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 Lupa 147, 14.1.2016 
 

Maa-ainesotto, lupa-ajan jatkaminen, Järvelä Mauno, Takakangas 924-404-2-47 
  

HAKEMUS 
 

Luvan hakija 
Hakija: Järvelä Mauno 
Osoite: Rantatie 35, 69600 Kaustinen 
Puhelinnumero: 040 593 0345 
Sähköposti: mauno.jarvela(at)gmail.com 
 

Hakemus ja ottosuunnitelma 
 

Kiinteistötiedot ja ottamisalueen sijainti: 
 
Maanomistaja: Järvelä Mauno 
Kiinteistö ja alue,  
jota päätös koskee: 924-404-2-47, Takakangas 
 
 Järvelä Mauno hakee maa-ainesten lupa-ajan jatkamista Vetelin 

Närvilän kylän Jauhonevaan kiinteistöllä Takakangas 924-404-2-
47 sijaitsevalle maa-ainesotolle. Alueelta on tarkoitus ottaa soraa 
ja hiekkaa 13 000 k-m³ 10 vuoden aikana.  

 
 Vetelin kunta on myöntänyt Järvelä Mauno ja Untolle 14.1.2016 

maa-ainesottoluvan 20 000 k-m³ maa-ainesten ottomäärälle, josta 
on otettu 6950 k-m³ (lupa nro 147).   

  

Myönnetty maa-aineslupa, tiivistettynä 
 Kiinteistöllä Takakangas 924-404-2-47 on Vetelin kunnan raken-

nus- ja ympäristölautakunnan 14.1.2016 § 1 myöntämä maa-ai-
nesten ottolupa. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 40,37 ha, josta 
haettavan ottoalueen pinta-ala on 1,3 ha. Ottamissyvyys on kes-
kimäärin 2,5, ottamismäärä 20 000 k-m³.  

 
 Lautakunta on myöntänyt maa-ainesoton seuraavin lupaehdoin. 

- Otettava kokonaismäärä on enintään 20 000 k-m³ 
- Lupa on voimassa 5 vuotta päätöspäivästä lukien 14.1.2021 

saakka.  
- Alue on merkittävä maastoon ennen ottotoiminnan aloitta-

mista. Merkitsemisestä on ilmoitettava lupaviranomaiselle.  
- Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee toimittaa kuntaan 

2 500 € suuruinen vakuus, joka on oltava voimassa vuoden 
lupa-ajan jälkeen 14.1.2022 saakka.  

- Luvan saajan tulee MAL 23 § ja MaA 10 a§:n mukaisesti il-
moittaa otetun aineksen määrän ja laadun lupaviranomaiselle. 

- Ottamistoiminnan päätyttyä alueelta tulee poistaa mahdolliset 
varastokasat. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat 
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tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua, sillä tiivis maa-
perä läpäisee vettä huonosti ja vähentää siten muodostuvan 
pohjaveden määrää. Luiskat tulee viimeistellä kaltevuuteen 
1:3 tai loivemmaksi. Luiskien täyttöön saa käyttää vain alu-
eella olevaa puhdasta ja humuksetonta maa-ainesta. kantojen 
tai muuta orgaanista ainesta ei tule haudata luiskiin. rinteiden 
ylä- ja alaosat tulee pyöristää. Alueelta kuoritut pintamaat tu-
lee levittää kasvualustaksi maa-ainesottoalueelle ja alue tulee 
metsittää siten, että ottoalue on mahdollisimman hyvin maas-
toon sopeutuva. 

- Alueella ei saa säilyttää poltto- ja voiteluaineita. Mahdollinen 
työkoneiden tankkauspaikan maaperän tulee suojata siten, 
ettei päästöjä maaperään tule. Mahdolliset päästöt on välittö-
mästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.   

HAKIJAN ILMOITTAMAT MUUTOKSET MAA-AINESTEN OTTOON 
 Ottamisalue on muuttunut alkuperäisestä suunnitelmasta. Muutos 

on kuvattu havainnekuvassa jatkolupahakemuksen liitteenä. Muu-
toksella ei ole vaikutuksia alueen luonnonolosuhteisiin tai naapu-
rikiinteistöjen omistajien oikeuksiin tai etuuksiin. Ottamisalueen 
eteläpuolella on toinen maa-aineshanke, johon tämä hanke yhtyy 
saumattomasti ottamisen edetessä. 

 
 Muuttuneessa ottosuunnitelmassa ottamisalueen pinta-ala on laa-

jentunut noin 1 000 m² itään alkuperäisestä rajauksesta. Otetulta 
alueelta tehtyjen pinnankorkeushavaintojen perusteella tällä ei ole 
merkittävää vaikutusta maa-ainesten alkuperäiseen suunniteltuun 
kokonaismäärään. 

 
 Maa-ainesten paikallisten menekinvaihteluiden vuoksi jatkolupaa 

haetaan kymmeneksi vuodeksi verrattain pienestä kokonaisotto-
määrästä huolimatta. 

 
 Yhteenveto muutetun ottamissuunnitelman sisällöstä: 

- Jatkoluvan voimassaoloaika 10 vuotta 
- Alueen kokonaispinta-ala noin 14 000 m², josta luiskaukset 

huomioiden hyötypinta-alaa noin 11 000 m² 
- Hyödynnettävän maa-aineksen määrä 20 000 k-m³ 
- Ottamisen alin taso +115,00 
- Ei havaintoja pohjavedestä. 
- Ainesten pääasiallinen käyttötarkoitus tiet ja täytöt. 
- Alue tasoitetaan ja maisemoidaan ottamistoiminnan päätyttyä 

ASIAN KÄSITTELY  

 Asian viereilletulo 
Lupahakemus on tullut vireille 2.11.2022 (drno 257/11.02.00/2022). 

 

  Asianosaisten kuuleminen ja lausuntopyyntö 
Hakemuksen vireille olosta on kuulutettu Vetelin kunnan virallisille 
nettisivuilla 2.11-2.12.2022. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Vetelin 
kunnan teknisessä toimessa kuulutusajan. 
 
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.  
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Muistutukset, mielipiteet ja lausunnot 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia, mielipiteitä tai lausuntoja.  

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Päätös Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviranomaisena Vetelin 

kunnan ympäristötarkastaja on tutkinut asian ja päättää jatkaa 
maa-ainestenoton lupa-aikaa 31.12.2032 asti. Maa-ainesottolupa 
koskee ainoastaan kiinteistöllä Takakangas 924-404-2-47 tehtä-
vää maa-ainesten ottoa. 

 
 Vetelin kunnan 14.1.2016 myöntämästä 20 000 k-m³ on otetta-

vissa 13 000 k-m³. Luvan jatkoaikana 8.12.2022-31.12.2032 maa-
ainesta saa ottaa vuosittain 1 300 m³. Toiminnassa on noudatet-
tava Vetelin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 
14.1.2016 § 1 myöntämän maa-ainesluvan hakemusta ja lupa-
määräyksiä, sekä lisäksi jatkolupapäätöksessä annettuja mää-
räyksiä. Osa 2016 lupamääräyksistä on korvattu uusilla lupamää-
räyksillä.  

 

Lupamääräykset 
 

1. Ennen ottotoiminnan jatkamista on pidettävä aloitustarkastus. 
Ennen tarkastusta hakijan on osoitettava, että uuden luvan 
vakuus on voimassa 31.6.2032 asti tai kunnes maisemointi-
työt on suoritettu hyväksyttävästi. 
 
Vakuus tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle ennen ottotoiminnan alkamista. 
 

2. Maa-ainesluvan mahdollisesta siirrosta on ilmoitettava lupavi-
ranomaiselle. Luvan aikaisempi hakija vastaa kaikista lupaan 
liittyvistä velvoitteista, kunnes tilalle on hakemuksesta hyväk-
sytty toinen. 
 

3. Ottosyvyyden valvomiseksi ottoalueella on oltava riittävä 
määrä korkeuspisteitä sidottuna korkeusjärjestelmään N2000. 
Korkeuspisteiden pitää olla kiinteitä ja niiden pitää olla havait-
tavissa päivittäisessä työskentelyssä.  
 

4. Oton saa ulottaa enintään tasolle +115 (N2000) 
 

5. Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain mukaan re-
kisteröityneelle jätteenkuljettajalle. 

 
6. Koneita tai laitteita ei saa tankata, huoltaa, korjata tai pestä 

ottamisalueella. Vuotavia koneita ei saa käyttää. Ottamisalu-
eella olevat laitteet on suojattava asianmukaisesti. 

 
7. Öljytuotteita ei saa varastoida ottoalueella. Maaperään eikä 

pohjaveteen ei saa päästä öljytuotteita eikä muita haitallisia 
aineita. Alueella on oltava mahdollisia vuotoja varten 
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imeytysainetta, joka on käytön jälkeen toimitettava viipymättä 
hävitettäväksi asianmukaiseen jätteiden käsittelypaikkaan. 
Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava välittömästi pelastus-
laitokselle ja Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
8. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain maa-aineslain 23 a §:n 

mukainen otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus 
vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä NOTTO-
rekisteriin.  

 
9. Luvan käsittelystä peritään lupahakemuksen vireille tullessa 

voimassa olleen mukainen tarkastusmaksu.  

PERUSTELUT 

Päätöksen ja lupamääräysten perustelut 
 

Lupaviranomainen on tutkinut hakemuksen ja edellisen maa-ai-
neslupapäätöksen liitteineen sekä todennut, ettei lupahakemuk-
sessa tarkoitettu toiminta aiheuta maa-aineslain 3 §:ssä mainit-
tuja seuraamuksia, kun aikaisempaa maa-aineslupaa nro 147 ja 
lupaviranomaisen antamia uusia lupamääräyksiä noudatetaan. 
 
Maa-aineslaissa maa-aineslupa myönnetään pääsääntöisesti 
enintään kymmeneksi (10) vuodeksi.  
 
Hakija on uusimassa lupansa, joten on perusteltua hyväksyä jat-
koaika maa-ainesluvalle. Hakija saa jatkoajalla ottaa vuosittain 1 
300 k-m³. Lupa-ajan päättyessä 14.1.2021 maa-aineksia oli otettu 
n. 7 000 k-m³i. Täten kokonaisottomäärä ei ylity eikä haitat ympä-
ristöön kasva merkittävästi.  
 
Vanhoja lupamääräyksiä on tarpeen päivittää.  
 
Maa-ainesten oton lupa-aikaa ei voida enää jatkaa tämän lupa-
päätöksen jälkeen. Uusi yhteiskäsittelylupahakemus on pantava 
vireille viivytyksettä, jotta ottotoiminta ei keskeydy. 
 

Lupamääräysten perustelut 
Valvontaa koskevat määräykset (1-2) ovat tarpeen, jotta valvonta-
viranomainen voi riittävästi valvoa maa-ainesluvan mukaista toi-
mintaa, ottamisalueen laajuutta ja otetun maa-aineksen määrää. 
Nykytilannekartta, johon on merkitty kaikki suojaetäisyydet ja lä-
hellä olevat suojelualueet rajauksineen on tarpeen, jotta valvoja 
voi tarkastaa ja valvoa lupaa. 
 
Kaivusyvyyttä koskevat lupamääräykset (3-4) on määrätty pohja-
veden suojelemiseksi ja kaivuun kohdentamiseksi oikeaan korko-
tasoon. 
 
Jätteitä koskeva lupamääräys (5) on annettu jätelain tavoitteiden 
toteuttamiseksi. 
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Toiminnan seurauksena ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja 
pohjavesien pilaantumista. Kaluston, öljytuotteiden ja muiden ym-
päristölle haitallisten aineiden huolellinen säilytys ja käsittely on 
varmistettava riittävin teknisin ratkaisuin ja lupamääräyksillä (6-7). 
 
Maa-aineslaki edellyttää luvan haltijaa raportoimaan vuosittain 
otetun maa-aineksen (lupamääräys 8) 
 
Lupamääräys 9 ovat annettu valvonnallisista syistä.  
 

Luvan voimassaoloaika 
31.12.2032 asti 
 

Jäljellä oleva kokonaismäärä 
13 000 k-m³.  
 

Vuosiotto 
1300 k-m³ 
 

Vakuus 
Ennen viranomaiselta pyydettävää aloitustarkastusta hakijan on 
osoitettava, että edellisen luvan vakuus on täydennetty vastaa-
maan voimassa olevan taksan mukaista vakuutta ja että vakuus 
on voimassa 30.6.2032 asti tai kunnes maisemointityöt on suori-
tettu hyväksyttävästi. 
 
Maa-ainesotolle on määrätty 14.1.2016 vakuudeksi 2 500 €. Voi-
massa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan 
maa-ainesvakuus määräytyy § 14.1 maa-ainesottoalueen pinta-
alan ja suunniteltujen kokonaisottomäärien mukaisesti seuraa-
vasti:  
 
Taksan mukainen: 2 000 €/alkava ha  0,012 €/k-m³ 
Ottoalue ja määrät: 1,4 ha ja   20 000 k-m³ 
Vakuuden määrä: 4 000 €  240 € 
Vakuuden määrä yhteensä: 4 240 €. 
 
 

Tarkastusmaksu ja vuotuinen valvontamaksu 
Lupakäsittelystä määrätään tarkastusmaksu, joka on Vetelin kun-
nan valtuuston 3.2.2020 § 3 hyväksymän maa-ainestaksan mu-
kaan 350 €. 
 
Vuosittainen valvontamaksu määrätään ensimmäisen kerran 
maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja 
sen jälkeen se määräytyy kunakin vuonna valvontamaksun mää-
räämishetkellä olevan taksan mukaan. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-16, 19-21, 23, 23a § 
VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 



Vetelin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Yleinen päätös 
 
 
Ympäristötarkastaja 08.12.2022 § 14/2022 

 

Vetelin kunnanvaltuuston 3.2.2020 § 3 hyväksymä ympäristön-
suojeluviranomaisen taksa 
 

Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 
 

Päätöksen julkipano 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla 
Tästä päätöksestä ilmoitetaan Vetelin kunnan internetsivuilla. 
Asiakirjat valitusosoituksineen pidetään nähtävillä Vetelin kunnan 
teknisessä toimessa osoitteessa Kivihyypäntie 1, Veteli. 

 
  
 
 
 Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Vetelin kunnan asian-

hallintajärjestelmässä. 
 
 

Ympäristötarkastaja 
 Närhi Pia-Lena 
 
 
 
Jakelu  

Päätös:  hakijalle 
Ote päätöksestä: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Ilmoitus päätöksestä: Asianosaiset 

 

 
  Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähe-

tetty 9.12.2022  
 
 
Liitteet  Päivitetty  
  Vakuuksien käsittelyn periaatteet maa-aineslain ja ympäristön-

suojelulain mukaisissa lupa-asioissa.  
  Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 
       Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
  

Valitusoikeus   
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on koh-
distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen 
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, 
jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan 
yleisen edun vuoksi. 

 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitus-
ajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 
päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Pää-
töksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolman-
tena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA   
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA 

  
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 0295642780   
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva 
päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. 
Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, 
myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutok-
sesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-
tuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen 
muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lä-
hettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 
kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asia-
kirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäynti-
maksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 
säädetään.  

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vetelin 
kunnan kirjaamosta.  
 
Posti -ja käyntiosoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli 
  
Sähköpostiosoite: vetelin.kunta@veteli.fi  
Puhelinnumero: 0505790102   
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15. 

 


