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Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 02.02.2021   ke l lo  18.00 – 20.10 

Kokouspaikka: Teams -yhteys/kunnanhall i tuksen huone 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Haikara Hanna, teams − Paananen Sari  

 
X Hietala Tarja, teams  − Saukkonen Minna 
 
X Myllyoja Jarkko, teams − Korhonen Eero 
 
X Sikkilä Leena, teams − Kinnunen Juha (kv 8.10.2020 § 46) 
 
X Petäjistö Valto  − Viljamaa Teuvo 
 

X 
Vilen Salomo (paikalla §§ 1-7, poistui klo 
19:50)  − 

Salmela Eemi  

 
X Viljamaa Simo puheenjohtaja − Huovari Piritta  
 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Häivälä Harri rakennustarkastaja Esittelijä  §:t   4−  5 
 
X Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t  1 −  3, 6 −  8 
 
X Ahola Ari, teams kunnanhallituksen edustaja 
 
- Ranto Mauno kunnanjohtaja 
 
  

 
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:   1  −  8  Sivut:    1  −  37 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haikara ja Valto Petäjistö 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa  Harri Häivälä   Reijo Peltokorpi  
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet  
on samalla varustettu nimi- 
kirjaimillamme. 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti   4.2.2021 

 

 
 

Hanna Haikara   Valto Petäjistö 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
 
Päätöksenanto: 
 
 
Julkipanotodistus: 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa 
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on 
julkipantu kunnan illmoitus- 
taululle 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 9.2.2021  
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
5.2.2021. 
 
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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  toimitettu 27.1.2021 

Ympäristölautakunta 

Aika:     02.02.2021     kello    18.00 

Paikka: Teams -yhteys/kunnanhallituksen huone 

Päätöksentekotapa: Sähköinen kokous/varsinainen kokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  

§    Sivu 

1 §  Ympäristölautakunnan pöytäkirjojen nähtävilläpito ja kokousajat vuonna 2021 ............................................. 3 

2 §  Laskujen hyväksyjät vuodelle 2021 ................................................................................................................ 4 

3 §  Käyttösuunnitelma 2021 ................................................................................................................................ 5 

4 §  Jarkko Myllyojan oikaisuvaatimus koskien ympäristölautakunnan päätöstä jäävaaran varoitusjärjestelmän 
teknisestä toteuttamisesta (Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy) ....................................................... 6 

5 §  Jarkko Myllyojan oikaisuvaatimus koskien ympäristölautakunnan päätöksiä jatkoajasta 
rakennushankkeiden aloittamiselle (Tuppuranevan tuulivoimalat, Puhuri Oy) ................................... 8 

6 §  Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteiskäsittelylupa kalliokiviainesten ottamiselle, 
louhinnalle ja murskaukselle, Metsähallitus/Metsätalous Oy ............................................................. 9 

7 §  Tiedoksiannot ............................................................................................................................................... 32 
 
Lisäasiat: 

8 §  Maa-ainesluvan lupamääräyksen muuttaminen - Risto Vilen – Jakostenkallio ............................................ 33 

 
 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina 9.2.2021 
 
 
 
Simo Viljamaa   Reijo Peltokorpi 
puheenjohtaja, mtty  ympäristösihteeri 
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Dnro YM:20 /11.01.00/2018 
 
8 §  MAA-AINESLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMINEN - RISTO VILEN – JAKOSTENKAL-

LIO 
 

Hakija 
  Risto Vilen 
  Y-tunnus: 1269135-5 

    
Kiinteistöt ja omistajat  

Evijärvi / Ristola Rn:o 746-401-9-63 
 Anne ja Risto Vilen 
   
Sijainti   ETRS TM35FIN 

  N = 7086711 
  E = 389122 

 
 
Hakemuksen vireilletulo 

Hakemus maa-ainesluvan lupamääräyksen muuttamiseksi on jätetty Sievin kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.1.2021.  

 
Asian käsittely  

Sievin kunnan ympäristölautakunta on 5.2.2019 § 4 myöntänyt Risto Vilenille maa-
ainesluvan jatkoluvan kalliokiviainesten ottamiselle Sievin kunnan Sikalan kylässä 
tilalta Ristola Rn:o 9:63. Lupa on voimassa 31.1.2024 saakka. Luvan mukaan alu-
eelta voidaan lupa-aikana ottaa kalliokiviaineksia enintään 174 000 k-m3 ja vuotui-
nen ottamismäärä enintään 34 800 k-m3. Hakemuksen mukaan vuotuinen ottamis-
määrä voi poiketa keskimääräisestä, sillä ottaminen alueella on tarkoitus toteuttaa 
Jakostenkalliolle rakennettavan tuulivoimapuiston rakentamisaikataulun mukaisesti.  
 
Risto Vilen hakee Sievin kunnan ympäristölautakunnalta maa-aineslain 16 § mu-
kaista maa-ainesluvan yksittäisen lupamääräyksen muuttamista alimman ottamis-
syvyyden osalta. 
 
Poikkeamishakemuksessa on esitetty, että ottaminen lupa-alueella voidaan ulottaa 
lupamääräyksessä sallitusta alimmasta ottotasosta +97.50 poiketen tasolle +90.00.  
 
Perusteluna hakemukselle on esitetty ottamissuunnitelman laatimisessa virheelli-
sesti oletetun pintamaan paksuuden vaikutusta louhittavan kalliokiviaineksen mää-
rään. Hakemuksen mukaan pintamaan paksuus alueen itäosassa on ottamisen 
edetessä osoittautunut huomattavasti suuremmaksi, kuin lupahakemuksessa on 
esitetty, jolloin luvassa sallitulla alimmalla ottamistasolla +97.50 ei alueelta saada 
louhittua luvassa sallittua kokonaismäärää. 
 
Poikkeamishakemuksen mukaan muutos ei vaikuta lupa-alueelta otettavaan kiviai-
nesten kokonaismäärään, eikä ottamisalueen pinta-alaan, vaan ainoastaan otta-
missyvyyteen. Maanpinta lupa-alueella vaihtelee välillä 104.00 – 107.50. Näin ollen 
ottamissyvyys alueella kasvaisi 14 – 17,5 metriin.  
 



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2021 Sivu 34 

Ympäristölautakunta 02.02.2021 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Louhinnan jälkeen alue tulee täyttymään vedellä tasolle +99.00, jolloin alueelle tulisi 
jäämään noin 9 metriä syvä pohjavesiallas. Muutoksella ei olisi vaikutusta lou-
hosalueen luiskauksiin, vaan ne tultaisiin toteuttamaan lupamääräysten mukaisesti 
täyttymisvesipinnan yläpuolisilta osin kaltevuuteen 1:3.  
 
Hakemuksen mukaan lupamääräyksen muutoksella ei ole vaikutusta naapurikiin-
teistöjen omistajiin tai lähimpiin asukkaisiin, sillä muutoksesta huolimatta ottamisen 
ulottuvuudet eivät muutu luvassa sallitusta, eikä ottamisen kokonaismäärä lisäänny.  
 
Hakija on pyytänyt, että ottamistoimintaa alueella voidaan jatkaa muutetun lupa-
määräyksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen lupa-
määräyksen muutosta koskevan päätöksen lainvoimaisuutta. 

 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: 

 
Ympäristölautakunta suostuu lupamääräyksen muuttamista koskevaan hakemuk-
seen. Alinta ottamistasoa koskevan lupamääräyksen teksti muutetaan seuraavasti: 
Alin sallittu ottamistaso on + 90.00, jolloin ottamissyvyydeksi muodostuu pinnan-
muodoista riippuen noin 14 – 17,5 metriä.  
 
Muilta osin ottamisessa tulee noudattaa alkuperäisessä lupapäätöksessä annettuja 
lupamääräyksiä. Mikäli vuotuisesta ottamismäärästä poiketaan, tulee siitä ilmoittaa 
lupaviranomaiselle välittömästi vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi. 
 
Ottamistoimintaa alueella voidaan jatkaa alkuperäisen ottamisluvan ja muutetun lu-
pamääräyksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen pää-
töksen lainvoimaisuutta.  
 

 
Päätös  Hyväksyttiin 
 
Perustelut: 

Maa-aineslain (555/1981) 16 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan voimassaolo-
aikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hy-
väksytystä 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. 
 
Ympäristölautakunta katsoo, että nyt hyväksytty muutos ei vaikuta asianosaisten 
asemaan, sillä lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee noin 1,8 kilometrin etäisyydel-
lä ottamisalueesta. Muutoksen ei katsota heikentävän alueen luonnonmukaisuutta 
nykytilanteeseen verrattuna, eikä se myöskään merkitse luvan olennaista muutta-
mista, joten lupamääräyksen muuttamista koskevaan hakemukseen on voitu suos-
tua. 
 
Hakijan pyyntöön ottamistoiminnan jatkamiseksi ennen tämän päätöksen lainvoi-
maisuutta on voitu suostua, koska ottaminen alueella on jo aloitettu alkuperäisen 
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maa-ainesluvan voimassaoloaikana, eikä lupamääräyksen vähäisen muutoksen 
katsota tekevän mahdollista muutoksenhakua tarpeettomaksi. 
 
Tällä päätöksellä on muutettu Sievin kunnan ympäristölautakunnan 5.2.2019 § 4 
myöntämän maa-ainesluvan alinta ottamistasoa koskevaa lupamääräystä nro 6. 
Muutos merkitään alkuperäisiin lupa-asiakirjoihin ja siitä ilmoitetaan Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskukselle. 

 
Lupamaksu   

Veroton viranomaispalvelu
Maksu Määrä Yks.hinta Yhteensä €
Veroton viranomaispalvelu
2 § Tarkastusmaksu

2.2 § Ottamisluvan muutos 1 130,00 130,00

Yhteensä 130,00  
 
Maksu perustuu S ievin  kunnanvaltuuston 21.12.2015 § 40 hyväksy-
mään maa-a inestaksaan. (Maa-ainesten ot tamissuunnite lman tar-
kastamisesta ja  ot tamisto iminnan va lvonnasta suor i tet tavat maksut 
Sievin kunnassa).   
 

Sovelletut oikeusohjeet   
Maa-a ineslaki  555/1981 16 §  
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta valvonnasta suoritettavat mak-
sut Sievin kunnassa 2, 3 ja 5 § 
 

Päätöksen anto Päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.2.2021 
 

Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi  hakea muutosta val i t tamal la Pohjois-Suomen 
hal l into-o ikeuteen. Va l i tusoso itus on l i i t teenä. 

 
Päätös lähetetään Hakijalle 
 
Tiedoksi  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava hallin-
to-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. 

 
Postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU. 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU 
puhelin: 029 564 2800 
faksi:     029 564 2841 

 
Päätöksen antopäivä 5.2.2021 
Valitusaika 
Valitusaika on kolmekymmentä (30+7) päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. Pyhä- tai juhlapäivään osuva vali-
tusajan loppuminen siirtää valitusajan seuraavaan päivään. 
 
Valitusaika päättyy 15.3.2021  
 
Valitusoikeus on 

1) sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua päätös välittömästi koskee 
2) kunnan jäsenellä 
3) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja 
4) hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäris-

tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 
 
Valituskirjelmä 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

1) valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite 
2) päätös, johon haetaan muutosta 
3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö. valituskir-
jelmässä on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituk-
sen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen sekä asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan tai 
yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuo-
mioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa, ellei toisin määrä-
tä. 
 
Se lv i t ys  päätöksen  antamises ta  t iedoksi  
 
Asianosainen   tiedoksiantopäivämäärä ja luovuttajan allekirjoitus 
 
_________________________________  ________________________________________ 
 
[  ] Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan [  ] Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta   vastaan 
[  ] Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä [  ] Muulla tavoin, miten____________________ 
[  ] Lähetetty postiennakolla 
[  ] Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona 
 
_______________________________________ 
Asianosaisen allekirjoitus, kun päätös luovutettu henkilökohtaisesti 
  


