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Hakijatiedot

Kanttiauto Oy, os. Sillanpääntie Hämeenkyrö, hakee määräalalle
omistamastaan tilastaan Seetinmaa RN:o 10:38 Sonnun kylässä
maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamista varten.Tilan pinta-ala on
15,5 ha, josta ottoalueen pinta-ala on noin 2,7 ha.

Aikaisemmat maa-ainesluvat
Viljakkalan kunnanhallitus on myöntänyt alueelle soranottoluvan
alkujaan 19.10.2005 ja lupaa on jatkettu ympäristölautakunnan
päätöksillä 27.3.2007 ja 10.4.2012. Lupa on voimassa 31.5.2017
saakka.
Kaavoitus- ja suunnittelutilanne ja ympäristö
Alue sijaitsee ns. Lähdekorven alueella, Majavedentieltä lähtevän
metsäautotien varrella. Sijaintikartta seuraa oheismateriaalina.
Alueen ympäristö on metsätalousaluetta. Ottoalue rajoittuu etelässä
Telamurska Oy:n maa-ainesten ottoalueeseen.
Alueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Myöskään
maakuntakaavassa tai maakuntakaavaehdotuksessa ei ole
kohteessa aluevarauksia.
Ottoalue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Etäisyys Hangasjärven pohjavesialueeseen on noin 1 km.
Lähin asutus sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä ottoalueen länsipuolella Hyyrynjärven rannalla. Hyyrynjärveen on ottoalueelta
matkaa niin ikään noin 450 metriä.
Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Ottoalueen itäpuolella
virtaa puro ja puronvarsi on erityisen tärkeä elinympäristö.
Hakemuksen mukaiset suunnitellut ottamis- ja jälkihoitotoimenpiteet
Alueelta on suunniteltu otettavaksi hiekkaa ja soraa 10 vuoden aikana 80 000 m³. Etäisyydet naapuritiloihin ovat itäpuolella noin 5-10

metriä samoin kuin metsäautotiehen nähden länsipuolella. Etelässä
ottoalue rajoittuu Telamurska Oy:n ottoalueeseen ja pohjoisessa
yksityisen metsäalueeseen.
Soranoton pohjatasoksi esitetään +136,00. Alueelle asennetun
pohjavesiputken alapään taso on +134,00 eikä siinä ole tavattu
vettä. Oton aikana huolehditaan, että suojaetäisyydeksi jää
vähintään 2 metriä.
Alueen luiskat muotoillaan suunnitelman mukaan kaltevuuteen 1:3.
Alueelta jo osin kuoritut pintamaat ja rakennuskohteisiin kelpaamattomat maa-ainekset varastoidaan alueen reunoille ja käytetään
leikkauspohjan ja luiskien verhoiluun. Alueen metsittyminen
annetaan tapahtua luontaisesti.
Asian käsittely

Maa-aineslupahakemus on kuulutettu Ylöjärven kaupungin ilmoitustaululla ja vireilläolosta on ilmoitettu kaupungin internet-sivuilla. Hakemus on ollut nähtävillä 20.10.-18.11.2016 välisenä aikana. Naapureille on lisäksi lähetetty erityistiedoksianto hakemuksen johdosta.
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Lausuntoja ei ole pyydetty, koska kyseessä on alue, jolle on aiemmin
myönnetty maa-aineslupa eikä hakemus tai olosuhteet ole
muuttuneet edellisen käsittelyn jälkeen. Pirkanmaan ELY-keskus
(silloinen Pirkanmaan ympäristökeskus) antoi hakemuksesta
lausunnon 16.1.2007 edellisen käsittelyn yhteydessä.
Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että
alueelle voidaan myöntää maa-aineslupa, mikäli lupakäsittelyssä
huomioidaan aiemmin mainittu aikarajoitus sekä lausunnossa
esitetyt suositukset lupaehdoiksi. Lausunnossa mainittu aikarajoitus
koskee pintamaiden kuorintaa, joka on jo tehty.

Tarkastelu

Alueella on ollut maa-aineslupa 10 vuotta, mutta maa-ainesten ottoa
ei ole toistaiseksi aloitettu alueella. Alueen pintamaat on kuorittu ja
varastoitu alueen laidoille alueen kaakkois- ja länsiosiin.
Välittömästi hakemuksen kohteena olevan alueen eteläpuolelle on
myönnetty maa-aineslupa Telamurska Oy:lle. Sitäkään ottoa ei ole
vielä aloitettu. Telamurska Oy:n alueelle on myönnetty otto
syvimmillään tasoon +128,00, jolloin alueelle muodostuu lampi.
Telamurska Oy:n otto on suunniteltu siten, että Kanttiauto Oy:n
ottoaluetta vasten jää suojavyöhyke, joka on tasossa +142,00.
Koillisosissa maasto laskee hyvin jyrkästi itäpuolen puroon ja
kaakkoisosissa rinne on loivempaa havusekametsää.

Oheismateriaali

Numeroimaton oheismateriaali

- Alueen sijaintia osoittavia karttoja
- Nykytilannekartta
Liite

Karttaliite / ottoalueen rajaus lopputilannekartalla.

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo, p. 050 570 2483, s-posti
pentti.keskitalo@ylojarvi.fi

Kaupunginarkkitehti ehdottaa
Ympäristölautakunta päättää myöntää maa-aineslain 6 §:n 3
momentin perusteella soranottoluvan määräalalle tilasta Seetinmaa
RN:o 10:38 Sonnun kylässä ensisijaisesti seuraavin lupamääräyksin
ja päivitetyn hakemuksen 17.10.2016 mukaisesti. Ottoalueen rajaus
liitekartan nro 2 mukaisesti.
Lupamääräykset:
1

Lupa on voimassa 31.1.2027 asti.

2

Hakijan on nimennyt Hannu Rintakosken ottotoiminnan vastuuhenkilöksi. Vastuuhenkilön velvollisuutena
on valvoa, että maa-ainesten otossa ja alueen jälkihoidossa noudatetaan tämän luvan määräyksiä ja suunnitelmassa esitettyjä seikkoja.

3

Ottamisalueen rajaus
Etäisyys itärajalla tulee olla naapuritilaan vähintään 10
metriä. Suojaetäisyys naapuritilaan pohjoisessa tulee
olla vähintään 5 metriä. Etelään päin ottotason tulee
nousta naapuritilan rajalla tasoon +140,00...+143,00
siten, että luiskan jyrkkyys on 1:2,5 tai loivempi.
Maa-ainesten otto eikä sen vaikutukset saa ulottua
itäpuolen purolle laskevalle rinteelle.
Ottamisalueen rajausmerkinnät tulee suorittaa koko
alueella ennen ottamistoiminnan aloittamista. Puron
puoleisen itäreunan suojavyöhyke tulee pysyttää luonnontilaisena eikä siellä sallita puuston poistoa tai varastointia.
Ottoalueella tulee olla korkeus/ottotasot merkittynä siten, että ottotaso on valvontaviranomaisen todettavissa alueella jatkuvasti työn edetessä.

4

Hakijan tulee estää ottotoimintaan liittyvästä liikenteestä mahdollisesti aiheutuvat pölyhaitat asutukselle kastelemalla ja/tai päällystämällä liikennealueet.

5

Jätehuoltosuunnitelma hyväksytään esitetyn mukaisesti. Alueen pintamaat ja rakentamiseen kelvottomat
maat tulee varastoida otettavalle alueelle, josta ne
käytetään verhoiluun jälkihoitotöiden yhteydessä.

6

Ottoalueen jyrkät reunat on aidattava Ylöjärven kunnanhallituksen 27.02.1985 antamien ohjeiden mukaisesti ja varustettava varoituskilvin.
Rintausten luiskien yläpuolelle ei saa varastoida
maa-aineksia eikä muita turvallisuutta heikentäviä
massoja tai suuria kiviä.

7

Pinta- ja pohjaveden suojelu
Alin sallittu kaivuutaso on +136,00. Ottamistoimintaa
ei saa ulottaa 2 metriä lähemmäksi havaittua ylintä
pohjavesipintaa.
Öljy- ja polttoaineita ei saa varastoida kaivualueelle.
Kaivutoimintaan välttämättömästi liittyviä poltto- ja voiteluaineita saa varastoida vain kaivualueen ulkopuolella pohjaveden suojelun kannalta parhaimpaan paikkaan.
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.
Kaivualueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata
jätteitä. Romutavarajätteet tulee hakijan kuljettaa muualle hävitettäväksi.
Työskenneltäessä alueella tulee noudattaa erityistä
varovaisuutta siten, ettei pohjavettä likaavia aineita
pääse maaperään. Erityisen huolellinen tulee olla koneiden poltto- ja voiteluaineiden suhteen.
Mikäli ottoalueen ulkopuolelle halutaan poltto- tai voiteluaineiden varastointipaikka tai koneiden säilytyspaikka, tulee se esittää ympäristötoimen hyväksyttäväksi ennen sen käyttöön ottoa.

8

Jälkihoito
Reunaluiskat tulee oton jälkeen loiventaa vähintään
kaltevuuteen 1:3 tien puoleisella länsirajalla ja muualla
vähintään kaltevuuteen 1:2,5. Reunat tulee pyöristää
ympäristön maastoon sopivaksi.
Luiskille ja pohjille tulee hakemuksessa esitettyjen
suunnitelmien mukaisesti rakentaa riittävän hyvä kasvualusta. Mikäli verhoiluun varastoidut maa-ainekset
eivät riitä lopulliseen verhoiluun, tulee niitä hankkia
muualta riittävän kasvualustan saamiseksi.
Alue tulee istuttaa 2+2 vuotiailla männyn taimilla tiheydeltään 2300 kpl/ha, mikäli alue ei metsity luontaisesti.

9

Suoritettavat tarkastukset ja valvonta
Ennen ottotoiminnan aloittamista tämän luvan mukaisesti luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista
suorittamaan alueella tarkastus, missä todetaan lupaehtojen kohdat 3, 7 ja 11 asianmukaisesti järjestetyksi.
Vuositarkastus pidetään syksyisin, jossa todetaan ottotilanne ja lupamääräyksien noudattaminen. Lopputarkastus pidetään ennen lupa-ajan päättymistä, kun
maa-ainesten otto on loppuun saatettu ja jälkihoitotyö
suoritettu.
Maa-ainestenottajan on vuosittain tehtävä maa-aineslain 23 a §:n mukainen ilmoitus edellisenä vuonna otetuista maa-aineksista maa-ainesasetuksen 10 a §:n
mukaisesti.

10

Pohjaveden tarkkailu
Pohjaveden pintaa tulee tarkkailla alueen pohjavesiputkesta neljännesvuosittain ja tulokset tulee toimittaa
valvontaviranomaiselle vuositarkastuksen yhteydessä
tai viimeistään vuoden loppuun mennessä kultakin
vuodelta.

11

Vakuus
Jälkihoitotöiden vakuudeksi tulee asettaa Ylöjärven
kaupungille omavelkainen pankkitakaus määrältään
20 000 € ennen maa-ainesten oton aloittamista.
Pankkitakauksen tulee olla voimassa niin kauan kunnes maa-ainesten otto on kokonaan suoritettu ja jälkihoitotoimenpiteet loppuun suoritettu, kuitenkin vähintään 31.1.2028 saakka. Mikäli luvan ehtoja ei noudate-

ta, Ylöjärven kaupungilla on oikeus tehdä tai teettää
tarvittavat työt luvansaajan kustannuksella.
Päätöksen perustelut
Kun huomioidaan lupahakemus, saatu lausunto ja päätöksen
lupaehdot, ei luvan myöntämiselle ole maa-aineslain mukaisia
esteitä ja lupa maa-ainesten ottoon voidaan myöntää.
Hakemuksesta ja aikaisemmasta luvasta poikkeava aluerajaus on
tehty etelään päin sen vuoksi, että eteläpuolelle myönnetyssä
maa-ainesluvassa on rajavyöhyke Kanttiauto Oy:n kiinteistöön päin
jätetty nykyiseen maanpinnan tasoon, jolloin etelään päin tulee tehdä
loivennettu luiska. Itään päin edellytetyllä 10 metrin suojavyöhykkeellä turvataan erityisen tärkeä elinympäristö (puronotko). Pohjoiseen
päin edellytetään 5 metrin suojavyöhykettä, koska kiinteistö on
siirtynyt edellisen luvan myöntämisen jälkeen Kanttiauto Oy:ltä yksityiselle maanomistajalle. Etäisyydeksi naapuritiloihin suositellaan jätettäväksi yleisesti ottaen vähintään 10 metriä.
Telamurska Oy:n soranottoalueella pohjaveden pinta vaihtelee
kaakkoisosan tasosta noin +131,00 luoteisosan tasoon noin
+136,50. Hakijan mukaan ottoalueiden välissä oleva kalliokynnys
erottaa alueet ja pohjaveden tasot. Pohjaveden seurannalla
varmistetaan, että suojaetäisyydeksi jää vähintään 2 metriä.
Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslain (555/1981) 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20 ja 23 a
§:t
VNa:n maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 6, 7, 8 ja 9 §:t
VNa kaivannaisjätteistä
Päätöksestä tiedottaminen
Ympäristölautakunnan päätös pidetään julkipantuna kaupungin
ilmoitustaululla 21.12.2016-30.1.2017 välisen ajan. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen 22.12.2016. Päätös lähetetään hakijalle sekä
Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
-----

