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7171-2016 (235) 
 

Ympäristöluvan raukeaminen, Hankkija Oy, Rydönnotko 4, Urusvuori, Turku 
 
 

Luvan hakija 
 

Hankkija Oy 
PL 390 
05801 Hyvinkää 

 
Y-tunnus 0224546-6 

 
Toiminnan sijoittamispaikka: 

 
Rydönnotko 4 
Urusvuoren kaupunginosa 
Kiinteistöt 853-88-4-6 ja 853-88-4-7 

 
Luvan peruste 

 
Ympäristönsuojelujohtaja on 31.10.2017 § 145 myöntänyt ympäristöluvan ki-
viaineksen murskaukselle. Määräaikainen lupapäätös on voimassa 
31.12.2025 asti. 

 
Yli 50 vuorokautta kestävä kiviaineksen murskaaminen on ympäristölupavel-
vollista toimintaa ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 
2 kohdan 7 e mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa 
toimivaltainen Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 
§ kohdan 6 b mukaisesti.  

 
Toiminta 

 
Kiinteistöiltä on louhittu Turun kaupungin rakennusvalvonnan myöntämän 
maisematyöluvan (2015-1388) mukaisesti kalliota. Louhinta liittyy tontin ra-
kentamiseen. Irrotettu kiviaines on murskattu paikan päällä ja kuljetettu hyö-
dynnettäväksi viereiselle asfalttiasemalle. Murskaus on suoritettu jaksottaises-
ti louhinnan etenemisen mukaan. Murskauksen tukitoiminnot, kuten työkonei-
den tankkaus, oli sijoitettu viereiselle asfalttiaseman tontille. 

 
Murskaustoimintaa kiinteistöillä on viimeksi harjoittanut Peab Industry Oy, jo-
ka on 7.10.2021 ilmoittanut viimeisen murskausjakson päättyneen kiinteistöil-
lä. Murskauskalusto on kuljetettu alueelta pois.  

 
Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan rakennusvalvonta suorittaa alueel-
la maisematyöluvan mukaisen loppukatselmuksen. 

 
Päätös Hankkija Oy:lle 31.10.2017 § 145 (dnro 7171-2016) myönnetty kiinteistöillä 

853-88-4-6 ja 853-88-4-7 suoritettavaa murskausta koskeva ympäristölupa-
päätös raukeaa. 

 
Perustelu 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88 § 
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Asian käsittelystä peritään 1.1.2022 voimaan tulleen maksutaksan mukainen 
maksu 136 € (muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely). Maksu 
perustuu asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon 68 €/tunti, 
joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustan-
nukset. 

 
 

Olli-Pekka Mäki 
ympäristönsuojelupäällikkö 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 ao Hankkija Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu 

Ympäristönsuojelupäällikkö 
08.03.2023 § 18 7171-2016 

 

Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutos-
ta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointi: 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen 
verkkosivuilla. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 

Päätöksen 
antaminen 

Päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viran-
omaisen verkkosivuilla 10.03.2023  

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 



Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Oikeudenkäynti-
maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia 
aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirre-
tään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa 
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
 


