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1. TÄYDENNYS 

1.1. Luvan yhteyshenkilöksi on ilmoitettu eri lomakkeilla eri henkilö. Toisissa 
kohdin yhteyshenkilönä on Matti Kelloniemi ja toisissa kohdin Kalle 
Kelloniemi. Selvyyden vuoksi hakemuksissa on syytä käyttää yhtä 
yhteyshenkilöä.  

Selvyyden vuoksi käytetään tässä lupahakemuksessa hakijan yhteyshenkilönä Kalle 
Kelloniemeä. 

1.2.  Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmakaavakkeessa ei ole ilmoitettu 
saven ja siltin hyödyntämis- tai käsittelytapaa. Eri käsittelytavat tulee 
huomioida eri tavalla lupapäätöksessä, joten pyydämme ilmoittamaan 
käsittely- tai hyödyntämistavan.  

Tässä on tarkoitettu humuspitoista humuksenpinnan alla olevaa materiaalia, jota ei 
todennäköisesti voida käyttää normaaleissa maamateriaaleissa; sora hiekka, 
murskeet. 
Ainesta voidaan hyödyntää mm. kasvuturpeen lisäosana parantamaan turpeen veden 
varastointikykyä ja rakennetta sekä rakennettavuutta.  
Koska alueella ei ole tarkoitus jalostaa turveaineksia, pintamateriaali varastoidaan 
alueelle muun pintamaan kanssa käytettäväksi alueen jälkihoitotöissä 
pintamateriaaliksi, jonka tarkoituksena on luoda kasvullinen maakerros karkean 
soramateriaalin päälle, jolloin kasveilla ja puustolla on paremmat kasvuedellytykset 
alueella. Pintakerroksella saavutetaan myös parannusta pohjaveden suojaukseen. 
Siltin käyttö on esitetty hakemusselostuksen kohdassa 3.5 kaivannaisjäte. 

1.3. Maa-aineslupahakemuksessa on haettu lupaa aloittaa maa-ainesten otto 
ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Hakemuksessa ei ole perusteltu 
toiminnanaloittamisluvan tarvetta.  

 
Hakija ei näe maa-aineksen ottamisen kannalta sellaisia seikkoja, jotka voisivat 
aiheuttaa maa-aineslain mukaisia haitallisia vaikutuksia tai, että hankkeesta 
valitettaessa annettu lupa voitaisiin maa-aineslakiin perustuen kumota. 
Tästä huolimatta hankkeesta voitaisiin valittaa, mikä voisi estää hakijan 
elinkeinonharjoittamiseen tämän ottopaikan suhteen kokonaan. Lupahakemusten 
käsittely ja valitusprosessit ovat nykyisin venyneet varsin pitkiksi. 
Jotta katkosta elinkeinonharjoittamisessa ei lupavaiheessa tulisi, haluaa hakija 
varmistaa elinkeinonsa harjoittamisen keskeytyksettä. 
Mikäli lupa valituksen johdosta jostain syystä evättäisiin, olisivat valituksen aikaiset 
ottamistoimenpiteet ja ottomäärät niin pieniä, ettei niillä olisi merkitystä alueen 
ympäristöön tai luonnon tilaan.   

1.4. Tukitoiminta-alue 

Jos pohjavedensuojausta varten tarvitaan tukitoiminta-alue, on hakemuksessa esitetty 
sen tekemistä piirustuksen n:o 8 mukaan. Alueelle sijoitetaan murskauskaluston 
aggregaatti. Alueen tarkempi paikka sovitaan lupaviranomaisen kanssa myöhemmin. 
Paikkaa tarvitaan murskauksen aikana kun murskauskalusto on paikanpäällä. 
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1.5. Ottamisen poikkileikkaukset lännen suunnalta on tarkoituksenmukaista 
piirtää alimmalle halutulle ottotasolle. Näin lupaa ei tarvitse tulkita tai 
muuttaa jälkikäteen.  

Ottamisesta lännen puoleiselta raja-alueelta on laadittu sopimus alueen 
ottamistoimintaa harjoittavien ja maanomistajan kesken. 
Länsirajalla maa-aineksen ottaminen ulotetaan ottamistasoon +180,00 N60  aina 
ottoalueen rajaan saakka. Vastaavasti viereisen alueen ottaja ulottaa oman maa-
aineksen oton samaan tasoon. Mikäli raja-alueelta ei massoja oteta alimpaan tasoon 
saakka, luiskataan ottoalueet vähintään 1:3 kaltevuuteen.  
Ottamissuunnitelmapiirustuksia on muutettu. 
 
Päivitys on tehty piirustuksiin 1304/20 n:o 3, 5, 6 ja 7. 
Vanhat samalla numerolla olevat piirustukset voidaan poistaa. 
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Täydennyksen liitteet: 
 
3.  Suunnitelmakartta 1:501 
5.  Poikkileikkaukset ottoalue 1, 1:500/1:200 
6.  Poikkileikkaukset ottoalue 1, 1:500/1:200 
7. Maisemointikartta, Tilanne 2030 1:500 
 
 
Liite 2: sopimus maa-aineksen otosta ottoalueen rajalla 

 
Ottajien ja maanomistajan välinen sopimus toimitetaan allekirjoitettuna  
heti kun allekirjoitukset on saatu. 


