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KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA 
 
Veljekset Wallin Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014, liite 1 kohta 7) mukaista ympäristölupaa 
ja maa-aineslain (555/1981 § 4 a) mukaista maa-aineslupaa kalliokiven ottamiseen ja louhintaan sekä 
jalostamiseen kiinteistölle 430-441-2-91. Louhinta-alue sijaitsee Majanojalla tilalla Seppä palstan luo-
depäässä, osoitteessa Majanojantie 272 32270 Loimaa. 
 
Hakijalla on alueelle lupajaoston myöntämä maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyy 1.7.2023 sekä 
ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen. Nyt haettavalla maa-aineslupahakemuksella haetaan jat-
koa luvalle lopun ottamissuunnitelman mukaisen osan, 132 400 m3ktr, ottamiseksi. Louhinta toteute-
taan tasolle +114 mmp (N2000). Kiinteistöllä ottoalueen pinta-ala on noin 6 ha ja louhinta-alueen/kai-
vuualueen ala 2,7 ha. Samalla haetaan uutta ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa 
kallion louhinnalle ja murskaukselle samalle kiinteistölle. 
 
Toiminnassa toteutetaan seuraavien toiminta-aikojen mukaan arkisin maanantaista perjantaihin: 

− murskaaminen arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana; 

− poraaminen arkipäivisin kello 7.00 ja 18.00 välisenä aikana; 

− rikotus arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; 

− räjäytykset arkipäivisin kello 12.00 ja 18.00 välisenä aikana; ja 

− kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana. 
Lisäksi kuljetuksia voidaan suorittaa poikkeuksellisesti lauantaisin kello 6.00 ja 18.00 välisenä aikana. 
 
Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Samassa yhteydessä haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lu-
papäätöksen lainvoimaisuutta (YSL 527/2014 § 199). 
 
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 13.3.–19.4.2023 välisen ajan Loimaan kaupungin verkkosivuilla (loi-
maa.fi/kuulutukset). Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuu-
lutuksen julkaisemisajankohdasta. Hakemusasiakirjat ovat edellä mainitun ajan nähtävillä Julkipano-
palvelussa (julkipano.fi) sekä Loimaan kaupungin Tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä, 
osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro. 
 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta kirjallinen muistutus. Muilla on oi-
keus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeis-
tään 19.4.2023 osoitteella Loimaan kaupunki, elinympäristölautakunnan lupajaosto, Loimijoentie 74, 
32440 Alastaro. 
 
Lisätietoa hakemuksesta antaa 
ympäristötarkastaja Anna Lilja, puh. 0500 826 357, anna.lilja@loimaa.fi 
 
Loimaalla 13.3.2023 
Elinympäristölautakunnan lupajaosto  
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