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

ELY:n sorateiden hoidossa tarvittavien murskeiden toimitus aika hoidettaville teille on rajallinen. Murskeet on
saatava ajettua hyvissä ajoin keskikesällä 2022. Vakuudeksi esitän rahatalletusta.
1. HAKIJA
Nimi tai toiminimi

Y-tunnus

Veljekset Karjalainen Oy

0368869-9

Postiosoite

Pyhäntie 2030

98530 PYHÄTUNTURI

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

kari.karjalainen@vkarjalainen.inet.fi

040-5593857

2. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT
Nimi

Postiosoite

Kari Karjalainen

Pyhäntie 2030 98530 PYHÄTUNTURI

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

kari.karjalainen@vkarjalainen.inet.fi

040-5593857

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

Verkkolaskuna 003703688699 Verkkolaskun välittäjä 0037085599126 (Liason)
3. OTTAMISALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE
Kunta, kylä/kaupunginosa

Ottamisalueen nimi

Salla Kursu

Lätävaaran kallioalue.

Kiinteistötunnus/-tunnukset

Tilan nimi/nimet

RN:o 732-407-49-5

Lahtela

Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
pohjoiskoordinaatti 7411721
itäkoordinaatti

547788

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan

Ulla ja Mikko Pajari. Tapulintie 47. 98900 Salla Haettavasta ottoalueesta on hakijalla ja kiinteistön omistajien
välillä tehty Maa-ainesten ottosopimus 23.3.2022.
Ottamisalueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset
Tiedot on esitetty erillisellä liitelomakkeella 6010c
Ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne

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

Maakuntakaava, kaavamerkintä
Yleiskaava, kaavamerkintä
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kyllä

kyllä

ei

ei

Asemakaava, kaavamerkintä

osittain

Poikkeamispäätös

Pohjavesialueen nimi ja tunnus

Ei oikeusvaikutteista kaavaa
Kaavamuutos vireillä

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

Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m3)

Ottamisaika (vuotta)

50000

6000

10

Alin ottamistaso
(m, N2000 -korkeusjärjestelmä)

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

+215,00

eteläpuolen suon vesipinta noin
+192,50

Otettavan aineksen laatu

Määrä (k-m3)

Kalliokiviaines

48000

Ottamisalueen pinta-ala
(ha)

noin 2 ha

Sora ja hiekka
Moreeni
Siltti ja savi
Eloperäiset maa-ainekset

2000

Otettavan aineksen käyttötarkoitus

Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus

Asfalttituotanto
Betonituotanto
Rakennuskivituotanto
Raidesepeli
Teiden rakentaminen ja tienpito

100

Täytöt
Muu käyttötarkoitus
Onko alueelle tarkoitus sijoittaa kivenmurskaamo?
kyllä
ei
Lisätiedot

Tela-alustaiset liikuteltavat mobiili murskaimet, kohteella murskaus aika alle 50 vuorokautta.
Esitys vakuudeksi (MAL 12 §)

3000,00
Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen)

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

Käytetään olemassa olevaa tiestöä.
Yleiskuvaus ottamisalueesta, ottamisalueen ja sen ympäristön luonnonolosuhteista sekä hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin ja toimenpiteistä ympäristön hoitamiseksi

Tavanomaista metsätalous maastoa. Ei vaikutusta ympäristöön ja luonnon olosuhteisiin. Jälkihoito
toimenpiteenä on alueen metsittäminen.
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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

Pyhätunturissa 19.4.2022

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Kari Karjalainen
Nimen selvennys
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