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Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu-liikelaitos
kuntayhtymä PoSa 1 Jaana Jyrkoski
Tapalankatu 20, 38700 KANKAANPÄÄ
lupaviranomalselle

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
1 Maa-ainesiaki 555/81 (muutoksineen)

1: Valtioneuvoston asetus maa-ainesten
oftamisesta 926/2005

Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 10.3 §)
V:tunoruine täyttää

(1

auPuI/3 /%i/j
itökuonpvm ja §

0

Nimi ja ammatti
Hakija Torni Alatalo ja! Arto Sarviluoma

Lähiosoite

Lehtoranta 21 ja/ Saarnitie 24 Arto Sarviluorna (puhelin 0500 363 909)

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kottn

39960 SARVELA 0400 600 858 (Torni A.)

2 Nimi ja ammatti
KthOfl Torni Alatalo ja Arto Sarviluoma (3 tilaa, joissa yhteisomistuksia)

Lähiosoite Kotipaikka

Lehtoranta 21 KARVIA

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

39960 SARVELA 0400 600 858

3 KaupunginosaJKunnan osa ja kaava-alue
Oftafl’S- KARVIA (230)
sisältävän Kylä lila, RN:o liian pinta-ala ha

KIRKONKYLÄ (405) 405-17-30 Santametsä 5,500 ha
405-17-32 Soraniemi 2,499 ha
405-17-37 Niemi 12,645 ha

4 Ottamisalueen pinta-ala, m2 Pohjaveden keskimääräinen Pohjaveiien ylin korkeusasema Maa-ainesten ottamssyvyys, m

Tiedot ottamis- korkeusasema .

alueesta 59200 + +160,60 + vaihtelee eri putkissa 3-8 m, alin n. +164,60

5 Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten paaasiallinen laatu, ja

Toimenpide määrä, ottamisalueelia voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat

pohjavesialueet virtaussuuntineen. vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja IuonnonoIosuhteisin sekä

Tarvittaessa pohavesiin.
käytettävä Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee Siitä antaa selvitys.

eri liitettä Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä

kiintokuutiometreinä.

Haetaan maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen. Ottamisalue on vanhaa sotanottoaluetta.

Luvan mukainen ja suunnitelman toteuttaminen täydentaa ottamistoiminnan loppuun Elliharjun tällä

alueella. Oifamisalue koostuu 4 osa-alueesta. Sen vuoksi pohjaveden korkeustason keskimäärinen

syvyys ja korkeimmat tasot määrittyvat erikseen kullekin ottamisalueelle.

Tukitoirnintojen alueita on kaksi (AB ja CD), joita käytetään ottamisalueiden A ja B välillä sekä

ottamisalueiden C ja D välillä. Tiestön reuna-alueet ovat em. ottamisalueiden ulkopuolella jo hyvin

majsemoitunejta. Lähialueen pv-putkia on kolme, joista on saatavilla hyvät seurantatiedot

Lakeuden veden vedenottaminen ei toteudu alueella (Päätökset, Lakeuden Vesi Oy 2017-2018).

Ottamissuunnitelma, piirustuksetja liitetiedostot esittävät ottamistoimintaa ko. alueella.

Kokonaismäärä on alueella 146 000 m3ktr sotaa ja hiekkaa sekä arvioitu ottoalka on 10 vuotta.

Ottamisalueet sijoittuvat 1 lk pohjavesialueille, arvokkaalle harjualueelle sekä 3 aluetta neljästä

sijoittuu harjujensuojeluohjelman alueelle. Suurin ottamisalueista sijoittu arvokkaalle harjualueelle,

mutta sen alue on tasainen eikä siellä ole lainkaan olemassa merkittäviä harjujen erityismuotoja.

Natura-alueista lähelle sijoittuvat SAC-alue ja SPA-alue, päällekkäiset. Etelässä pieni kansallispuisto.

6 Haettu kokonaismäärä, m ) Arvioitu vuotuinen otto, m3 *) Ottamisaika, vuotta

Ottamlsmäärä
,jlka

*) Kiintokuutiometreinä



_____________

Käytetty eri liitettä [> Esitetty ottamissuunnitelmassa

8 Haetaan lupaa aloittaa maa-asneisten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (MAL 21 §)
Maa-ainesten liitteenä ehdotus vakuudeksi.
ottaminen en
nen päätöksen — 1.’

lainvoimalsuutta Kylla IX! Ei

9 Luettelo ollamisaJueen sisaltävään kiinteistöön rajoitkMen kiinteisten ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja

Kuuleminen haltijoden yhteystiedoista. Mikäli haleja on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja

huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, Vn A maa 3 §)

PoSa: n ymparistönsuojeluosastoHe toimitetaan yhteystiedot naapureista ja muista vaikutusalueen
eri litettä lähiosallisista.

Naapureiden kuuleminen pyydetään tehtäväksi PoSa:n toimesta. Valmis lomake on liitteenä.

_____________

>< Käytetty en liitottä
10 Nimi ja koulutus sekä ammatti

iIman Kai Vuorinen, KV Ympäristökonsultointi. FM, Rkm ja Sertifioitu vesinäytteenottaja ja -mittaaja.

laatua Lähosoite

Piilipuunkuja 10
Postinumero Osoitetoirnipaikka Puhelin toimeen/kotiin

21410 VANHALINNA 0400358551

11 lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentaä ja korjala asiakirjoja.
Maa-ainesten
ottamis- Nimi ja ammatti
toiminnan

... Ossi Alatalo (Alatalot Oy) tai Arto Sarviluoma (puhelin 0500 363 909)
yhteyshenkilo

1 ahiosoite

Lehtoranta 21
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

___________

39960 SARVELA 0500 778577 (Ossi)

12 Ultteet Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä menevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä.

1. valtakirja 7. luettelo naapuritilcjen sijainnista ja yhleysliedoista

2. selvitys ottamisalueen omistus- tai 1 . vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lanvoimaa
hallirnaoikeudesta

L g WA-lain (468/1994) muk. arviointiselostus
)(3. karttaotevah.1:20000 -

4. kaavaote kaavamaäräyksineen ja D 10. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n arviointi
— selvitys kaavoitustilanteesta

5. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia
c11

______________

6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

13
Päätöksen —

toimittaminen )( Postitetaan Noudetaan

14 Nimi, jakeluosoite, poslinumero ja postitoimipaikka

Torni Alatalo, Lehtoranta 21, 39960 SARVELA, omalta tilalta Arto Sarviluoma, Saarnintie 24. 39960.

etojen — Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kepion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa

luovutus suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.).

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

______________

markkina tutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)
16 Päivämäärä Hakian tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus
Paivays ja

________

.. ‘‘ —

allekirjoitus • — - f ‘ ..‘ - — —

b 12 .LD1d Tomi Alatalo tai Arto Sarviluoma

Selvitys liikenteen jarjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydeslä ja muodosta sekä
ottamisloiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja
siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista
ottamisen aikana ja sen jaikeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista.
polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. f”/n A maa 2 §)

Asiakirjoina ovat:
- suunnitelmaselostus,
- maa-ainesluvan hakulomake,
- naapureiden kuulemislomake sekä
- yhteensä 10 liitettä mm. piirustukset (nykytilanne, suunnitelma, poikkileikkaukset, lopputilanne) ja

- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma,

Ottamiseen
liittyvät
järjestelyt

Tarvittaessa
käytettävä eri
ltteftä tai
selvitykset
esitetään
ottamis
suunnitelmassa


