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ILMOITUS 
 
 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostossa on vireillä  
 seuraava maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus: 
   
 Hakija: 
 Juha Yli-Parri 
 Lauttakyläntie 560 
 31900 Punkalaidun 
 Yhteyshenkilö: Juha Yli-Parri 0500 535202 
 
 Luvanvarainen toiminta: 

Maa-aineslain (555/1981) mukainen kiviaineksen otto sekä ympäristönsuojelulain 
(527/2014) mukainen kalliokiviaineksen louhinta sekä murskaus siirrettävällä 
kivenmurskaamolla Punkalaitumen kunnan Parrilan kylässä kiinteistöllä Yliparri 619-
423-1-79. Lupaa haetaan myös muualta tuotavan kiviaineksen, sekä tiilen, betonin 
ja kantojen murskaamiselle. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen ja 
toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta haetaan lupaa 
YSL 199 § mukaisesti.  

 
Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty 
toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen tekemiseen. 

 
Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä sellaisilla 
yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä 
hakemuksen johdosta. 
 
Huomautukset on tehtävä kirjallisesti Sastamalan seudun sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ympäristöjaostolle osoitteella: Tampereentie 7 A, 38200 
Sastamala 9.4.2018 klo 12.00 mennessä. 

 
Asiakirjat ovat nähtävillä Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon 
toimistossa osoitteessa Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala kuulutusajan  
8.3.- 8.4.2019.  

  
Lisätietoja:  
vs. ympäristötarkastaja Heidi Leppinen p. 0400 805 432 tai 
terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen p. 050 550 1176 

 
         Sastamalassa 7.3.2019 
  
         Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto 
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TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen 
 
Yli-Parrin kallioalueella on ennestään maa-ainesten ottolupa 15 000 m3 vuodelta 2012. Nyt 
ottoluvan laajennusta haetaan 120 000 m3 ottomäärälle. Kymmenen vuoden lupa-aikana 
vuotuinen otto tulee olemaan noin 10 000 m3/vuosi. 
 
Kalliomursketta tuotetaan noin 25 000 t vuodessa. Louhintaa ja murskausta ei suoriteta 
kesäkuukausina. Toimintaprosessi ei tuota jätettä, joten ympäristölle ei aiheudu haittaa. Melu- ja 
pölyhaitat minimoidaan murskekasojen ja murskaamon sijoittelulla ja kastelulla etenkin 
murskauksen aikana. Ajotiet kastellaan, suolataan ja ajonopeudet pidetään alhaisina. 
Aliurakoitsijat huolehtivat omista asianmukaisista poltto- ja räjähdysaineista tarpeen mukaan. 
Muuten alueella ei varastoida kemikaaleja, jätteitä, eikä poltto- ja voiteluaineita. 
 
Ottamistoiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätalousalueeksi. 


