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Länsi- ja Sisä-Suomi 
Ympäristölupavastuualue 

TÄYDENTÄVÄ KUULUTUS 

Asia on kuulutettu Laukaan kunnassa 15.3.2021 – 21.4.2021. Toiminta sijaitsee kuitenkin 
niin lähellä Toivakan kunnan rajaa, että aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi kuu-
luttaa asian myös Toivakan kunnassa.    

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

13.9.2021 

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

 Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuk-

sen julkaisemisajankohdasta eli 20.9.2021. 

 

Hakija Keski-Suomen Mikrorata Oy 

 

Asia Jätteiden hyödyntäminen Keski-Suomen Mikrorata Oy:n ympäristöluvan lupamääräyk-

sen 6 mukaisessa meluvallissa ja määräajan pidentäminen, Laukaa 

  

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Keski-Suomen Mikrorata Oy hakee ympäristölupaa betoni- ja tiilimurskeen sekä valimo-

hiekan käyttämiselle kartingradan meluvallin rakentamisessa. Lisäksi samalla hakemuk-

sella haetaan viisi vuotta lisäaikaa (31.12.2025 saakka) meluvallin rakentamisen loppuun-

saattamiselle. Keski-Suomen Mikrorata Oy:n kartingrata sijaitsee Laukaan kunnan Lie-

vestuoreen kylässä kiinteistöllä Mikrorata 410-407-12-568. Rakennettava meluvalli sijait-

see osittain tällä kiinteistöllä ja osittain kiinteistöllä Pienirälssi 410-407-12-388. 

 

Meluvallin rakentaminen on aloitettu, mutta sitä ei ole saatu valmiiksi voimassa olevassa 

ympäristöluvassa (nro 59/2013/1, lupamääräys 6) asetettuun päivämäärään, 31.12.2020, 

mennessä. Meluvallin rakentaminen on ollut hidasta johtuen maa-ainesten huonosta saa-

tavuudesta. Betoni- ja tiilimurskeen sekä valimohiekan käyttämisellä halutaan varmistaa, 

että meluvallin rakentaminen saadaan valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä.  

 

Meluvallin rakentamiseen on tähän mennessä käytetty noin 35 000 m3rtr puhtaita maa-

aineksia. Koko meluvallin rakentamiseen tarvittavaksi massamääräksi on arvioitu noin 

113 000 m3rtr jakautuen rakennekerrokseen (noin 101 214 m3rtr) ja 0,5 metriä paksuun 

pintakerrokseen (noin 11 604 m3rtr). Hakemuksella haetaan lupaa rakentaa jäljellä oleva 

osuus rakennekerroksesta, eli noin 66 214 m3rtr, betoni- ja tiilimurskeella sekä valimo-

hiekalla. Rakentamisessa hyödynnetään kuitenkin myös maa-aineksia. Rakentamiseen 



 

käytettävät jätteet tutkitaan ja niiden laatu varmistetaan laboratoriotutkimusten avulla jät-

teen syntypaikalla jätteen tuottajan toimesta. Materiaalien mahdollinen murskaus tehdään 

jätteen syntypaikalla ja tarkoitus on ottaa vastaan vain valmista sijoittamiskelpoista mate-

riaalia. Käytettävän jätemateriaalin kokonaispitoisuudet sekä liukoisuudet alittavat valtio-

neuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNA 

843/2017) liitteessä 2, taulukossa 1 esitetyt peitetyn vallirakenteen raja-arvot. Hakemuk-

sen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pysyviä vaikutuksia ympäristöön. Vallin 

rakentamiseen liittyvässä toiminnasta voi syntyä vähäisiä pölypäästöjä, mutta toiminnan 

sijoittuminen huomioon ottaen siitä ei oleta aiheutuvan haittaa naapureille. Toiminnasta 

aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa rajoitetaan tekemällä rakennustyöt käyttämällä nykyai-

kaista konekalustoa ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Maavallin läpi suotautuvan ve-

den määrää vähennetään päällystämällä valli luonnonmateriaaleilla. Alueella ei varas-

toida polttonesteitä tai muita öljytuotteita eikä toiminnasta synny jätteitä. Toiminnan ym-

päristöriskit liittyvät lähinnä rakennustyössä käytettävien koneiden sekä laitteiden öljy- ja 

polttoainevahinkoihin. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.9.–20.10.2021 aluehallintovi-

rastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-

sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen 

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/18440/2020 

- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-

tys asiamiehen toimivallasta. 
 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 

20.10.2021:  

- sähköisen asioinnin kautta: https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet 
- sähköpostina: kirjaamo.lansi@avi.fi 
- postitse: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 5, 13035 

AVI. 
 
Aiemman kuulutuksen yhteydessä annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
otetaan huomioon lupakäsittelyssä eikä niitä ole tarpeen toistaa.  

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 

mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

 

 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1920013
https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi


 

 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhtei-

sillä maa- tai vesialueilla:  

- Kankaisten kruununmaan yhteinen vesialue RN:o 850-893-876-2 

 

Lisätietoja antaa 
Ympäristöylitarkastaja Roope Salo, puh. 0295 018 790 
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
 

Karttaliite 
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