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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 11 §:n mukainen 
 

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 
 
Seuraava ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus on toimitettu rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle. Lautakunta tarkastaa hakemuksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain 8 
luvussa tarkoitetun päätöksen. 
 
Hakijan yksilöinti ja 
yhteystiedot, toiminta 
ja toiminnan 
sijoittamispaikka 
 
 
 
 
Toiminnan kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedot olennaisista 
päästöistä ja syntyvistä 
jätteistä 
 
 
 
 
 
 
 
Hakemusasiakirjojen 
nähtävilläpito 
 
 
 
Muistutukset ja 
mielipiteet 
 
 
 
 
 

 
Petri Pietilä, os. Metsäkulmantie 357, 07550 Torppi, hakee Pukkilan kunnan 
ympäristölupaviranomaiselta ympäristönsuojelulain 27 § mukaista lupaa tilalle 
Hiekkakuoppa 616-406-1-211, Pukkilan Lakehisto, Lamminsuontie. 
 
Toiminnan ympäristölupavelvollisuus perustuu YSL (527/2014) 4. luvun 27 §:n 1. 
momenttiin ja liitteen 1 kohtaan 13 f) sekä YSA (713/2014) 1. luvun 2 §. momentin 
kohtaan 12. 
 
Petri Pietilä rakentaa Pukkilan kunnassa jätteidenkäsittelyalueen, jossa otetaan 
vastaan, kierrätetään, välivarastoidaan ja loppusijoitetaan puhtaita maa-aineksia. 
Alueelle voidaan loppusijoittaa n. 90 000 m3rtr puhtaita maa-aineksia. 
Loppusijoituksen lisäksi alueelle välivarastoidaan kierrätyskelpoista maata, kuten 
kiviä tai multaa. Laitoksen toiminta-aika on 10 vuotta. 
 
Laitoksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat liikenteen ja työkoneiden melu. 
Alueelle tuotava maa-aines on ns. maakosteaa, joten se ei pölyä. 
 
Melu koostuu kuormien jättämisestä alueelle ja maa-ainesten siirtelystä 
maansiirtokoneilla. Läjitysalueelle ei oteta vastaan ulkopuolista jätettä. 
 
Hanke ei vaikuta maaperään eikä pohjaveteen. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan 
pohjaveden hydrologiaan, eikä ympäröivän vesistön laatuun tai valuntaan. Hanke ei 
muuta voimakkaasti maisemakuvaa. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan pölyhaittoja. 
 
Laitoksen toiminnasta ei synny jätettä ja vähäiset jätteet toimitetaan asianmukaisiin 
jätelaitoksiin. 
 
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 30.9.-30.10.2020 välisenä aikana 
sähköisesti www.julkipano.fi:ssä sekä Askolan rakennusvalvonta- ja 
ympäristöosastolla os. Askolantie 28, Askola viraston aukioloaikana. 
 
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan ympäristönsuojelulain 
43 §:n mukainen mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset hakemusta koskevat 
kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on jätettävä 30.10.2020 mennessä ensisijaisesti 
osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteeseen rakennus- ja ympäristölautakunta, 
Askolantie 28, 07500 Askola. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemusten johdosta.  
 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500244 tai 
minna.isokallio@askola.fi. 
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