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Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.03.2021 § 10 
       
 

Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy hakee muutoslupaa maa- 
aineksen ottolupaan (158/11.01.00/2020) tilalle Hietala 791-402-37-2 
Siikalatvan kunnan Kestilän kylässä Tauskankaan alueelle. Otettava 
maa-aines on kalliokiviainesta. (kartta ja muutos- lupahakemus liit-
teenä). 
Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy hakee muutoslupaa maa-ainek-
sen nykyiseen ottolupaan seuraavasti, kokonaisottomäärä 150 000 
m3 ottamisalueen kokonaispinta-ala 7 000 m2, ottamissyvyys 10-13 
m (hyllyt sekä ensimmäisen tason pohja), 31 m (lopullinen altaan 
maksimisyvyys) ottamisaika 2 vuotta. 
 
Hakemuksessa haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen lupa-
päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.  
Hakemus on tullut vireille 1.3.2021.  
 
- ottamismäärä 50 000 m3 
- ottamissyvyys max. 31 m. 
- ottamisaika 2 vuotta 

 
Ottamisalueen lähin asuinkiinteistö on n. 850 m etäisyydellä, eikä 
sen läheisyydessä ole suojelukohteita. Lähin pohjavesialue (Sorvon-
kankaan pohjavesialue) sijaitsee 250 m etäisyydellä). Aluetta ei ole 
kaavoitettu, mutta lähistöllä on Kokkonevan tuulivoimahankkeen 
osayleiskaava-alue.  
 
Ottosuunnitelma on luvan 158/11.01.00/2020 mukaan. 

 
Päätösehdotus (rakennustarkastaja KV): 

 
Muutoslupa maa-ainesten ottoon myönnetään hakemuksen mukai-
sesti (lisäys 50 000 m3, pinta-alaksi jää n. 7 000 m2 ja max. syvyys 
31 m) seuraavin lupamääräyksin: 
 
Aiemman samalle alueelle myönnetyn luvan lupamääräykset ja oh-
jeet ovat voimassa myös muutosluvan osalta. 
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Murskausta saa suorittaa arkisin klo 06:00-22:00 välisenä aikana. 
Räjäytykset saa suorittaa arkena klo 08:00- 18:00 välisenä aikana. 
Murskauksen ja muun melua aiheuttavan toiminnan melupäästöjä on 
pyrittävä vähentämään käytettävissä olevien mahdollisuuksien mu-
kaan. 
 
Pölyn leviämistä on tarkkailtava ja tarvittaessa suoritettava pölyämis-
tä estäviä toimenpiteitä. 
 
Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta ainek-
sen määrästä ja laadusta vuosittain voimassa olevien ohjeiden mu-
kaisesti. 
 
− Ottamistoiminta voidaan aloittaa muutosluvan osalta kun lisäva-

kuus jälkitöille on toimitettu kuntaan ennen ottamistoiminnan 
aloittamista ja sen tulee olla voimassa hyväksyttyyn lopputarkas-
tukseen saakka. 
 

− Lupamaksu on: 
perusmaksu           175,00 € 
50 000 m3 x 0,028 €/m3=          1 400,00 € 
Lupa ennen lainvoimaa          60,00 € 

 
Yhteensä            1 635,00 € 
 
Vuotuinen valvontamaksu on: 
10 000 m3 x 0,056 €/m3=     560,00 € 
15 000 m3 x 0,056 x 0,5=     420,00 € 
 
Yhteensä         980,00 € 
 
lisävakuus jälkitöitä varten muutos luvan osalta 
 
50 000 m3 x 0,056 €/m3=  2 800,00 € 
Yhteensä    2 800,00 € 
 

− lopputarkastus on pyydettävä rakennustarkastajalta ja varattava 
Ely-keskukselle mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen. 
 
PERUSTELUT 

− Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy:n maa-ainesten 
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ottaminen toteutettuna lupahakemuksen, ottosuunnitelman ja 
edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti täyttää maa-aines-
lain 6§ esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. 

− Lupamääräyksissä edellytetyt velvoitteet ovat tarpeen maa- 
ainesten oton haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä val-
vonnan toteuttamiseksi. 

− muutoshakemus koskee olemassa olevaa lupaa ja ympäristövai-
kutukset todennäköisesti vähenevät, joten uusi kuulutus/kuulemi-
nen ei ole tarpeen. 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

− Maa-aineslaki (424/2015) 4, 4b, 5a,6, 7, 10,11,12,13, 14, 19,20, 
21 23§ 

− Maa-ainesasetus (926/2005) 1§,2§,3§,4§,6§,7§,8§,9§. 
− Ympäristönsuojelulaki(572/2014) 47a§ 
− Siikalatvan kunnan voimassa olevat taksat 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

Asianmukaisesti sähköisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: 
 
 
Siikalatvalla 16.3.2021 
 
 
Keijo Vähä 
Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Liitteet Liite 1 KARTTA MAA-AINESTEN OTTOALUEESTA/KESTILÄN 

KOKKONEVAN TUULIVOIMA OY 
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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 (asianosainen).  
 
Valitusaika 
 Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
  
 Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
 valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
 kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettä- 
 misestä.  
  
 Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
 itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
 ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
  
Valitusviranomainen  
 Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 
  
 Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu   
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
 Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
 Faksinumero: 029 56 42841 
 Puhelinnumero: 029 56 42800 
 Virka-aika: klo 8.00 – 16.15 
  
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
 osoitteessa   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
  
Valituksen muoto ja sisältö 
 Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta  
 muodosta. 
 
 Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
 Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 
 laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituk- 
 sessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
 Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. 
 Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
 pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei 
 kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asia- 
 kirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
 Valitukseen on liitettävä: 
 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta 
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 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
 Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan         
 
Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Siikalatvan kunnan kirjaamosta.  
 
 Postiosoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila   
 Käyntiosoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila 
 Sähköpostiosoite:  siikalatvan.kunta@siikalatva.fi  
 Puhelinnumero: 044 5118 411  
 
 Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00, perjantaina klo 9.00 - 14.00.
  
   ______________ 
  
 
 Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 

 
  
   Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty  

 
 
 Asianosainen: 

 
 


