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Maa-aineslupahakemus tilalle Muotiainen RN:o 5:48 Karhen kylään
401/51.518/2016
YMPLTK 11.10.2016 § 165
Ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo

Hakija

Anne Hakanen hakee maa-aineslupaa omistamalleen tilalle Muotiainen RN:o 5:48 Karhen kylään, os. Muotiaistentie Karhe. Sijaintikartta
seuraa esityslistan liitteenä. Yhteyshenkilönä toimii Teuvo Hakanen.
Otettavan I-alueen pinta-ala on n. 0,8 ha ja koko suunnitelma-alueen
pinta-ala noin 2,5 ha.

Aikaisemmat soranottoluvat
Viljakkalan tekninen lautakunta on myöntänyt Anne Hakaselle
soranottoluvan samalle, nyt haettavalle I-alueelle 14.9.2006 §:ssä
103. Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi ja se on voimassa
10.11.2016 saakka. Tätä ennen maa-aineksia otettiin vähäisiä
määriä kotitarveottona.
Kaavoitus- ja suunnittelutilanne
Karhen osayleiskaavassa, joka ei ole oikeusvaikutteinen, ottoalue on
osoitettu M- eli maa- ja metsätalousalueena.
Maakuntakaavassa ottoalue sijoittuu MY- eli maatalousalueelle, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja. Maakuntakaavaehdotuksessa Karhen
viljelyalueet on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuurimaisemaksi. Ottoalue sijoittuu rajauksen eteläreunamille.
Ympäristö

Suunniteltu ottoalue on peltoa siltä osin, kuin se ei ole ollut jo
ottotoiminnan piirissä. Lähiympäristö on maaseutumaista asutusta ja
peltoviljelyaluetta.
Lähin asuinrakennus on oma, noin 110 metrin etäisyydelle pohjoiseen sijoittuva omakotitalo ja alle 200 metrin etäisyydellä on kolme
muuta asuinrakennusta. Aivan ottoalueen vierellä ottoalueesta itään
on kesäasunto, jonka viereltä maa-ainekset on jo otettu. Lännessä
alue rajoittuu Muotiaistentiehen ja idässä kesäasunnon ohella
metsäalueisiin. Etelässä kulkee rautatie nyt haettavasta ottoalueesta
noin 70 metrin etäisyydellä.

Suunniteltu maa-ainesten otto
Alueelta on tarkoitus ottaa edelleen soraa ja hiekkaa edellisen luvan

ja suunnitelman mukaisesti. Alueelta on tarkoitus hyödyntää loput
massat, joita on jäljellä noin 36 000 m3. Ottamisajaksi on esitetty 10
vuotta. Vielä voimassa olevassa luvassa ottomäärä oli 40 000 m3.
Ottoalue on tasaista peltomaata. Maanpinnan taso alueella vaihtelee
+122,00...+125,00 tasossa. Maa-ainesten ottotasoksi on esitetty
+117,00, kun pohjaveden taso on ollut alueella noin +115,00
tasossa. Pohjaveden pintaa on mitattu mm. Koivula-tilan kaivosta,
joka sijaitsee ottoalueesta noin 60 metrin etäisyydellä koilliseen.
Suojaetäisyydeksi jätetään vähintään kaksi metriä.
Muotiaistentien varteen jätetään noin 5 metrin suoja-alue ja itäpuolen
metsätiloihin 10 metriä. Itäpuolen kesäasunnon kohdalla
suojaetäisyydeksi esitetään 15 metriä.
Alueen pintamaat kuoritaan ja kasataan reuna-alueelle myöhempiä
maisemointitöitä varten.
Laadittu soranottosuunnitelma noudattaa edellisen luvan mukaisia
kaivutasoja ja rajauksia. Jyrkimmäksi luiskakaltevuudeksi on esitetty
1:3 maisemoinnin jälkeen. Pohja tasataan ja pintaan levitetään
humuspitoiset maa-ainekset. Kohde jätetään metsittymään luonnon
siemennyksellä. Alue jää metsätalouden harjoittamiseen ja ulkoiluun.
Liikennöinti tapahtuu Muotiaistentien kautta ja hakijan kiinteistö on
osakkaana yksityistiessä.
Jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaat käytetään maisemointiin.
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemus on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja siitä on ilmoitettu kotisivuilla 17.8.-15.9.2016 välisen ajan. Rajanaapurit on kuultu
hakijan toimesta.
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja, koska haettu ottoalue on
sama kuin missä on nykyisellään maa-aineslupa.
Maa-ainesluvan mukaiset tarkastukset
Vuositarkastuksissa maa-ainesten oton on todettu edenneen
pääosin suunnitelmien ja lupamääräysten mukaan. Kesäasuntokiinteistöön jätettävä suojaetäisyys on ollut paikoin riittämätön.
Oheismateriaali

- Alueen sijaintia osoittava kartta

- Alueen nykytilanne- ja lopputilannekartta
Va. kaupunginarkkitehti ehdottaa
Ympäristölautakunta päättää myöntää Anne Hakaselle maa-ainesluvan tilalle Muotiainen RN:o 5:40 Karhen kylään ensisijaisesti
seuraavin lupamääräyksin sekä päivitetyn ottosuunnitelman
8.8.2016 mukaisesti:
Lupamääräykset:
1

Lupa on voimassa 31.11.2026 asti.
Maa-ainesten ottoa saa harjoittaa ympärivuotisesti klo
07.00-21.00 välisenä aikana. Kesäaikana 1.5.-30.9.
maa-ainesten ottoa saa suorittaa maanantaista torstaihin klo 7.00-21.00 ja perjantaisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana.

2

Hakija on nimennyt Teuvo Hakasen ottamistoiminnan
yhteyshenkilöksi. Yhteyshenkilön velvollisuutena on
valvoa, että soranotossa ja alueen jälkihoidossa noudatetaan tämän luvan määräyksiä ja suunnitelmassa
esitettyjä seikkoja.

3

Ottamisalueen rajaus suunnitelman mukaisesti.
Ottoalue tulee olla merkittynä maastoon selkeästi siten, että ottoalueen raja on yhtenäisesti todettavissa
maastossa. Lisäksi aktiivisella ottoalueella tulee olla
korkeusmerkki ottotason seuraamiseksi.

4

Ottotoiminnan vaiheistus
Maa-ainesluvan haltijan tulee 31.12.2017 mennessä
luiskata ja maisemoida Koivula-tilan kohdan ottorintaus kaltevuuteen 1:3 ja huolehtia, että ottoalueen ja
kiinteistön rajaan jää 15 metrin levyinen suojavyöhyke.

5

Alin sallittu kaivutaso on +117,00. Kaivutason korkeus
tulee olla selvästi havaittavissa ottoalueella.
Maa-ainesten ottoa ei missään olosuhteissa saa ulottaa 2 metriä lähemmäksi ylintä mitattua pohjavesipintaa. Alueen pohjavedenpinnan havaintopisteistä on todettu pohjavesipinnaksi ylimmillään +115,00.

6

Jätehuolto

Jätehuoltosuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti.
Alueelta kuoritut pintamaat tulee käyttää verhoiluun
jälkihoitotöiden yhteydessä. Mikäli pintamaat eivät riitä
lopulliseen verhoiluun, on soranottajan varauduttava
hankkimaan niitä lisää muualta.
Kaivualueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata
jätteitä. Romutavarajätteet tulee hakijan kuljettaa muualle hävitettäväksi.
7

Ottoalue on aidattava kunnanhallituksen 27.02.1985
antamien ohjeiden mukaisesti ja varustettava varoituskilvin.

8

Pohjaveden suojelu
Pölyämisen estämiseen saa käyttää vain puhdasta
vettä.
Kaivutoimintaan välttämättömästi liittyviä poltto- ja voiteluaineita saa varastoida vain kaivualueen ulkopuolella pohjaveden suojelun kannalta parhaimpaan paikkaan. Myöskään kuorma-autoja ja työkoneita ei saa
säilyttää, huoltaa eikä tankata kaivualueella. Kaivualuetta ei saa käyttää myöskään muiden pohjaveden
ja pintavedelle vaarallisten aineiden varastopaikkana.
Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava Tampereen aluepelastuslaitokselle
sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon
leviämisen estämiseksi.
Työskenneltäessä alueella tulee noudattaa erityistä
varovaisuutta siten, ettei pohjavettä likaavia aineita
pääse maaperään. Erityisen huolellinen tulee olla koneiden poltto- ja voiteluaineiden suhteen.
Mahdollisen kaivualueen ulkopuolella tapahtuva poltto- ja voiteluaineiden varastointi sekä ajoneuvojen ja
koneiden säilytyspaikka tulee hyväksyttää ympäristöpäälliköllä ennen varastointia.

9

Seuranta
Pohjavedenpinnan havaintoputki tulee olla sellaisessa
kunnossa, että pohjaveden havainnointi on mahdollista. Tarvittaessa tulee asentaa uusi havaintoputki.

Pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailu tulee tehdä
alueen pohjavesiputkesta ja Koivula-tilan kaivosta vähintään kolme kertaa vuodessa. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuositarkastuksen
yhteydessä tai vuoden lopussa.
10

Jälkihoito
Reunaluiskat tulee oton jälkeen loiventaa kaltevuuteen
1:3 ja pyöristettävä ympäristön maastoon sopivaksi.
Pohja-alue tasataan ja mahdolliset vanhat kulkureittien
pohjat rouhitaan vettä läpäiseväksi.
Luiskille ja pohjille tulee levittää hiekka tai hienompi
rakeinen kerros, mikäli perusmaa ei ole tätä materiaalia ja tämän päälle humusmaakerros riittävän kasvualustan saamiseksi.
Aluskasvillisuuden muodostumista tulee tarvittaessa
tehostaa hyvin kuivuutta kestävällä nurmen kylvöllä.

11

Valvonta ja tarkastukset
Ennen ottamistoiminnan jatkamista on luvan haltijan
pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan aloitustarkastus, missä lupaehtojen kohdat 3, 5, 7, 8 ja 11
todetaan asianmukaisesti järjestetyksi.
Vuositarkastus pidetään syksyisin, jolloin todetaan soranottotilanne ja lupamääräyksien noudattaminen.
Soranottajan on vuosittain ilmoitettava viranomaiselle
otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus on annettava
vuoden vaihteessa.
Lopputarkastus pidetään ennen lupa-ajan päättymistä,
kun soranotto on loppuun saatettu ja jälkihoitotyö suoritettu.

12

Vakuus
Jälkihoitotöiden vakuudeksi hakijan tulee asettaa Ylöjärven kaupungille 6 000 euron omavelkainen pankkitakaus ennen soranoton jatkamista. Pankkitakauksen
tulee olla voimassa niin kauan kunnes maa-ainesten
otto on suoritettu ja jälkihoitotoimenpiteet saatettu loppuun, kuitenkin vähintään 31.11.2027 saakka. Mikäli
luvan ehtoja ei noudateta Ylöjärven kaupungilla on oikeus tehdä tai teettää tarvittavat työt luvansaajan kus-

tannuksella.
Päätöksen perustelut
Kun maa-ainesten otto suoritetaan hakemuksen ja päätöksen
lupaehtojen mukaisesti, voidaan lupa maa-ainesten ottoon myöntää.
Pohjavesien suojelemiseksi on tarpeen antaa erityisiä määräyksiä,
koska naapurikiinteistöllä on pohjavesikaivo.
Suojaetäisyydeksi asuttuihin rakennuksiin suositellaan 100 metriä ja
naapuritilan rajaan 10 metriä. Kun maa-ainekset on pääosin jo otettu
Koivula-tilan kesäasuntoa vasten, voidaan lupa myöntää, kun annetaan lupaehto 4 kesäasunnon haittojen minimoimiseksi. Maisemointi
kesäasuntoa vasten rauhoittaa rajan ja aktiivinen otto siirtyy
kauemmas asunnosta.
Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20 ja 23
a§
VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 4, 6, 7, 8 ja 9 §
VNa kaivannaisjätteistä (190/2013): 4 §
Päätöksestä tiedottaminen
Ympäristölautakunnan päätös pidetään julkipantuna kaupungin
ilmoitustaululla 19.10.-21.11.2016 välisen ajan. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen 20.10.2016. Päätös lähetetään hakijalle ja
Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
-----

