnanharjoittaja on
velvollinen noudattamaan ilman laadusta annettua asetusta 38/2011.
Hengitettävien hiukkasten osalta (PM10) noudatetaan 24 tunnin laskenta-aikaa ja pienhiukkasten osalta (PM2,5) kalenterivuotta. Määräyksillä

varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai elinympäristön
terveellisyyden vähenemistä.
Määräykset 14-17
Laitoksen aiheuttama melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 annettuja melun ohjearvoja. Murskaimen ja varastokasojen sijoittamisella ja laitteiston suojauksilla vähennetään merkittävästi melun leviämistä laitosalueelta häiriintyviin kohteisiin.
Melua on tarvittaessa valitusten vuoksi mitattava. Paikalliset olosuhteet on
otettu huomioon määräyksiä annettaessa. Melutasot on uudelleen
mitattava häiriintyvissä kosteissa muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.
Niiden perusteella voidaan tarvittaessa jatkaa aikaisemman luvan
määräysten mukaisesti, jos melun ohjearvojen ylityksiä ei ole lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa.
Määräykset 18-19
Tärinäselvitykset ja -mittaukset on tehtävä tarvittaessa, jos valituksia
asian johdosta tulee valvontaviranomaiselle.
Määräykset 20-22
Jätteitä koskevat määräykset on annettu jätelain tavoitteiden toteuttamiseksi. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteitä syntyy
mahdollisimman vähän eikä niistä aiheudu varaa tai haittaa ympäristölle
tai terveydelle.
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Ne on toimitettava käsiteltäviksi asianmukaisen viranomaisluvan omaavaan laitokseen.
Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteiden kulkua
käsittelypaikkaan.
Määräykset 23-26
Toiminnan seurauksena ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Somerojanlähteen läheisyyteen tulee erityisesti
kiinnittää toiminnassa ja pintavesien johtamisessa huomiota.
Öljytuotteiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden huolellinen
säilytys ja käsittely on varmistettava riittävin teknisin ratkaisuin.
Aikaisempaa tarkkailuohjelmaa on syytä päivittää puuttuvien parametrien
osalta, jotta saadaan pohja- ja pintaveden laadusta kokonaisvaltainen
toiminnan päästöjä kuvaava asiakirja. Pinnantarkkailua ei ole syytä
muuttaa. Tarkkailu antaa tietoa toiminnan pitkäaikaisvaikutuksista
ympäristöön ja alueen veden laatuun ja pinnankorkeuteen. Tarkkailua
voidaan tehdä ja on suositeltavaa tehdä yhdessä muiden alueella
toimivien toiminnanharjoittajien kanssa.
Määräys 27
Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 4 §:n nojalla velvollinen
käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja seuraamaan sen kehittymistä toimialalla. Toimintaa on harjoitettava ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita työmenetelmiä
käyttäen.
Määräykset 28-30
Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja
mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Toiminnan tulee
perustua varovaisuuteen, huolellisuuteen ja ennalta ehkäisyyn.
Määräykset 31 ja 33

Tarkkailumääräykset perustuvat toiminnanharjoittajan velvollisuuteen olla
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Laitoksen valvonnan järjestämiseksi on annettu määräys käyttöpäiväkirjan
pidosta ja raportoinnista valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelusta
vastaavan henkilön nimeäminen on tarpeen valvonnallisista syistä,
yhteydenpidon helpottamiseksi ja tiedon kulun turvaamiseksi erityisesti
poikkeuksellisissa tilanteissa tai nopeaa reagointia edellyttävissä
vahinkotilanteissa.
Määräykset 34 ja 35
Viranomaisvalvonnan turvaamiseksi toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamisen
jälkeisissä tilanteissa varmistetaan alueen jääminen sellaiseen tilaan, ettei
alueella jää riskiä terveyshaitasta tai ympäristön pilaantumisesta.
Määräys 37
Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys on tarpeen kaivannaisjätettä koskevan valtioneuvoston päätöksen valvomiseksi.
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon
lupamääräyksissä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla.
Ely-keskus
Pohjavesien suojelu ja Somerojanlähteen pohjavesialueen läheisyys on
otettu huomioon lupamääräyksissä 1 ja 26. Laitoksen sijoittaminen ja
suolan käyttö on huomioitu lupamääräyksissä 10.
Salon kaupunki, kaupunkisuunnitteluyksikkö
Lausunnon antajalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.
Salon kaupunki ympäristöterveydenhuolto
Vesien laatua, pölyä ja melua koskevat päästöt ja niiden rajoittaminen on
huomioitu kattavasti lupamääräyksissä 3, 6-13 ja 14-17 sekä 25-27
toiminta-aikarajoituksin, rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin sekä tarkkailun
avulla. Melutasoja ja pölypäästöjä mitataan tarvittaessa.
Luvan voimassaolo
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen
laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uusi lupa. Tämä lupapäätös
on voimassa kunnes uusi lupa on tullut lainvoimaiseksi.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten
tarkistamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 vuoden
kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä
noudatettava.
Päätöksen täytäntöönpano

Tämä lupapäätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen
ei haeta muutosta.
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) § 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 45 a, 46,
52-56, 96, 97, 100, 101,105
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) § 1, 7-10, 16-19, 30, 37
Jätelaki (1072/1993) § 4, 6,15, 19, 51, 52
Jäteasetus (1390/1993) § 3, 3a
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17
Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Valtioneuvoston päätös ilmalaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman
tavoitearvoista (480/1996)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös kaivannaisjätteistä (379/2008 § 1-4)
Salon kaupunginvaltuuston 18.5.2009 hyväksymä ympäristösuojeluviranomaisen taksa
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Lupamääräysten tarkastamisesta ja lupakäsittelystä peritään 1.500 €
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.
Päätöksen julkipano
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä ilmenee valitusosoituksessa.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Ote päätöksestä
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Salon kaupunginhallitus
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu
Varsinais-Suomen ELY-keskus
luonnonvarat
Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Tästä päätöksestä ilmoitetaan Salon kaupungin ilmoitustaululla, os. Tehdaskatu 1. Asiakirjat valitusosituksineen pidetään nähtävillä Salon
kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä Halikon virastotalossa osoitteessa
Hornintie 2-4, Halikko. Lisäksi päätös löytyy kaupungin internet-sivuilta:
http://www.salo.fi/paatoksentekojatalous/esityslistatjapoytakirjat/
Rakennus- ja ympäristölautakunta 9.11.2011.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

rakymp § 178Rakennus- ja ympäristölautakunta
Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi, 02-778
7806.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös Elon Sora ja Sepeli Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta käsiteltiin rakennus- ja ympäristölautakunnassa 9.11.2011 ja annettiin julkipanon jälkeen
17.11.2011.
Hallintolain 51 § toteaa, että viranomaisen on korjattava päätöstä, jos siinä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä
virhe. Tässä tapauksessa päätös on perustunut kirjoitusvirheeseen, niihin
verrattaviin selviin virheisiin sekä tarkennuksiin ja selvennyksiin tarkistettujen lupamääräysten kohdissa 3, 6 ja 25.
Virheen korjaaminen ei saa johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen. Hakija on vaatinut kyseisten virheiden korjaamista ja antanut suostumuksensa niiden korjaamiseen ja tarkennuksien tekemiseen.
Rakennusvalvonnanjohtaja:
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että kirjoitusvirheiden tai vastaavien selvien virheiden ja tarkennuksien korjaamisen
jälkeen päätös 9.11.2011 § 163 kuuluu seuraavasti:
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja
ympäristölautakunta on tarkastanut Halikon ympäristö- ja rakennuslautakunnan Elon Sora ja Sepeli Oy:lle 18.11.2003 § 61 kalliokivi-aineksen louhintaa ja murskausta varten myöntämän ympäristöluvan lupamääräykset.
Lupamääräysten tarkastamispäätös koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja
murskausta, muualta tuotavan kiviaineksen murskausta ja kiinteän murskausaseman toimintaa sekä syntyvien kiviainestuotteiden varastointia ja
poiskuljetusta
Tarkastetut lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:
Laitoksen sijoittaminen alueelle ja toiminta-aika
1.
Murskauslaitteita esimurskauslaitteisto mukaan lukien ei saa miltään osin
sijoittaa Somerojanlähteen tärkeälle pohjavesialueelle (luokka I), joka on
määritelty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Halikon kunnan pohjavesialueet (1999). Murskauslaitos tulee sijoittaa ottamisalueen
pohjalle.
2.
Laitoksessa saa toimintavuoden aikana murskata ottamisalueelta ir-rotettua kiveä enintään 140.000 tonnia, vuorokausimaksimin ollessa 2.500 t/d.
Alueella saa murskata ja varastoida muualta tuotua kiveä enintään 4.990
t/a.
3.
Laitoksen toiminta-ajat ovat arkisin maanantaista perjantaihin:
murskaus ja seulonta kello 7.00-22.00
poraaminen kello 7.00-18.00
räjäytykset kello 9.00 - 16.00
rikotus kello 8.00-18.00

Kesä- heinä ja elokuussa perjantaisin toiminnot tulee lopettaa kello 16.00.
Lomakauden ulkopuolella 1.9.-30.4. voidaan aloittaa murskaus klo. 6.00,
jos melumittauksin pystytään osoittamaan, ettei murskaustoiminta ylitä ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
4.
Kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkisin maanantaista perjantai-hin
kello 6.00-22.00 ja la 7.00-18.00 välisenä aikana.
Kalenterivuoden enintään 5 kertaa voidaan tehdä sunnuntaina lastausta
ja maa-aineksen poiskuljetusta klo. 9.00-18.00 erillisellä ja ennakkoon
tehtävällä ilmoituksella ympäristönsuojeluyksikkölle. Toimintaa ei voida
tehdä sellaisena sunnuntaina, joka on pyhäpäivä tai pyhäpäivän aatto.
5.
Asiaton pääsy laitosalueelle on estettävä lukituin portein ja aitaamalla laitosalue tarpeellisilta osin.
Pöly ja päästöt ilmaan
6.
Alueelle voidaan sijoittaa murskauslaitos, jossa pölyn joutumista ympäristöön on estetty riittävästi kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasojen sijoittelulla tulee mahdollisuuksien
mukaan tehostaa pölyntorjuntaa.
7.
Kuormattavan ja kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi,
kiinnittämällä kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä
muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
8.
Murskaamon pölynpoistojärjestelmä on pidettävä hyvässä toiminta-kunnossa. Sen kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän
häiriön sattuessa laitoksen toiminta on keskeytettävä. Laitos on korjattava
tai häiriö poistettava ennen toiminnan jatkamista.
9.
Käsiteltävän kiviaineksen on mahdollisuuksien mukaan oltava kosteaa. Kiviainesvarastot ja ajoneuvojen kuormat tulee tarvittaessa kastella tai peittää siten, ettei niistä aiheudu ympäristölle haitallista pölynmuodostusta.
10.
Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja sinne johtava tie on hoidettava siten, että
pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyntorjunnassa on käytettävä
ensisijaisesti vettä. Pohjavesialueella olevilla teillä ei saa käyttää suolaa.
11.
Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä porausvaunuihin sijoitetuin pölynkeräyslaittein tai käyttämällä muuta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
12.
Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa luotettavasti ja ympäristönsuojeluyksikön hyväksymällä tavalla, että valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) il-

manlaadulle annetut raja-arvot eivät ylity häiriölle alttiissa kohteissa.
Päästöjä on mitattava häiriintyvissä kohteissa tarvittaessa, jos haitoista tulee valituksia valvovalle viranomaiselle.
13.
Toiminnassa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia.
Melu
14.
Laitoksen toiminnoista aiheutuva melu ei saa ympärivuotiseen asumi-seen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (kello 7-22) 55 dB eikä yöohjear-voa
(kello 22-7) 50 dB.
15.
Vastaavasti loma-asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla melutaso ei saa ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päivä-ohjearvoa
45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.
16.
Ottamistoiminta on suunniteltava siten, että kalliorintaus toimii mahdollisimman pitkään esteenä melun leviämiselle lähimmän häiriintyvän kohteen suuntaan. Varastokasojen sijoittelulla tulee mahdollisuuksien mukaan ehkäistä melun leviämistä häiriintyviin kohteisiin.
17.
Laitoksen aiheuttamaa melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai
muilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Toiminnan-harjoittaja
on velvollinen osoittamaan luotettavasti ja ympäristönsuojeluyksikön hyväksymällä tavalla, etteivät melutason arvot ylity häi-riölle alttiissa kohteissa. Melu on mitattava häiriintyvissä kohteissa tarvittaessa, jos haitoista tulee valituksia valvovalle viranomaiselle.
Tärinä
18.
Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa tehtävä mittauksiin perustuva tärinäselvitys ja selvitys mahdollisuuksista vähentää tärinästä aiheutuvia haittoja.
19.
Tärinäanalyysi ja raja-arvojen määrittäminen sekä seurantamittaukset ja
katselmukset on teetettävä puolueettomalla ulkopuolisella asiantuntijalla.
Katselmusten ja seurantamittausten tekemisestä on sovittava kohteen
omistajan tai haltijan kanssa.
Jätteet
20.
Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäviksi asianmukaiset luvat omaavaan laitokseen. Muut jätteet ongelmajätteitä lukuun ottamatta voidaan toimittaa yhdyskuntajätteen loppusijoituspaikkaan. Jätteiden lajittelussa ja varastoinnissa tulee noudattaa Salon
kaupungin jätehuoltomääräyksiä.
21.
Ongelmajätteet tulee pitää erillään toisistaan ja varastoida asianmu-kaisesti tiiviisiin ja jätteen laadun ilmaisevin päällysmerkinnöin varustettuihin,

asianmukaisiin astioihin. Ongelmajätteet tulee toimittaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, käsiteltäviksi laitokseen, jolla on jätteiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn asianmukainen lu-pa.
22.
Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Laitoksen toiminta-alueella
ei saa varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai muualta tuotua jätteeksi luokiteltavaa tavaraa.
Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu
23.
Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- ja pohjavesien tai
talousvesikaivojen pilaantumista.
Sosiaalitilojen jätevedet tulee johtaa umpinaiseen säiliöön. Sadevedet laitosalueelta saa johtaa maahan. Ympäristöön päätyvät vedet on johdettava hallitusti ja haittoja aiheuttamatta maastoon selkeytysaltaan kautta. Valumavesiä ei saa päästää kulkeutumaan Somerojanlähteen suojelualueelle.
24.
Mikäli laitosalueella säilytetään öljytuotteita, tulee säiliöiden olla lukittavia,
varustettuja ylitäytönestimellä ja kaksoisvaipallisia tai varustettuja säiliön
tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla.
25.
Polttoaineiden tankkaus- ja säilytyspaikat sekä työkoneiden säilytys- ja
mahdolliset huoltopaikat on rakennettava tiiviiksi ja öljytuotteita sekä muita
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita läpäisemättömiksi.
Poikkeuksena edellä määrätystä voidaan kuitenkin poravaunuja säilyttää
ja tankata työskentelypaikalla. Vaunujen tankkaukset on suoritettava huolella siten, että valumia ei pääse tapahtumaan.
26.
Somerojanlähteen ja ottamisalueen länsipuolisen laskuojan veden laatua
ja Somerojanlähteen veden korkeutta on tarkkailtava säännöllisesti alueelle aikaisemmin laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pinta- ja
pohjavesien tarkkailuohjelmaan tulee lisätä arvio laitosalueella muodostuvien valuma-, suoto- ja kasteluvesien määrästä. Veden laaduntarkkailuun
tulee lisätä sameus, väri, sähkönjohtokyky,sulfaatti, kloridi, mangaani ja
mineraaliöljyt. Näytteenottajan tulee olla sertifioitu.
Päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaan tulosta.
Tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain tiedoksi Salon kaupungin ympäristöyksikölle ja sähköisesti Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat vastuualueelle.
Paras käyttökelpoinen tekniikka
27.
Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.
Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt
28.
Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitosalueella on oltava riittävä
määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat aineet on

välittömästi kerättävä talteen ja toimitettava asian-mukaiseen käsittelyyn
pelastusviranomaisten avustuksella.
29.
Määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan,
maaperään ja pintavesiin aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Varsinais-Suomen
pelastuslaitokselle ja Salon kaupungin ympäris-tönsuojeluyksikköön.
30.
Rikkoutumisen ja muun häiriön sattuessa laitoksen päästöjä aiheuttava
toiminto on keskeytettävä, kunnes laitteisto on korjattu ja toimintakuntoinen.
Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi
31.
Laitoksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä merkittävistä tapahtu-mista
on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Muistiinpanot on pyydettäessä esitettävä
valvontaviranomaiselle.
32.
Toiminnanharjoittajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle edellisen vuoden toimintaa
koskeva raportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
laitoksen toiminta-aika, laitoksen tuotantotiedot, alueelle muualta tuodun
kiviaineksen määrä ja alkuperä, tiedot alueelta poiskuljetetun murskeen
määrästä, tiedot varastossa olevasta murskeen määrästä, polttoaineiden
käyttö- ja laatutiedot sekä niiden perusteella lasketut päästötiedot (NO2,
SO2, CO2 ja hiukkaset), yhteenveto tarkkailutu-loksista.
Samoin tiedot syntyneistä jätteistä ja ongelmajätteistä, niiden laadusta,
määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta on toimitettava kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Lisäksi on annettava tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista
(syy, kesto, arvio päästöistä ilmaan, maaperään ja vesiin, arvio niiden ympäristövaikutuksista se-kä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet). Tiedot
vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista on myös
liitettävä vuosiraporttiin.
33.
Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava henkilö ja annettava hänen yhteystietonsa kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.
Toiminnan muutokset ja lopettaminen
34.
Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan
lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle.
35.
Toiminnan lopettamisen jälkeen alueella on tehtävä asianmukaiset kunnostustyöt ja huolehdittava siitä, että alue on siisti.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
36.
Toiminnanharjoittajan on noudatettava hakemuksen mukaista kaivan-

naisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Suunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä
kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Jos kaivannaisjätteiden määrä tai
laatu taikka jätteiden käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat
merkittävästi, ympäristölupaa on muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 45a §:ssä säädetään.
Ratkaisun ja lupamääräysten perustelut
Luvan tarkastamisen edellytykset
Kyseessä on lupamääräysten tarkastamisasia. Hakemuksen mukaan toiminnan päästöt eivät lisäänny aikaisemmasta eikä toiminnassa tapahdu
oleellista muutosta aikaisempaan verrattuna. Näiden tarkastettujen lupamääräysten mukainen murskaamo- ja louhintatoiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa em.
toiminnoille asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
Luvan myöntämisen edellytykset
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshait-taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.
Yleiset perustelut
Laitosalue on Salon seudun maakuntakaavassa maa- ja metsätalousaluetta (M ja länsiosassa). Maa-ainesten otto ja kivituotteiden valmistus
murskaamalla hakemuksen mukaisella laitosalueella on otettu huomioon
lupamääräyksiä annettaessa mm. rajoittamalla laitoksen toiminta-aikaa ja
antamalla määräyksiä suojelusta ja tarkkailusta laitoksen toiminta-alueella.
Ottamisalueen itäosaa koskee pohjavesialue merkintä pv. Ottamisalue on
kuitenkin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Noudattamalla
annettuja lupamääräyksiä hankkeen ei katsota vaarantavan pohja- ja pintavesien eikä talousveden laatua tai määrää.
Kivenmurskaus ja laitosalueen muut toiminnot eivät aiheuta vaaraa tai
haittaa terveydelle eikä ympäristön pilaantumista, kun toiminnanharjoittaja
menettelee hakemuksessa ilmoittamallaan tavalla ja noudattaa ympäris-tönsuojeluviranomaisen antamia lupamääräyksiä.
Toiminnasta saattaa hetkittäin aiheutua viihtyvyyden vähenemistä laitos-alueen ympäristössä ja lähimpien asuinrakennusten pihoissa. Tämän
vuoksi laitoksen toiminta-aikoja on rajattu asetuksen 800/2010 mukaisesti.
Ympäristölle ja asumisviihtyisyydelle syntyvää haittaa voidaan näin vähentää merkittävästi.
Toiminnanharjoittaja on velvollinen toimimaan suunnitelmallisesti laitoksen
aiheuttamien immissioiden rajoittamiseksi. Raportointi palvelee toiminnan-harjoittajaa, mahdollisia haitankärsijöitä ja valvontaviranomaista. Toi-

minnan vaikutuksista tulee olla selvillä mahdollisimman tarkasti.
Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, kesto, vaikutusalueen ominaisuudet sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista
koskevat määräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on otettu huomioon varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja nii-den seurausten rajoittamiseen. Määräyksiä annettaessa
on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys
ja pilaantumisriski.
Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa
edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset 1-5
Lähimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen
es-tämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa murskauslaitoksen ja siihen liittyvien toimintojen vuotuista
toiminta-aikaa. Kesäaikana 1.5 - 31.8 on perusteltua rajata vuorokautista
toiminta-aikaa antamalla lupa aloittaa työt kello 7, koska lupaan liitetyn
melumittauksen perusteella on osoitettu meluarvojen ylittävän loma-asutukselle annetut yöaikaiset ohjearvot. Muuna aikana voidaan murskaus
aloittaa kello 6.00, jos melun ohjearvot sallivat murskaustoiminnan ja valituksia toiminnasta ei tule.
Kuormaaminen ja kuljetus on mahdollistettu arkisin ja lauantaisin ympäri
vuoden, koska lähimmät naapurit ovat n. 500 metrin päässä. Lisäksi vuoden aikana muutamia kertoja on mahdollista lastata ja kuljettaa pois
maa-ainesta sunnuntaisin ilman, että toiminta aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta naapureille. Kuljetuksille ja lastaukselle annetaan toiminta-ajat asetuksen 800/2010 mukaisesti, koska tiestö kulkee asutuksen läheisyydessä.
Asiattomien pääsy laitosalueella on mahdollista estää valvonnalla, varoitta-malla ja rakenteellisin keinoin kuten aitaamalla alue tarpeellisilta osin.
Määräykset 6-13
Määräykset pölyhaittojen ehkäisemiseksi on annettu sekä terveys- että
ym-päristöhaittojen ehkäisemiseksi. Määräyksillä laitteistojen suojauksista,
pölynpoistojärjestelmän kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toiminnan
keskeyttämisestä mahdollisten häiriöiden sattuessa vähennetään haitallisten pölypäästöjen määrää ratkaisevasti.
Kivituotevarastojen ja kuormien käsittely kastelemalla tai peittämällä ehkäi-see pölypäästöjä. Käytettävän polttoaineen tulee olla rikkipitoisuudeltaan standardin mukaista. Toiminnanharjoittaja on velvollinen noudattamaan ilman laadusta annettua asetusta 38/2011. Hengitettävien hiukkasten osalta (PM10) noudatetaan 24 tunnin laskenta-aikaa ja pienhiukkasten osalta (PM2,5) kalenterivuotta. Määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai elinympäristön terveellisyyden vähenemistä.
Määräykset 14-17
Laitoksen aiheuttama melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä
993/1992 annettuja melun ohjearvoja. Murskaimen ja varastokasojen sijoit-tamisella ja laitteiston suojauksilla vähennetään merkittävästi melun
le-viämistä laitosalueelta häiriintyviin kohteisiin.

Melua on tarvittaessa valitusten vuoksi mitattava. Paikalliset olosuhteet on
otettu huomioon määräyksiä annettaessa. Melutasot on uudelleen mitattava häiriintyvissä kosteissa muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Niiden perusteella voidaan tarvittaessa jatkaa aikaisemman luvan määräysten mukaisesti, jos melun ohjearvojen ylityksiä ei ole lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa.
Määräykset 18-19
Tärinäselvitykset ja -mittaukset on tehtävä tarvittaessa, jos valituksia
asian johdosta tulee valvontaviranomaiselle.
Määräykset 20-22
Jätteitä koskevat määräykset on annettu jätelain tavoitteiden toteuttami-seksi. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän eikä niistä aiheudu varaa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Ne on toimitettava käsiteltä-viksi asianmukaisen viranomaisluvan omaavaan laitokseen. Siirtoasiakirja-menettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteiden kulkua käsittelypaik-kaan.
Määräykset 23-26
Toiminnan seurauksena ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Somerojanlähteen läheisyyteen tulee erityisesti kiinnittää toiminnassa ja pintavesien johtamisessa huomiota. Öljytuotteiden ja
muiden ympäristölle haitallisten aineiden huolellinen säilytys ja käsittely
on varmistettava riittävin teknisin ratkaisuin.
Aikaisempaa tarkkailuohjelmaa on syytä päivittää puuttuvien parametrien
osalta, jotta saadaan pohja- ja pintaveden laadusta kokonaisvaltainen toiminnan päästöjä kuvaava asiakirja. Pinnantarkkailua ei ole syytä muuttaa.
Tarkkailu antaa tietoa toiminnan pitkäaikaisvaikutuksista ympäristöön ja
alueen veden laatuun ja pinnankorkeuteen. Tarkkailua voidaan tehdä ja
on suositeltavaa tehdä yhdessä muiden alueella toimivien toiminnanharjoittajien kanssa.
Määräys 27
Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 4 §:n nojalla velvollinen
käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja seuraamaan sen kehitty-mistä toimialalla. Toimintaa on harjoitettava ympäristön pilaantumisen
eh-käisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita työmenetelmiä käyttäen.
Määräykset 28-30
Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja
mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Toiminnan tulee perustua varovaisuuteen, huolellisuuteen ja ennalta ehkäisyyn.
Määräykset 31 ja 33
Tarkkailumääräykset perustuvat toiminnanharjoittajan velvollisuuteen olla
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, -riskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Laitoksen valvonnan järjestämiseksi on annettu määräys käyttöpäiväkirjan
pidosta ja raportoinnista valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelusta
vastaavan henkilön nimeäminen on tarpeen valvonnallisista syistä, yhteydenpidon helpottamiseksi ja tiedon kulun turvaamiseksi erityisesti poik-

keuksellisissa tilanteissa tai nopeaa reagointia edellyttävissä vahinkotilanteissa.
Määräykset 34 ja 35
Viranomaisvalvonnan turvaamiseksi toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumi-sesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan lopettamisen jäl-keisissä tilanteissa varmistetaan alueen jääminen sellaiseen tilaan,
ettei alueella jää riskiä terveyshaitasta tai ympäristön pilaantumisesta.
Määräys 37
Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys on tarpeen kaivannaisjätettä koskevan valtioneuvoston päätöksen valvomiseksi.
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamää-räyksissä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla.
Ely-keskus
Pohjavesien suojelu ja Somerojanlähteen pohjavesialueen läheisyys on
otettu huomioon lupamääräyksissä 1 ja 26. Laitoksen sijoittaminen ja suolan käyttö on huomioitu lupamääräyksissä 10.
Salon kaupunki, kaupunkisuunnitteluyksikkö
Lausunnon antajalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.
Salon kaupunki ympäristöterveydenhuolto
Vesien laatua, pölyä ja melua koskevat päästöt ja niiden rajoittaminen on
huomioitu kattavasti lupamääräyksissä 3, 6-13 ja 14-17 sekä 25-27 toiminta-aikarajoituksin, rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin sekä tarkkailun
avulla. Melutasoja ja pölypäästöjä mitataan tarvittaessa.
Luvan voimassaolo
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajen-tamiseen tai muuttamiseen on haettava uusi lupa. Tämä lupapäätös
on voimassa kunnes uusi lupa on tullut lainvoimaiseksi.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 vuoden kuluttua tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä
noudatettava.
Päätöksen täytäntöönpano
Tämä lupapäätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen
ei haeta muutosta.
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) § 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 45 a, 46,
52-56, 96, 97, 100, 101,105
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) § 1, 7-10, 16-19, 30, 37
Jätelaki (1072/1993) § 4, 6,15, 19, 51, 52
Jäteasetus (1390/1993) § 3, 3a

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17
Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoi-suudesta (689/2006)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Valtioneuvoston päätös ilmalaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista (480/1996)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
Valtioneuvoston päätös kaivannaisjätteistä (379/2008 § 1-4)
Salon kaupunginvaltuuston 18.5.2009 hyväksymä ympäristösuojeluviran-omaisen taksa
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Lupamääräysten tarkastamisesta ja lupakäsittelystä peritään 1.500 € Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.
Päätöksen julkipano
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä ilmenee valitusosoituksessa.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Ote päätöksestä
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Salon kaupunginhallitus
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu
Varsinais-Suomen ELY-keskus
luonnonvarat
Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Tästä päätöksestä ilmoitetaan Salon kaupungin ilmoitustaululla, os. Tehdaskatu 1. Asiakirjat valitusosituksineen pidetään nähtävillä Salon kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä Halikon virastotalossa osoitteessa
Hornintie 2-4, Halikko. Lisäksi päätös löytyy kaupungin internet-sivuilta:
http://www.salo.fi/paatoksentekojatalous/esityslistatjapoytakirjat/
Rakennus- ja ympäristölautakunta 9.11.2011.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Elon Sora ja Sepeli Oy:n maa-aineslupahakemuksen asiakirjojen kuulutus
Seuraavia asikirjoja ei ole julkaistu yleisessä tietoverkossa, koska ne ovat joko salassapidettäviä tai esitetty
hakemuksessa referoituna:
- rajasopimus
- naapuritilojen maanomistus
- maa-ainesten ottamissuunnitelma 12.11.1991
Kaikki asiakirjat ovat nähtävänä kuulutuksen ajan Halikon virastotalolla.

Lisätietoa ja ajanvaraukset Halikon virastotalolle
Liisa Kaskiluoto
vs. ympäristönsuojelutarkastaja
liisa.kaskiluoto@salo.fi
02 778 7805
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