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 Faktat 

 Asukasluku 31.8.2015                                                     15 386 
(Lähde: Väestörekisterikeskus) 

 Vapaa-ajanasuntoja: noin 3 200 kpl 

 Kielisuhteet 

 Suomi n. 55 % 
Ruotsi n. 42 % 
Muu n. 3 % 

 Pinta-ala 

 Maa-ala                                                                          819,19 km2 
Makeavesiala                                                                   26,00 km2 
Merivesiala                                                                    906,39 km2 
Yhteensä                                                                    1 751,58 km2 

 Henkilöstö 

 Henkilöstösuunnitelman mukaan täytetyt virat ja tehtävät vuonna 2015 noin 
960 kpl 
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Ympäristönsuojelu 
 

Tekninen keskus /Rakennus- ja ympäristönsuojeluvalvonta 

Osastopäällikkö Rakennustarkastaja 

Toimialan päällikkö Ympäristönsuojelusihteeri 

 

Työntekijöitä: 

Ympäristönsuojelusihteeri 

2 Ympäristönsuojelutarkastajaa 

Toimistosihteeri (31.12.2015 asti) 

 Toiminut samalla ltkn sihteerinä ja koko teknisen keskuksen töissä mm. 
tiedotuksessa 
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YYYY, ent Pernajan alueella, Loviisassa 

 Lähtötilanne 
 XXXX:lle myönnetty luvat alun perin 

1. Lupa pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen 

 24.6.2014 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 

 270 000 km3, voimassa 30.6.2014 asti (ottamistoiminta tuli aloittaa 
26.7.2007 mennessä, pidennetty 26.7.2010 asti) 

2. Maa-aineslupa, Pernajan rakennus- ja ympäristölautakunta 

 28.1.2009, 270 000 km3, 2,4 ha, 10 vuotta 

 pohjan alin ottotaso + 30,00 

 ei valitettu voimassa 28.2.2019 asti 

3. Ympäristölupa kiven louhintaan ja murskaukseen 28.1.2009 asti 

4. Uudenmaan ympäristökeskuksen 6.2.2009 hyväksymä vesilain mukainen 
tarkkailuohjelma 
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 Kiinteistö myyty YYYY:lle 

 YYYY:n lupahakemukset louhoksen laajentamiselle 
10.2.2010 
 Maa-aineslupahakemus, Ympäristölupahakemus ja asfalttiaseman 

lupahakemukset 

 Hakemukset luokattoman huonot, eikä toiminnanharjoittaja halunnut käyttää 
asiantuntijaa 

  

Pyydettiin täydennystä ja lausunnot sekä kuulutettiin 

 

Tässä vaiheessa ilmeni, että myös laajennusalueelle pitää hakea vesilain 
mukainen lupa…. 

 

Aikaa kuluu ja lopulta…… 
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 Vesilain mukainen lupa myönnettiin 19.4.2012 

 Lupa voimassa 31.5.2021 asti/taso +27,00 

 

Jatkettiin lupahakemusten käsittelyä 

 

- Ehdotettiin hakijalle eri alueiden ympäristölupien yhdistämistä, hänelle 
sopi, joten tällä edettiin 

- Hakemusta täydennettiin useita kertoja ennen lupien antamista 

- ELY antoi 3 lausuntoa, 1 oli luontoselvityksen hyväksyminen (se tuli 
toisessa lausunnossa vaatimukseksi, hiukan yllättäen) 

- Luontoselvitys valmistui 12.5.2014 

 

Lopulta….. 
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 Tai ei ihan vielä…. 

 Vesien tarkkailuohjelma piti käsitellä uudelleen ja siitä piti tehdä uusi 
päätös, eli sekin piti odottaan, päätös tuli 27.3.2014 

 

 Maa-aineslupa ja ympäristölupa (molemmille alueille) annettiin 31.5.2021 
asti voimassaolevaksi 

 

 Mutta mitäs sitten kävikään? 

 

 I vaiheen vesilain mukainen lupa meni vanhaksi 30.6.2014 ja se oli kytketty 
II vaiheen aloitukseen 

 Siis maa-aineksia ei kuitenkaan voinut ottaa, ennen kuin uusi 
vesilainmukainen lupa olisi voimassa 

 Hakijaa oli kehotettu hakemaan uutta lupaa ja AVIn kanssa keskusteltu 
lupien yhdistämisestä 
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 Lopputulos oli se, että uusi lupa vihdoin myönnettiin 17.10.2014 ja se on 
voimassa 31.5.2021 asti 

 

 31.5.2021 vihdoin alueiden luvat voitanee yhdistää 

 

 Loppu hyvin kaikki hyvin? 

 

 No ei ole vielä….. Vesilainmukainen lupa 17.10.2014 annettiin tasolle + 
27,00 ja maa-aineslupa em. alueelle on +30,00. 

 

 Mikäli toiminnanharjoittaja jossain vaiheessa haluaa mennä syvemmälle tällä 
alueella, joudutaan se lupa uusimaan…. 

 

 Onneksi lainsäädäntö muuttui. Tällä hetkellä kun luvat 
yhdistetään koko homma menisi AVIn päätettäväksi, kun 
tässä on myös ymplupa.  
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Kiitos 
tarkkaavaisuudestanne! 
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