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Valmistelu- ja lisätiedot 
Ympäristönsuojelutarkastaja Minna Ahlqvist, sähköposti 
minna.ahlqvist@porvoo.fi  
 
Porvoon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 
13.12.2016 § 214 myöntänyt kyseessä olevalle kiinteistölle maa-
ainesluvan. Kokouksessa 18.5.2021 lupaan on tehty vähäinen 
muutos. Maanrakennus Forsström Oy on toimittanut Porvoon 
kaupungin ympäristönsuojeluun liitteenä olevan toimenpideselosteen  
maa-aineslain 16 §:n mukaiseksi vähäiseksi poikkeamiseksi maa-
ainesluvasta. 
 
Maa-aineslain 16 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan 
voimassaoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa 
vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai 
annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä on, että 
poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat 
säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista 
eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.  
 
Maanrakennus Forsström Oy hakee muutosta lainvoimaiseen maa-
aineslupaan liitteiden mukaisesti. Maanrakennus Forsström Oy 
hakee myös maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta 
toimenpideselosteen mukaisesti muutoksenhausta huolimatta.  
 
Muutoshakemuksesta on pyydetty kommentit Porvoon kaupungin 
kaavoitukselta eikä heillä ollut huomautettavaa haettuihin muutoksiin 
nähden.  
 
Ympäristönsuojelupäällikkö 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteiden 
mukaiset vähäiset muutokset lainvoimaiseen maa-aineslupaan sekä 
luvan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. 
Lupavelvollisen on lisäksi huomioitava alueen asemakaavan 
yleismääräykset.  
 
Päätöksen käsittelystä peritään Porvoon kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 20.9.2016 § 109 hyväksymän maa-
ainestaksan mukaisesti 430 euroa.  
 
Päätöksen antopäivä on 19.12.2022, jolloin lupapäätöstä koskeva 
kuulutus ja lupapäätös liitteineen julkaistaan Porvoon kaupungin 
verkkosivuilla osoitteessa: www.porvoo.fi/asiointi-ja-

mailto:minna.ahlqvist@porvoo.fi


Porvoon kaupunki Ote pöytäkirjasta 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 120 13.12.2022 
 

paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/kuulutukset-lakisaateiset-
ilmoitukset/ 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä 
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 
Valitusoikeus lupapäätöksestä on maa-aineslain 20 a §:n mukaisilla 
asianosaisilla. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
Perustelut: 
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että edellä tekstissä ja 
liitteissä kuvatut muutokset eivät merkitse luvan olennaista 
muuttamista eivätkä vaikuta asianosaisen asemaan tai 
luonnonolosuhteisiin. Näin ollen muutos voidaan toteuttaa maa-
aineslain 16 §:n mukaisena vähäisenä muutoksena. Rakennus- ja 
ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan aloittamiselle 
muutoksenhausta huolimatta on maa-aineslain 21 §:n mukainen 
perustelty syy.  
 
Pykälä tarkastetaan heti. 
 
Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteiden 
mukaiset vähäiset muutokset lainvoimaiseen maa-aineslupaan sekä 
luvan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. 
Lupavelvollisen on lisäksi huomioitava alueen asemakaavan 
yleismääräykset.  
 
Päätöksen käsittelystä peritään Porvoon kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 20.9.2016 § 109 hyväksymän maa-
ainestaksan mukaisesti 430 euroa.  
 
Päätöksen antopäivä on 19.12.2022, jolloin lupapäätöstä koskeva 
kuulutus ja lupapäätös liitteineen julkaistaan Porvoon kaupungin 
verkkosivuilla osoitteessa: www.porvoo.fi/asiointi-ja-
paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/kuulutukset-lakisaateiset-
ilmoitukset/ 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla   
 
Pykälä tarkastettiin heti. 
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  Otteen oikeaksi todistaa 15.12.2022 
 
  
 Sanna Tarmi 
 Pöytäkirjanpitäjä 
 
 *** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 120 
 
VALITUSOSOITUS 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta 
laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muu-
tosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viran-
omaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 
Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään vali-
tusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen auki-
oloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä 
päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen 
lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lä-
hetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tie-
don saantitodistuksen osoittamana aikana. 
 
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös 
katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viran-
omaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta 
tiedostosta.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituk-
sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

 
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

 
Posti- ja käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi 
Faksinumero: 029 56 42079 
Puhelinnumero:  029 56 42000  
 



 
Porvoon kaupunki Ote pöytäkirjasta 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 120 13.12.2022 
 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hal-
lintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena 
oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-
toksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena 
oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteys-
tiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai 
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteys-
tietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitet-
tava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdol-
linen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoitta-
nut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuo-
mioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oi-
keudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen 
päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa 
sähköpostiosoite. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tie-
doksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa voi-
daan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa 
tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkis-
tamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 
euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty ta-
pauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja mak-
suista saa hallinto-oikeudesta. 
 
Maksua ei kuitenkaan peritä yksityishenkilön vireille pa-
nemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveyden-
huoltolaissa (1326/2010) tarkoitetuista palvelua tai etuutta 
koskevissa asioissa eikä yksityishenkilön vireille panemissa 
asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan määrättyjä 
asiakasmaksuja.  

 
Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 
Porvoon kaupungin kirjaamosta.  
 
Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 Porvoo 

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi 

Puhelinnumero:  020 69 2250 

 
Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjan-
taihin klo 9.00 -15.00. 
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