
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu
kuntayhtymä PoSa / Jaana Jyräkoski
Tapalankatu 20, 38700 KANKAANPAA
lupaviranomaiselle

r Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
• Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen)

—‘
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten

LJ ottamisesta 926/2005

[Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 10.3 §)
Viranomainen täyttää

Tunnus

Saapui

Päätöksen pvm ja §

‘ Nimi Ja ammatti
Hakija Lasse Ojamo

Lähiosoite
Vuorenpäänkuja 10
Postinumero Osoftetolmipaikka Puhelin toimeen/kotiin
29900 MERIKARVIA

2 Nimi ja ammatti
Kiinteistön
omistaja =umer y

Lähiosoite Kotipaikka
Vuorenpäänkuja 10 MERIKARVIA
Postinumero Osoitetoimipaikka Puheiin toimeen/kotiin
29900 MERIKARVIA

3 Kaupunginos&Kunnan osa ja kaava-alue
Ottamis- Merikarvia Strikkaalueen
sisältävän Kylä lila, RN:o Tilan pinta-ala ha

Alakylä Eumer 10-152 1,961
Louhos 10-1 55 5,080
Louhos2 93-5 1,000

4 Ottamisalueen pinta-ala, m2 Pohjaveden keskimääräinen Pohjaveden ylin korkeusasema Maa-ainesten ottamissyvyys, mTiedot ottamis- korkeusasema
alueesta 67 000 + ei tiedossa + arviolta taso +10 m +20,0 m ... tasoon -5,0 m
5 Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasialhnen laatu, jaToimenpide määrä, oifamisalueella voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhanklntakäyttöön soveltuvatpohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja iuonnonolosuhteisiln sekäTarvittaessa pohjavesiin.
käytettävä Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa seMtys.
eri liitettä Haettaessa lupa-ajan Jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamls- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärakiintokuutiometreinä.

Tällä hakemuksella haetaan maa-aineslupaa (yhteislupana ympäristötuvan kanssa) 10 vuodeksi
kallion oifamiseen. Oteifavaksi esitetään 400 000 m3 kalliota.

Alueella ei ole suojelualueita eikä asutusta lähimmän 550 m alueella louhinta-alueesta.
Maa-aineslupaa varten on tutustuttu maastossa alueeseen, kasvillisuuteen ja luontoon.

Suunnitelmat on tehty nykytilanteen pohjalta ja ympäristön luontaiset olosuhteet huomioituina.

Maa-aineslupahakemus käsittää Suunnitelmaselostuksen ja liitteitä 17 kpl, joista osa
on mukana ympäristötupahakemukseen liittyvinä.

Alueella on ollut aiempaa ei maa-ainesten ottamista, viimeisin lupa-aika vuosina 2011 -2021.

Arvioitu vuotuinen ottomäärä voi vaihdella esim. 40 000 m3ktr ja 50 000 m3ktr välissä.

Haettu kokonaismäärä, m3’) Arvioitu vuotuinen otto, m *) Ottamisaika, vuotta
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-- Selvitys liikeen järjestämisestä, seMtys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten spiwdestä jdostkOttamiseen oifamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta jailittyvt siistlmisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuudan säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista IstutuksistaJärjestelyt ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnlsta, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista,polttoaineiden käsittelystä ja säytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. (Vn A maa 2 5)
Liikenne järjestetään ottamisalueelle suoraan Strikantien kautta.

liitettä tai
nkst

Suunnitelmapiirustuksista mm. Liite 7 Suunnitelma ja Liitteet 8a ja 8b havainnollistavat ottamisen
ottamis- syvyyttä pituus-ja poikkileikkauksissa.suunnitelmassa

Suunnitelmaselostuksessa ja sen muissa liitteissä esitetään puuston ja pintamaan poistaminen,
kiviainesten varastoiminen ja muut toiminiseen liittyvät turvallisuus ja suojausseikat.

Oifamisalueen tai sen lähellä ei ole pohjavesialuetta.

Suunnitelmiin liittyy maisemointisuunnitelma.

_____________

Käytetty eri titettä [51 Esitetty ottamissuunnitefrnassa
Haetaan lupaa aloittaa maa-aineisten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut Tainvoiman. (MAL 21 §)Maa-ainesten liitteenä ehdotus vakuudeksi.ottaminen en

nen päätöksen
lainvolmaisuutta Xi Kyllå
9 Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien jaKuuleminen haltijoiden yhteystiedoista. Mikäli haka on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakhjat jahuomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, Vn A maa 3 5)Tarvittaessa . .

käytettävä PoSan ympanstopalvelut suorittaa naapureiden kuulemisen, koska kyseessa on yhteisluvan
en Ititeifä mukainen menettely.

Naapureiden (5 kpl) yhteystiedotja luettelo muista osallisista (9 kpl) ovat Liitteessä 17.

_____________

Xl Käytetty eri liitettä
10 Nimi ja koulutus sekä ammatti

Iman Kai Vuorinen, FM, Rkm - Ympäristöasiantuntija (KV Ympäristökonsultointi /yrittäjä)
laatija Lähiosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin
21410 Vanhalinna (Lieto)

11 lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkiiö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.Maa-ainesten
ottamis- Nimi ja ammatti
toiminnan

.. Lasse Ojamoyhteyshenkiio
Lähiosoite

Vuorenpäänkuja 10
Postinumero Osoftetoimipaikka Puhelin toTmeen/kotiin

__________

29900 MERIKARVIA
12 Liftteet Tarkemmat tiedot ottarnispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista hitteistä. Oheistettu hite meridtään x:llå,

1. valtakirja )< 7. luettelo naapuritilojen stainnista ja yhteystiedoista
XZ 2. selvitys ohamisalueen omistus- tai 6. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaahalhntaorkeudesta

9. WA-lain (468/1994) muk. aMoinliselostusXi 3. karttaotevah. 1:20000

4. kaavaotekaavarnääräyksineen ja 10. Luonnonsuojalulain (1096/1996) 65 5:n arviointi

5. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia [Xi

_____________

1 6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista
13
Patoksen —i . 1
toimittaminen Xi Postttetaan 1 Noudetaan
14 Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Lasse Ojamo, Vuorenpäänkuja 10, 29900 MerikaMa

etojen Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähkäisessä muodossa
luovutus suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (juikisuusiaki 16 § 3 mom.).

—

Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai

______________

Xi markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 5)
1 - Päivämäärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitusPaivays Ja
allekirjoitus

19.4.2022 Lasse Ojamo


