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Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
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tarkastajien valinta taikka 
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allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Harri Saarinen Kari Tasala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 8.2.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Jaana Heinämäki           Inkeri Koskela   

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnanvirastossa 9.2.2018 klo 10.00–12.00 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnaninsinööri 
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H & J Vainio Ay:n maa-aineslupa kiinteistöille 169-406-2-394 ja 169-406-2-355 
 
Lupaj § 1  
1.2.2018 ASIA  

 
Päätös H & J Vainio Ay:n maa-aineslain (555/81) 4 §:n 
mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta koskien hiekan ja soran 
ottotoimintaa kiinteistöillä Pikkukukonharju 169-406-2-394 ja 
Kukonmonttu 169-406-2-355. 
 
H & J Vainio Ay hakee myös maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa 
toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

 
 Luvan hakija 
 H & J Vainio Ay 
 Hakamäentie 13 
 31600 Jokioinen 
  
 Alueen maanomistajat 
 Tilan 169-406-2-394 omistaa Hemmi Vainio. Hakija on vuokrannut 

alueen vuoden 2028 loppuun saakka. 
  Tilan 169-406-2-355 omistaa hakija. 
 
 Hakemuksen vireilletulo 
 Hakemus on jätetty 11.10.2017. Lisäselvityksiä on toimitettu 

20.10.2017, 26.10.2017 ja 1.11.2017. Hakemusasiakirjat ovat 
nähtävissä Jokioisten kunnantalon teknisellä osastolla ja 
kokouksessa. 

  
 Ottamisalue ja ottotoiminta 
 Pinta-ala    5,9 ha 
 Pohjaveden ylin korkeus 2017 (HP2)  +94,74 m (N60) 
 Maa-ainesten ottamissyvyys max.  noin 10-20 m 
 Suunniteltu ottotaso    +100 m (N60) 
 Kokonaismäärä, hiekka ja sora  192 000 k-m3 
 Vuotuinen otto   noin 10 000 m3 
 Ottamisaika    10 vuotta 
 Pintamaita    noin 8 000 k-m3 
 
  Ottamistoiminta 

Alueella on ollut myönnetty maa-aineslupa, jonka viimeinen 
voimassaolopäivä on ollut 31.10.2017. Uutta lupaa haetaan, 
koska aiempana lupakautena ei kaikkea maa-ainesta ehditty 
hyödyntää eikä ottoalueen maisemointivelvoitetta täyttää. Samalla 
vähennetään ottomäärää. 
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Alue on nykyisin avoin maa-ainestenottoalue. Alueelta on otettu 
maa-aineksia noin 50 vuotta. Alueesta osa on avonaisena ja osa 
on taimikolla, jolta aiemmin on pintamaat poistettu. Maakunta-
kaavassa alueelle on merkintä MU50 eli yhtenäinen metsätalous-
alue sekä kehitettävä ulkoiluvyöhyke. Alueen poikki kulkee 
ulkoilureitti.  Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.  
 
Esitetty ottoalue on tärkeällä tai muuhun vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla 1. luokan pohjavesialueella (Särkilampi B 0416954 
B). Etäisyys ottoalueen rajalta Särkilammen ja Nokan veden-
ottamihin on noin 1 200 m. Pohjaveden virtaussuunta on otto-
alueelta vedenottamolle päin.  
 
Pohjaveden korkeutta on mitattu ja laatua tutkittu Jokioisten 
Vedenhankinta Oy:n toimesta. Havaintoputki HP2 sijaitsee 
ottoalueen koilliskulmassa ja HP 3 ottoalueen ja Särkilammen 
vedenottamon välissä. Havaintoputkessa (HP2) pohjaveden 
korkeus on ollut vuosina 1995 – 2015 keskiarvona +94,87 – 
+95,04 m, korkeimmillaan +95,36 m. Vuoden 2017 alin mittaus on 
+94,54 m ja korkein +94,70 m.  
 
Vuosina 2015-2016 havaintoputken HP2 veden rautapitoisuus on 
ollut 260-3 900 µg/l. Veden hygieeninen laatu on ollut moitteeton 
ja vesi on ollut myös hapellista. Vuosina 2015-2016 havainto-
putken HP3 vesi oli hyvää talousvettä kaikkien tutkittujen 
muuttujien osalta. Näin ollen voidaan todeta, että pohjaveden 
laadussa ei ole havaittu maa-ainestenoton aiheuttamia 
muutoksia. 
 
Törmäpääskyjen pesinnän jatkumisen mahdollistamiseksi 
pohjoiskulman jyrkkä rintaus jätetään sellaiseksi kun se on 
hakemushetkellä. Itäpuolella olevan yhteisen soranottoalueen 
875-5 kanssa on olemassa rajanpuolitussopimus. 
 
Ottoalueen pohjan maanpinnantaso on hakemus hetkellä +97,79 -
109,45 m (N60). Lupaa haetaan tasoon +100 m, jotta voidaan 
taata riittävä suojaetäisyys pohjaveteen. Osittain haettavaa tasoa 
alhaisemmat korkeudet johtuvat aiemmista maa-ainesluvista, 
joissa on ollut alempia ottotasoja. 
 
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat lounaassa noin 70 m ja 
etelässä noin 130 m päässä. Laikkalammintien ja ottoalueen 
väliin jää suojapuustoa noin kymmenen metrin leveydeltä. 
Ottoalueelle on työmaaliittymä Laikkalammintieltä.  
 
Tähän mennessä alueen maa-aines on ollut käytettävissä 
sellaisenaan tai seulomisen jälkeen. Suuret maakivet joko 
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murskataan tai erotellaan maisemakiviksi. Pintamaakasat ja 
puusto suojaavat lähimpiä häiriintyviä kohteita pölyltä.  
 
Vaikutukset ympäristöön 
Pohjaveden päälle jätetään vähintään neljä metriä paksu 
suojakerros, jota ei puhkaista. Pohjaveden tilaa tarkkaillaan 
ottoalueen reunalle asennetusta pohjavesiputkesta HP2. 
 
Alueella käytettävät polttoaineet muodostavat suurimman riskin 
pohjavedelle.  Alueelle ei perusteta tankkauspistettä. Alueella 
säilytettävät työnaikaiset polttoainesäiliöt ovat 
kaksoisvaippasäiliöitä ja tankkausalusta tehdään vettä 
läpäisemättömäksi. Kohteessa ei tehdä koneiden huoltoja eikä 
korjauksia. 
 
Melun leviämistä vähentävät rintaus, pintamaakasat ja alueen 
reunalla sijaitseva puusto. 
 
Alueen maisemointi ja jälkihuolto 
Alue viimeistellään reunoiltaan ottotoiminnan aikana heti, kun 
reuna-alue vapautuu. Alue palautetaan metsätalouskäyttöön 
siten, että alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. 
Luiskien verhoilussa ja kasvualustana käytetään alueella olevia 
pintamaita sekä tarvittaessa muualta tuotua puhdasta 
humusmaata. Kannot ja hakkuutähteet sekä seulontakivet ja 
lohkareet toimitetaan ottoalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.  
 
ASIAN KÄSITTELY 

 
Hakemuksesta tiedottaminen 
Ottoalueeseen rajoittuville kiinteistön omistajille ja lähimmille 
asuinkäytössä olevien kiinteistöjen omistajille on lähetetty tieto 
asian vireilletulosta. Kuulutus on ollut nähtävänä Jokioisten 
kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivulla  3.11. – 
4.12.2017. Hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu Forssan 
Lehdessä 3.11.2017.  
 
Ympäristötarkastaja on tehnyt ottoalueelle katselmuksen 
20.10.2017. 

 
Huomautukset  
Hakemuksen johdosta on jätetty kolme huomautusta.  

 
AA on jättänyt 22.11.2017 huomautuksen, jossa mainitaan mm. 
tarpeesta järjestää yhteisen sora-alueen ja hakijan alueen välillä 
rajankäynti ja todeta samalla mahdollinen soran määrä. 
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BBon jättänyt 22.11.2017 huomautuksen, jossa mainitaan mm. 
siitä, että jo edeltävän luvan aikana olisi meluhaitan 
minimoimiseksi tullut käyttää vain kauimmaista liittymää.  
 
CC on jättänyt 22.11.2017 huomautuksen, jossa mainitaan mm. 
mahdollisesta rajanylityksestä ottoalueen luoteisrajalla sekä 
asuinrauhan turvaamiseksi ehdotetaan ajamisen lopettamisajaksi 
arkisin klo 17 eikä viikonloppuisin lainkaan. 
 
Lausunnot   
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 
lausunnon 17.11.2017. Lausunnossa todetaan muun muassa, 
että ottaen huomioon alueen nykyisen tilan, ELY-keskus katsoo, 
että estettä luvan myöntämiselle ei maa-aineslain perusteella ole. 
Lupakäsittelyn yhteydessä on otettava huomioon mm. seuraavaa: 
- Törmäpääskyjen elinympäristössä ei saa suorittaa 

ottotoimintaa limyujen pesintäaikana (touko-kesäkuussa) eikä 
yhdyskuntaa saa pesintäaikana muutenkaan häiritä. 

- Ottotoiminnan loputtua olisi törmäpääsky-yhdyskunnan alue 
hyvä jättää maisemoimatta ja/tai mahdollisesti jättää rintauksia 
ja hiekkatörmiä. 

- Mikäli ottaminen yhteisalueella ei toteudu suunnitelman 
mukaisesti, on tilan 878:5 vastainen luiska muotoiltava 
kaltevuuteen 1:3 ja jälkihoidettava lupakauden aikana. 

- Ottamisen vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata 
lausunnon liitteen mukaisesti. Seurantaa varten tulee 
ottamisalueen itäosaan asentaa pohjaveden laadun 
seurantaan sopiva muovinen havaintoputki.  

- Pohjavesitarkkailun tulokset on toimitettava ELY-keskukselle.  
 
 

 Hakijan kuuleminen ja vastine 
Hakija on toimittanut pyydetyn vastineen 20.12.2017.:  
ELY-keskuksen lausuntoon liittyen hakija toimitti esityksen 
rauhoitettavasta pesimäalueesta sekä tarkennuksia 
pohjavedentarkkailu pisteeseen. Muistutuksiin liittyen hakija 
toimitti rajanpuolitussopimuksen, massalaskennan tiedot sekä 
tiedon siitä, että virallinen rajankäynti tehdään kun 
rajanpuolituksen päätyttyä. 
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Ehdotus  
 
Teknisen lautakunnan lupajaosto (Jokioisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen) myöntää H & J Vainio Ay:lle 
maa-aineslain (555/81) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan hiekan ja 
soran ottotoimintaan kiinteistöille Pikkukukonharju 169-406-2-394 
ja Kukonmonttu 169-406-2-355, 2.10.2017 päivätyn 
ottosuunnitelman ja seuraavien määräysten mukaisesti:  

 
  Määräykset 

1.  Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta sen voimaantulo-
päivästä lukien. Kokonaisottomäärä on 192 000 k-m3. Maisemointi 
ja kaikki muut jälkihoitotyöt alueella on tehtävä valmiiksi lupa-ajan 
loppuun mennessä riippumatta siitä onko kaikki otettavaksi 
suunniteltu aines otettu vai ei.  

   
Perustelu: Maa-aineslaki 10 ja11 §, Valtioneuvoston asetus maa-
ainesten ottamisesta 8 §. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään 
määräajaksi. Ottaen huomioon hankkeen laajuus ja hakijan esitys 
kymmenen vuoden voimassaoloaika on asianmukainen.  

 
2. Lupaehtojen varmistamiseksi luvan hakijan tulee hyväksyttää 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella maa-ainesten ottamis-
toiminnalle vastaava työnjohtaja. Hakijan tulee ilmoittaa kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi mikäli itäpuolella 
olevan yhteisen soranottoalueen kanssa oleva rajan 
puolitussopimus muuttuu. 

    
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu 
valvonnallisista syistä. 

   
3. Törmäpääskyjen pesintäaikana 1.5.-30.6. ottoalueen 
pohjoisosassa ei saa tehdä ottotoimintaa eikä pääsky-
yhdyskuntaa saa pesintäaikana muutenkaan häiritä.  
Pesintäalueen rajaus on esitetty liitteessä 1. Ottotoiminnan 
loputtua tulee korkeaksi jätettävän rintauksen osuudelle asentaa 
aita. Luvanhaltijan tulee esittää suunnitelma aidasta ennen 
ottotoiminnan loppumista ympäristönsuojeluviranomaisen 
hyväksyttäväksi.   

 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Ottamisalueen jälkihoito tulee olla 
mahdollisimman ennallistava ja sulautua ympäristöön, kuitenkin 
niin, että alueen käyttö ulkoilu- ja virkistysalueena on turvallista.  
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4. Ottamistoiminta on sallittu seuraavasti: 
– ottotoiminta, kuormaus ja poiskuljetus maanantaista perjantaihin 
kello 7.00 – 22.00 ja lauantaisin kello 7.00-18.00 (ei pyhäpäivinä) 
– yöaikainen ottotoiminta, kuormaus ja poiskuljetus ei ole sallittua 
– arkipyhinä ottotoiminta, kuormaus ja poiskuljetus ei ole sallittua. 

 
Maa-ainesten ottotoiminnasta aiheutuva melutaso lähimmissä 
melulle altistuvissa kohteissa ulkona ei saa klo 7-22 ylittää 55 
dB:n ja klo 6-7 ei saa ylittää 50 dB:n A-painotettua 
ekvivalenttitasoa. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai 
kapeakaistaista mittauspaikassa, mittaus- tai laskentatulokseen 
on tarvittaessa tehtävä haitallisuuskorjaus. 

 
Luvan hakijan on selvitettävä toiminnan aiheuttama todellinen 
melutaso mittauksin lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa 
(asumiseen käytettävillä alueilla) tarvittaessa valvonta-
viranomaisen määräyksestä.  

 
Perustelu: Maa-aneslaki 11 §. Määräyksessä on otettu huomioon 
lähimmät melulle altistuvat asuinkiinteistöt. Aikarajoituksilla 
turvataan ympärivuotisesti alueella asuville riittävä päivittäinen 
häiriötön aika.  
 
5. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista kaivualueen rajat 
on merkittävä asianmukaisesti näkyviin hyväksytyn ottosuunni-
telman mukaisesti.  Ottotoiminnan valvomista varten on ottopai-
kalla oltava näkyvillä korkeusasema. Ottoalueelle johtava tie tulee 
olla suljettu lukittavalla puomilla muulloin kuin toiminta-aikana. 
Ottamisen edetessä aluetta on hoidettava niin, että se ei aiheuta 
vaaraa ihmisille.  

 
Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista on selvitettävä alle 
500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitsevat talousvesi-
kaivot. Kaivonomistajien suostumuksella kaivoista tulee selvittää 
niiden tyyppi, kunto ja vedenpinnan korkeus. Lisäksi kaivovesistä 
tulee teettää vähintään ennen ja jälkeen ainesten oton seuraavat 
veden laatua kuvaavat parametrit: sameus, väri, haju, maku, pH, 
rauta, mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, 
Escherichia coli ja koliformiset bakteerit. Selvitykset on toimitet-
tava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen 
ottamistoiminnan aloittamista.  

   
Lisäksi ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan tulee pyytää 
ympäristötarkastajalta alkukatselmusta, jossa todetaan maastoon 
merkitsemiset, pohjavesitarkkailu ja pintavesien käsittely. 
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Perustelu: Maa-aineslaki 11 §, Valtioneuvoston asetus maa-
ainesten ottamisesta 7 §. Määräys on annettu osin 
valvonnallisista syistä. Lähialueen kaivovesien 
tutkimisvelvoitteella varmistamaan se, että pystytään arvioimaan 
ottotoiminnan aiheuttamat mahdolliset veden laadun ja 
antoisuuden muutokset. 

 
6. Luvan hakijan on mitattava alueen pohjaveden korkeustasoa 
kolmen kuukauden välein suunnitelmassa esitetystä 
tarkkailuputkesta HP2 sekä tarkkailuputkesta HP3.  
 
Pohjaveden laatua tulee tarkkailla vähintään yhdestä 
tarkkailuputkesta, joka sijaitsee ottoalueen ja vedenottamon 
välissä (ei kuitenkaan vedenottamon hanasta), ennen toiminnan 
aloittamista ja siitä alkaen kolmen vuoden välein laajan ja väli 
vuosina suppean analyysvalikoiman mukaan: 

Aine / ominaisuus Laaja Suppea 
Aistinvarainen arviointi x x 
Lämpök.koliform. bakteerit x x 
Alkaliniteetti x  
Alumiini x  
Ammonium * x  
Fluoridi * x  
Happi x x 
Kloridi x x 
KMnO4-luku x x 
Kokonaiskovuus x x 
Lämpötila x  
Mangaani x x 
Nitraatti x  
pH-luku x x 
Rauta x x 
Sameus x x 
Sulfaatti x x 
Sähkönjohtavuus x x 
Väri x  
TVOC x  
Mineraaliöljy x x 

 * vain alkunäytteestä, mikäli aineelle ei todeta kohonnutta pitoisuutta 
 
Tulokset on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä 
tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu valvonnal-
lisista syistä. Tarkkailua ei tule tehdä pohjavedenottamon 
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hanasta. Pohjaveden laadun tarkkailuun voidaan käyttää 
Jokioisten Vedenhankinta Oy:n tarkkailuputkea HP3. Lupa 
tarkkailuputken käyttöön on erikseen pyydettävä.  
 
7. Tarvittaessa pinta- ja kuivatusvedet on ohjattava riittävän 
suuren selkeytysaltaan kautta ojiin. Selkeytysallas on 
tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran 
toimintavuoden aikana siihen laskeutuneesta kiintoaineksesta. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Selkeytysaltaan teko on vaadittu 
tehtäväksi vain tarvittaessa, koska hulevesiä ei välttämättä synny 
harjualueella. Määräys on annettu vesien suojelemiseksi sekä 
vesien esteettömän kulun turvaamiseksi.  

 
8. Ottotasot on vaaittava vuosittain, mikäli alueella on ollut 
ottotoimintaa. Vaaituspisteet on oltava vähintään sadan metrin 
välein. Lisäksi vaaitus on tehtävä alimmista ottokohdista. 
Kirjanpito on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 
 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu 
valvonnallisista syistä.  

 
  9. Maa-ainesten otto toteutetaan suunnitelman mukaisesti 

enintään tasoon +100,00 m (N60) siten, että ylimmän havaitun 
pohjaveden tason yläpuolella on joka paikassa säilytettävä 
vähintään neljän metrin suojakerros.  
 
Ottoalueen pohja on korotettava tasoon +100,00 m (N60) vuoden 
kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Alin sallittu ottotaso on annettu 
pohjaveden suojelemiseksi.   

 
10. Polttoainesäiliöiden tulee olla lukittavia, kaksoisvaipallisia ja 
varustettu ylitäytön- ja laponestolaitteilla. 
 
Tankkaus- ja säiliöntäyttöpaikan tulee olla vettä läpäisemäntön. 
Mikäli tankkaus tai säiliöntäyttö tilanteissa muodostuu likaisia 
sadevesiä, on sadevesien keräily ja käsittely järjestettävä niin, 
että likaisten sadevesien imeytyminen maaperään 
pohjavesialueelle ei ole mahdollista. Tankkausta ja täyttöä tulee 
seurata koko tapahtuman ajan. 

   
Alueella ei saa huoltaa eikä korjata koneita tai laitteita. Työkoneet 
tulee säilyttää lukittavassa katetussa suojassa, jonka pohja on 
sään ja öljyn kestävä. Alueella ei saa säilyttää eikä tankata maa-
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aineksen kuljetuskalustoa. Maa-aineksen seulontaan tulee 
ensisijaisesti käyttää sähkökäyttöistä seulaa. 
 
Lisäksi on huolehdittava siitä, että  pyöräkoneen sekä poltto-
moottorikäyttöisen seulan ja/tai aggregaatin toiminta-, tankkaus- 
ja säilytyspaikat on suojattu siten, ettei ympäristöön pääse öljyisiä 
tai muita luontoon kuulumattomia vesiä.  

  
Öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on 
noudatettava erityistä huolellisuutta. 

 
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

 
11. Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta 
suojaustoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai 
pohjaveteen, luvan hakijan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan 
poistamiseksi ja välittömästi ilmoitettava asiasta Kanta-Hämeen 
pelastuslaitokselle.  

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

   
12. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä ottotoiminnan 
aikana riittävä määrä öljyntorjuntaan tarkoitettua imeytys-
materiaalia. Työntekijöiden tulee tietää missä imeytysmateriaalia 
säilytetään ja miten sitä käytetään. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

 
13. Alueella ei saa polttaa tai haudata jätteitä. Romutavara ja 
jätteet on kuljettava viivytyksettä muualle jätelain mukaisesti 
hävitettäväksi. Aluetta ei saa käyttää ylijäämämaiden 
läjitysalueena ja sinne voidaan tuoda vain alueen jälkihoidon 
edellyttämän kasvukerroksen muodostamiseen tarvittava määrä 
puhtaita maa-aineksia. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Määräys on annettu pohjaveden 
ja maaperän suojaamiseksi. 

 
14. Alueelta vuosittain otetut maa-ainesmäärä ja laatu on 
ilmoitettava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja/tai sähköisesti 
suoraan ympäristöhallinnon asianhallintatietojärjestelmään.  

   
  Perustelu: Maa-aineslaki 23 a §. 
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15. Ottamisalueelle tulee jälkihoitotoimenpiteenä muodostaa 
kasvukerros seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin 
hiekkakerroksen päälle levitetään vähintään 10 cm vahvuinen 
kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkaisen maan pintaosaan. 
Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pinta-
maata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa humusta. 
Kasvualustalle kylvetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai 
nurmikkoa. Puustoksi istutetaan metsää päälajina mäntyä 2 500 
tainta hehtaarille ja sekapuuna koivua, pihlajaa tai haapaa 500 
tainta hehtaarille. Luontaisesti syntynyttä kasvustoa ei hävitetä, 
mikäli kyseisessä kohdassa maanpinta on ottosuunnitelman 
mukaisessa tasossa. Alueelle muualta tuotavien jälkihoito-
materiaalien puhtaus tulee varmistaa. Silttiä ei saa käyttää 
sellaisenaan alueen maisemointiin.  

  
Perustelu: Maa-aineslaki 11 §. Ottamisalueen jälkihoito tulee olla 
mahdollisimman ennallistava, jolloin alue saadaan takaisin 
hakijan esittämään metsätalouskäyttöön ja maisemallisesti 
ottoalue saadaan sulautumaan ympäristöön. Siltti ei sovellu 
sellaisenaan alueen maisemointiin, koska se hienojakoisena maa-
aineksena estää veden imeytymistä ja voi vaikuttaa pohjaveden 
muodostumiseen 

 
16. Lupamääräyksissä edellytettyjen toimenpiteiden suorittamisen 
vakuudeksi hakija antaa Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselle 11 000 euron pankki- tai vakuutuslaitoksen 
antaman omavelkaisen takauksen tai pankkitalletuksen, josta 
luvanhakija luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi ennen maa-
ainesten ottamisen aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa 
siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttä-
mien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, 
mutta kuitenkin vähintään vuoden luvan voimassaoloajan jälkeen. 
Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. 

   
Perustelu: Maa-aineslaki 12 §, Valtioneuvoston asetus maa-
ainesten ottamisesta 8 §. Vakuus on annettava maa-aineslain 11 
§:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. 

 
 

17. Lupaa aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen ei 
myönnetä. 
 
Perustelu: Hakija ei ole esittänyt sellaisia erityisiä perusteluja, 
joiden perusteella lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tuloa voitaisiin myöntää. 
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18. Muilta osin maa-ainesten oton on oltava esitetyn 
suunnitelman mukaista. 
 
19. Luvan haltija sitoutuu vastaamaan yksin kaikista näissä lupa-
määräyksissä esitetyistä töistä ja niiden suorittamisesta 
aiheutuvista kustannuksista sekä kaikista tarvittavista tai 
määrätyistä varotoimenpiteistä ympäristöön nähden. Haltijan on 
estettävä ihmisten asiaton liikkuminen alueella. 

 
 Vastaukset huomautuksiin ja lausuntoon 

Huomautukset on huomioitu niiltä osin kuin asioiden käsittely 
kuuluu maa-aineslupaan. Ympäristötarkastaja on tehnyt alueella 
katselmuksen. Huomautukset on huomioitu määräyksissä nro 1, 4 
ja 5. Hämeen ELY-keskuksen lausunto on huomioitu 
määräyksissä nro 2, 3 ja 6.   

 
  KÄSITTELYMAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Hakijalta peritään maa-ainesten ottamissuunnitelman 
tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta maksut 
Jokioisten kunnanvaltuuston 6.3.2006 hyväksymän 
taksapäätöksen mukaisesti. Ottamissuunnitelman 
tarkastusmaksuna peritään 1 584,60 euroa, vakuuden 
hyväksymisestä 120 euroa ja vuosittain valvontamaksua 827,90 
euroa. Lisäksi peritään hakemuksen käsittelyn kuulemiskulut 120 
euroa sekä todelliset lehti-ilmoituskulut.  
 

  PÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN 
  Ympäristönsuojeluviranomainen kuuluttaa tästä päätöksestä 

julkisesti kuuluttamalla Jokioisten kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internetsivuilla. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös 
Forssan Lehdessä. 

  Lupapäätöksestä ilmoitetaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle sähköisen asioinnin kautta.  

  
  MUUTOKSEN HAKU  
  Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeen-

linnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Maksua 
koskevaa oikaisua saa hakea Jokoisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Valitusosoitus on liitteenä. 

 
  Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
  Antopäivä on 9.2.2018. 
  Valitusaika päättyy 12.3.2018. 
 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Valvontailmoitus lannan varastoimisesta aumassa 
 
Lupaj § 2 
1.2.2018 Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) 9 
§ mukaan kuivalannan varastoinnista aumassa 8 §:ssä tarkoite-
tussa poikkeus tilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen 
varastoinnin aloittamista. 

 
Työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan olosuh-
teiden niin vaatiessa varastoida muualla kuin kotieläinsuojien yh-
teydessä olevassa lantalassa. Tällaisessa ns. lannan kaukovaras-
toinnissa varastoinnin tulee tapahtua asianmukaisessa lantava-
rastossa tai asianmukaisesti tehdyissä, pohjatuissa ja peitetyissä 
aumoissa. Vesien pilaantumisvaaraa ei saa aiheutua. Poikkeami-
sesta tulee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa ennen varastoin-
nin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka 
tarvittaessa suorittaa tarkastuksen. Ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi myös antaa asiasta ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla 
tarvittavia määräyksiä. 
 
Poikkeamisilmoituksessa on kyse valvontaviranomaiselle valvon-
nan kannalta tarpeellisten tietojen antamisesta eli valvontailmoi-
tuksesta. Mikäli ilmoitettu poikkeaminen on asetuksen mukaista, 
voidaan asia merkitä lautakunnassa tiedoksi. Lautakunnan tie-
doksimerkitsemispäätös ei ole valituskelpoinen. Ilmoituksista tulee 
raportoida vuosittain Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle 

 
Ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu seuraavat valvon-
ta-ilmoitukset: 
 
Maatalousyhtymä Äijälä 18.12.2017 
Järvinen Mikko 17.1.2018 

 
 
Ehdotus Lupajaosto merkitsee tiedoksi edellä mainitut aumausilmoitukset.  
 
Päätös Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Valvontailmoitus lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa 
 
Lupaj § 3 
1.2.2018 Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) 9 
§ mukaan pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden va-
rastoinnista aumassa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varas-
toinnin aloittamista. Ilmoituksen tekee lannoitevalmisteen vas-
taanottaja. 

 
 Asetuksen 6 § mukaan orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kui-

va-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida 
myös aumassa. 

 
 Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaa-

raa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tul-
van-alaisella alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueel-
le ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa si-
joittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talo-
usvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman 
pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova 
kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä (paitsi jälkikypsy-
tysauma). Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta 
on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy. 

 
 Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä 

viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta. Paikalle, jolla 
auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden 
jälkeen. 

 
 Mikäli ilmoitettu toiminta on asetuksen mukaista, voidaan asia 

merkitä lautakunnassa tiedoksi. Lautakunnan tiedoksimerkitse-
mispäätös ei ole valituskelpoinen. Ilmoituksista tulee raportoida 
vuosittain Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

 
Ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu seuraava valvonta-
ilmoitus: 
 
Rehumäki Oy 22.1.2018 

 
Ehdotus Lupajaosto merkitsee tiedoksi edellä mainitun aumausilmoituk-

sen.  
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
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Ilmoitusasiat 
 
Lupaj § 4  
1.2.2018  
 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: 

- Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon haitta-ainetarkkailut 
vuonna 2017 

 
Vuosiyhteenveto asetuksen 1250/2014 (nitraattiasetus) mukaisis-
ta ilmoituksista.  
 
Tarkastusmuistio Hämeen Kuljetus Oy:n maa-ainesluvan mukai-
sesta alkukatselmuksesta 11.12.2017 
 
Viranhaltijat ovat toimittaneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti: 
rakennustarkastaja 1.12.2017 - 25.1.2018, lupaluettelo esityslis-
tan oheisaineistona. 

    
 
Ehdotus: Lupajaosto päättää merkitä edellä luetellut ilmoitusasiat tietoonsa 

saatetuksi.  
 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti päätös-

ehdotuksen.  
 


