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Niiranen Juhani hakee maa-aineksen ottolupaa tilalle Metsäniemelä 
791-401-30-41 Siikalatvan kunnan Kestilän kylässä Sorvonkankaan 
metsäautotieverkoston läheisyydessä. Alueelta on aiemmin otettu 
maa-ainesta. Otettava maa-aines on soraa (kartta ottopaikasta liit-
teenä). Hakemus on tullut vireille 4.1.2021.  
 

  - ottamismäärä 17 000 m3 
  - ottamisalueen pinta-ala 6 600 m2 
  - ottamissyvyys 3-4 m 
  - ottamisaika 1 vuotta 
 

Ottamisalueen lähellä ei ole asutusta (lähin asuinkiinteistö on yli 3,5 
km etäisyydellä), eikä sen läheisyydessä ole suojelukohteita. Aluetta 
ei ole kaavoitettu.  
 
Hakemuksen ja ottosuunnitelman mukaan alueella suoritetaan  
soran ottamista sekä murskausta. Murskeet käytetään tieverkoston 
tekoon. Ottoalue merkitään tarvittaessa maastoon sekä ottamistaso 
tulee alimmillaan +140.9 tasoon.   
Alue on toiminut aiemmin kotitarveottoalueena. Alueella ei ole kuorit-
tavia pintamaita tai puustoa. Alueen pinnanmuodot on tarkoitus pyö-
ristää luonnollisen näköiseksi lopuksi. Polttoaineet varastoidaan sää-
dösten mukaisessa kaksoisvaippasäiliössä. 
 
Hakemuksesta on ollut kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja kunnan si-
vuilla internetissä 11.1- 11.2.2021, naapureille on lähetetty kirje. Sor-
vonkankaan metsätien osakkaille on lähetetty tiedote. 
Huomautuksia ei ole jätetty.  
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tehty. 

   
Päätösehdotus (rakennustarkastaja kv): 

 
Lupa maa-ainesten ottoon myönnetään hakemuksen mukaisesti 
seuraavin muutoksin ja lupamääräyksin. 
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Ottamistoiminnan aloittamisesta on ilmoitettava rakennustarkas- 
tajalle. 
Ottoalue on merkittävä maastoon ja tarvittaessa aidattava sekä 
asennettava kiinteät korkomerkit. 
  
 
Alueelle ei saa varastoida öljytuotteita ilman suojarakenteita, varas-
tointi sallittua silloin kun alueella on ottotoimintaa. Lisäksi on oltava 
varautumissuunnitelma vahinkojen varalta. 

  
Häiriötilanteista tulee ilmoittaa valvontaviranomaisille välittömästi.  
Ottamisalue tulee maisemoida ympäröivän maaston luonnollisia  
korkeusvaihteluita mukaillen ja reunojen luiskauksessa (luiskaus voi 
vaihdella 1:3-1:2 kaltevuudella) käytettävä luonnollisia muotoiluja. 
Ottamisalueen jälkihoito tulee tehdä suunnitelman mukaisesti huo-
mioiden ympäristöhallinnon ohjeiden periaatteita (Ympäristöministe-
riön julkaisu 24/2020). Alueella oleva tiestö tulee pitää liikennöitäväs-
sä kunnossa ottotoiminnan aikana. 
 
Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta ainek-
sen määrästä ja laadusta vuosittain voimassa olevien ohjeiden mu-
kaisesti. 
 
− Ottamistoiminta voidaan aloittaa, kun vakuus jälkitöille on toimi-

tettu kuntaan ennen ottamistoiminnan aloittamista ja sen tulee 
olla voimassa hyväksyttyyn lopputarkastukseen saakka. 
 

− Lupamaksu on : 
perusmaksu   175,00 € 
0,66 ha x 30 €/ha=     19,80 € 
17 000 m3 x 0,028 €/m3=  476,00 € 
Kuuleminen        45,00 € 
 
Yhteensä    715,80 € 
 
Vuotuinen valvontamaksu on: 
10 000 m3 x 0,056 €/m3=  560,00 € 
7 000 m3 x 0,056 €/m3 x 0,5=  196,00 € 
0,66 ha x 14,25 €/ha=      9,40 € 
 
Yhteensä   765,40 € 
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vakuus jälkitöitä varten 
0,66 ha x 2 000 €/ha=                  1 320,00 € 
17 000 m3 x 0,056 €/m3=   952,00 € 
Yhteensä                   2 272,00 € 
 

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

 PERUSTELUT 
− Juhani Niirasen maa-ainesten ottaminen toteutettuna lupahake-

muksen, ottosuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamääräysten 
mukaisesti täyttää maa-aineslain 6§ esitetyt edellytykset, joilla lu-
pa on myönnettävä. 

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

 
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§. 
− 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 KARTTAOTE MAA-AINESTEN OTTOALUEESTA 
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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: 

 
 


