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Hakija
T Kuortti Ky/Toni Kuortti
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39500 Ikaalinen

Ottamisalue
Jämijärven kunnan Kauppilan kylässä kiinteistölle Lauttakangas
181-403-1-215

Luvan hakemisen peruste
Maa-aineslain 4 §:n 1 momentti

Lupaviranomainen
Lupaviranomainen on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
ympäristö- ja terveyslautakunta
Maa-aineslain 7 §:n 1 momentin mukaan.

Hakemuksen vireille tulo
Hakemus on tullut vireille Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän
ympäristö- ja terveyslautakunnalle 13.5.2020. Lupahakemusta on muutettu
naapurikuulemisten perusteella 14.9.2020 pienentämällä ottamisaluetta ja
ottomäärää.

Kaavoitus ja lupatilanne
Toiminta-alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Vahvistetussa
Satakunnan maakuntakaavassa ottamisalue on merkitty yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta tärkeäksi ja siihen soveltuvaksi
pohjavesialueeksi (pv). Alue ei kuitenkaan ole ympäristöhallinnon mukaan
luokiteltua pohjavesialuetta. Noin 100 metriä alueen pohjoispuolella
sijaitsee Lauttakankaan pohjavesialue (0218152), joka on II –luokan
pohjavesialue, eli muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue.
Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita eikä maisema-alueita. Alueen
välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu-, Natura2000- tai
maisemansuojelualueita, muinaismuistolain suojelemia kohteita tai
kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä kohteita. Noin 500 metriä ottamisalueen
kaakkoispuolella sijaitsee yksityinen Kuukkulan luonnonsuojelualue
(YSA207299). Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 900 metriä alueen
itäpuolella.

Kiinteistö 181-403-1-215 on kapea, noin 80 m, joten ottamisalueen reuna
tulee pitkiltä sivuiltaan lähelle naapurikiinteistöjen rajaa. Lyhyet sivut
rajoittuvat Lauttalammintiehen ja toiselta sivulta kiinteistö 1:215 jatkuu
vielä noin 400 m. Ottamisalueen ympärillä on metsää. Alueen
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koilliskulmassa on ollut pienimuotoista kotitarveottoa.

Alueella on ollut maa-aineksen ottolupa (Jämijärven kunta 28.6.2010 §
155). Lupa on myönnetty kiinteistöille Salomäki 1:172 ja Lauttakangas
1:63, joka on myöhemmin yhdistetty kiinteistöön nro 1:215. Luvan
olemassaolo on päättynyt 28.7.2020 ja nyt alueelle haetaan jatkolupaa.
Alue on hakijan omistuksessa.

Nykytilanne alueella
Alueella ei ole aloitettu ottoa aiemman luvan voimassaoloaikana. Alueelta
on kaadettu puustoa ja alue on osin kuorittu.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on 2,85 ha ja alueelta
otetaan soraa ja hiekkaa 100 000 m³. Lupaa haetaan kymmeneksi
vuodeksi ja vuotuisen oton määrä on noin 10 000 m³. Alueen pohjaveden
keskimääräisen korkeusaseman on ilmoitettu olevan alle + 127. Lupaa
haetaan siten, että ottosyvyys on 2 – 6 m ja alin ottosyvyys + 127 - + 131.

Alueen sijainti ja tieyhteydet
Alue sijaitsee Lauttakankaassa, paikallistieltä n:o13255 noin 600 metriä
pohjoiseen ns. Lauttakankaan metsäautotien, jonka hoidosta vastaavat
Ikaalisten kaupunki ja Jämijärven kunta, varressa. Alueelle on yhteys em.
paikallistieltä. Etäisyys Jämijärven keskustaan on noin kuusi (6) kilometriä
ja Ikaalisten keskustaan noin 20 kilometriä. Sijainti ja tie yhteydet on
esitetty hakemuksen mukana olevassa karttaliitteissä.

Ympäristön nykyinen käyttö
Alueen länsipuolella on em. metsäautotie, muilta osin alue rajoittuu
metsään sen erimuodoissa ja soranottoalueisiin. Etäisyys lähimpään
asuttuun rakennukseen, joka on Ikaalisten puolella, on noin 800 metriä
suunnitellun ottamisalueen reunasta mitattuna. Suunnitellun ottamisalueen
koillispuolella, noin 100 metrin etäisyydellä sen reunasta on
talousvesikaivo, josta otetaan vettä satunnaisesti Ikaalisten puolella
sijaitsevalle, kiinteistölle lähinnä pesutapauksissa. Tilojen Salonen rn:o
1:67 ja Lauttakangas rn:o1:215 rajalle on muodostunut kulkuyhteys
koillispuolen alueille.

Pohjavedenkorkeus
Lauttakankaan alueen pohjaveden pinnantasoa on selvitetty eri paikoista
useaan otteeseen. Ko. alueen eteläpuolella, tilan Santala rn:o1:163,
tehdyissä tutkimuksissa 2/2000 pohjaveden (orsivesi) taso vaihteli
merkittävästi lyhyillä etäisyyksillä. Tilalla Mattila rn:o 1:198 elokuulla
vuonna 2006 tehdyissä tutkimuksissa ei tavoitettu pohjaveden pintaa,
vaikka kaivaukset ylsivät syvimmillään tasolle +114. Ko. alueelle
asennettiin kolme pohjaveden tarkkailuputkea eikä niissäkään
kaivauksissa esiintynyt pohjavettä, kohteet esitetty suunnitelmakartassa.
Kaivaukset päättyivät hienoihin maa-aineksiin (hiesu, savi tms.) tai ne
lopetettiin tasolle, johon kone ylsi normaalista maanpinnasta.
Länsipuolella, noin yhden (1) km:n etäisyydellä, oleva Rämin
vesiosuuskunnan, joka lopetti toimintansa vuonna 2000, vedenottamon
vedenpinta on tasolla noin + 118.00 - 119.00. Suunnitellun ottamisalueen
ja em. vedenottamon välillä on lisäksi kallioharjanne, joka on tason +
120.00 yläpuolella.
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Maaperätiedot
Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa, mutta myös hienompia aineksia
esiintyy. Kallion ei oleteta esiintyvän esitetyillä ottamistasoilla, vaikka se
läheisillä tiloilla on “aivan pinnassa. Määritelmä perustuu silmämääräiseen
tarkasteluun sekä alueella tehtyihin tutkimuksiin.

Soranoton ja alueen nykytilanne
Alueen koilliskulmasta on maa-aineksia otettu kotitarveoton puitteissa
muutama tuhannen kuutiota. Alueen arvo puustoon kokonaisuudessaan
kaadettu eli kohteessa kasvaa vain eri-ikäistä nuorta taimikkoa. Kohteen
keskiosasta on pienehkö alue raivattu taimikosta ja myös pintamaat on
kuorittu alueen kaakkoisrajalle. Naapuritiloilla on tehty metsänhoidollisia
toimenpiteitä. Nykyisen luvan aikana kohteesta ei ole otettu maa-aineksia.

KAIVUTOIMINTA
Soranottoalue –ja kalusto
Soran- ja hiekanottoa on ajateltu suunnitelman osoittamalle alueelle ja se
toteutetaan ajanmukaisella kalustolla (kaivuri, pyöräkuormaaja,
kuorma-autot, murskaus ja seulontalaitteet). Metsäautotien varteen
jätetään vähintään 15 metrin suojavyöhyke tienkeskilinjasta mitaten ja
naapuritilojen rajoille jätetään viiden (5) metrin reunavyöhyke. Pintamaat
kuoritaan ja kasataan em.vyöhykkeille myöhemmin tehtävää maisemointia
varten. Rintauksen kaltevuus pidetään oton aikana kaltevuudessa noin 1:1
suunnitelmissa esitetyn periaatepiirroksen mukaisesti. Jyrkät rintaukset
merkitään esim. lippusiimalla ja varoitustauluilla tai aitaamalla maastossa
liikkuvien turvallisuuden varmistamiseksi. Kulkuyhteys koillispuolen alueille
säilytetään nykyisellään tai siirretään aikanaan montunpohjalle.
Leikkausten C ja D välille perustetaan lajikkeiden varastoalue sekä
koneiden että laitteiden säilytyspaikka.

Soranoton korkeustaso
Pohjaveden suojaamiseksi edellytetään vähintään 2m:n suojakerrosta
ylimmän pohjavesitason päälle. Pohjaveden tasoa ei pystytty
määrittämään, koska kaivauksissa “vastaan tuli” savi tms. ja kohteissa W1
ja W2 kaivaukset (nykyinen maanpinta - noin 6 metriä) eivät yltäneet
veden pintaan. Ottamistasoksi onkin esitetty ko. saven pinta eli
koillisosassa alkaen noin + 127 - -128 - - 131.00 eli ottamissyvyys olisi
noin kaksi – kolme (2 -  3) metriä. Lounaisosassa ottamistasoksi esitetään
+131.00 eli ottamissyvyys olisi noin neljä – viisi (4 - 5) metriä, jolloin
mahdollisen pohjaveden/tutkitun tason päälle jäisi vielä noin kahden (2)
metrin suojakerros. Ottamisen edetessä tasolle + 133.00 voidaan kaivu
ulottaa nykyistä tutkimustasoa alemmas tai ainakin tasoon +127.00, jolloin
varmistutaan riittävän suojakerroksen saavuttamisesta mahdollisen
pohjaveden päälle.

Säilytettävä puusto
Ottamisalueen arvopuusto on jo raivattu ja taimikkoa raivataan
ottamistoiminnan etenemisen mukaisesti. Metsäautotien varteen jäävää
vyöhykettä käsitellään metsänhoidollisesti.

Ottomäärä ja vaiheittaisuus
Suunnitelman mukaisesti on tarkoitus, että kaikki otettavissa olevat
maa-ainesvarat hyödynnetään. Alueen massamääräksi on arvioitu noin
100 000 m3. Epäkurantit ainekset saattavat pienentää em. kuutiomäärää.
Ottamista ei jaeta vaiheisiin, mutta ottamista jatketaan koillisosan
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aloitetusta kohteesta. Alueen keskiosaan avataan uusi “ottamiskohta”,
josta saataneen karkeampia aineksia.

Työaika
Kohteen syrjäisen sijainnin johdosta työajoille ei ole tarpeen esittää
rajoituksia.

JÄLKIHOITO
Maastonmuotoilu
Soranoton jälkeen tai kun joltakin osin aluetta aineksia on otettu
suunnitelman mukaiseen tasoon, suoritetaan rintauksen loivennus
kaltevuuteen 1:3 suunnitelmassa esitetyn periaatepiirroksen mukaisesti.
Ennen loivennustöitä selvitetään soranoton jatkamisen mahdollisuus
naapuritilankin puolelle. Loivennus tehdään S-käyrän muotoon, ylisyvät
kuopat täytetään ja ohjalle sekä luiskiin tasataan noin 15 cm hiekkakerros,
jonka päälle levitetään alueen reunoille kuoritut pintamaat. Tarvittaessa
sopivaa pintamateriaalia tuodaan muualta. Mikäli mahdollista, pohja
muotoillaan loivasti kumpuilevaksi. Muotoilua tehdään vuosittain ja
lopulliseen kuntoon aluetta laitetaan 5 - vuosittain.

Jätteidenkäsittely ja pintamaat
Pintamaiden poiston yhteydessä kannot ja muu puujäte hävitetään.
Koneiden ja laitteiden poltto-ja voiteluaineita ei varastoida alueella
suojarakenteettomassa paikassa. Alueella ei varastoida jäteöljyä. Kaikki
muu jäte kuljetetaan pois. Pintamaat käytetään luiskien verhoiluun. Alueen
siisteydestä huolehditaan niin, ettei siitä muodostu kaatopaikkaa.

Istutustoimenpiteet
Soranoton jälkien siistimisen päätyttyä alue jätetään metsittymään luonnon
siemennyksellä, jota tarvittaessa täydennetään erillisillä
istutustoimenpiteillä. Istutustöistä ei em. tavalla toimittaessa synny
merkittäviä kustannuksia, mutta luiskien loivennus ja kasvualustan
muotoilu sekä pinta maiden levitys aiheuttaa arviolta 1000 €/ha
kustannukset. Asianmukaisella ottamistoiminnalla on mahdollisuus
vaikuttaa merkittävästi kustannusten muodostumiseen.

Alueen käyttö soranoton jälkeen
Soranoton jälkeen alue jää mm. metsätalouden harjoittamiseen ja
ulkoiluun.

Luonto- ja maisema selvitykset
Pohjavettä lukuunottamatta ei ole tiedossa luontoon tai maisemaan liittyviä
selvityksiä.

Ympäristövaikutukset
Lauttakankaan alueella kokonaisuudessaan on runsaasti
maa-ainestenottamistoimintaa eli soraa on otettu lähes jokaiselta tilalta.
Ottamistoiminta näkyy aina “maisemassa” ja varsinkin sen alkuvaiheessa,
mutta asianmukainen maisemointi ja kasvillisuus teiden varsilla olevilla
vyöhykkeillä parantavat merkittävästi tilannetta vuosien saatossa.
Tämänkin kohteen ottamisen aloitus keskiosasta kohti “metsäautotietä”
pitää toiminnan kokoajan hyvin piilossa.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
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Asian käsittely
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän sekä Jämijärven kunnan internetsivuilla
2.7.–11.8.2020 välisenä aikana. Kiinteistön rajanaapureille on lähetetty
kuulemiskirje 2.7.2020.

Tarkastukset
Alueelle on tehty tarkastus 21.9.2020. Paikalla olivat Toni Kuortti ja Elina
Seppälä (ympäristötarkastaja). Tarkastuksen muistio on liitetty
hakemusasiakirjoihin.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta annettiin yksi muistutus: Ympäristöministeriön
ympäristöhallinnon ohjetta tulisi tässäkin tapauksessa noudattaa. Luvan
hakija ei ole esittänyt mitään perusteita lyhemmälle suojaetäisyydelle.

Lausunnot
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta on kysytty sähköpostitse lausunnon
tarpeellisuudesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoitti 22.7.2020
sähköpostitse, että ei anna lausuntoa Toni Kuorttin
maa-aineslupahakemuksesta koskien kiinteistöä 181-403-1-215.

Hakijan vastine
Hakija on 14.9.2020 sähköpostitse muuttanut alkuperäistä
ottosuunnitelmaa pienentämällä ottoaluetta ja -määrää siten, että
muistuttajan kiinteistöön jää 10 metrin suojavyöhyke.

Valmistelijan esitys Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja
terveyslautakunta päättää myöntää haetun luvan T. Kuortti Ky:lle
maa-ainesten ottamiseksi tilalla Lauttakangas 181-403-1-215 Jämijärven
kunnan Kauppilan kylässä. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa
esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Maa-ainesluvan voimassaoloaika ja laajuus
1. Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta. Lupa myönnetään

hakemuksen mukaisesti 100 000 k-m³ kokonaismäärälle ja
ottamisalueen pinta-alan ollessa 2,85 ha. Alin sallittu ottotaso on
+131 - + 127,0 metriä siten, että ylimmän pohjavedenpinnan ja
ottamistason väliin on jätettävä vähintään kahden (2) metrin
koskematon suojakerros.

Ottamisalueen rajaus
2. Alueen länsipuolella kulkevaan Lauttakankaantiehen tulee jättää

vähintään 20 metrin suojaetäisyys tien keskilinjasta mitattuna.
Kiinteistöön Rno 1:49 on jätettävä vähintään 10 metrin suojavyöhyke.

3. Luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi
maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko
ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.

4. Alueen korkotaso sekä alin ottotaso tulee merkitä näkyvästi
maastoon paikkaan, jossa se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan
ajan. Ottamistason merkintää on muutettava, jos havainnot
pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.
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5. Ennen ottotoiminnan aloittamista on luvanhaltijan pyydettävä
valvontaviranomaista suorittamaan aloituskatselmus, jossa
lupamääräykset 3 ja 4 todetaan asianmukaisesti järjestetyksi.

Pohjaveden suojelu
6. Pohjaveden pinnantasoa tulee mitata keväällä ja syksyllä ottoalueella

olevasta pohjavesiputkesta.

Tarkkailun avulla varmistutaan, että ylimmän havaitun
pohjavedenpinnan tason päälle jää riittävä vähintään 2 metrin
suojakerros. Alinta ottotasoa on nostettava, mikäli
pohjavesitarkkailun tulokset sitä edellyttävät.

7. Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maa- tai
kallioperään tai pohjaveteen pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle
haitallisia aineita. Mikäli alueella varastoidaan
polttoaineita, on ne varastoitava joko kaksoisvaippasäiliössä tai säiliö
on sijoitettava katettuun tai kiinteään valuma-altaaseen, jonka
tilavuus on vähintään 110 % säiliön tilavuudesta. Säiliöissä tulee olla
laponesto. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavalla
sulkuventtiilillä. Koneiden säilytyspaikkojen ja tankkauspaikan
maarakenteet tulee tiivistää siten, että polttoaineiden ja muiden
ympäristölle haitallisen aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen
estyy.

Jälkihoitotoimet
8. Ottamisalueen luiskiin ja tai pohjalle ei saa läjittää tai haudata

orgaanista ainesta sisältävää materiaalia (esim. pintamaita).
9. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen

edistymisen mukaan niiden alueiden osalta, joilta aineksia ei enää
oteta. Lopulliset jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava
välittömästi ottamistoiminnan päätyttyä luvan voimassaoloaikana.
Alue muotoillaan ja luiskat loivennetaan hakemuksessa esitetyn
mukaisesti. Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt
liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään
pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden
kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Hiekkaisen maan pintaosaan
sekoitetaan noin 10 -20 cm vahvuinen kerros humusta, joka voi olla
joko alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen
tutkitusti soveltuvaa humusta (esim. maatunut turve).
Aluskasvillisuudeksi kylvetään harjualueelle luonteenomaisia
heinäkasvin siemeniä. Tarvittaessa metsittyminen tulee varmistaa
täydennyskylvöin- ja istuksin.

Ottotoiminnan loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella
pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja
maisemointitöiden riittävyys.

Raportointi
12. Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:n

mukainen otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus.
Ilmoitus voidaan tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen
NOTTO-tietokantaan tai kirjallisella ilmoituksella lupaviranomaiselle.

Päätöksen perustelu
Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on
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myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä
ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä
säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon
myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista.
Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin
maisemakuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai
muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai
antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.
Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi
katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa
varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (MAL
3.2 §)

Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on
sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja
taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa
tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Määräysten perustelu
Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään
määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi, ellei ole erityisiä syitä
pidemmälle toiminta-ajalle. Lupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle
ajalle sekä kokonaisottomäärälle ja ottoalalle. Alin ottotaso on määritetty
nykyisten pohjavesikorkeuksien perusteella. Varovaisuusperiaatetta
noudattaen pohjavesialueiden ulkopuolella riittävä suojakerroksen paksuus
alimman ottotason ja pohjaveden ylimmän pinnankorkeuden välillä on 2
metriä. (Lupamääräys 1).

Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti etäisyys maantielle tulisi olla
vähintään 50 metriä tien keskilinjasta. Suojaetäisyyteen vaikuttaa
liikenneväylän luokitus ja tienvarsimaisema. Maantienlain mukaisesti
maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan
keskilinjasta. Suoja-alueelle ei saa tehdä mitään ilman tieviranomaisen
lupaa. Hakijan esittämää 15 metrin suojaetäisyyttä ei katsottu riittäväksi.
Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti etäisyys naapurikiinteistön rajaan
tulisi olla vähintään 10 metriä. Hakija esittää 5 metrin etäisyyttä, joka
hyväksytään siltä osin kun naapurikiinteistön omistaja on antanut tähän
kirjallisen suostumuksen. Muilta osin vaaditaan ympäristöhallinnon ohjeen
mukainen 10 metrin etäisyys. (Lupamääräys 2).

Alueen merkitsemisestä on annettu ottamissuunnitelmaa täydentäviä
määräyksiä. Riittävät alueen rajojen merkinnät sekä ottotason selkeä
merkintä ovat tarpeen, jotta toimintaa voidaan valvoa maa-aineslain ja
maa-ainesasetuksen edellyttämällä tavalla. (Lupamääräykset 3 - 4).

Alkutarkastuksella tarkistetaan, että lupamääräysten edellyttämät toimet
on tehty ennen toiminnan aloittamisista. (Lupamääräys 5).

Pohjaveden pintaa tulee tarkkailla, jotta saadaan selville pohjaveden
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pinnantason vaihteluväli ja maa-ainestenoton mahdollinen vaikutus
pohjaveteen. Pohjaveden pinnantasoa tulee seurata neljä kertaa
vuodessa, sillä pohjaveden pinnantaso saattaa vaihdella voimakkaasti
vuoden aikana. (Lupamääräys 6).

Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien likaantumisriskiä aiheuttavat etenkin
maa-ainesten ottamisalueiden työkoneissa käytetyt polttoaineet ja niiden
varastointi ja käsittely. Määräyksillä varmistetaan, etteivät polttoaineet
aiheuta maaperän tai pinta- ja pohjavesien likaantumista. (Lupamääräys
7).

Ottamissuunnitelmassa esitettyjä jälkihoitotoimenpiteitä on täydennetty.
Alueen jälkihoitoa koskevan määräyksen tavoitteena on sopeuttaa
ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan ja edistää jälkikäytön
turvallisuutta. (Lupamääräykset 8- 9).

Määräys selventää maa-ainestenoton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja
maa-ainestenottajan velvollisuuksia raportoida vuosittain otettu
maa-ainesmäärä. (Lupamääräys 10).

Ottamistoiminnan aloittaminen
Maa-aineslain 21 §:n 1 momentin mukaan ainesten ottaminen voidaan
aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Maksut ja vakuudet
Tarkastus- ja valvontamaksu
Lupahakemuksen tarkastusmaksu on maa-ainestaksan 2.1 §:n mukaisesti
1 200 € (suunnitelmaa kohden 200 €, lisäksi otettavaksi esitetyn
maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,01 €/m³). Lisäksi peritään
kuulemiskuluja 60 €. Maa-ainestaksan 4.1 §:n mukaan naapurin tai
asianosaisen kuulemisesta peritään 30 €. (Ko. ottoalueella on yhteensä
neljä kuultavaa, joista hakijan toimesta on kuultu kahta).

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain
luvan voimassaoloaikana jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka
maa-ainestaksan mukainen valvontamaksu. Vuosittainen valvontamaksu
on 314 € (vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,02 €/m³ ja pinta-alan
mukaan 40 €/ha).

Vakuus
Ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä hakijan on asetettava 9 975 €
suuruinen vakuus lupamääräyksien noudattamiseksi. Vakuus on asetettu
PoSan maa-ainestaksan mukaisesti. Hakija vastaa siitä, että em. vakuus
on voimassa niin kauan, kunnes lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman
mukaiset toimenpiteet on loppuun saatettu. (MAL 12 §).

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3 – 7, 10 – 16, 19 -20, 21, 23, 23 a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 - 9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1 – 4 §
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän, Maa-ainesten
ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut,
27.9.2019 § 26.

Lupapäätöksestä tiedottaminen
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Päätös
 T Kuortti Ky
Jäljennös päätöksestä
 Varsinais-Suomen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus
 Jämijärven kunta
Ilmoitus päätöksestä
 Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on ilmoitettu hakemuksen
 vireille tulosta.
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla ja Jämijärven
kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun
hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
 Asianosaisella
 kunnan jäsenellä
 rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät

 toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät

 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

 muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Esittelijän ehdotus Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja
terveyslautakunta myöntää T Kuortti Ky:lle maa-ainesluvan hiekan ja soran
ottamiseen Jämijärven kunnan Kauppilan kylään, kiinteistölle
Lauttakangas 181-403-1-215 valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Elina Seppälä puh. 044 577 3332,
etunimi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oi keaksi to dis taa:

Kankaanpäässä 9.10.2020

Elina Seppälä
pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä 7.10.2020 Pykälät 22 - 30

Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati musta, kos ka päätös koskee vain
valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk sen järjestäytymis tä:
22, 23, 24, 29 ja 30 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla:
§

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi
työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu vottelussa kun nallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11
§:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Ympäristö- ja terveyslautakunta
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ

§

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaati musajan päättymistä
viraston aukioloaikana.

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on lähe tettävä tai jätettävä
virka-aikana ennen valitusajan päättymistä hallin to-oikeudelle. Vali tus on valittajan tai sen muun laatijan
allekirjoitettava.
Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Valitukseen tulee liittää
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, puhelinnumero ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennökse nä
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja

muutosvaatimuksen perusteet
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai emmin toi mitettu viranomaiselle
 mahdollisen asiamiehen valtakirja
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Kunnallisvalitus

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, vel vollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Viranomainen, jolle valitus tehdään:
Turun hallinto-oikeus
PL 32 (Sairashuoneenkatu 2-4)
20101 TURKU
Puh: Kirjaamo 029 564 2410
Faksi: 029 564 2414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

28 §

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle,
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus ympäristöluvasta

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat
rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Luvan käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pää asiasta.
Valituskirjelmä on osoitettava ja toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Uhkasakkolain mukainen valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Viranomainen, jolle valitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 Vaasa
Puh: Kirjaamo 029 564 2780
Faksi: 029 564 2760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

25, 26 ja 27 §

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

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutet tujen tietoon silloin,
kun se on annettu. Valitus on toimitettava valitusvi ranomaiselle vii meistään 30 päivän kuluessa päätöksen
antopäivästä, sitä päi vää lukuun ottamatta. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai
luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi ___/___ 202__.

Otteet on lähetetty tiedoksi postitse ___/___ 202__.

Tiedoksiantaja: _____________________________

Liitetään pöytäkirjaan


