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Valmistelija Heini Saloinen 
 
Asia 
Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahake-
muksesta 
 
Hakija 
Hietasalo Antti kuolinpesä/yhteyshenkilönä Juho Hietasalo 
********************************** 
 
 
Ottamisalue 
Merikarvian kunnan Riispyyn kylässä, tilalla Timmerhed RN:o 484–414-3-
51.  
 
Luvan hakemisen peruste 
Maa-aineslain 4 §:n 1 momentti  
 
Lupaviranomainen 
Lupaviranomainen on Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslauta-
kunta. Maa-aineslain 7 §:n 1 momentti 
 
Hakemuksen vireille tulo 
Hakemus on tullut vireille Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
ympäristö- ja terveyslautakunnalle 2.12.2022. Vuoden 2023 alussa Poh-
jois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomai-
sena toiminut ympäristö- ja terveyslautakunta siirtyi Kankaanpään kaupun-
gin organisaatioon. 
 
Kaavoitus ja lupatilanne 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa. Satakunta-
liiton maakuntakaavassa ja 1. ja 2. vaihemaakuntakaavoissa ei ole aluetta 
koskevia varauksia. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole met-
sälain, luonnonsuojelulain tai vesilain tarkoittamia erityisen arvokkaita tai 
muuten suojeltavia kohteita.  
 
Alueelle on myönnetty 2002 lupa maa-ainesten ottamiseen. Kyseinen lupa 
on loppunut 2012 jonka jälkeen Merikarvian kunnanhallitus on myöntänyt 
jatkoluvan 16.4.2012. Luvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2022.  
 
Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö 
Suunniteltu ottoalue sijaitsee Merikarvian kunnassa noin 4 kilometrin 
päässä Riispyyn kyläkeskuksesta itään. Ottamisalueen sijainti on Viitalan-
tien varrella, osoitteessa Viitalantie 28. Ottamissuunnitelma koskee tilaa 
484–414-3-51 joka jakaantuu kahteen palstaan. Suunniteltu ottamisalue 
sijaitsee tilan pohjoisemman palstan keskiosassa, jossa on ollut aiemmin 
maa-ainestenottoa.   
 
Alueen ympärillä on eri vaiheissa olevia metsätalousmaita. Alueen lähei-
syydessä ei ole asuinrakennuksia ja lähin asuinrakennus sijaitsee yli 600 



metrin etäisyydellä eteläkaakko suunnassa. Yksi lato, aitta tai laavu sijait-
see koillisessa noin 300 metrin päässä. Riispyyn kulttuurimaisema-alue 
sijaitsee 1900 metrin etäisyydellä lounaassa.           
 
Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella ja alueella ei ole pohjavedenottoa. 
Ottamisalue ei myöskään sijaitse pohjavesialueiden läheisyydessä. Alu-
eelle muodostuneissa lammissa on tavanomaista paikallista pohjavettä 
sekä pintavesiä.  
 
HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA 
Hakemuksessa haetaan lupaa soran ja hiekan ottamiseksi Timmerhedin 
tilalle 63,37 ha:n alueella (tilan koko pinta-ala). Ottamisalueen pinta-ala on 
2,37 hehtaaria ja kaivualueen pinta-ala on 2 hehtaaria. Lupaa haetaan 
kymmeneksi (10) vuodeksi kokonaismäärälle 56 000 k-m³ ja arvioitu vuo-
tuinen otto tulee olemaan 5 600 k-m³. Ottamissyvyys on määritetty tasolle -
3 (N2000).  Tukitoimintojen alue on 1,14 hehtaaria ja sijoittuu ottamisalu-
een länsiosaan. Maa-aineksia tullaan käyttämään rakentamismateriaalina. 
Vuotuinen ottomäärä pidetään tasaisena, jotta kiviainesta on rakentami-
seen saatavilla. Muu ottamisalueen maa-aines käytetään ensisijaisesti alu-
een maisemointiin. Ottamisalueen omistavat 
************************************************  
 
Ottamisalueen tilan nykytilanne 
Kyseisellä alueella on aiempi suunnitelma maa-ainesten ottamiseen ja laa-
jennusta metsäiselle alueelle tehdään vain 15 metrin syvyydeltä. Tilan 
puusto koostuu pääosin männystä ja metsäpohja on tavanomaista mustik-
katyyppiä. Eri vaiheissa olevat metsätalousmaat ympäröivät ottamisaluetta.  
 
Ottamissuunnitelmassa ei esitetä tarkkarajaista vaiheistusta mutta koe-
kuoppien ja korkeuskäyrien perusteella on todettu, että ottaminen etenisi 
ensin ylemmässä tasossa (+25 m….+18) ja sen jälkeen alempaan ottamis-
tasoon (+18…-3m). Jako muodostuu pääasiassa kiviainesten lajittuneisuu-
desta johtuen mutta myös pinta- ja/tai pohjaveden kerääntyminen kahteen 
alueen lampeen vaikuttaa asiaan.  
 
Ottamisalue on topografialtaan melko loiva. Ottamisalueen korkein kohta 
(+25,2) on koillisosassa ja matalin kohta lammen rannalla (+17,9).  Kor-
keusero on rintauksessa noin 6-7 m. Luontaisia jyrkänteitä ei ole. Kaivan-
non edetessä on ottamisalueen keskellä tullut esiin kalliota. Ottamisalueen 
kalliomaata ei ole ollut luontaisesti metsämaan pinnassa. Alueelle ei sijoitu 
drumliineja, kivikoita tai irtolohkareita. Maaperä on pintaosiltaan vettä läpäi-
sevää.  
 
Ottamisalueen luoteis- ja koillisreunoissa on suojavyöhyke 7 metriä tiehen. 
Koillisreunassa sijaitsee myös maakaapeli, jota suojataan käytännössä 10-
15 metrillä. Eteläreunassa, Hietasalon omassa omistuksessa olevaa tilaa 
vasten on suojavyöhykkeenä 5 metriä.  
 
Maisema ja muinaismuistot 
Ottamisalue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalle 
maisema-alueelle. Ottamiseen suunnitellulla alueella ei havaintojen mu-
kaan ole erityisen merkittäviä maisemapiirteitä tai luonnonmaantieteellisiä 
ja geomorfologisia erityismuotoja. Ottamisalue on puustoinen ja maisemal-
lisesti tasainen alue. Se ei edusta nykytilassaan paikallista kaunista maise-
makuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoa. Museoviraston karttapal-
velun tiedostoista havaittiin, että selvitysalueen välittömään lähistöön ei si-
joitu kiinteitä muinaismuistokohteita tai -alueita eikä suojeltuja kulttuuri- tai 
maisemakohteita. 
 



Tutkimukset ja mittaukset 
Korkeustiedot ottamisalueelta on tarkistettu pääosin 10.11.2022. Osalla 
aluetta tarkistukset tehtiin jo 11.9.2022. Korkeustietojen N2000 perusteella 
tehtiin ottamisalueen toteutuskelpoinen suunnitelma. Mittaukseen liittyi pis-
teiden paikannus ETRS-TM35FIN -järjestelmään. Ottamisalueen eteläreu-
nalla on korkeustieto +20,60 (N2000). 
 
Ottamissuunnitelman mukaiselle tilalle tehtyjen maastokäyntien aikana 
11.9.2022 ja 10.11.2022 tarkasteltiin luontoon liittyvät yleis- ja erityispiirteet 
- kasvillisuus ja eläinlajisto. Samaan aikaan tehtiin luontotyyppien kannalta 
tärkeä tarkistus EU:n luontodirektiivin, vesilain, luonnonsuojelulain ja met-
sälain mukaisista luontotyypeistä, eläimistöstä, kasveista sekä luontodirek-
tiivin liitteen I mukaisten lajien sekä lintudirektiivin liitteen I mukaisten lajien 
esiintymisistä. Havaittujen luontotietojen niukkuuden ja tavanomaisuuden 
vuoksi ei erillistä luontokatselmuksen raporttia ei laadittu. Alue on 80 %:sti 
vanhaa jo ennestään avattua ottamisaluetta ja itäisen reuna-alueen (10 m 
– 25 m leveys) puuston poistaminen ei muuta mitenkään merkittävästi alu-
een luontotyyppejä tai heikennä luonnon tasapainoa. 
 
Ottamiseen tarkoitetulla alueella maaperää on poistettu laajasti. Itäreunalla 
on vaihtelevan kapeasti puustoista metsää ja siellä esiintyy MT-metsätyy-
pin tyyppipuulajeja, kuten mäntyä ja kuusta sekä vähäisesti hies- ja rau-
duskoivua, haapaa, raitaa, katajaa sekä pihlajaa. Metsänpohjassa kasvaa 
muun muassa karhun- ja rahkasammalta sekä muita yleisiä lajeja. Ottamis-
alueen pohjalle kehittynyt tavallinen kasvilajisto edustaa heiniä ja muita 
putkilokasveja.  
 
Maastokäyntikerroilla ei nisäkkäistä tehty näköhavaintoja. Jälkihavaintojen 
perusteella ottamisalueella liikkuu hirviä sekä metsä- tai valkohäntäkauriita. 
Metsäjänis sekä rusakko ovat myös hyvin todennäköisiä nisäkkäitä alu-
eella. Merkittäviä, harvinaisia tai suojeltuja lintulajeja ei alueella esiintynyt. 
Maastokäynneillä havaittiin muun muassa laulurastas, puukiipijä, peippo, 
talitiainen ja sinitiainen. Liito-oravan elinympäristöjä ja ruokailualueeksi so-
veltuvia alueita ei sijoitu tilan alueelle eikä sen ympäristöön. Alue ei myös-
kään ole lepakoille tyypillinen ruokailualueena tai pesimisympäristönä.  
 
Ottamistoiminta 
Suunniteltu ottaminen ei aiheuta ottamissuunnitelman mukaisesti toteutet-
tuna kauniin maisemakuvan turmelemista, merkittävien luonnon kauneus-
arvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä vahingollisia 
muutoksia luonnonolosuhteissa. Ottamistoiminta on suunniteltu niin, ettei 
se aiheuta paikallisen tavanomaisen pohjaveden laadun heikentämistä tai 
antoisuuden pienentämistä. Ottamistoiminta kohdistetaan tavanomaiseen 
MT-tyypin kangasmaastoon.  
 
Ottamistoimintaa aloitetaan luvan saamisen jälkeen suunnitelman mukaan. 
Siinä kaivua jatketaan koillis- ja itäkulmasta ja edetään tasaisena rintauk-
sena suunnitelman mukaisesti. Kaivaminen ottamisalueella tapahtuu yhtä 
leveätä rintausta käyttäen. Alin ottamissyvyys on -3,0 (N2000). Se on taso, 
joka soveltuu alueella käytettäväksi, kun huomioidaan alueen aiempi maa-
aineslupa. Alueelliset muutokset aiempaan lupaa ovat vähäiset. Toiminnan 
loppuvaiheessa ottamissyvyys tarkistetaan saatavilla olevien käyttökelpois-
ten kiviainesten perusteella. Ottamisalueella pintamaata kuoritaan ja sijoi-
tetaan ottamisalueen valikoiduille läjitysalueille.  
 
Ottamistoiminta on jaksottaista ja säännöllistä. Alueelle ei jätetä polttoai-
neita, laitteita tai muuta tarpeetonta tavaraa säilytettäväksi vaan ne säilyte-
tään Hietasalon omalla varikolla. 
 



Alueen suojaaminen ottamistoiminnan aikana 
Öljyjen, polttoaineiden ja voiteluaineiden hallintaan kiinnitetään erityistä va-
rovaisuutta, jotta niitä ei pääse kulkeutumaan maaperään. Toiminnanhar-
joittaja ei varastoi öljytuotteita tai voiteluaineita soranottoalueella, vaan kul-
kuneuvot ja muut laitteet tankataan ja huolletaan Hietasalon omalla vari-
kolla. 
 
Sattumanvaraisista ongelmatilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle 
ja toimitetaan onnettomuuden tai virheen aiheuttama likaantunut maa-ai-
nes tai muu haitta puhdistettavaksi. Roskat kuljetetaan alueelta pois ja alue 
pidetään siistinä. Erillisiä rintausten suojauksia (aitaa) ei alueella tarvita, 
koska jyrkkiä rintauksia ei pidetä alueella.  
 
Koneet ja laitteet 
Ottamisalueella käytetään tuotannon aikana mm. kaivinkonetta, pyöräkuor-
maajaa ja kuorma-autoa sekä seulaa. Hiekkaa saadaan otetuksi mahdolli-
sesti myös suoraan rintauksesta ja seulontayksikköä käytetään siis tarvitta-
essa. Alueella käytettävät laitteet ja kuljetuskalusto ovat toiminnanharjoitta-
jan omia. 
Kun alueella ei kuormata, ei ottamisalueella säilytetä kauhakuormaajaa tai 
muita laitteita (tarpeettomasti). 
 
Tarkkailu 
Valvovalla viranomaisella on alueelle esteetön pääsy. Ympäristöhaittoja 
tarkkaillaan maa-aineslupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti. Alueella voi-
daan tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimiin, jotta alueella mahdollisesti tapah-
tuneet ympäristöhaitat voidaan tutkia, pienentää ja poistaa. Ottamisalueen 
pohja-alueella on tällä hetkellä olemassa yksi korkeustieto (N2000) ja se 
sijoittuu kallion ja pienen lammen väliin (merkki kalliossa). Lisäksi korkeus 
on siirrettävissä aloituspisteestä 1 muualle alueella. Ottamisalueen ja/tai 
kaivualueen reunat merkitään ennen kaivun aloittamista. Maanomistaja 
tarkkailee soraesiintymässä ja ottamisalueella tapahtuvia muutoksia. Alu-
eella tarkkaillaan mm. ottamissyvyyttä. Tarvittaessa alueelle kutsutaan val-
vova viranomainen tilannearviointiin.  
 
Maisemointi ja jälkihoito 
Ottamisalueen ylemmän tason (+25 m … +18 m) reuna-alueet sopeute-
taan ympäröivään maisemaan luiskaamalla reunat suunnitelman mukai-
sesti kaivuajan kaltevuudesta maisemoituun 1:3 -kaltevuuteen. Toiminnan 
etenemisen aikana pintamaita on välivarastoitu ottamisalueen reunan sisä-
puolelle. Välivarastoituja pintamaita käytetään luiskien ja pohjan pintauk-
seen. Maisemoinnin viimeistelyä tehdään kun pintamaata voidaan siirtää 
ko. maisemoitavaan valmiiksi luiskattuun kohtaan. 
 
Lopputilanteessa kaivualueen ja varastokasojen pohjat ja ajourat pehmen-
netään pintamaiden ja kangasmaakerroksen levittämistä ennen. Luiskaa-
misen yhteydessä huolehditaan siitä, että luiskien hiekkaiseen pintaan se-
koitetaan multavaa kangasmaata. Tarvittaessa alueelle istutetaan luon-
taista mäntytaimikkoa. Ottamisalue jää lopuksi virkistyskäyttöön.  
 
Maisemoinnin ja jälkihoitotöiden kustannuksiksi omana työnä tehtynä arvi-
oidaan 2500 €.  
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
Toiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat pintamaat, kannot ja hakkuu-
tähteet sekä seulontakivet ja lohkareet.  Pintamaat varastoidaan ja käyte-
tään maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet haketetaan myyntiin. Seulon-



takiviä ja lohkareita käytetään maisemointiin sekä niitä myydään. Hake-
mukseen liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty 
29.11.2022.  
 
Ympäristövaikutukset 
Pohjaveden muodostukseen tai antoisuuteen ei ennalta arvioituna aiheudu 
lainkaan haitallisia ympäristövaikutuksia, koska alue ei ole 1 LK tai 2 LK 
pohjavesialuetta eikä alueella ole paikallisesti pohjaveden käyttöä. Siten 
pohjaveden laatu säilyy muuttumattomana. 
 
Paikallisesti metsätalouden harjoittaminen estyy hyvin pienellä osalla 3-51 
-tilaa hankkeen ajan, mutta pääsee vauhtiin myöhemmin, kun maisemointi 
luiskissa etenee. Vaikutuksia maa- ja kallioperään voidaan tarkastella lä-
hinnä pohjaveden pilaantumisriskin kannalta. Vaikutus ottamisalueella on 
paikallista ja pohjaveden yläpuolista eikä vaikutuksia ei siirry alueen ulko-
puolelle. Siten toiminnasta ei ole tunnistettavissa olevia haittavaikutuksia 
naapuritilojen luonnontilaan, alueen lintu- tai nisäkäslajeihin tai paikalliseen 
pohjaveteen. 
 
Ottamistoiminta ei kohdistu arvokkaille geologisille harjuille tai suojelualuei-
den lähelle. Ottamisalueella ei ole negatiivisia vaikutuksia maatalouteen. 
Soranotolla ei ole vaikutuksia tuulivoimalaitoksiin eikä turvesoihin. Pintave-
siin kohdistuvia vaikutuksia ei ole, koska ottamisalueen lammet eivät ole 
suoranaisesti yhteydessä ojaverkostoon. Alueelle tulevat sade- ja sulamis-
vedet imeytyvät enimmäkseen alueen maaperään ja pintavalunta on alu-
eella lopulta melko pientä. 
 
Epäsuorana vaikutuksena voi olla työkoneen poltto- ja voiteluaineiden käy-
tön aikaisen vuotoriskin myötä tapahtuva päästö. Kyseessä on kuitenkin 
pieni riski ja se voi aiheutua lähtökohtaisesti työnteon aikana onnettomuu-
desta tai vahingosta. Työnaikaiset vahingot ja riskit minimoidaan varaa-
malla ajoneuvoihin ja työkoneisiin imeytysaineet. Lisäksi keskeiset polttoai-
neita tarvitsevat koneet säilytetään tukitoimintojen alueella. Näin pinta- tai 
pohjavesiin ei aiheudu haitallista vaikutusta. 
 
Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta voidaan verrata muutoksia uhan-
alaisten tai huomionarvoisten lajien ja luontotyyppien osalta. Koska em. 
lajeja tai luontotyyppejä ei ole vaikutusalueella, päätellään, että luontoon 
kohdistuva vaikutus on hyvin pientä. 
 
Sora-alueelle tai sen lähelle ei sijoitu mitään merkittäviä ristiriitatilanteita 
ottamisen ja lajien tai alueiden suojelun kannalta. Nisäkkäiden elinympäris-
töt palautuvat vähitellen, kun ottamisen jälkiä luiskataan ja voidaan raken-
taa pintamaan siirrolla luiskat loppuun. 
 
Laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristössä ei arvioinnin mu-
kaan pääse tapahtumaan. Suunnitelman mukaisesta hiekan ja soran otta-
misesta ei aiheudu ympäristöhaittoja maa- tai kallioperään, luonnonympä-
ristöön, pinta- tai pohjavesiin, maisemansuojelulle, kulttuurisuojelukohteille, 
muinaismuistoille tai asutukselle. 
 
Loivennetut luiskat nopeuttavat metsittymistä ja luontaisenomaiset pinnan-
muodot vähentävät maiseman turmeltumisen vaaraa. Nisäkkäiden kulku 
helpottuu, kun luiskien yläosat loivennetaan maisemoinnin yhteydessä. 
Ympäristöä on mahdollista seurata, kun ottamisalueelle jää lopputilanteen 
mukainen soratie.  
 
Asian käsittely 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 



Lupahakemuksesta on kuulutettu Pohjois-Satakunnan peruspalvelukun-
tayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 12.12.2022-31.12.2022, Kankaan-
pään kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 1.1.2023-18.1.2023 sekä Meri-
karvian kunnan ilmoitustaululla 12.12.2022 – 18.1.2023 välisenä aikana. 
Hakemusasiakirjat ovat olleet sähköisesti nähtävillä kuulutusajan PoSan, 
Kankaanpään kaupungin sekä Merikarvian kunnan sähköisellä ilmoitustau-
lulla sekä osoitteessa Tapalankatu 20 Kankaanpää. Naapurikuulemiset on 
lähetetty viranomaisen puolesta kiinteistön rajanaapureille 12.12.2022.  
 
Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksen johdosta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. 
 
Lausunnot 
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 
Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole 
huomautettavaa hakemuksen johdosta. 
 
Valmistelijan esitys  
Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta päättää myöntää 
haetun luvan Hietasalo Antti kuolinpesä/ yhteyshenkilönä Hietasalo 
Juho:lle maa-ainesten ottamiseksi tilalla Timmerhed (3:51) Merikarvian 
kunnan Riispyyn kylässä. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esite-
tyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. 
 
Maa-ainesluvan voimassaoloaika ja laajuus 
1. Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta. Lupa myönnetään hakemuk-
sen mukaisesti 56 000 k-m³ kokonaismäärälle ja ottamisalueen pinta-alan 
ollessa 2,37 hehtaaria. Alin sallittu ottotaso on -3 m. Ylimmän pohjaveden-
pinnan ja ottamistason väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden (2) 
metrin koskematon suojakerros.  
 
Ottamisalueen rajaus 
2. Luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maas-
toon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja 
ovat havaittavissa myös talviaikoina. 
3. Alueen korkotaso sekä alin ottotaso tulee merkitä näkyvästi maastoon 
paikkaan, jossa se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan. Ottotason 
merkintää on muutettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta 
sitä edellyttävät. 
4. Ennen ottotoiminnan aloittamista on luvanhaltijan pyydettävä valvontavi-
ranomaista suorittamaan aloituskatselmus, jossa lupamääräykset 2 ja 3 
todetaan asianmukaisesti järjestetyksi. 
 
Pohjaveden suojelu 
5. Pohjavedenpinnan korkeus tulee olla hakijan tiedossa. 
 
Jälkihoitotoimet 
6. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edisty-
misen mukaan niiden alueiden osalta, joilta aineksia ei enää oteta. Lopulli-
set jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava välittömästi otta-
mistoiminnan päätyttyä luvan voimassaoloaikana. Alue muotoillaan ja luis-
kat loivennetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tiivistyneet alueet, 
kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja 
pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden 
kasvuolosuhteiden parantamiseksi.  
 



Ottotoiminnan loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä 
loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden 
riittävyys. 
 
Raportointi 
7. Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:n mukainen 
otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä 
joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisella il-
moituksella lupaviranomaiselle.  
  
Päätöksen perustelu 
Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on 
myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä otta-
minen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen 
rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupa-
määräysten vaikutus. 
 
Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-
aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan tur-
meltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luon-
nonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingol-
lisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankin-
taan soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumi-
nen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen 
vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele 
kaupunki- tai maisemakuvaa. (MAL 3.2 §) 
 
Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitet-
tava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen 
vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja 
että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä 
toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kus-
tannuksin vältettävissä olevaa haittaa. 
 
Määräysten perustelu 
Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään määrä-
ajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi, ellei ole erityisiä syitä pidemmälle 
toiminta-ajalle. Lupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle ajalle sekä ko-
konaisottomäärälle ja ottoalalle. Kahden metrin koskematon suojakerros 
on määrätty pohjaveden suojelemiseksi.  (lupamääräys 1) 
 
Alueen merkitsemisestä on annettu ottamissuunnitelmaa täydentäviä mää-
räyksiä. Riittävät alueen rajojen merkinnät sekä ottotason selkeä merkintä 
ovat tarpeen, jotta toimintaa voidaan valvoa maa-aineslain ja maa-aine-
sasetuksen edellyttämällä tavalla. (lupamääräykset 2-3) 
 
Alkutarkastuksella tarkistetaan, että lupamääräysten edellyttämät ennen 
toiminnan aloittamisista vaadittavat toimet on tehty. (lupamääräys 4) 
 
Pohjaveden ylimmän pinnankorkeuden on oltava hakijan tiedossa lupa-
määräyksen 1. noudattamiseksi.  (lupamääräys 5) 
 
Ottamissuunnitelmassa esitettyjä jälkihoitotoimenpiteitä on täydennetty. 
Alueen jälkihoitoa koskevan määräyksen tavoitteena on sopeuttaa ottamis-
alue ympäröivään luontoon ja maisemaan ja edistää jälkikäytön turvalli-
suutta. (lupamääräys 6) 
 



Määräys raportoinnista selventää maa-ainestenoton valvontaan liittyviä jär-
jestelyjä ja maa-ainestenottajan velvollisuuksia. (lupamääräys 7) 
 
Päätöksen täytäntöönpano 
Maa-aineslain 21 §:n 1 momentin mukaan ainesten ottaminen voidaan 
aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tämä päätös on lainvoimai-
nen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.  
 
Maksut ja vakuudet 
Tarkastus- ja valvontamaksu 
Lupahakemuksen tarkastusmaksu on maa-ainestaksan 2.1 §:n mukaisesti 
760 € (suunnitelmaa kohden 200 €, lisäksi otettavaksi esitetyn maa-aines-
määrän tilavuuden mukaan 0,01 €/m³).  
 
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain luvan 
voimassaoloaikana jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka maa-aines-
taksan mukainen valvontamaksu. Vuosittainen valvontamaksu on 207 € 
(vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,02 €/m³ ja pinta-alan mukaan 
40 €/ha).  
  
Vakuus 
Luvan saajan on ennen luvanmukaisen toiminnan aloittamista asetettava 
8295 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus Kankaanpään kaupungin ym-
päristö- ja terveyslautakunnalle. Vakuus on asetettu PoSan maa-aines-
taksan mukaisesti. Hakija vastaa siitä, että em. vakuus on voimassa niin 
kauan, kunnes lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimen-
piteet on loppuun saatettu. (MAL 12 §). 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3 – 7, 10 – 16, 19 -20, 21, 23, 23 a § 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 - 9 § 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1 – 4 §  
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän, Maa-ainesten ottamis-
suunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut, 
27.9.2019 § 26 
 
Lupapäätöksestä tiedottaminen 
 
Päätös 
Hietasalo Antti kuolinpesä /yhteyshenkilönä Hietasalo Juho 
 
Jäljennös päätöksestä 
Varsinais-Suomen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus 
Merikarvian kunta 
 
Ilmoitus päätöksestä 
Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on ilmoitettu hakemuksen vireille tu-
losta. 
Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta tiedottaa päätök-
sen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Kankaanpään 
kaupungin ja Merikarvian kunnan verkkosivuilla.  
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun hal-
linto-oikeuteen.  
Valitusoikeus tähän päätökseen on: 
-Asianosaisella 
-kunnan jäsenellä 



-rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäris-
tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutuk-
set ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ym-
päristövaikutukset ilmenevät 
-elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalu-
een kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
-muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 

 
Esittelijä Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo 

 
Päätösehdotus Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää Hieta-

salo Antti kuolinpesälle/yhteyshenkilönä Hietasalo Juho maa-ainesluvan 
hiekan ja soran ottamiseen Merikarvian kunnan Riispyyn kylään, kiinteis-
tölle Timmerhed, RN:o 3:51 valmistelijan esityksen mukaisesti. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Täytäntöönpano Ympäristöpalvelut 
 
Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Heini Saloinen 044 577 3332 
 

 


