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HANKE
Kalliokiviaineksen ottaminen ja jalostus, Destia Oy, Puolimatkanmäki, 
Vastikekievari 505-407-44-13, Mäntsälä

HANKKEESTA VASTAAVA
Destia Oy
Yhteyshenkilö: Hanna Haukilahti, hanna.haukilahti@destia.fi

ASIAN VIREILLE TULO
Destia Oy on pyytänyt 20.9.2018 Uudenmaan ELY-keskukselta lausuntoa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta, mikäli maa-
ainestenottoa harjoitettaisiin Puolimatkanmäen alueella kiinteistöillä 
Penttilä II 505-407-44-2 (Rudus Oy). Puolväli 505-407-45-4 (Rudus Oy), 
Papinmäki 505-407-44-3 (Kopercon Group Oy), Paunu 505-407-25-0 
(Kopercon Group Oy) ja Vastikekievari 505-407-44-13 (Destia Oy). ELY-
keskus on katsonut, että hanke edellyttää YVA-lain mukaista päätöstä 
YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Destia Oy on 
lausuntopyynnön yhteydessä toimittanut YVA-lain 12 §:n ja YVA-
asetuksen 1 §:n mukaiset tiedot sekä ympäristömeluselvityksen, 
luontoselvityksen, liito-oravaselvityksen, suunnitelma- ja 
lopputilannekarttoja ja poikkileikkauksia alueesta.  

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Destia Oy:n kalliokiviaineksen otto- ja jalostushankkeeseen, 
Puolimatkanmäki, Mäntsälä, ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Hankkeen ja sen ympäristövaikutusten kuvaus sekä asian käsittely ja ELY-
keskuksen ratkaisun perustelut on esitetty seuraavassa.

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-MENETTELY) 
SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA DESTIA OY:N KALLIOKIVIAINEKSEN 
OTTAMINEN JA JALOSTUS HANKKEESEEN, PUOLIMATKANMÄKI, MÄNTSÄLÄ
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HANKKEEN KUVAUS

Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti
Destia Oy suunnittelee kalliokiviaineksen ottamista ja jalostusta Mäntsälän 
kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Vastikekievari 505-407-44-13.  Kiinteistö 
sijaitsee noin neljä kilometriä Mäntsälän keskustaajamasta etelään. 
Kiinteistön pinta-ala on 14,9 hehtaaria, josta louhittavan alueen pinta-ala on 
13,4 hehtaaria. Alueelta otettava kiviaineksen kokonaismäärä alueen 
elinkaaren aikana on 940 000 m³ktr, josta maa-aineslupaa haettaisiin 
ensimmäisessä vaiheessa 550 000 m³ktr:lle viideksitoista vuodeksi. 
Kyseinen kiinteistö sijaitsee Puolimatkanmäen alueella, jolla toimivat 
ennestään Rudus Oy:n ja MH-Kivi Oy / Kopercon Group Oy;n hankkeet.
Hankealueelle on olemassa oleva liittymä Hermanonkimaantieltä. 
Toiminnan alkaessa liittymää siirretään noin 50 metriä olemassa olevasta 
liittymästä pohjoiseen. Liittymälle on saatu alustava suostumus Uudenmaan 
ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueelta ja uuden liittymän 
sijainti on ELY-keskuksen määrittämä. 

Kuva 1. Hankealueen (kiinteistö 505-407-44-13 Vastikekievari) sijainti. 

Kaavoitus
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueella on merkintä 
"alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja". Merkinnällä osoitetaan 
alueita, joilla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä 
sora-, hiekka-, tai kalliokiviainesvarantoja. Alueiden rajaukset ovat 
yleispiirteisiä ja ne tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-
aineslain edellyttämällä tavalla.  Suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomioita kiviainesten 
ottoedellytysten säilymiseen. Kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja 
toteuttaessa on otettava huomioon maakuntakaavassa tai muusa 
oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen varsinainen 
käyttötarkoitus. 
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Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan 
maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole merkintöjä. 

Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän osayleiskaava-alueella (Mäntsälän 
kunnanvaltuuston hyväksymä 14.6.2004§40) siten, että alueen pohjoisosa 
sijoittuu kaava-alueelle ja eteläosa sen ulkopuolelle. Pohjoispuoliskolla 
suunnittelualueen kohdalla on merkintä M: Maa- ja metsätalousvaltainen 
alue. Kaavamääräyksen mukaan alue varataan pääasiassa maa- ja 
metsätalouskäyttöön. Alueen rakentamisessa noudatetaan kunnan 
rakennusjärjestystä. 

Asiaan liittyvät muut hankkeet ja suunnitelmat 
Puolimatkanmäen alueella on useita eri vaiheissa olevia kiviainesten 
ottohankkeita. Hankkeiden kokonaispinta-ala on 36,9 hehtaaria ja 
kiviainesten vuosittainen kokonaisottomäärä on 229 666 kiintokuutiometriä. 
Mikään alueen kiviainesten ottohankkeista ei yksin ole kokoluokaltaan 
sellainen, että siihen olisi sovellettava ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. Hankkeiden yhteenlaskettu ottoalue ja vuosittainen 
kokonaisottomäärä ylittävät YVA-lain liitteen 1. hankeluettelon määrät. 
Puolimatkanmäen maa-ainesten ottohankkeilla voidaan arvioida olevan 
yhteisiä melu-, pöly-, tärinä-, maisema-, ja liikennevaikutuksia. 

Rudus Oy:llä on tilalla Penttiä II 505-407-44-2 ja Puolväli 505-407-45-4 
lainvoimainen maa-aineslupa ja ympäristölupa. Rudus Oy:n 
ympäristölupapäätös (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 
§61, KHO 23.2.2016) koskee kallion louhintaa ja murskausta 
yhteismäärältään 2 250 000 m³ktr. Tuotantoalueelta irrotettua kiveä 
saadaan ympäristöluvan mukaan murskata alueella vuosittain keskimäärin 
400 000 tonnia ja enintään 800 000 tonnia. Laitoksen toiminta on 
ympäristölupapäätöksen mukaan urakkaluonteista ja ympärivuotista. Rudus 
Oy:n maa-aineslupapäätös (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 
14.5.2013 §62, HHO 27.6.2014) koskee 15,6 hehtaarin ottoaluetta ja 2 250 
000 m³ktr kokonaisottoa 15 vuoden aikana. Maa-ainesluvan mukaan 
vuosittainen ottomäärä on 150 000m³ktr. Ympäristölupapäätös ja maa-
aineslupapäätös ovat voimassa 15 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. 
Valvontatietojen mukaan alueelta on otettu nykyisillä luvilla kiviaineksia vain 
yhdessä louhinta- ja murskausjaksossa vuonna 2017 (60 112 m³ktr), sitä 
ennen kiviainesta on otettu edellisillä luvilla vuonna 2008 (11 005 m³ktr).

Kiinteistölle Puolväli 505-407-45-4 on tehty 4.5.2017 ympäristönsuojelulain 
116§:n mukainen rekisteröinti YIT Suomi Oy:n asfalttiasemalle. Kiinteistöllä 
on harjoitettu asfaltin valmistusta rekisteröinnin jälkeen loppukesästä 2017.

Kopercon Group Oy:llä (MH-kivi Oy) on tilalla Papinmäki 505-407-44-30 ja 
Paunu 505-407-25-0 lainvoimainen maa-aineslupa ja ympäristölupa 
(yhteislupa). Kopercon Group Oy:n yhteislupapäätös (Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunta 21.11.2017 §135) koskee 7,9 hehtaarin ottoaluetta ja 
650 000 m³ktr:n kokonaisottoa 15 vuoden aikana. Maa-ainesluvan 
vuosittainen ottomäärä on 43 300 m³ktr. Tuotantoalueelta irrotettua kiveä 



Päätös  4 (9)
 
UUDELY/10060/2018

30.4.2019  
 
 
 

saadaan päätöksen mukaan murskata alueella vuodessa keskimäärin 150 
000 tonnia ja enintään 300 000 tonnia. Ympäristölupa mahdollistaa myös 
alueen ulkopuolelta tuotavan (enimmillään 50 000 tn/v) kiviaineksen 
murskauksen alueella. Valvontatietojen mukaan alueelta ei ole otettu tai 
jalostettu kiviaineksia nykyisillä luvilla. Edellisen kerran kiviaineksia on otettu 
alueelta vuonna 2007 (15 101 m³ktr). 

HANKKEESTA VASTAAVAN ARVIO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA  

Maa-ainestenotto- ja louhintahankkeiden tyypillisimmät merkittävät 
ympäristövaikutukset ovat yleisesti ottaen melu, pöly, tärinä, liikenne, 
mahdolliset vaikutukset pinta-ja pohjavesiin sekä maisemavaikutukset. 
  
Alue on haja-asutusaluetta ja asuttuja rakennuksia on lukumääräisesti 
suhteellisen vähän. Meluselvityksen perusteella poraus- ja murskausmelun 
mahdolliselle vaikutusalueelle sijoittuu yksi asuinrakennus, lomarakennus 
sekä leirikeskus. Leirikeskuksen suuntaan jää koko ottamisen ajan korkea 
kalliorintaus ja Puolimatkanmäen lakialue. Meluvaikutus leirikeskuksen 
suuntaan on vähäinen. Suunnitellun toiminnan etäisyys lähimpiin asuttuihin 
rakennuksiin ja leirikeskukseen on yli 500 metriä. Mahdolliset tilanpäiset 
haitat ihmisille, kuten melu, ehkäistään mahdollisimman hyvin toiminnan 
suunnittelulla ja ympäristön kannalta parhailla toimintatavoilla. 

Liikenteen vaikutusalue ei muutu nykytilanteeseen nähden. Alue sijaitsee 
yleisen maantien läheisyydessä ja uusia liikennöintireittejä ei ole tarpeen 
rakentaa. Kuljetukset suuntautuvat pohjoiseen Mäntsälän suuntaan. 
Destian suunniteltu toiminta ei todennäköisesti merkittävästi lisää liikenteen 
kokonaismäärää, koska toimijat kilpailevat samoista hankkeista. 

Puolimatkanmäen alueen kivi on laadultaan lujaa ja soveltuu vaativiin 
rakentamiskohteisiin. Kiviaines tuotetaan pääasiassa asfaltti- ja 
raidesepelilajikkeiksi, joiden tilaajana ovat pääasiallisesti julkiset hankkijat; 
valtio ja kunnat. Tällaisia hankkeita on tällä alueella taloudellisesti järkevät 
kuljetusmatkan päässä muutamia vuosittain ja tyypillisesti ne kilpailutetaan. 
Näin ollen samasta markkinasta kilpailevat kaikki vierekkäiset ottoalueet. 

Ympäristövaikutusten kannalta ratkaisevaa on kaikkien hankkeiden 
yhteenlaskettu kiviainesten tuotantomäärä, joka perustuu kysyntään. Koska 
toimijat kilpailevat samoista markkinoista, toimijoiden lukumäärä ei 
Puolimatkanmäen tapauksessa moninkertaista ympäristövaikutuksia. 
Suurella todennäköisyydellä tuotantoa on enimmäkseen yhdellä alueella 
kerrallaan, ja kaikkien louhosten yhteenlaskettu vuosittainen tuotantoaika on 
joitakin kuukausia vuosittain.

Ympäristövaikutukset ovat suurimmat, kun toiminnanharjoittajat toimivat 
alueella yhtäaikaisesti. Toiminta olemassa olevilla kiviainesalueilla on ollut 
projektiluontoista ja kivenjalostustoimintaa on ollut varsin harvoin. Nykyisten 
toimintojen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat olleet kyseiselle 
toimialalle ja mittakaavalle tavanomaiset. Saatavilla olevien tietojen mukaan 
tuotantoalueilla ei ole louhittu tai murskattu kiviainesta samanaikaisesti. 
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Lainvoimaiset ympäristö- ja maa-ainesluvat eivät sitä kuitenkaan kiellä. 
Koska alueelta saatava kiviaines on ns. kovakiveä voivat tuotantojaksot 
kuitenkin keskittyä ajankohtaan, jolloin liikenneväyläurakoissa kovan kiven 
tarve on suurinta. Tällaisissa tilanteissa tuotantoalueiden samanaikainen 
toiminta on todennäköisintä.

Toiminnassa ei käytetä pinta- tai pohjavettä, poikkeuksena murskattavan 
kiviaineksen kasteluun tarvittaessa käytettävä vesi. Toiminnassa ei synny 
päästöjä vesiin. Luontaiset valumavedet johdetaan eteläpuoliseen 
ojastoon, tarvittaessa viivytysaltaan kautta.

ASIAN KÄSITTELY

Viranomaisten kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus on 16.1.2019 pyytänyt Mäntsälän kunnan ja 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kannanottoa YVA-menettelyn 
tarpeellisuudesta hankkeessa. 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toteaa, että Destia Oy:n maa-ainesten 
ottohankkeesta tilalle Vastikekievari tulee aiheutumaan yksinään ja yhdessä 
alueella jo olevien kiviainesalueiden kanssa melu- pöly-, tärinä-, ja 
liikennevaikutuksia sekä vaikutuksia pinta- ja pohjaveteen sekä 
maisemakuvaan. 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimiaikana tuotantoalueilla ei ole 
louhittu tai murskattu kiviainesta samanaikaisesti. Lainvoimaiset ympäristö- 
tai maa-ainesluvat eivät sitä kuitenkaan kiellä. Koska alueelta saatava aines 
on ns. kovakiveä voivat tuotantojaksot kuitenkin keskittyä ajankohtaan, 
jolloin liikenneväyläurakoissa kovan kiven tarve on suurinta. Näissä 
tapauksissa tuotantoalueiden samanaikainen toiminta on todennäköisintä. 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että YVA-menettelyn 
soveltaminen Destia Oy:n hankkeeseen edistää YVA-lain 1§:n mukaisia 
tavoitteita, joita ovat tiedon saannin ja osallistumismahdollisuuksien 
lisääminen. Destia Oy:n suunnittelualueen koko huomioon ottaen YVA-
menettelyn lisäarvo tulevien lupahakemusten käsittelyn kannalta voi olla 
kuitenkin vähäinen. 

Hankkeesta vastaavan kuuleminen
Uudenmaan ELY-keskus on 1.3.2019 varannut Destia Oy:lle 
mahdollisuuden antaa vastine Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
kannanotosta. Destia Oy on toimittanut vastineen 1.4.2019.

Destia Oy toteaa, että toiminta suunnitellulla kiviainesalueella on 
projektiluontoista ja toiminnan ympäristövaikutukset (melu, pöly, tärinä, 
liikenne, maisema ja typpipäästöt) ovat toimialalle ja toiminnan mittakaavalle 
tavanomaiset. Destia Oy:n näkemyksen mukaan jo olemassa olevat 
hankkeet ja Destian suunnitteilla oleva hanke eivät yhdessä todennäköisesti 
aiheuta laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
huomioon ottaen, YVA-lain 3§:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden 
vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
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Suunnittelualueen koko huomioon ottaen ja altistuvan väestön ollessa 
vähäinen YVA-menettelyn tuoma lisäarvo tulevien lupahakemusten 
käsittelyn kannalta on Destia Oy:n näkemyksen mukaan hyvin vähäinen.

ELY-KESKUKSEN RATKAISUN PERUSTELUT

Destia Oy:n kalliokiviaineksen otto- ja jalostushankkeeseen, 
Puolimatkanmäki, Mäntsälä, ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Hankkeen todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset
Louhintahankkeiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat yleisesti 
melu, pöly, tärinä, lisääntyvä liikenne, vaikutukset pinta- ja pohjavesiin, 
luontoon ja maisemaan. Nyt käsittelyssä olevassa hankkeessa on kyse 
toiminnasta alueella, jossa on jo pitkään harjoitettu vastaavaa toimintaa. 
Destia Oy:n hanke ei merkittävästi lisää maa-ainesten ottoa tai 
ottamisalueen laajuutta alueella suhteessa aiempaan ympäristö- ja maa-
aineslupien mukaiseen toimintaan.

YVA-menettelyn soveltaminen hankeluettelon perusteella
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja 
niiden muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia 
(YVA-laki 3 § 1 mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina 
arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain liitteenä 1 olevassa 
hankeluettelossa. 

Hankeluettelon kohdan 2 b mukaan ympäristövaikutusten arviointia 
edellyttää kiven otto, kun louhinta-alueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai 
otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Destia 
Oy:n hankkeessa otettava kiviaineksen määrä on enintään 37 000 
kiintokuutiometriä vuodessa ja ottoalueen pinta-ala on 13,4 hehtaaria. Siten 
hanke ei yksinään ole louhinnan osalta niin suuri, että se edellyttäisi 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon 
kohdan 2 b perusteella.  

YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapausharkinnan perusteella
Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen 
hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 
momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia 
merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Päätöksenteossa otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja 
sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä 
säädetään YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen 2 §:ssä (YVA-laki 3 § 3 
mom.).
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Liikenne
Liikenteen vaikutusalue ei muutu nykytilanteeseen nähden. Alue sijaitsee 
yleisen maantien läheisyydessä ja uusia liikennöintireittejä ei ole tarpeen 
rakentaa. Liikennemäärät eivät kasva merkittävästi nykyiseen verrattuna.

Pinta- ja pohjavedet
Pintavesivaikutukset eivät kaikkien maa-ainesalueiden toimintakaan 
huomioiden ole sellaisia, että ne aiheuttaisivat YVA-tarvetta. Lähistöllä ei 
ole sellaisia vesistöjä (lampia, jokia), joilla olisi Destian alueen kanssa niin 
välitöntä yhteyttä, että suorat vaikutukset vedenlaatuun olisivat 
todennäköisiä. Maa-ainestenotosta ojiin aiheutuvia typpi- ja 
kiintoainespäästöjä voidaan rajoittaa riittävästi maa-aines- ja 
ympäristöluvissa annettavilla määräyksillä. Hankkeesta ei arvioida 
muodostuvan merkittäviä vaikutuksia pohjaveteen tai pohjavesialueisiin 
eikä lähialueella ole yksityisiä talousvesikaivoja. 

Luonto
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita tai -
kohteita. Alueelle tehdyn luontoselvityksen perusteella alueen nykyinen 
lajisto on tavanomaista. Liito-oravaselvityksen mukaan alueella ei ole liito-
oravia ja lähialueiden hakkuiden vuoksi liikkumisyhteyksiä alueelle ei ole. 
Alue ympäristöineen on metsätalouskäytössä.  hankkeen merkitys 
luontoarvoille ja luonnon monimuotoisuudelle on vähäinen.

Melu
Meluselvityksen mukaan suunnitellun toiminnan etäisyys lähimpiin 
asuttuihin rakennuksiin ja leirikeskukseen on yli 500 metriä. Meluvaikutus 
leirikeskuksen suuntaan on vähäinen, sillä koko ottamisen ajan tähän 
suuntaan jää korkea kalliorintaus ja Puolimatkanmäen lakialue. Tilanpäiset 
ihmisille aiheutuvat meluhaitat, ehkäistään mahdollisimman hyvin toiminnan 
suunnittelulla ja ympäristön kannalta parhailla toimintatavoilla.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Destia Oy:n, Rudus Oy:n ja Kopercon Group Oy:n Puolimatkanmäen maa-
ainesten ottohankkeilla voidaan arvioida olevan yhteisiä melu-, pöly-, tärinä, 
maisema-, ja liikennevaikutuksia. Kokemukset hankkeiden toiminta-ajoista 
ovat kuitenkin osoittaneet, että ennalta arvioiden yhteisvaikutukset eivät ole 
sellaisia, että ne edellyttäisivät YVA-menettelyn soveltamista Destia Oy:n 
hankkeeseen.
Kun huomioidaan hankealueen sijainti asutukseen nähden, hankkeet eivät 
muodosta ympäristössään sellaista kokonaisuutta, josta todennäköisesti 
aiheutuisi YVA-lain 3§:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikutuksia
Kun otetaan huomioon alueen hankkeiden sijainti pääosin 
kaavoituksellisesti kiviaineksen ottotoimintaan soveltuvalla alueella, 
hankealueiden etäisyys asutukseen ja muuhun häiriintyvään toimintaan 
sekä hankealueita ympäröivien alueiden olosuhteet, näitä yhteisvaikutuksia 
ei voida pitää siinä määrin merkittävinä, että Destian hankealueen hankkeen 
olisi katsottava todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan 
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YVA-lain 3§:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin 
rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS JA JATKOTOIMET

Vaikka hankkeeseen ei sovellettaisi arviointimenettelyä, on hankkeesta 
vastaavan sen lisäksi, mitä erikseen säädetään, oltava riittävästi selvillä 
hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella 
voidaan edellyttää (YVA-laki 31 §).

Mahdollisten uusien samalle alueelle suunniteltavien hankkeiden tai 
nykyisten hankkeiden merkittävien laajennusten osalta YVA-tarve on 
arvioitava uudelleen. Kun Puolimatkanmäen alueen maa-ainesten 
ottohankkeita tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, on erittäin 
todennäköistä, että ottotoiminnan edelleen kasvattaminen alueella tulee 
edellyttämään yhteisvaikutusten perusteella YVA-menettelyn soveltamista. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki 252/2017): 3, 11, 
12, 13, 31 ja 37 § sekä liitteet 1 ja 2. 

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-
asetus 277/2017): 1 ja 2 §.

MUUTOKSENHAKU 

Hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeus

Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Muiden tahojen muutoksenhakuoikeus 

Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen 
saa samassa yhteydessä hakea muutosta tähän päätökseen, jolla on 
katsottu, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tarpeen. (YVA-
laki 37 § 2 momentti).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Tämä päätös lähetetään saantitodistuksella hankkeesta vastaavalle.
Päätöksestä kuulutetaan Mäntsälän kunnan virallisella ilmoitustaululla.
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Päätös julkaistaan myös sähköisesti osoitteessa: www.ymparisto.fi >
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten
arviointi > YVA-päätökset > Uudenmaan ELY-keskus

Päätös lähetetään tiedoksi sähköisesti Mäntsälän kunnalle ja Keski-
Uudenmaan ympäristökeskukselle. 
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VALITUSOSOITUS   LIITE ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖKSEEN            
 
Valitusviranomainen 
 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta 
Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa 
Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

 
Valitusaika 
 

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä 
päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraa-
vana arkipäivänä. 

  
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos kysymyksessä on sijaistiedoksianto, 
päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantito-
distuksen osoittamasta päivästä. Tavallisen kirjeen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon 
saapumispäivänään. 

 
Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja 
millä perusteilla muutosta vaaditaan. 

 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana 
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, osoite ja puhelinnumero. 
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 

 
Valituksen liitteet  
 

Valituskirjelmään on liitettävä  
 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä  

 - todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle  
- asiamiehen valtakirja 

 
Valituksen toimittaminen perille 
 

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähet-
tää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se 
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
 

Maksua koskeva muutoksenhaku 
 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut 
virhe, voi vaatia siihen oikaisua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kuuden kuukau-
den kuluessa tämän päätöksen antamispäivästä. 

 
Helsingin hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520  HELSINKI 
Asiakaspalvelu/kirjaamo p. 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00-15.00) 
Puhelinvaihde: 029 56 42000 
Faksi: 029 56 42079, Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, Aukioloaika: klo 8.00-16.15 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

