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Kokousaika:

28.09.2021 kello 18.00 -

Kokouspaikka:

Valtuustosali

Saapuvilla olleet:

Jäsenet:

Varajäsenet:

X Viljamaa Simo

pj.

Petäjistö Valto

X Päivärinta Markus
X Haikara Hanna
X Leppälä Tarmo
X Myllyoja Jarkko

vpj.

Viljamaa Tero
Luomala Elisa
Vilén Salomo
Takanen Tero

X Rahkonen Pirjo
X Säilynoja Elisabeth

Muut saapuvilla olleet:

Pärkkä Annu
Ruuttula-Vasari Anne

X Häivälä Harri

rakennustarkastaja

Esittelijä §:t

X Peltokorpi Reijo
X Ahola Ari
- Korhonen Kai

ympäristösihteeri
kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja

Esittelijä §:t 18

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
sekä päätöksentekotapa:

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

Käsitellyt asiat:

Pykälät: 18

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haikara ja Markus Päivärinta
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Sivut: 1

20
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Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus:
Simo Viljamaa
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus:
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:
Päätöksenanto:

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Hanna Haikara

Markus Päivärinta

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina5.10.2021.
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen
30.9.2021.

Julkipanotodistus:

Tässä kokouksessa lupa-asiassa
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on
julkipantu kunnan illmoitustaululle

Reijo Peltokorpi
pöytäkirjanpitäjä

Merja Honkala
toimistosihteeri
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MAA-AINESLUPA SORAN OTTAMISELLE - MAANSIIRTOLIIKE VELJEKSET PAKKALA OY – TUNTURIKANGAS
Ympäristölautakunta 28.9.2021 § 18
HAKIJA JA OSOITE
Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy
Korjaamontie 15
84100 YLIVIESKA
Y-tunnus: 9122032-3
Yhteyshenkilö:
Mika Pakkala 040 5037 806
mika@veljeksetpakkala.fi
KIINTEISTÖ
Kiiskilän kylä / ma. tilasta Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1
SIJAINTI

(ETRS-TM35FIN)
N=7072001
E=393496

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
Suunnitelmassa on käytetty korkeusjärjestelmää N2000
HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on jätetty Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.8.2021
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy hakee Sievin kunnan ympäristölautakunnalta maa-aineslain 4
§ mukaista maa-ainesten ottamislupaa soran ottamiseksi Sievin kunnan Kiiskilän kylässä tilalta
Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1.
Tilan omistaa Suomen Valtio / Metsähallitus. Soran ottamista koskevasta 6,6 hehtaarin suuruisesta
määräalasta on tehty vuokrasopimus Metsähallituksen ja Maansiirtoliike Veljekset Pakkala oy:n välille. Sopimus on voimassa 31.12.2031 saakka.
Lupaa haetaan 10- vuoden ajalle siten, että kokonaisotto koko lupa-aikana on 81 000 m3ktr. (teoreettinen kiintotilavuus) Vuotuisen oton määräksi muodostuu siten 8 100 m3 soraa. Irrotettava materiaali seulotaan alueella erilaisiksi sorajakeiksi ennen poiskuljetusta. Mikäli osa maa-aineksista
vaatii murskausta, tullaan siitä tekemään erillinen meluilmoitus Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maa-ainekset kuljetetaan Pesänevantien kautta Reisjärventielle, josta edelleen käyttökohteisiin.
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Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on aiemmin ollut soranottolupa kyseiselle alueelle (ympäristöltk.
26.8.2010 § 28). Kyseisen luvan voimassaoloaika on päättynyt 31.8.2020. Nyt esitetyssä hakemuksessa on siten kysymys olemassa olevan soran ottamiseen liittyvän toiminnan jatkamisesta
alueella.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole osoitettu erityisiä merkintöjä. Lähin, ottoalueen luoteispuolella oleva aluevaraus on osoitettu merkinnällä SL, Pesänevan NATURA-alue.
Etäisyys ottoalueelta Pesänevalle on noin 3,7 kilometriä. Ottamisella ei oleteta olevan vaikutusta
suojelualueen luontoarvoille.
Alue kuuluu Maasydämen ja Syyryn osayleiskaava-alueeseen. Kaavassa ottamisalue on merkinnällä EM-1 Maisemanhoitoalue. Kaavamerkinnän mukaan alue on entinen maa-ainesten ottoalue,
joka oton päätyttyä on muotoiltava luonnonmukaiseksi ja kunnostettava metsätalousalueeksi.
Alue ei kuulu vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin, eikä sen läheisyydessä ole talousvesikaivoja. Lähin pohjavesialue, Isokangas (11 746 51) sijaitsee noin 2,0 kilometrin etäisyydellä ottamisalueesta lounaaseen.
Lähimmät naapurin vakituiset asuinrakennukset ja vapaa-ajanasunnot sijaitsevat n. 2,0 kilometrin
etäisyydellä suunnitellusta ottamisalueesta länteen. Etäisyys ottamisalueelta lähimpään suojelualueeseen, Isokankaan harjujensuojelualueeseen (HSO110121) on noin 2 kilometriä.
Lupahakemuksen kohteena olevan ottamisalueen pinta-ala on 3,07 hehtaaria, joka pitää sisällään
myös varastoalueet. Maanpinnan korkeus alueella vaihtelee välillä +151,50 - +153.50 ja alin ottamistaso on +149.00. Ottamissyvyydeksi muodostuu keskimäärin noin 2,6 metriä.
Ottamistoiminnan päättyessä kaivannon reunat loivennetaan kaltevuuteen 1:3. Ottaminen tapahtuu
koko ottamisajan pohjavesipinnan yläpuolella, joten hankealueelle ei jää ottamisen jälkeen vesiallasta.
Ottamistoiminnan päätyttyä alueelta poistetaan kaikki maa-ainesten varastokasat sekä mahdolliset
seulontaan ja murskaukseen liittyvät rakenteet ja alue palautetaan takaisin metsätalousalueeksi istuttamalla sinne puun taimet.
Maksimissaan alueelta lähtee noin 200 rekkakuormaa (40 tonnia) vuodessa, joka tekee noin 1
rekkakuorman vuoden jokaista arkipäivää kohden laskettuna. Liikenteen määrä vaihtelee
huomattavasti maa-ainesten menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole lainkaan
toimintaa, eikä liikennettä.
Lupahakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan toiminnassa
syntyy pintamaita n. 1 000 k-m3, kantoja ja muuta puuainesta 100 m3 sekä ylijäämämaata 100 km3. Ylijäämämaat ja pintamaat läjitetään toiminnan ajaksi ottamisalueen reunoille, josta ne
ottamisen päätyttyä käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin.
Kannot ja muut puuainekset haketetaan biopolttoaineeksi.
OTTAMISMÄÄRÄ

81 000 m³

OTTAMISAIKA

10 vuotta

VUOTUINEN OTTO

8 100 m3
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KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
Hakemus on kuulutettu Sievin kunnan internetsivuilla 20.8 – 20.9.2021 välisenä aikana. Koska
vuokra-alue sijoittuu valtion maiden keskelle siten, että lähin yksityisen omistama kiinteistö on noin
650 metrin etäisyydellä ottamisalueesta, ei hakemuksesta ole katsottu tarpeelliseksi erikseen kuulla naapurikiinteistöjen omistajia.
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
MUISTUTUKSET
Hakemuksesta ei jätetty kuulemisaikana muistutuksia.
Ympäristösihteerin päätösehdotus:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:lle maa-aineslain
mukaisen ottamisluvan soran ottamiselle Sievin kunnan Kiiskilän kylässä vuokrasopimuksen
mukaiselle määräalalle tilasta Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1.
Soran ottamisessa ja jatkojalostamisessa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:
1. Luvan voimassaolo ja toiminta-aika
Lupa on voimassa enintään 30.9.2031 saakka. Sallitun oton kokonaismäärä lupa-aikana on enintään 81 000 m³. Vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu siten 8 100 m3.
Mikäli vuotuinen ottamismäärä ylittää suunnitellun määrän, tulee siitä välittömästi ilmoittaa valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.
Ottamislupa katsotaan päättyneeksi, kun lupapäätöksessä sallitut maa-ainekset on loppuun otettu,
tai kun luvassa sallittu alin ottamistaso on kaikilla osin kaivantoa saavutettu tai kun lupa-aika päättyy.
Päivittäinen toiminta-aika maa-ainesten ottamisen ja seulonnan osalta on arkisin ma-pe klo. 06.00
– 22.00 ja lauantaisin 06.00 – 18.00.
Sunnuntaisin ja muina yleisinä pyhä- tai juhlapäivinä runsaampaa melua tuottavat toiminnot alueella on kielletty.
Mahdollista murskausta koskevat toiminta-ajat annetaan sitä koskevan meluilmoituksen mukaisessa päätöksessä.
Ottaminen sekä siihen liittyvät toiminnot ja suojaetäisyydet tulee toteuttaa ottamissuunnitelmaan liitetyn asemapiirroksen (Maveplan, Juha Laakso, 17.8.2021) mukaisesti.
2. Toiminnan aloittaminen
Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan hakijan on jätettävä Sievin kunnalle 9 000 euron suuruinen vakuus alueen jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi.
Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta luvan voimassaolon jälkeen. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana.
3. Maa-ainesten ottaminen ja pohjaveden suojelu
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Alin sallittu ottamistaso on suunnitelmassa esitetty + 149.00, jolloin ottamissyvyydeksi muodostuu
enimmillään noin 4,5 metriä.
Ottamistoimintaan käytettävien työkoneiden polttoaineet tulee säilyttää lukitussa, ylitäytön estimellä
ja laponestolaitteella varustetussa ns. kaksivaippasäiliössä. Mikäli säiliö ei ole kaksivaippainen, tulee se sijoittaa riittävän tilavaan suoja-altaaseen. Säiliön kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja se
tulee poistaa alueelta aina toimintajakson päätyttyä.
Aina säiliön siirron yhteydessä maaperä tulee tarkastaa ja mahdolliset valumat tulee poistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn
Öljyn tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pohjavesiin on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa tarkoituksenmukaisin suojaustoimenpitein.
Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien suojaustoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen Sievin pelastusviranomaiselle ja Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Alueelle on varattava riittävä määrä imetysturvetta mahdollisen öljyvuodon imeyttämiseksi.
Toiminnassa käytettävien työkoneiden suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä ottamisalueen
ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.
4. Melun- ja pölyn torjunta
Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää maa-ainesten ottamisesta ja kuljettamisesta
aiheutuvan haitallisen melun ja pölyn leviäminen alueen ympäristöön. Maa-ainesten kuljettamisesta
aiheutuvia pölypäästöjä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla tai suolaamalla tiealueita niiltä
osin, jossa kuljetusreitti sijaitsee asutuksen läheisyydessä.
Mahdollisen murskauslaitoksen aiheuttaman melun ja pölyn rajoittamista koskevat tarkemmat määräykset annetaan sitä koskevassa ympäristöluvassa.
5. Jälkihoitotyöt
Ottoalueiden jälkihoito on tehtävä vähintään Ympäristöministeriön ympäristöoppaassa NR:o 85 (
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito ) esitetyn perustason periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat mm. jyrkänteiden luiskaaminen, läjitysalueen siistiminen, pintamaiden palauttaminen
kasvualustaksi sekä läjitysalueen metsittäminen.
Ottamisen päätyttyä kaivannon reunat tulee luiskata ja muotoilla kaltevuuteen 1:3. Ottamistoiminnan loputtua ottamisalueelta tulee poistaa kaikki maa-ainesten varastokasat ja ottoalue tulee tasata
ja palauttaa metsätalouskäyttöön istuttamalla sinne mänty / koivutaimet paikallisen metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti.
Jälkihoitotöitä alueella tulee suorittaa sitä mukaan, kun ottaminen etenee. Ottamisalueen reunojen
luiskaukset tulee tehdä valmiiksi niillä osin aluetta, jossa ottaminen on saatu päätökseen. Kaikki
jälkihoitotyöt tulee olla loppuun suoritettuna viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lupa-ajan päättymisestä.
6. Kaivannaisjätteiden käsittely
Ottamistoiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet voidaan käsitellä hakemuksen liitteenä olevan kaivannaisjätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Pintamaiden seassa mahdollisesti olevat kivet tulee hyödyntää murskeen seassa. Kannot ja hakkuutähteet tulee hakettaa energiakäyttöön. Ylijäämämaat voidaan läjittää ottamisen ajaksi alueen
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reunalle, josta ne ottamisen päätyttyä käytetään ottamisalueen suojarakenteiden rakentamiseen,
jälkihoitoon ja alueen maisemoitiin.
7. Tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset
Hakijan tulee vuosittain, tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa edellisen vuoden aikana otetun
maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti Ely-keskuksen ylläpitämään NOTTOrekisteriin. Lomake löytyy osoitteesta https://anon.ahtp.fi. Vaihtoehtoisesti ottamismäärät voidaan
ilmoittaa ympäristöhallinnon laatimalla paperilomakkeella. Lomake tulee palauttaa osoitteeseen
Sievin Kunta, Ympäristölautakunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi
8. Loppukatselmus
Lupa-ajan päättyessä hakijan on pyydettävä ympäristölautakunnalta alueen loppukatselmus. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle varataan mahdollisuus osallistua katselmukseen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

PERUSTELUT:
Lupa voidaan myöntää, koska asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai
sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon
tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten vaikutus.
Lupamääräyksen huomioiden toiminta alueella täyttää maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien ja asetusten sekä jätelain asettamat vaatimukset.
Toiminta-aikaa koskevat määräykset on annettu yleisen luonnonrauhan turvaamiseksi siten, että
sunnuntaisin sekä öisin runsaampaa melua tuotavat toiminnat alueella on kielletty. Mahdollista
murskausta koskevat toiminta-ajat annetaan sitä koskevan melupäätöksessä.
Lupamääräyksillä on pyritty rajoittamaan toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja
pienentämään toiminnasta aiheutuvaa ympäristön, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen riskiä
sekä naapureihin kohdistuvaa haittaa. Toiminnasta ei ole kuitenkaan katsottu aiheutuvan sellaista
kohtuutonta haittaa melun, liikenteen tms. muodossa, jotta luvan myöntämisen edellytykset eivät
täyttyisi.
Kaivannaisjätteitä koskevan määräyksen tavoitteena on jätteiden synnyn ehkäisy, hyödyntämisen
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely.
Naapuruussuhdelain 17 § kieltää käyttämästä kiinteistöä niin, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
Lupamaksu
2 § Ottamissuunnitelman tarkastus
489,85 euroa
3 § 1- vuoden valvontamaksu 306,35 euroa
5 § Jätehuoltosuunnitelman käsittely
130,00 euroa
yht. 926,20 euroa
Maksun perusteena on käytetty Sievin kunnan ympäristölautakunnan 21.12.2015 § 40 hyväksymää maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävää taksaa.

Sivu 6

§ 18, YM 28.9.2021 18:00

YM: 14/2021

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki 5, 6, 7, 13, 19 ja 20 §
Maa-ainesasetus 2, 3 ja 8 §
Naapuruussuhdelaki ( 26 / 1920 ) 17 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
Päätöksen anto
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätöksen antopäivä on 30.9.2021. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun
se on annettu.
Muutoksen haku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto- oikeuteen. Valitusoikeus on:
asianosaisella;
kunnan jäsenellä;
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella 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.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla hallintooikeus on muuttanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut
lupapäätöksen.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä
Päätös lähetetään
Hakijalle
Tiedoksi
Metsähallitus, Harri Saxlund
Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulu
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-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

30.9.2021

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. Pyhä- tai juhlapäivään osuva valitusajan loppuminen siirtää valitusajan seuraavaan päivään.
Valitusaika päättyy

1.11.2021

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 ympäristön-, 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. valituskirjelmässä 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. Valituksen 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 erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa, ellei toisin määrätä.

Selv itys päätöksen antamisesta tiedoksi
Asianosainen
_________________________________
[
[
[
[

] Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
] Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
] Lähetetty postiennakolla
] Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona

tiedoksiantopäivämäärä ja luovuttajan allekirjoitus
________________________________________
[ ] Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan
[ ] Muulla tavoin, miten____________________
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TUNTURIKANKAAN MAA-AINEKSEN
OTTOSUUNNITELMA

Hankkeen
sijainti

Kunta:

Sievi

Kylä:

Valtionmaa

Tila:

Sievin Valtionmaa 746–893-10-1

Luvan hakija:

Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy

Osoite:

Korjaamontie 15, 84100 Ylivieska

Puhelin:

040-5037806 (Mika Pakkala)

Sähköposti:

mika@veljeksetpakkala.fi
Seinäjoella 17. päivänä elokuuta 2021

Huhtalantie 2 602220 SEINÄJOKI
Puh. 040-5264 930
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SISÄLLYSLUETTELO
- Sijaintikartta 1:200 00 (etusivulla)
- Suunnitelmaselostus
- Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
- Pesokankaan pohjavesialueen / muodostumisalueen rajat ja virtaussuunta-kartta
- Nykytilannekartta 1:2000
- Lopputilannekartta 1:2000
-Leikkaukset
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TUNTURIKANGAS MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA
1. MAANOMISTUS
Ottoalue kuuluu tilaan Sievin valtionmaa 10:1-tilaan (kiinteistötunnus 746–893-10-1) jonka omistaa Metsähallitus / MH Kivi Oy. Maa-aineksen ottopaikkaa hallinnoi keskinäisellä vuokrasopimuksella Maansiirtoliike
Veljekset Pakkala Oy (vuokrasopimus liitteenä).
2. YLEISKUVAUS
Suunniteltu alue sijaitsee Sievin kunnan Valtiomaan kylässä Tunturikankaalla. Tieyhteys alueelle kulkee
Sievin tien, Pesänevantien ja paikallisen metsäautotieverkoston kautta.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3.07 ha.
Alueelta on otettu maa-ainesta jo aiemmin, joten kyseessä on vanhan ottopaikan laajentaminen ja maisemoinnin parantaminen. Vuonna 2011 myönnetty maa-aineksen ottolupa umpeutuu 2021.
Maa-aineksen otosta ei aiheudu haittoja lähialueille, Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole varausmerkintöjä.
Ilmakuva ottoalueesta:

Maa-aineksen
ottopaikka

Kuva ottoalueesta itään päin
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Kuva ottoalueesta länteen päin

3. RAJANAAPURIT
Tilan Sievin Valtionmaa 10:1 maa-aineksen ottopaikan lähistöllä ei sijaitse naapureita, lähin naapuri sijaitsee ottopaikalta 650 m länteen päin.
Lähimpien tilojen sijainti alla:

Maa-aineksen
ottopaikka

.

4. NYKYTILANNE KASVILLISUUDEN OSALTA
Vanhalta ottoalueella on puusto poistettu mutta vanhan ottopaikan ympätistössä kasvaa nuorta mänty- ja
sekametsää.
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5. HYDROLOGINEN POHJAVESIKUVAUS, POHJAVESIOLOSUHTEET JA NIIDEN SUOJELU
Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesi alue (Isokankaan 1 lk pohjavesialue 1174651), sijaitsee ottoalueesta noin 2 km länteen, karttaote alla;

Maa-aineksen
ottopaikka

6. SUORITETUT MAASTOMITTAUKSET
Maa-aineksen ottoalue on kartoitettu ja vaaittu Trimble GNSS-paikantimen avulla. Saatava soramoreenin
määrä on laskettu Terra Modeler Field maastomalli- / massalaskentaohjelmalla. Korkeustasona alueella on
käytetty valtakunnallista N 2000 –tasoa. Kiintopiste on merkitty karttoihin.
Ottoalueelle on asennettu yksi lukittu pohjavesiputki, josta ei ole pohjavesihavaintoa.

7. SUUNNITELTU OTTOMÄÄRÄ JA AIKATAULU
Maa-aineksen ottaminen on tarkoitus suorittaa 10 vuoden aikana eli vuosina 2021-2031.
Alueelta on laskettu saatavan soraa yhteensä noin 81 000 m3ktr eli vuotuinen keskimääräinen ottomäärä
on noin 8 100 m3 ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa noin 2,6 m.
Saatava maa-aines (soramoreeni) käytetään lähialueella tapahtuvaan rakentamiseen ja tieverkoston kunnostamiseen.
Otto- ja varastointialueella suoritetaan murskausta. Murskauslaitos sijoitetaan siten että varastokasat
sijoittuvat murskauslaitoksen itäpuolelle jolloin ne toimivat tarvittaessa meluesteenä Iso Suojärven suuntaan (loma-asutukseen noin 2 km etäisyys).
8. MAA-AINEKSEN OTTAMINEN
Suunnitellun ottoalueen ottotaso on 149.00 (N2000).
Ottoalue merkitään maastoon ennen ottotoiminnan alkua.
Pintamaan raivaus suoritetaan siten, että kannot ja risut kerätään energiakäyttöön ja pintamaat varastoidaan ottoalueen reunoille maisemointia varten.
Ottamissuunnat on merkitty suunnitelmakarttaan.
9. OTTOTOIMINTA ALUEELLA JA YMPÄRISTÖN SUOJELU
Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta.
Jos poltto- ja voiteluaineita varastoidaan ottoalueella, poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä tulee olla niiden tilavuutta vastaavat, katetut suoja-altaat sekä ylitäytön estimet ja
lukot. Polttoainesäiliöiden suojarakenteiden tulee olla sellaiset, ettei koneiden tankkauksen yhteydessä
öljyä pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen.
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Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä
hydrauliikkanesteitä. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, se on suoritettava puhdasta vettä käyttäen.
Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei saa säilyttää siten
että siitä aiheutuu naapurikiinteistöille likaantumisvaaraa. Jätteet on varastoitava siten että mahdolliset
vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään. Talousjäte ja jäteöljy on toimitettava asianomaisille
keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa roskia eikä sinne saa haudata
jätteitä.
Ottotoiminnan päätyttyä ottoalue otetaan metsätalouskäyttöön.
10. ALUEEN SIISTIMINEN OTTOTOIMINNAN AIKANA JA SEN JÄLKEEN
Soranoton jälkeen ja ottotoiminnan edetessä reunat luiskataan 1:3 kaltevuuteen. Pintamaat käytetään
muotoilussa ja luiskauksessa. Jälkityöt ja maaston muotoilut suoritetaan niin, että työn tuloksena on luonteva ja moni-ilmeinen maasto. Luiskiin levitetään tarpeellisin osin humuspitoista maata (pintamaat) noin
10-20 cm kerros, alue metsittyy luontaisesti. Suunniteltu ottoalue otetaan metsätalouskäyttöön ottotoiminnan päätyttyä.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on liitteenä.
11. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN LUONNONARVOIHIN
Huolellisesti ja oikein toteutettu viimeistely mahdollistavat, että ottoalue soveltuu ja yhdistyy kokonaisuudessaan ympäröivään metsämaisemaan.
YLEISKARTTA

Maa-aineksen
ottopaikka
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Maa-aineksen ottoalueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Hakija:
Tila:
Päiväys:

Veljekset Pakkala Oy
Sievin Valtionmaa 746–893-10-1

Laatija:

Juha Laakso

17.8.2021

Laji

Pintamaat

Arvioitu määrä
(m3)

Käyttö
A = energiana
B = maisemoinnissa
C = ympäristönhoidossa
D = muu hyödyntamistapa,
mikä?
E = muu käsittely, mikä?

1000

B, välivarastoidaan alueella

Kannot ja muu puuaines

100

A, välivarastoidaan alueella,
biopolttoaine

Ylijäämäkiviaines

100

B, välivarastoidaan alueella,

Arvio ympäristövaiku

ei ympäristövaikutuksia

hyvin vähäiset ympäris
set

ei ympäristövaikutuksia
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Hakija:
VELJEKSET PAKKALA Oy
Kunta:

152.50
153.83
149.00

154.01

NYKYTILANNEKARTTA
Mittakaava:
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N 2000
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Maastotyöt ja suunnittelu:

Juha Laakso
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Tila:

151.23
153.20
152.50
152.32

152.10

SIEVIN VALTIONMAA 1:10

MAANSIIRTOLIIKE
Hakija:
VELJEKSET PAKKALA Oy
Kunta:

SIEVI

LOPPUTILANNEKARTTA
Mittakaava:

1:2000

Pvm:
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Korkeusjärjestelmä: Koordinaattijärjestelmä:

153.83
149.00

B

N 2000

ETRS TM-35

Maastotyöt ja suunnittelu:

Juha Laakso
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Hakija:
Kunta:
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VELJEKSET PAKKALA Oy
SIEVI
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Juha Laakso
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTO METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS OY:LLE MYÖNNETTYÄ
MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIEN MUKAISTA YHTEISKÄSITTELYLUPAA
KOSKEVISTA VALITUKSISTA
Ympäristölautakunta 28.9.2021 § 19
Viite:

Diaarinumero: 20257/2021

ASIA:

Osmo Anttila on valtakirjalla Norssijärven ranta-alueen asukkaiden ja loma-asuntojen omistajien
puolesta sekä Reijo Latvala valtakirjalla Maasydänjärven mökkiläisten puolesta hakeneet muutosta
Vaasan Hallinto-oikeudelta Sievin kunnan ympäristölautakunnan 2.2.2021 § 6 tekemään päätökseen, joka koski Metsähallitus/Metsätalous Oy:lle myönnettyä maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelylupaa kalliokiviainesten ottamiselle ja louheen murskaamiselle Sievin kunnan Kiiskilän
kylässä tilalle Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1.
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan valituksiin seuraavaa:
Lupahakemusta koskeva kuuleminen on toteutettu lupa-asiakirjoista ilmenevällä tavalla maa-ainesja ympäristönsuojelulakien sekä laissa eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen säädösten mukaisesti. Kuulemista koskevat tarkemmat yksityiskohdat ilmenevät
lupapäätöksestä, eikä lautakunnalla ole niihin lisättävää.
Valituksissa on esitetty myös huoli louhosalueen valumavesien vaikutuksista alueen vesistöihin.
Niin kuin lupahakemuksesta ja päätöksestä ilmenee, ei kalliokiviainesten ottamista tulla missään
ottamisen vaiheessa ulottamaan pohjavesipinnan alapuolelle, joten alueelle ei tule ottamisen seurauksena syntymään pohjavesiallasta, jota olisi tarpeen louhintajaksojen yhteydessä tyhjentää
pumppaamalla. Näin ollen valumavesien määrä tai laatu louhosalueen alapuolisissa vesistöissä ei
merkittävällä tavalla poikkea nykytilanteesta. Vesiensuojeluun liittyvät tarkemmat määräykset on
annettu lupapäätöksessä.
Valitusten mukaan ympäristölautakunta ei ole päätöstä tehdessään ottanut huomioon kaikkia asiasta jätettyjä lausuntoja. Lausunnoissa sekä lupahakemuksesta jätetyissä muistutuksissa esille
tuodut seikat on kuitenkin otettu huomioon lupamääräyksiä annettaessa. Lausuntojen ja muistutusten vaikutus lupaharkintaan on yksilöity päätöksen perusteluissa, eikä lautakunnalla ole lisättävää
niihin.
Luvan hakija on perustellut lupahakemuksen mukaista sijoituspaikkaa ottamisalueen keskeisellä sijainnilla suhteessa kiviainesten käyttökohteisiin. Ympäristölautakunta on käsitellyt luvan hakemuksen mukaiselle paikalle, eikä vaihtoehtoisen sijoituspaikan harkinta kuulu lupaviranomaisen tehtäviin. Lautakunta on päätöstä harkitessa katsonut, että eri laeissa säädetyt luvan myöntämisen
edellytykset hakemuksen mukaisella sijoituspaikalla täyttyvät, joten perusteita lupahakemuksen
hylkäämiselle ei ole ollut.
Vaatimus ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta kyseiseen lupaharkintaan on perusteeton. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) liitteen 1 kohdan
2 b mukaan arviointimenettelyä sovelletaan luonnonvarojen ottoon ja käsittelyyn, mikäli kiven, soran tai hiekan ottoalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai otettava ainesmäärä on vähintään
200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Kyseisessä luvassa vuotuinen ottomäärä on 5 000 m3 ja ottoalueen pinta-ala 1,96 hehtaaria, joten lupamenettelyyn ei ole sovellettu YVA- lakia.

§ 19, YM 28.9.2021 18:00

YM: 10/2020

Sivu 21

Lisäksi YVA-lain 3 §:n mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen
hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen,
joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset
huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä
ympäristövaikutuksia. Kyseisessä tapauksessa, ottaen huomioon ottamisalueen pinta-ala ja vuotuinen ottamismäärä, lautakunta on katsonut, ettei toiminnasta aiheudu sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden vuoksi YVA-lakia olisi edellytetty sovellettavaksi yksittäistapauksessakaan.
Ympäristölautakunta on lupaharkinnassa ottanut huomioon myös Pohjois-Pohjanmaan museon
(Museo- ja Tiedekeskus Luuppi) 23.10.2020 antaman lausunnon, jonka mukaan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kyseisellä maa-ainesten ottoalueella ei ole tarvetta lisäselvityksille, eikä kyseisellä alueella ole estettä lupahakemuksen mukaisen ottamistoiminnan harjoittamiseen. Lausunto
kokonaisuudessaan on luettavissa lupapäätöksestä.
Hakemus on käsitelty esitetyn ottamissuunnitelman mukaisessa laajuudessa. Mahdolliset tulevat
louhosalueen laajentamista koskevat hakemukset käsitellään eri lupamenettelyssä, mikäli sellaisia
lupaviranomaiselle joskus esitetään. Lautakunta on katsonut, ettei nyt käsittelyssä olevalla lupapäätöksellä ole mahdollista rajoittaa hakijan oikeutta mahdollisiin tuleviin laajennushakemuksiin
alueen kivivarantojen hyödyntämiseksi. Näin ollen niitä ei myöskään ole otettu huomioon tämän luvan lupaharkinnassa.
Lautakunnan näkemyksen mukaan luvan mukainen toiminta lupamääräykset huomioiden ei aiheuta kohtuutonta haittaa alueen luontomatkailun kehittämiselle tai muulle alueen virkistyskäytölle.
Louhinta- ja murskausmäärät sekä luvassa annetut toiminta-aikaa koskevat määräykset huomioiden toiminnasta aiheutuva melu- ja pölyhaittakaan ei todennäköisesti aiheuta kohtuutonta haittaa
lähialueen loma-asutukselle tai muulle virkistyskäytölle. Etäisyydet lähimpiin häiriöille alttiisiin kohteisiin täyttää valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) esitetyt minimivaatimukset.
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että hallinto-oikeuden tulee hylätä valitukset perusteettomana ja pitää ympäristölautakunnan päätös voimassa.
Päätös: Jarkko Myllyoja teki vastaesityksen: Lautakunnan jäsenet toteavat, että osa valitusperusteista on hyväksyttäviä valitusten perusteiden mukaisesti. Elisabeth Säilynoja kannatti esitystä.
Suoritettiin äänestys. Ympäristösihteerin päätösehdotusta kannatti viisi (5) lautakunnan jäsentä:
(S.Viljamaa, M.Päivärinta, H.Haikara, T.Leppälä ja P.Rahkonen) ja Jarkko Myllyojan esitystä kaksi
(2) jäsentä: (E.Säilynoja ja J.Myllyoja).
Päätökseksi hyväksyttiin ympäristösihteerin päätösehdotusehdotus.
Jarkko Myllyoja jätti eriävän mielipiteen (liite 1).

§ 19, YM 28.9.2021 18:00 / Liite: Eriävä mielipide (LIITE 1)
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§ 20, YM 28.9.2021 18:00

YM: 1/2021

TIEDOKSIANNOT
Ympäristölautakunta 28.9.2021 § 20
1.
2.
3.
4.
5.

Ympäristösihteeri: 15.7.2021 tarkastuspöytäkirja; kaivo
Ympäristöministeriö: 11.8.2021 kuntakirje; Ryhtihanke
Rakennustarkastajan päätökset 17.6.2021 – 20.9.2021
Ympäristösihteerin päätökset 17.6.2021 – 20.9.2021
Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti

Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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§ 9998, YM 28.9.2021 18:00
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
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Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Sievin kunnan ympäristölautakunta
Haikolantie 16
85410 Sievi
kirjaamo@sievi.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §).
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
puh: 029 56 42800 (vaihde)

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

Kunnallisvalitus, pykälät:

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
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Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

