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Maa-aineslupa

Kurun kunnanhallitus on myöntänyt vuonna 1985 Mauno Ahoselle
maa-ainesluvan tilalle Mikkolanlisä RN:o 91 Aurejärven kylässä
(nykyisin tila Mikkolanlisä RN:o 91:2). Ottolupaa on jatkettu 10
vuodella vuonna 1995. Tämän jälkeen maa-aineslupa on myönnetty
kiinteistökaupan jälkeen Pekka Tyrkölle v. 2005 ja v. 2008
soranottoalue on siirtynyt Sampsa Aaltion omistukseen. Ylöjärven
ympäristölautakunta hyväksyi luvan siirron edelleen Hämeen
Kuljetus Oy:lle 10.11.2009. Maa-aineslupa oli voimassa kesäkuuhun
2015.
Ottoalue sijoittuu Seitsemisen kansallispuiston tuntumaan Kalliosalontien varrelle. Alueen sijainti esitetään oheismateriaalina.
Syksyn 2015 tarkastuksessa todettiin, että maa-ainekset on alueelta
jo lähes otettu ja jäljellä on enää maisemointityöt. Luvan haltijalle
ilmoitettiin, että toiminnalle tulee hakea jatkolupa, mikäli otettavia
aineksia on. Hakija ilmoitti, että maa-aineksia ei oteta enää, vaan
osa alueesta jää kokonaan ottamatta huonon laadun vuoksi.
Maisemointi ottoalueella oli aloitettu länsiosista.
Syksyn 2016 tarkastuksessa todettiin, että ottoa tai maisemointitöitä
ei ole alueella jatkettu, kun lupaa ei ole. Ympäristöpäällikkö kielsi
alueella kaiken toiminnan ennen uuden luvan hakemista.

Lisäaikahakemus

Läänin Kuljetus Oy jätti lisäaikahakemuksen maisemointitöiden
loppuun saattamiseksi 29.11.2016. Lisäaikaa anotaan siihen
saakka, kunnes varastokasat saadaan käytettyä loppuun, kuitenkin
enintään 31.12.2020 saakka. Maisemointityöt ovat kesken, kun
viimeiset varastokasat eivät ole ehtyneet. Alueelta ei enää oteta
soraa pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai
jalostettavaksi.
Lisäaikahakemuksen liitteeksi on toimitettu uudet kuvat maa-ainesten oton lopputilanteesta, kun osa otettavista aineksista jää
ottamatta. Varastokasojen ajan maisemointitöitä jatketaan luiskilla ja
kasojen ympärillä. Lisäksi sisääntulotielle asennetaan puomi
luvattoman maastoajon estämiseksi.

Tiedottaminen
Oheismateriaali
Lisätiedot

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä siitä ole tiedotettu
muutoinkaan, koska kyseessä on maisemointitöiden loppuun
saattaminen. Maa-ainesten ottoa ei enää suoriteta.
Alueen sijaintia osoittava kartta ja lopputilanteen asemapiirros.
Ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo, p. 050 570 2483, pentti.keskitalo@ylojarvi.fi

Kaupunginarkkitehti ehdottaa
Ympäristölautakunta päättää myöntää Hämeen Kuljetus Oy:lle
lisäaikaa maisemointitöiden suorittamiseksi 31.12.2020 saakka ja
edellyttää, että maa-ainesluvan jälkihoitotöiden suorittamisen
vakuudeksi toimitettu pankkitakaus uusitaan niin, että se on
voimassa 31.12.2021 saakka.
Maisemointitöiden lisäajan hakemuksesta peritään tarkastusmaksuna 1 §:n 8 kohdan perusteella 200 €.
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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