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MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN YHT EISLUPAHAKEMUS KALLION 
LOUHINTAAN, MURSKAUKSEEN, SEULONTAAN JA LOUHEEN VÄL IVARASTOINTIIN  
 
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava 
maa-aineslain (555/1981) 4 §, 4a § ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § ja 47a § tarkoittama 
yhteiskäsittelylupahakemus. 
 
Ympäristölupahakemus koskee keskimäärin 30 000 m3 kalliokiviaineksen käsittelyä vuodessa vuosien 
2019-2029 aikana. 
 
Hakija:  BL-Kiinteistöt, Teuva Oy, Horontie 176, 64700 TEUVA 
 
Toiminta:  Kalliokiviaineksen louhinta, murskaus, seulonta ja louheen välivarastointi 
 
Sijainti:  Teuvan kunnan tila Betonila, Rn:o 846-405-11-18, Karijoentien länsipuolella, 

Koivuluhdanmäki -nimisellä alueella. 
 
Päästöt ja syntyvät Melu-, pöly- ja ilmapäästöt, liikennöinti ja tärinä 
jätteet:   
 
Hakemusasiakirjojen  Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 21.1. - 20.2.2019 Teuvan kunnanvirastossa 
nähtävilläolo: os. Rasintie 1 A, Teuva. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä myös internet-

sivulla www.llky.fi -> Hallinto ja päätöksenteko -> Kuulutukset. Hakemus sisäl-
tää maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemukset, suunnitelmaselostuksen ja 
suunnitelmapiirrokset.  

 
Muistutukset ja  Naapuritilojen omistajille ja haltijoille sekä niille, joiden oikeutta tai etua asia 
mielipiteet:  saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus jättää muistutuksia lupa- 
  hakemuksesta.  Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä.  
  Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 20.2.2018 kello 15.00  
  mennessä  ympäristölautakunnalle osoitettuna alla mainittuun osoitteeseen.  
 
  Muistutuksiin ja mielipiteiden ilmaisukirjelmiin on merkittävä tekijän nimi ja  
  postiosoite; asia, jonka johdosta muistutus esitetään; vaatimukset ja mielipi- 
  teet sekä niiden perustelut. Jos asia koskee muistutuksentekijän kiinteistöä, 
  kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus tai osoite.  
 
   Asianosaiselle huomautetaan hallintolain (434/2003) 57 §:n mukaisesta 

yhteisöön, säätiöön, kuolinpesään tai konkurssipesään liittyvästä ilmoitusvel-
vollisuudesta ja vastuusta mahdollisiin muihin osaomistajiin nähden, ts. asioi-
den hoitajan tulee saattaa asia heidän tietoonsa ja tarvittaessa tiedottaa hei-
dän kantansa ympäristölautakunnalle. Ilmoitusvelvollinen vastaanottaja on vel-
vollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä tai sen viivästymisestä aiheu-
tuneet vahingon, sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin 
nähden harkitaan kohtuulliseksi.  

 
Lisätiedot:  Ympäristötarkastaja Sari Tallgren, puh. 050 487 7043,  
  s-posti: etunimi.sukunimi@llky.fi 
 
   Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristölautakunta, PL 100, 

61801 KAUHAJOKI. Kirjelmä voidaan toimittaa myös Kauhajoen kaupunginta-
lon Info-pisteeseen (Hallintoaukio) tai sähköisesti osoitteeseen:  

  ymparistoterveys@llky.fi 
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