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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Maarakennus Talpa Oy. Maara-

kennus Talpa Oy on vuodesta 1964 Mikkelissä toiminut maarakennusalan 

yritys. Henkilöstöä yrityksellä on 15. Yrityksen kalustoon kuuluu kuusi 

17–30 tonnin tela-alustaista kaivinkonetta, yksi 17 tonnin pyöräalustainen 

kaivinkone, kolme 1,5–9 tonnin pienempää kaivinkonetta sekä pyörä-

kuormaaja ja dumpperi. (Maarakennus Talpa Oy n.d.) 

 

Yrityksen palveluihin kuuluvat muun muassa tie- ja katurakentaminen, 

kunnallistekniset työt, vesihuoltotyöt sekä asuin- ja teollisuusrakentamisen 

maarakennustyöt. Referensseinä voidaan mainita muun muassa kauppa-

keskus Stellan maarakennusurakan lopputyöt vuonna 2011, Mölnlycken 

tehtaan laajennuksen maarakennustyöt vuonna 2013 ja Niilonkaaren vesi- 

ja viemäriverkoston ja kadun rakentaminen vuonna 2014. (Maarakennus 

Talpa Oy n.d.) 

 

Multaa Maarakennus Talpa Oy on valmistanut muutaman vuoden ajan. 

Pääasiassa valmistettu multa on käytetty omissa urakoissa, mutta myös 

pienimuotoista mullan myyntiä on harjoitettu. Vuonna 2014 yritys päätti 

kasvattaa mullan tuotantoa ja myyntiä, mikä johti toiminnan rekisteröimi-

seen. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on rekisteröidä Maarakennus Talpa Oy mullan 

toimittajaksi ja hankkia yritykselle ympäristölupa. Mullan valmistaminen 

vaatii rekisteröitymisen Elintarveturvallisuusvirastolle ja viranomaishy-

väksynnän, joka hankitaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vi-

ranomaishyväksyntä voidaan hankkia usealla eri tavalla, ja tässä tapauk-

sessa päädyttiin ympäristölupaan. 

2 MULLAN VALMISTUKSEN TEORIAA 

Sanalla multa voidaan tarkoittaa luonnossa syntynyttä multaa tai keinote-

koisesti valmistettua seosmultaa. Luonnossa syntyneestä mullasta voidaan 

käyttää termiä peltomulta, ja vastaavasti keinotekoisesti valmistetusta 

seosmullasta puhuttaessa käytetään yleensä termiä kasvualusta. (Kekkilä 

n.d.) 

 

Multa on kivennäisaineksen ja eloperäisen aineksen seos, jonka fysikaali-

set, kemialliset ja biologiset ominaisuudet mahdollistavat kasvien kasvun 

sekä riittävän hapen, veden ja ravinteiden saannin. Hyvä multa on käyttö-

tarkoitukseensa sopiva seos, mikä onkin syy keinotekoisten kasvualustojen 

valmistukselle. (Pehkonen 2012; Kekkilä n.d.) 

2.1 Valmistuksessa käytettävät materiaalit 

Mullan valmistuksessa käytettävät materiaalit voidaan jakaa raaka-

aineisiin ja lisäaineisiin. Raaka-aineet ovat mullan perusta, joilla saadaan 

aikaan mullan ominainen luonne, kuten orgaanisen aineksen määrä ja oi-
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keanlainen rakeisuus. Lisäaineilla viimeistellään ja korjataan mullan omi-

naisuudet käyttökohteeseen sopivaksi. 

2.1.1 Raaka-aineet 

Raaka-aineina mullan valmistuksessa voidaan käyttää muun muassa tur-

vetta, kompostia, peltomultaa/vanhoja pintamaita, hienorakeista kiven-

näismaata ja maatunutta puunkuorta. 

 

Turve on suokasvien hajoamisesta muodostunut eloperäinen maa-aines, 

jonka orgaanisen aineksen määrä on vähintään 75 % (Turveinfo.fi n.d. a). 

Turpeen pH on alhainen, eikä se sisällä viljelykasvien tuholaisia tai rikka-

kasvien siemeniä. Kasvualustojen raaka-aineena käytettävä turve on kes-

kimaatunutta tai pitkälle maatunutta turvetta. Maailmanlaajuisesti turve on 

käytetyin kasvualusta-aines. (Turveinfo.fi n.d. b.) 

 

Kompostin ominaisuudet vaihtelevat sen raaka-aineiden ja kompostipro-

sessin hallinnan mukaan. Hyvä komposti on ominaisuuksiltaan lähellä tur-

vetta, se esimerkiksi käyttäytyy tiivistymisen osalta turpeen kaltaisesti. 

Komposti sisältää tyypillisesti runsaasti ravinteita, toisinaan jopa liikaa, ja 

sen pH on lähellä neutraalia tai lievästi emäksinen. Kompostin haittapuo-

lina ovat sen epätasalaatuisuus varsinkin eri kompostierien välillä ja mah-

dolliset korkeat raskasmetallipitoisuudet. (Sirviö 2004, 77.) 

 

Kompostin etuina ovat sen pitkävaikutteiset ravinteet, hiilijalanjäljen pie-

nentäminen ja hinta suhteessa turpeeseen. Vuosituhannen vaihteesta tur-

peen hinta on kasvanut 300 % ja sen hinta on nykyään noin 14–15 €/m³, 

kun kompostin hinta taas on pysynyt matalana; se maksaa noin 2 €/m³. 

(Pehkonen 2012.) 

 

Peltomulta on jo sellaisenaan käyttövalmista kohteissa, joissa vaatimusta-

so on alhainen. Jos peltomulta on tutkittu ja todettu tasalaatuiseksi, voi-

daan sitä käyttää vaativimmissakin kohteissa. Peltomullan ongelmina ovat 

sen epätasalaatuiset ominaisuudet sekä siemen- ja juuririkkakasvit. Pelto-

multaa saadaan joko pelloilta tai rakennustyömailta rakennustöiden yhtey-

dessä, jolloin sen hinta on erittäin alhainen. (Sirviö 2004, 79–81; Soini 

2009, 158.) 

 

Hienorakeisella kivennäismaalla, kuten hiekalla tai siltillä, saadaan aikaan 

kasvualustan kantava runko. Se myös säätelee kasvualustan fysikaalisia 

ominaisuuksia, kuten veden liikkeitä ja kasvualustan kantavuusominai-

suuksia. (Sirviö 2004, 72–73.) 

2.1.2 Lisäaineet 

Kalkin suurin merkitys lisäaineena on pH:n nostaminen. Kalkilla pyritään 

nostamaan maa-aineksen pH happamasta lähelle neutraalia. Happamassa 

maassa ravinteet muuttuvat vaikealiukoiseen muotoon, jota kasvit eivät 

pysty hyödyntämään. Kasvit voivat myös ottaa happamasta maasta haital-

lisia aineita kuten alumiinia, kadmiumia ja lyijyä. PH:n nostamisen lisäksi 
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kalkki parantaa ravinteiden saatavuutta, kuohkeuttaa maan rakennetta, li-

sää pieneliötoimintaa ja vähentää haitallisten aineiden liukoisuutta. (Agri-

market n.d; Farmit Website Oy n.d.) 

 

Lannoitteilla pyritään optimoimaan kasvualustojen ravinnepitoisuus kas-

vualustan käyttökohde huomioon ottaen. Lannoitukseen voidaan käyttää 

joko yleislannoitteita tai luonnonlannoitteita kuten hevosen lantaa. Luon-

nonlannoitteiden ravinnesisältö voi vaihdella suuresti. Yleislannoiteseok-

set voivat myös sisältää luonnonlannoitteita. Lannoituksessa on tärkeää 

tietää perusmateriaalien ravinnepitoisuudet. Jos kasvualustan raaka-

aineena on käytetty kompostia, lannoitetta ei yleensä tarvita kompostin 

suuren ravinnepitoisuuden takia. (Sirviö 2004, 83; Puutarha.net 2012.) 

2.2 Seulat 

Seulonnalla pyritään poistamaan mullasta epäpuhtaudet, kuten juuret, ok-

sat ja kivet, sekä tasoittamaan suurimmat paakut. Seulonta myös sekoittaa 

mullan raaka-aineita tehden siitä tasalaatuista. Yleisemmät mullan valmis-

tuksessa käytettävät seulat ovat seulakauha, rumpuseula ja tähtiseula. 

2.2.1 Seulakauha 

Seulakauha on lisälaite, joka voidaan kiinnittää niin pyöräkuormaajaan 

kuin kaivinkoneeseen. Seulakauha varsinaisen seulomisen lisäksi muun 

muassa ilmastaa, saostaa ja sekoittaa materiaalin yhden työvaiheen aikana. 

(ALLU Finland Oy n.d. a.) 

 

Kauhassa seulontaterät pyörivät seulakampojen välissä. Seulontaterät ovat 

yleensä neljä- tai viisisakaraisia noin 10 mm paksuja kiekkoja (kuva 1). 

Sekä seulontaterät että seulakammat ovat vaihdettavia, mikä alentaa käyt-

tökustannuksia. Lopputuotteen jaekoko vaihtelee kampojen välien ja terien 

leveyden mukaan. Tyypillisiä jaekokoja on 0–15, 0–25 ja 0–35 mm. 

(ALLU Finland Oy n.d. a.) 

 

 

Kuva 1. ALLUn seulakauha (ALLU Finland Oy n.d. a). 
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Kuva 2. Nelisakarainen seulontaterä (ALLU Finland Oy n.d. b). 

Seulakauhoja valmistaa muun muassa ALLU Finland Oy ja REMU Oy. 

2.2.2 Rumpuseula 

Rumpuseulassa seulonta tapahtuu nimensä mukaisesti rummussa. Rumpu 

on lieriön muotoinen verkkomainen kappale. Rummussa on sisällä kier-

teet. Materiaali syötetään rumpuun syöttösuppilon kautta, josta materiaali 

menee rumpuun. Rummussa materiaali liikkuu kierteitä pitkin rummun 

pyörivän liikkeen mukana. Kaikki rummun verkon silmäkokoa isompi ai-

nes tulee kierteitä pitkin ulos rummusta ja siirtyy kuljetinta pitkin kasalle. 

Seulottu materiaali, joka on mennyt verkosta läpi, johdetaan eri kasaan. 

Rumpuseuloja valmistaa muun muassa Komptech ja Neuenhauser Group. 

(Komptech Group 2013.) 

 

 

Kuva 3. Rumpuseula (Neuenhauser Group n.d.). 

2.2.3 Tähtiseula 

Tähtiseulassa seulottava materiaali syötetään syöttösuppiloon, josta mate-

riaali kulkeutuu seulaelementille. Seulaelementti koostuu lomittain sijoite-

tuista seulontaterärivistöistä. Seulontaterät ovat tähdenmuotoisia, joko 
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kumisia tai teräksisiä osia. Terärivistöt pyörivät samansuuntaisesti seuloen 

materiaalin. Seulonta-alite tippuu terien välistä alitekuljettimelle, seulon-

taylite taas kulkeutuu seulaelementtiä pitkin eri kasaan. Seulotun materiaa-

lin raekoko riippuu seulontaterien terävälistä. (REMU Oy n.d.; Screen 

USA n.d.) 

 

 

Kuva 4. Tähtiseulan toimintaperiaate (Screen USA n.d.). 

Tähtiseuloja valmistavat muun muassa REMU Oy, Komptech ja Neuen-

hauser Group. 

3 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Mullan valmistuksen kannalta oleelliset lait ovat lannoitevalmistelaki 

539/2006, maa- ja metsätalousministeriön asetukset lannoitevalmisteita 

koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 11/12 ja lannoite-

valmisteista 24/11 sekä ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja valtioneuvos-

ton asetus ympäristönsuojelusta 713/2014. 

 

Muita mullan valmistukseen vaikuttavia lakeja ovat jätelaki 646/2011, val-

tioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 ja ympäristöministeriön Maa-

ainesten hyödyntäminen -opas kaivettujen maa-ainesten luokittelusta jät-

teeksi ja hyödyntämiskelpoisuuden arvioinnista. 

3.1 Rekisteröinti 

Rekisteröinnin kannalta tärkein laki on lannoitevalmistelaki 539/2006. 

Siinä säädellään muun muassa lannoitteiden valmistusta, merkintä- ja 

pakkausvaatimuksia ja toiminnan harjoittamista. Tarkennuksia lannoite-

valmistelain säädöksiin on maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 

lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnas-

ta 11/12 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmis-

teista 24/11. Tähän lukuun on koottu rekisteröintiin liittyvästä lainsäädän-

nöstä mullan valmistuksen kannalta tärkeimmät kohdat. 
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3.1.1 Yleiset vaatimukset 

Lannoitevalmistelain yleiset vaatimukset säätävät yleisiä vaatimuksia toi-

minnan harjoittajalle lannoitevalmisteiden raaka-aineiden turvallisuudesta 

ja toiminnan harjoittajan laitteista ja tiloista. 

  

”Lannoitevalmisteiden on oltava tasalaatuisia, turvallisia ja käyttötarkoi-

tukseensa sopivia ja niiden tulee täyttää lannoiteasetuksessa, sivutuotease-

tuksessa ja tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut 

vaatimukset. Lannoitevalmiste ei saa sisältää sellaisia määriä haitallisia 

aineita, tuotteita tai eliöitä, että sen käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä voi 

aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kas-

vien terveydelle taikka ympäristölle. Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden 

tulee olla turvallisia ja sellaisia, että niistä valmistetut lannoitevalmisteet 

täyttävät niille asetut laatuvaatimukset.” (Lvl 539/2006 2:5 §.) 

 

”Toiminnanharjoittajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet ja kalusto 

lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden valmistukseen, säilytykseen 

ja kuljetukseen. Toiminnanharjoittajan on noudatettava riittävää huolelli-

suutta ja varovaisuutta lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden käsit-

telyssä, käytössä, kuljetuksessa ja varastoinnissa terveys-, turvallisuus- ja 

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.” (Lvl 539/2006 2:5 §.) 

 

”Vain sellaisia lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi kuuluu joko kansal-

liseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai EY-lannoitteiden 

osalta lannoiteasetuksen liitteenä julkaistavaan Euroopan yhteisön (EY) 

lannoitetyyppien luetteloon, saa tuoda maahan, saattaa markkinoille tai 

valmistaa markkinoille saattamista varten.” (Lvl 539/2006 2:6 §.) 

3.1.2 Merkintä- ja pakkausvaatimukset 

”Lannoitevalmisteessa, joka saatetaan markkinoille, on oltava tuoteseloste. 

Tuoteselosteessa on annettava kirjallisesti tiedot lannoitevalmisteen tyyp-

pi- ja kauppanimestä, ominaisuuksista, käytöstä, koostumuksesta, valmis-

tajasta ja maahantuojasta.” (Lvl 539/2006 2:8 §.) 

 

”Kasvualustan raaka-aineet on ilmoitettava tuoteselosteessa tilavuuden 

mukaisessa järjestyksessä. Myös kaikki lisätyt lannoitteet, kalkitusaineet, 

maanparannusaineet ja veden tai ravinteiden sitomista lisäävät aineet sekä 

niiden määrä on ilmoitettava.” (MMM:n asetus 24/11 liite I:5.) 

 

”Tuoteseloste on painettava tai kiinnitettävä lannoitevalmistepakkaukseen. 

Irtotavarassa tuoteseloste voidaan kuitenkin liittää lannoitevalmisteen mu-

kana seuraaviin asiakirjoihin ja sen tulee olla helposti saatavilla valvontaa 

varten.” (Lvl 539/2006 2:8 §.) 
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3.1.3 Toiminnan harjoittaminen 

Toiminnan harjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta Elintar-

viketurvallisuusvirastolle, jonka liitteeksi on laitettava omavalvontasuun-

nitelma. Toiminnan harjoittajan on myös pidettävä toimistaan kirjaa. 

 

”Toiminnanharjoittajan on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjal-

linen ilmoitus toiminnastaan, toiminnassa tapahtuvista olennaisista muu-

toksista ja toiminnan lopettamisesta” (Lvl 539/2006 3:11 §). 

 

”Toiminnanharjoittajan on tunnettava lannoitevalmisteiden laadun kannal-

ta kriittiset valmistus- ja käsittelyvaiheet, jotta toiminnasta ei aiheudu vaa-

raa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kasvien terveydel-

le taikka ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on valvottava säännöllisesti 

valmistuksen ja käsittelyn kriittisiä vaiheita (omavalvonta). Omavalvon-

nasta on laadittava kirjallinen suunnitelma, joka on toimitettava Elintarvi-

keturvallisuusvirastolle.” (Lvl 539/2006 3:13 §.) 

 

”Toiminnanharjoittajan, joka valmistaa tai teknisesti käsittelee markkinoil-

le saattamista varten, saattaa markkinoille, tuo maahan tai vie maasta lan-

noitevalmisteita tai niiden raaka-aineita, on pidettävä toiminnastaan ajan 

tasalla olevaa tiedostoa, josta on voitava vaikeuksitta selvittää valvontaa 

varten tarpeelliset tiedot. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja 

niiden raaka-aineiden ostot ja alkuperä, kuinka paljon lannoitevalmisteita 

ja niiden raaka-aineita on teknisesti käsitelty ja valmistettu, lannoiteval-

misteiden ja niiden raaka-aineiden myynnit ja muut luovutukset sekä va-

rastointipaikat.” (Lvl 539/2006 3:12 §.) 

 

”Toiminnanharjoittajan on lannoitevalmisteiden jäljitettävyyden varmis-

tamiseksi säilytettävä valvontaa varten tarpeelliset tiedot lannoitevalmis-

teiden alkuperästä ja luovuttamisesta” (Lvl 539/2006 3:12 §). 

3.2 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulaissa 527/2014 ja valtionneuvoston asetuksessa ympä-

ristönsuojelusta 713/2014 on asetettu vaatimukset ympäristöluvan hakemi-

selle sekä kerrottu lupahakemuksen sisältö ja lupakäsittelyn vaiheet. 

3.2.1 Yleiset vaatimukset 

Ympäristösuojelulain yleisissä vaatimuksissa on säädetty yleisiä vaati-

muksia ympäristön pilaantumisen estämiseksi tai ympäristön pilaantumi-

sen minimoimiseksi. 

 

”Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuk-

sista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 

vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus)” (YSL 527/2014 

2:6 §). 
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”Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön 

pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida ko-

konaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.” (YSL 

527/2014 2:7 §.) 

 

”Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksi-

en mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai 

sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä” (YSL 527/2014 2:11 §). 

 

”Ympäristöluvan myöntämistä koskeva päätös voidaan määrätä olemaan 

voimassa toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa 

määräajan päättyessä, jollei lupapäätöksessä ole toisin määrätty.” (YSL 

527/2014 9:87 §.) 

3.2.2 Ympäristöluvan tarve 

”Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta sääde-

tään liitteen 1 taulukossa 1(direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lu-

pa (ympäristölupa). 

 

Ympäristölupa on lisäksi oltava: 

1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole 

vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 

luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista; 

3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuh-

teista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta.” (YSL 527/2014 4:27 §.) 

3.2.3 Lupamenettely 

Ympäristölupahakemus toimitetaan kirjallisesti lupaviranomaiselle. Lupa-

viranomainen tiedottaa lupahakemuksesta kuuluttamalla. 

 

”Lupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle kirjalli-

sesti. Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvi-

tys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkitykselli-

sistä seikoista.” (YSL 527/2014 5:39 §.) 

 

”Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden 

oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistu-

tuksia lupa-asian johdosta” (YSL 527/2014 5:43 §). 

 

”Lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä 

vähintään 30 päivän ajan toiminnan vaikutusalueen kuntien ilmoitustau-

luilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) sääde-

tään. Kuulutus on julkaistava myös lupaviranomaisen internetsivuilla, jol-

loin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 

lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen 

ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on 
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ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviäväs-

sä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen 

ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi 

niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.” (YSL 527/2014 5:44 §.) 

3.2.4 Lupaharkinta ja lupamääräykset 

Ympäristöluvassa lupaviranomainen voi määrätä toiminnan harjoittajalle 

lupamääräyksiä, joilla pyritään estämään tai minimoimaan ympäristön pi-

laantuminen. 

 

”Lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytyk-

set ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset 

ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä 

yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristölupa on 

myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen säännösten vaatimukset.” (YSL 527/2014 6:48 §.) 

 

”Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat 

lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yk-

sinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta 

tai sen vaaraa; 

3) 16—18 §:ssä kiellettyä seurausta; 

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan 

tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 

toiminnan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tua kohtuutonta rasitusta.” (YSL 527/2014 6:49 §.) 

 

”Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittami-

sesta sekä päästöpaikan sijainnista; 

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen 

ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa.” (YSL 527/2014 6:52 §.) 

4 KASVUALUSTAT 

Kasvualustojen ominaisuudet vaikuttavat oleellisesti kasvien kasvuun ja 

hyvinvointiin. Ominaisuudet voidaan jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin ja 

biologisiin ominaisuuksiin. Nämä ominaisuudet ovat keskenään jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ja muutokset yhdessä ominaisuudessa vaikuttavat 

väistämättä muihin ominaisuuksiin ja sitä kautta myös kasvien kasvuun. 

(Sirviö 2004, 10.) 
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4.1 Fysikaaliset ominaisuudet 

Huokoisuudella tarkoitetaan maahiukkasten välissä olevien ilman tai ve-

den täyttämiä huokosia, niiden osuutta kasvualustan kokonaistilavuudesta 

ja erityyppisten huokosten välistä suhdetta. Kasvualustan huokoisuus vai-

kuttaa sen happipitoisuuteen, veden käyttäytymiseen, tiiviyteen ja sitä 

kautta myös kantavuuteen. Hyvä kasvualusta sekä pidättää että läpäisee 

vettä hyvin. Huokoisuuteen vaikuttavat kivennäisaineksen raekoko, rakei-

den pintarakenne, raemuoto, maa-aineksen tiiviysaste sekä eloperäisen ai-

neksen laatu ja määrä. Huokostilavuuden tulisi olla vähintään 40 %. (Sir-

viö 2004, 16; Soini 2009, 153–154.) 

 

Kasvualustan tiiviys vaikuttaa kasvien kasvuun monella tavalla. Jos kas-

vualusta ei ole riittävän tiivis, kasvit eivät kiinnity siihen tukevasti. Toi-

saalta kasvillisuus ei viihdy liian tiiviissä kasvualustassa. Mikäli kasvu-

alusta tiivistyy liikaa, sen ilmahuokosten määrä pienenee. Tämän seurauk-

sena juuriston hapensaanti heikkenee ja kasvien juuristokerrokseen ka-

saantuu haitallisia kaasuja. Liian tiiviin kasvualustan vedenläpäisykyky 

heikkenee, jolloin vesi ei imeydy pinnan läpi vaan kulkeutuu pintaa pitkin 

vieden ravinteita mukanaan. (Sirviö 2004, 17–18.) 

4.2 Kemialliset ominaisuudet 

Kasvin kasvulle ja normaalille kehitykselle välttämättömät ravinteet luoki-

tellaan makro- eli pääravinteisiin ja mikro- eli hivenravinteisiin (taulukko 

1). Kasvi voi ottaa ravinteita vain tietyssä kemiallisessa muodossa. (Sirviö 

2004, 26–27.) 

Taulukko 1. Kasviravinteet. 

Makro- eli pääravinteet Mikro- eli hivenravinteet 

Hiili (C) Rauta (Fe) 

Vety (H) Mangaani (Mn) 

Happi (O) Kupari (Cu) 

Typpi (N) Sinkki (Zn) 

Fosfori (P) Molybdeeni (Mo) 

Kalium (K) Boori (B) 

Kalsium (Ca) Kloori (Cl) 

Magnesium (Mg) Rikki (S) 

 

Kasvualustan sisältämät vesiliukoiset ravinteet kasvi ottaa juuriston kautta. 

Tämä edellyttää sitä, että kasvualustassa olevassa vedessä on jatkuvasti 

siihen liuenneita ravinteita. Veteen liuenneet ravinteet voivat kulkeutua 

juuriston luokse massavirtauksena tai diffuusion avulla. Massavirtauksessa 

liikkuva vesi kuljettaa ravinteita, diffuusiossa ravinteet siirtyvät korkeam-

masta pitoisuudesta alhaisempaan ilman veden kuljettavaa vaikutusta. 

(Sirviö 2004, 27.) 

 

Kasvualustan happamoituminen on joko luontaista tai seurausta ihmisen 

toiminnasta. Luontaisessa happamoitumisessa eloperäisen aineksen hajo-

tus ja kasvien juurisolujen hengitys tuottavat hiilidioksidia, josta muodos-
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tuu kasvualustassa hiilihappoa. Happamoitumista tapahtuu myös lannoit-

teissa tulevan ammoniumtypen nitrifikaation seurauksena. (Sirviö 2004, 

35–36.) 

 

Kasvualustoiden happamuus vaikuttaa ravinteiden käyttökelpoisuuteen, 

esimerkiksi happamuuden lisääntyessä fosforin saatavuus vähenee. Hap-

pamuuden nousu lisää myös joidenkin haitallisten aineiden saatavuutta. 

(Sirviö 2004, 36–37.) 

 

Kasvualustan johtoluku ilmaisee maanesteeseen liuenneiden ravinnesuolo-

jen kokonaispitoisuutta. Mitä korkeampi johtoluku, sitä enemmän maanes-

teessä on liuenneita suoloja. Liian korkea johtoluku vaikeuttaa kasvien ve-

denottoa. Korkeat typpi- ja rikkipitoisuudet nostavat johtolukua. (Soini 

2009, 157.) 

4.3 Biologiset ominaisuudet 

Humus on rakenteeltaan kevyttä ja huokoista, mikä kuohkeuttaa maata ja 

lisää sen kimmoisuutta. Humuksella on suuri merkitys kasvualustassa 

muun muassa vesitalouden, ravinteiden ja rakenteen kannalta (taulukko 2). 

Näiden lisäksi humus lisää pieneliöiden viihtyvyyttä maassa, mikä edistää 

ravinteiden muuttumista kasveille käyttökelpoiseen muotoon. ( Sirviö 

2004, 45–46.) 

Taulukko 2. Humuksen merkitys kasvualustassa. 

Vesitalous Ravinteet Rakenne 

Lisää maan vedenpi-

dätyskykyä 

Parantaa ravinteiden 

varastointikykyä 

Lisää maan ilmavuutta 

Parantaa veden kul-

kua 

Estää huuhtoutumista 

ja eroosiota 

Helpottaa muokatta-

vuutta 

Tasaa kasvien veden 

saantia 

Alentaa korkeaa joh-

tolukua ja vähentää 

happamuuden haittoja 

Parantaa maan kestä-

vyyttä tiivistystä vas-

taan 

 

Maaperäeliöstö hajottaa ja muuntaa eloperäisen aineksen kasveille käyttö-

kelpoiseen muotoon. Eliöstö myös vastaa typen ja hiilen muuntamisesta 

kasveille käyttökelpoiseen muotoon sekä kivennäisaineiden kuten fosfo-

rin, rikin, raudan, kaliumin ja magnesiumin vapauttamisesta kiertokul-

kuun. Kaikki maaperän eliöistä eivät kuitenkaan ole kasveille hyödyllisiä, 

vaan voivat aiheuttaa kasvitauteja. (Sirviö 2004, 46–47.) 

 

Eliöstön hyvinvoinnille pätee hyvin pitkälti samat perusolosuhteet kuin 

kasveille. Eliöstön hyvinvointi taas on edellytys kasvualustan hyvälle toi-

mintakyvylle. Kasvualustassa tulee olla riittävästi ilmaa maaperäeliöstön 

hengittämistä varten sekä riittävästi eloperäistä ainesta ravinnoksi. Liialli-

nen ravinteiden määrä sekä raskasmetallien ja torjunta-aineiden saastutta-

ma maa on eliöstölle haitallista. (Sirviö 2004, 57.) 
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4.4 Kasvualustatyypit 

Kasvualustoja on monenlaisia moneen eri käyttökohteeseen. Eri käyttö-

kohteiden kasvualustoilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Kaikilla kas-

vualustoilla on kuitenkin peruslaatuvaatimukset, jotka ovat: 

 kasvien juurtumisen täytyy olla mahdollista 

 kasvualusta ei saa sisältää haitallisia aineita 

 kasvualusta ei saa sisältää haitallista määrää rikkakasvinsiemeniä 

 kasvualusta ei saa olla ihmisten tai eläinten terveydellä haitallista 

 kasvualustan fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien 

tulee olla käyttökohteeseen sopivia. (Soini 2009, 152.) 

 

Kasvualustat voidaan jakaa Viherympäristöliiton suositusten mukaan kuu-

teen kategoriaan: 

 nurmikot AI-III 

 vaateliaat puut, pensaat ja perennat 

 vaatimattomat puut, pensaat ja perennat 

 kuivat niityt 

 karut alueet 

 kotipihat. (Tajakka 2011, 44.) 

4.4.1 Kasvualustatyyppien eroavaisuudet 

Kasvualustat eroavat toisistaan ravinnepitoisuuksien ja rakeisuuskäyrien 

osalta pH:ta lukuun ottamatta.  Kaikissa kuudessa kasvualustassa suositel-

tava pH on noin 5,5–6. Tärkeimmät eroavaisuudet ravinnepitoisuuksien 

osalta on esitetty taulukossa 3 ja rakeisuuskäyrien osalta taulukossa 4. 

Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 1. (Tajakka 2011, 44.) 

Taulukko 3. Kasvualustojen suositeltavat ravinnepitoisuudet. 

Ominaisuus Yksikkö Nurmikot 

AI-III 

Vaateliaat 

puut ym. 

Vaatimattomat 

puut ym. 

Johtoluku 10x mS/cm 3–6 2–6 1,5–4 

Orgaaninen 

aines 

paino-% 6–10 6–14 8–12 

Typpi mg/l 35–100 15–60 10–30 

Fosfori mg/l 10–30 10–30 5–20 

Kalium mg/l 150–300 150–450 75–250 

  Kuivat niityt Karut alueet Kotipihat 

Johtoluku 10x mS/cm 0,5–2 0,5–2,5 3–6 

Orgaaninen 

aines 

paino-% 1–4 4–6 8–16 

Typpi mg/l 1–5 5–20 35–100 

Fosfori mg/l 3–10 5–12 10–30 

Kalium mg/l 50–150 50–150 150–400 

 

Taulukon 3 tiedoista voidaan päätellä, että nurmikoille AI-III, vaateliaille 

puille, pensaille ja perennoille, vaatimattomille puille, pensaille ja peren-
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noille sekä kotipihoille soveltuvat kasvualustat vaativat enemmän ravintei-

ta ja orgaanista ainesta kuin kuivat niityt ja karut alueet. 

Taulukko 4. Kasvualustojen rakeisuuskäyrien erot. 

Ominaisuus Nurmikot 

AI-III, ko-

tipihat 

Vaateliaat 

puut ym. 

Vaatimattomat 

puut ym. 

Karut 

alueet, 

kuivat 

niityt 

Keskiraekoko 

𝒅𝟓𝟎 

0,063–0,2 

mm 

0,063 mm 0,2 mm 0,2–0,6 

mm 

Hienoaineksen 

määrä (0,063 

mm läpäisy-

 %) 

35–45 % 45–55 % 20–30 % 10–20 % 

Karkea-

aineksen mää-

rä (2,0 mm 

läpäisy-%) 

90–100 % 85–95 % 85–95 % 85–95 % 

 

Taulukon 4 tiedoista voidaan päätellä, että vaateliaille puille, pensaille ja 

perennoille soveltuva kasvualusta vaatii enemmän hienoainesta kuin muut. 

Vähiten hienoainesta vaativat karuille alueille ja kuiville niityille soveltu-

vat kasvualustat. Karkean aineksen määrässä ei suuria eroja ole huomatta-

vissa. 

5 TOIMINNAN JA ALUEIDEN KUVAUS 

Maarakennus Talpa Oy aloitti mullan valmistamisen vuonna 2012. Yritys 

hankki ALLU Finland Oy:n valmistaman seulakauhan, ja multaa alettiin 

valmistaa siihen asti ylijäämämaiden läjitysalueena toimineena Vanhamä-

entien laidassa Mikkelin Vuolingolla sijaitsevalla alueella. Parin vuoden 

ajan toiminta oli pienimuotoista, ja valmistettu multa käytettiin pääasiassa 

yrityksen omissa urakoissa. Vuonna 2014 päätös toiminnan kasvattamises-

ta ja myynnin lisäämisestä oli kypsynyt siihen vaiheeseen, että yritys päät-

ti rekisteröidä toimintansa. 

 

Nykyään toimintaa harjoitetaan kahdella eri multa-alueella, joissa myyn-

tiin valmistetaan kolmella eri kauppanimellä kahta erilaista levitysvalmista 

kasvualustaa. Kasvualustat soveltuvat nurmikolle ja istutukseen. Tuottei-

den kauppanimet ovat Talpan lannoitettu ja kalkittu istutusmulta, Talpan 

lannoitettu ja kalkittu nurmikkomulta sekä Talpan kalkittu nurmikkomulta. 

 

Raaka-aineina jokaisessa kolmessa kasvualustassa käytetään raakamultaa 

(pintamaa/vanha pelto) ja hienorakeista kivennäismaata (hiekka). Raaka-

aineena käytettävä raakamulta saadaan yrityksen omilta työmailta. Hieno-

rakeinen kivennäismaa saadaan joko omilta työmailta tai ostetaan. Lisäai-

neina tuotteissa käytetään kalkkia ja lannoitetuissa tuotteissa lannoitetta. 

Käytettävä lannoite on YaraMila Puutarhan Y 2 (NPK 6-5-20). 
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Varsinaisessa valmistusprosessissa yksinkertaisuudessaan raaka-aineista ja 

lisäaineista tehdään seos, mikä sekoitetaan ja seulotaan seulakauhalla val-

miiksi mullaksi. Seulonnassa tulee valmiin tuotteen lisäksi seulontajätettä 

(esimerkiksi oksat, juuret ja kivet). Seulontajäte varastoidaan erillään ja 

kuljetetaan hyväksytylle läjitysalueelle. Jokaisen tuotteen seossuhteet ovat 

hieman erilaiset, jotta tuote täyttää siltä vaaditut vaatimukset esimerkiksi 

ravinteiden ja rakeisuuskäyrän osalta. 

 

Valmiista tuotteista otetaan eräkohtaisesti sekä jokaista 2000 m³:ä kohden 

yksi näyte, jotta tuotteesta voidaan korjata mahdolliset laatupoikkeamat. 

Näytteet tutkitutetaan Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:llä. Näytteet otetaan 

ja tutkitaan ennen kuin tuote menee asiakkaille. Näytteistä tutkitaan: 

 pH 

 johtokyky 

 liukoinen fosfori (P) 

 liukoinen kalium (K) 

 vesiliukoinen typpi (N) 

 kalsium (Ca) 

 magnesium (Mg) 

 rikki (S) 

 boori (B) 

 kupari (C) 

 mangaani (Mn) 

 sinkki (Zn) 

 orgaaninen aines 

 tilavuuspaino 

 kosteus 

 mekaaninen maa-analyysi (rakeisuuskäyrä). 

5.1 Alueet 

Maarakennus Talpa Oy:llä on kaksi mullan valmistamiseen tarkoitettua 

aluetta: Vuolingon multa-alue ja Työmiehenkadun multa-alue. Molemmil-

la alueilla tuotetaan kaikkia kolmea multatuotetta. 

5.1.1 Vuolingon multa-alue 

Vuolingon multa-alue on kooltaan noin 1,3 hehtaaria. Multa-alue on enti-

nen läjitysalue pellon laitamilla. Aluetta rajoittaa koillisesta Heilajoki. 

Heilajoen takana on pientaloasutusta. Multa-alueen ja asutuksen välissä on 

myös vähäistä puustoa näkösuojana. Alueelle vie yksi tonttiliittymä, joka 

on suojattu puomilla. Puomilla pyritään säätelemään alueen liikennettä ja 

estämään asiattomien oleskelu alueella. 

 

Mullan valmistus sekä valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden varastointi 

on sijoitettu alueen pohjoispäätyyn. Alueen ja Heilajoen väliin on tehty 

painanne, jolla pyritään estämään raaka-ainekasoista ja valmiista tuotteista 

hulevesiin liuenneiden ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutuminen jokeen. 
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Kuva 5. Vuolingon multa-alue on merkitty punaisella. 

 

 

Kuva 6. Vuolingon multa-alue. 

5.1.2 Työmiehenkadun multa-alue 

Työmiehenkadun multa-alue on kooltaan neljä hehtaaria. Alue on vanhaa 

niittyä. Multa-alue sijaitsee Mikkelin lentokentän kupeessa teollisuus- ja 

varastoalueeksi kaavoitetulla alueella. Kuten Vuolingon multa-alueelle, 

tällekin alueelle vie vain yksi puomilla suojattu tonttiliittymä. 

 

Varsinainen mullan valmistus sekä tuotteiden ja raaka-aineiden varastointi 

sijoittuu alueen pohjoispäätyyn. Mullan valmistus alueella aloitettiin vuo-

den 2015 alussa, mitä ennen alue muokattiin siihen soveltuvaksi. Aluetta 

muokattaessa siitä kaavittiin noin 50–90 cm:n paksuudelta mullan raaka-

aineeksi soveltuvaa multaa ja mutaa. 
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Kuva 7. Työmiehenkadun multa-alue on merkitty punaisella. Multaa valmistetaan 

vihreällä alueella.  

 

 

Kuva 8. Työmiehenkadun multa-alue. 

6 REKISTERÖINTIPROSESSI JA SIIHEN VAADITTAVAT 

ASIAKIRJAT 

Varsinainen rekisteröinti tapahtuu kirjallisesti toiminnan aloitusilmoituk-

sella Elintarviketurvallisuusvirastolle. Laitoshyväksyntä täytyy tehdä, mi-

käli seosmullan valmistuksessa käytetään raaka-aineena elintarviketeolli-

suudesta peräisin olevia multajakeita. Elintarviketurvallisuusvirastolle on 

myös tehtävä ilmoitus toiminnan olennaisista muutoksista sekä toiminnan 

lopettamisesta. (MMM:n asetus 11/12 1 §.) 

 

Toiminnan aloitusilmoitukseen kirjattavat tiedot ovat 

 toimijan perustiedot 

 toimipaikan yhteystiedot ja toimiala 

 valmistettavat tuotteet 

 lyhyt kuvaus toiminnasta ja laitoksesta.  

(Evira n.d.) 

 

Toiminnan aloitusilmoituksen liitteiksi vaaditaan valmisteiden tuotetiedot 

ja omavalvontasuunnitelma. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukausi ennen 

toiminnan aloittamista, ja siinä on myös ilmoitettava mahdollinen toimin-

nan kausiluontoisuus. (MMM:n asetus 11/12 1 §; Evira n.d.) 
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6.1 Tuoteseloste 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen nro 24/11 liitteessä 1:5 on mää-

rätty tiedot, mitä kasvualustan tuoteselosteessa tulee olla (taulukko 5); liit-

teessä 3 on näiden tietojen sallitut poikkeamat (taulukko 6). Taulukossa 3 

ilmoitettujen tietojen lisäksi tuoteselosteessa voidaan ilmoittaa rakeisuus-

käyrä, karkeusaste sekä sivu- ja hivenravinteiden määrät. Raaka-aineet on 

ilmoitettava tilavuuden mukaisessa järjestyksessä. 

Taulukko 5. Kasvualustan tuoteselosteessa vaaditut tiedot. 

Ominaisuus Yksikkö 

Raaka-aineet  

Lisätyt aineet  

Liukoinen fosfori mg/l tai mg/kg 

Liukoinen kalium mg/l tai mg/kg 

Vesiliukoinen typpi mg/l tai mg/kg 

Tilavuuspaino* g/l tai kg/m³ 

pH  

Johtokyky mS/m 

Kosteus % 

Orgaanisen aineksen määrä 

(hehkutushäviö) 

% kuiva-aineesta 

*Tilavuuspaino on ilmoitettava, jos ravinteet ilmoitetaan tilavuutta kohden 

eli mg/l. 

 

Taulukko 6. Kasvualustan tuoteselosteen ominaisuuksien sallitut poikkeamat. 

Ominaisuus Sallittu poikkeama 

Johtokyky ±50 %:n suhteellinen poikkeama 

pH -0,5/+1 yksikköä 

Liukoiset pääravinteet ±50 %:n suhteellinen poikkeama 

Liukoiset sivu- ja hivenravinteet ±100 %:n suhteellinen poikkeama 

Kosteus ±25 %:n suhteellinen poikkeama 

Orgaanisen aineksen määrä 

(hehkutushäviö) 

±25 %:n suhteellinen poikkeama 

Jos orgaanisen aineksen määrä 

on 5 % tai alle 

±50 %:n suhteellinen poikkeama 

Karkeusaste ±25 %:n suhteellinen poikkeama 

Tilavuuspaino ±25 %:n suhteellinen poikkeama 

Rakeisuuskäyrä ±50 %:n suhteellinen poikkeama 

 

Tuotteet eivät saa sisältää salmonellaa eivätkä Escherichia coliea -

bakteeria 25 grammassa näytettä yli 1000 pmy/g. Irtotavarana myytävissä 

kasvualustoissa saa roskia (lasi, metalli, muovit, luut, kivet) olla maksi-

missaan 0,5 % tuorepainosta ja rikkakasvien siemeniä 5 itänyttä litrassa. 

Mikäli rikkakasvien siemeniä on enemmän tai asiaa ei ole tutkittu, tulee 

tuoteselosteessa olla maininta ”tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin-

siemeniä”. (MMM:n asetus 24/11 liite 4.) 
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6.2 Omavalvontasuunnitelma 

Vaikka omavalvontasuunnitelma tulee olla toiminnan aloitusilmoituksen 

liitteenä, sen perimmäinen tarkoitus on olla kirjallinen työ- ja toimintaohje 

yrityksen henkilökunnalle. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan muun 

muassa käsittelyn kriittiset vaiheet, ongelmatilanteisiin varautuminen ja 

niiden ennaltaehkäisy sekä se miten toimitaan, jos tuotteessa tai valmis-

tuksessa havaitaan riski. (Evira 2012, 1.) 

 

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja päivitettävä, jos toi-

minnassa tapahtuu oleellisia muutoksia. Tällöin on myös päivitetty oma-

valvontasuunnitelma toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle yhdessä 

toiminnan muutosilmoituksen kanssa. (MMM:n asetus 11/12 4 §.) 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nro 11/12 on käsitelty lannoi-

tevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta. Sen 

liitteessä 2 on esitetty tiedot, jotka omavalvontasuunnitelmassa on oltava: 

 toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ja suunnitelma henkilökunnan 

perehdyttämisestä 

 markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden tuotekohtaiset raaka-

aineet sekä niiden alkuperä ja laatu 

 eräkohtaisen jäljitettävyyden varmentaminen 

 tuotanto- ja toimintaprosessi ja sen 

o kriittiset valvontapisteet ja toimenpiderajat 

o korjaustoimenpiteet, jos toimenpiderajat ylitetään 

o tiedot käytössä olevista tiloista, koneista ja laitteista 

 toimintaohjeet häiriötilanteita varten 

 laadunvalvonta- ja näytteenottosuunnitelma 

 toimenpiteet, joihin ryhdytään, mikäli tuotteet eivät täytä niille asetet-

tuja laatuvaatimuksia 

 tuotteiden ja niiden raaka-aineiden varastointi-, säilytys- ja kuljetus-

tiedot. 

7 YMPÄRISTÖLUPA 

Mullan valmistus vaatii viranomaishyväksynnän. Mullan valmistuksen 

piirteistä riippuu, millaisessa muodossa hyväksyntä vaaditaan. Kyse on 

muun muassa siitä, millaisia raaka-aineita käytetään ja millaisella alueelle 

ja millaisella tekniikalla toimintaa harjoitetaan. Tässä luvussa käsitellään 

Maarakennus Talpa Oy:n toimintaan soveltuvat eri lupavaihtoehdot, luvan 

valinta sekä pääpiirteittäin varsinainen lupa ja sen hankinta. 

7.1 Tarvittavat luvat 

Tämänkaltaiselle seosmullan valmistamiselle ympäristöluvan tarve ei ole 

yksiselitteinen, mutta lupa on mahdollista hakea. Ylijäämämaa voidaan 

luokitella jätteeksi, jolloin toiminnassa varastoidaan, esikäsitellään ja hyö-

dynnetään jätettä. Tällainen toiminta on ympäristöluvan vaativaa. Toimin-

ta on myös ammattimaista, ja siitä saattaa aiheutua naapureille erään naa-

purussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta, esimerkiksi melua ja pö-
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lyä. Myös tällöin olisi ympäristölupa hankittava. (Savo, sähköpostiviesti 

26.1.2015.) 

 

Toisaalta viranomaishyväksynnän voisi hankkia muillakin keinoilla. Kos-

ka ylijäämämaa voidaan luokitella jätteeksi, olisi mahdollista hankkia jäte-

lain mukainen rekisteröinti. Yrityksen alueita käytetään varastoina, joten 

varastoilmoitus kunnan rakennusvalvontaan olisi yksi vaihtoehto. Mini-

missään tulisi tehdä kunnan ympäristösuojeluviranomaisille valvontail-

moitus, jossa kerrotaan mitä tehdään, milloin tehdään ja missä tehdään. 

(Savo, sähköpostiviesti 26.1.2015.) 

7.2 Luvan valinta 

Luvan valinnan kriteereinä olivat kustannukset, mutta myös luvasta saavu-

tettu hyöty. Kustannuksia ovat erilaiset lupien käsittelymaksut sekä lupa-

hakemuksien tekemiseen käytetyt työtunnit. 

 

Ympäristöministeriön julkaiseman Maa-ainesten hyödyntäminen -oppaan 

(2014, 10–13, 23–25) mukaan varmasti ja suunnitelmallisesti hyödynnet-

tävää maa-ainesta ei yleensä pidetä jätteenä. Maa-aineksen on oltava pi-

laantumatonta, ja pilaantumattomuus on pystyttävä osoittamaan tarpeen 

vaatiessa. Toiminnan varmuus ja suunnitelmallisuus voidaan osoittaa Elin-

tarviketurvallisuusviraston hyväksynnällä. Elintarviketurvallisuusviraston 

hyväksynnän katsotaan osoittavan jatkokäytön varmuuden sekä tuotteen 

kysynnän. Jatkokäytön varmuutena pidetään sitä, että maa-ainesta ei va-

rastoida yli vuotta. Maa-aines on myös voitava hyödyntää jatkossa ilman 

muuntamistoimia. Muuntamisena ei pidetä lajittelua, seulontaa, murskaus-

ta tai muuta mekaanista esikäsittelyä. 

 

Koska mullan seulonnassa käytettävä maa-aines ei sinänsä ole jätteeksi 

luokiteltavaa, päätettiin jätelain mukainen rekisteröinti karsia pois lupa-

vaihtoehdoista. 

 

Myös valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle päätettiin 

jättää lupavaihtoehdoista pois, vaikka se olisi ollut kaikin puolin halvin 

vaihtoehto. Todettiin, että valvontailmoitus ei tuo riittävää turvaa toimin-

nan pysyvyydelle. Valvontailmoitus ei vaadi naapureiden kuulemista. 

Naapureiden mielipide haluttiin kuulla, ettei siitä aiheudu jatkossa ongel-

mia. 

 

Varastoalueilmoitus kunnan rakennusvalvontaan hoidetaan toimenpidelu-

pana. Toimenpidelupa haetaan erinäisillä liitteillä varustetulla toimenpide-

lupahakemuksella. Toimenpidelupa vaatii naapureiden kuulemisen samoin 

kuin ympäristölupa. Käsittelymaksut toimenpideluvassa ovat 230 €. (Mik-

kelin kaupunki n.d.) 

 

Ympäristöluvalla saadaan kattavin viranomaishyväksyntä. Sen hyötynä on 

myös toiminnan pysyvyyden turvaaminen. Ympäristölupa voidaan hakea 

niin, että se on voimassa toistaiseksi, jolloin sillä ei ole mitään varsinaista 

takarajaa. 
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Ympäristöluvan käsittelymaksut riippuvat siitä, minkä ympäristönsuojelu-

lain pykälän mukaan lupaa haetaan. Tässä tapauksessa ympäristölupaa 

haetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n kohdan 3) toimintaan, josta saattaa 

ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 

17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta mukaan. Tällaisen 

hakemuksen käsittelymaksut ovat 778 €. 

 

Työtunneista koostuvat kustannukset arvioitiin ympäristöluvan ja toimen-

pideluvan hakemisessa olevan lähestulkoon yhtä suuret. Kokonaiskustan-

nukset ympäristöluvan hakemisessa nousevat hieman korkeammaksi kuin 

toimenpideluvassa, mutta ympäristöluvan hyötyjen katsottiin olevan sen 

verran suuremmat, että päädyttiin hakemaan ympäristölupaa. 

7.3 Ympäristölupa 

Ympäristölupahakemus toimitetaan kirjallisesti toimivaltaiselle lupaviran-

omaiselle, tässä tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Lupahakemukseen liitetään tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaiku-

tuksista, asianomaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Puutteellista 

hakemusta on myös mahdollista täydentää. (YSL 527/2014 5:39–40 §.) 

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 713/2014 2:3 §:n mukaan 

hakemuksen tulee sisältää: 

 hakijan yhteystiedot, toimiala ja sijaintipaikka 

 tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevasta toiminnasta 

 yleiskuvaus toiminnasta 

 tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista ja laitteistosta 

 tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista 

 tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä 

 tiedot syntyvistä jätteistä ja niiden määrästä 

 arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

 toiminnan suunniteltu ajankohta 

 selvitys sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista asianosaisista. 

8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyivät asiakirjat rekisteröitymistä ja ympä-

ristölupaa varten. Rekisteröityminen tehtiin Elintarviketurvallisuusviras-

tolle, ja siihen vaadittiin toiminnan aloitusilmoitus, tuoteselosteet ja oma-

valvontasuunnitelma. Ympäristölupaa haettiin kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaiselta ympäristölupahakemuksella. 

 

Toiminnan aloitusilmoitus (liite 2) oli yksinkertainen lomake, jolla ilmoi-

tettiin nimensä mukaisesti toiminnan aloittamisesta. Sen liitteiksi vaadit-

tiin tuoteselosteet ja omavalvontasuunnitelma. 

 

Tuoteselosteita (liite 3) tehtiin kolme, yksi jokaiselle myytävälle tuotteelle. 

Tuoteselosteista pyrittiin tekemään mahdollisimman helposti muokattavia, 

koska jokaisen valmistetun multaerän ominaisuudet poikkeavat hieman 
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toisistaan. Tuotteen ominaisuuksien lisäksi muuttuvia tietoja tuoteselos-

teessa ovat erätunnus sekä lisättyjen aineiden määrät. Jatkossa tuoteselos-

teita joudutaankin muuttamaan jokaiselle valmistetulle multaerälle sopi-

vaksi. Muutokset riippuvat multaeristä otettujen näytteiden tutkimustulok-

sista. 

 

Omavalvontasuunnitelman (liite 4) tarkoitus on olla työ- ja toimintaohje 

yrityksen henkilöstölle. Jatkossa omavalvontasuunnitelmaa on pidettävä 

ajan tasalla ja sitä on päivitettävä, jos yrityksen toimintaan tulee suuria 

muutoksia. 

 

Ympäristölupahakemus (liite 5) tehtiin yleiselle ympäristölupahakemus-

lomakkeelle. Kyseinen lomake soveltuu monelle erilaiselle toiminnalle. 

Tämän takia hakemuksessa oli paljon ylimääräisiä kohtia. Tyhjiä kohtia 

hakemukseen jäi myös sen takia, että Maarakennus Talpa Oy:n toiminta 

on melko pienimuotoista ja mullan valmistaminen ei välttämättä tarvitse 

ympäristölupaa. Lupahakemuksen tekoa helpotti kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisen lupaus hoitaa selvitykset rajanaapureiden kanssa. Mahdol-

liset jatkotoimenpiteet ja lupamääräykset selviävät, kun lupahakemus on 

käsitelty. Jatkotoimenpiteenä voi myös olla ympäristölupahakemuksen 

täydentäminen siinä tapauksessa, jos hakemus ei mene läpi. 

 

Tuotteistamisen vaikutukset Maarakennus Talpa Oy:n toimintaan ovat 

melko pienet. Oletettavaa on, että tuotteistaminen lisää myyntiä ja sitä 

kautta myös valmistettavan mullan määrää. Toisaalta valmistettavan mul-

lan määrä riippuu myös kysynnästä, minkä takia tuotannon kasvua on vai-

kea arvioida. Yrityksen multa-alueisiin tuotteistamisella ei ole vaikutusta. 

Alueet ovat kohtalaisen suuret, ja niillä on riittävästi tilaa kasvavalle tuo-

tannolle.  

 

Raaka-aineena käytettävä raakamulta hankitaan jatkossakin omilta työ-

mailta, jotta raaka-aineen laadusta voidaan varmistua. Raakamultaa on tä-

hän mennessä ollut valmistetun mullan raaka-aineeksi riittävästi tai jopa 

enemmän kuin on ollut tarvetta. Koska raakamultaa hankitaan vain omilta 

työmailta, ei voida pois sulkea mahdollisuutta, että kysynnän kasvaessa 

raakamultaa ei saada riittävästi omilta työmailta. Tällaisen tapauksen sat-

tuessa on päätettävä, hankitaanko raakamultaa muualta vai keskeytetäänkö 

tuotanto, kunnes raakamultaa taas saadaan omilta työmailta. 
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