MAA-AINESLUPAHAKEMUS
(Maa-aineslaki 555/1981)
Viranomaisen merkinnät

Kyseessä on
uusi lupahakemus
jatkolupahakemus (MAL 10:3 §), tiedot aiemmasta maa-ainesluvasta
Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (MAL 21 §)
Perustelut ainesten ottamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten
korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa

1. HAKIJA
Nimi tai toiminimi

Y-tunnus

Lapin Matkametsä Oy

2802310-8

Postiosoite

Posiontie 47, 97900 POSIO
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

marko.poropudas@gmail.com

040 778 1921

2. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT
Nimi

Postiosoite

Marko Poropudas

Posiontie 47, 97900 POSIO

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

marko.poropudas@gmail.com

040 778 1921

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite/OVT-tunnus, välittäjätunnus ja viite)

OpusCapita Solution Oy 003728023108
3. OTTAMISALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE
Kunta, kylä/kaupunginosa

Ottamisalueen nimi

Salla

Laijeselkä

Kiinteistötunnus/-tunnukset

Tilan nimi/nimet

732-418-62-6 ja 732-418-62-7

Laijeselkä ja Honkala

Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
pohjoiskoordinaatti 7412250
itäkoordinaatti

566250

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan

Ensio Pirttilä, Naruskantie 181, 98960 NARUSKA ja Jukka-Pekka Pirttilä, Maapuuntie 5, 96190 ROVANIEMI,
lainhuudot liitteessä
Ottamisalueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset
Tiedot on esitetty erillisellä liitelomakkeella 6010c
Ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne
Maakuntakaava, kaavamerkintä

Sijaitseeko ottamisalue pohjavesi- Sijaitseeko ottamisalue meren tai vesistön
alueella?
rantavyöhykkeellä?

M

Yleiskaava, kaavamerkintä
Asemakaava, kaavamerkintä
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kyllä

kyllä

ei

ei

Poikkeamispäätös

osittain

Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Pohjavesialueen nimi ja tunnus

Kaavamuutos vireillä

4. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN
Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m3)

Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m3)

Ottamisaika (vuotta)

40000

4000

10

Alin ottamistaso
(m, N2000 -korkeusjärjestelmä)

Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso
Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso
(m, N2000, havaintopiste, havaintoaika) (m, N2000)

+225 m

n. +210 m, arvio

Otettavan aineksen laatu

Määrä (k-m3)

Kalliokiviaines

35000

Ottamisalueen pinta-ala
(ha)

1,7

n. +210 m, arvio

Sora ja hiekka
Moreeni

5000

Siltti ja savi
Eloperäiset maa-ainekset

Otettavan aineksen käyttötarkoitus

Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus

Asfalttituotanto
Betonituotanto
Rakennuskivituotanto
Raidesepeli
Teiden rakentaminen ja tienpito

75

Täytöt
Muu käyttötarkoitus

25

Onko alueelle tarkoitus sijoittaa kivenmurskaamo?
kyllä
ei
Lisätiedot

Murskausta tehdään luvan voimassa oloaikana alle 50 vrk
Esitys vakuudeksi (MAL 12 §)

Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen)

Kaivannaisjätettä ei synny
Tiedot on esitetty liitteessä tai ottamissuunnitelmassa
Yleiskuvaus ottamisen, ottamiseen liittyvien toimintojen ja liikenteen järjestämisestä

Ottamisalueen pinta-ala on n. 1,7 ha. Varsinaista ottoaluetta on n. 0,61 ha. Tukitoiminto- ja varastoalue
perustetaan murskeaseman läheisyyteen metsäautotien toisella puolella olevalle alueelle. Ottamisen
edistyessä varastoaluetta siirtyy myös tien koillispuolelle. Ottamissyvyys on 1-20 metriä. Alin ottotaso on
225,0 m mpy (N2000). Maa-ainesten oton ja leikkausten syvyys sekä muoto on esitetty ottosuunnitelmakartassa ja leikkauspiirustuksissa. Kiviainesten murskaus tehdään siirrettävällä murskausasemalla.
Alueen pintamaat kuoritaan kaivinkoneella ja sijoitetaan toiminta-alueen reunoille luvan voimassaolon
ajaksi. Murskaustoiminnassa kivennäismaa ja kiviaines lastataan siirrettävään murskausasemaan, joka
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rikkoo kivet halutun rakeisuuskoon mukaiseksi murskeeksi. Valmis murske kasataan pyöräkuormaajalla murskeaseman läheisyydestä varastokasoihin raekoon mukaisesti. Kun murskauksen toimintajakso
on päättynyt, ajetaan valmista mursketta eri sorastuskohteisiin kuorma-autolla. Murskeen toimitus
sorastuskohteisiin voi ajoittua jopa usean vuoden ajalle murskauksen päätyttyä luvan voimassa
oloaikana. Liikennenöinti tapahtuu Souruvaaran metsäautotien kautta pääasiassa etelään.
Yleiskuvaus ottamisalueesta, ottamisalueen ja sen ympäristön luonnonolosuhteista sekä hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin ja toimenpiteistä ympäristön hoitamiseksi

Alue on metsätalouskäytössä. Suunniteltu otto rajoittuu Souruvaaran met-sätiehen ollen sen itäpuolella.
Varasto- ja tukitoiminta-alue tulee pääasias-sa tien toiselle puolelle. Maaperältään alueella on
kalliomuodostuma, jolla kasvaa uudistuskypsää metsää. Ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei
ole sellaisia kohteita, jotka olisivat luontotyypin, eliö- tai kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai
maisema-arvon vuoksi suojeltavia. Maa-ainespaikan luoteispuolella n. 600-1400 m päässä on kaksi pientä
luonnonsuojelualuetta. Alueiden sijainti näkyy mm. ottamissuunnitelman kartoilla 2.1, 2.3, 2.5 ja 2.6.
Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin tunnettu pohjavesialue sijaitsee 2,5
km etäisyydellä. Sen ja muiden lähistön pohjavesialueiden sijainnit on esitetty liitekartalla 2.7 sekä
maakuntakaavan ehdotuskartalla liitteessä 2.4. Pohjavesitasoa ottamisalueella ei ole määritetty.
Todennäköisesti se on lähellä länsipuolen soiden tasoa eli n. +210 m (N2000). Ottoalueen pohja
muotoillaan lounaaseen viettäväksi siten, ettei ottoalueen pohjalle kerry pintavettä. Vaikutukset
ympäristöön ovat vähäiset melu,- pöly-, liikenne- yms. vaikutuksia. Alueen lähellä ei ole häiriintyviä
kohteita
5. LIITTEET
Kiinteistöjen omistusoikeuteen ja ottamisen järjestämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat
Hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan
Kiinteistön omistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen
Luettelo ottamisalueen rajanaapureista ja muista mahdollisista asianosaisista (lomake 6010c)
Kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttaote
Selvitys naapurien kuulemisesta
Selvitys tieoikeuksista
Valtakirja
Ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Ottamissuunnitelma
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Kartat ja leikkauspiirustukset
Yleiskartta
Sijaintikartta
Kaavakartta- ja kaavamääräysote
Suunnitelmakartta
Leikkauspiirustukset
Muut liitteet
Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta
Muu, mikä?

6. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Posiolla, 23.3.2022

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Marko Poropudas
Nimen selvennys
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