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MAA-AINESLUPAHAKEMUS
(Maa-aineslaki 555/1981)

Viranomaisen merkinnät

Kyseessä on
uusi lupahakemus

jatkolupahakemus (MAL 10:3 §), tiedot aiemmasta maa-ainesluvasta 14/10.03.00/2013

 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
Maa-ainesten oton voimassa oleva luvan mukaista ottoa ei ole tehty. Ottoalueen vaikutukset / tarve ei ole muut-
tunut, joten maa-aineksen oton jatkamiseen ei ole ilmaantunut uusia tai tulevia esteitä.

1. HAKIJA
Nimi tai toiminimi
Eurajoen Maa-aines Oy

Y-tunnus

Postiosoite
Koivunniementie 302, 27100 Eurajoki
Sähköpostiosoite Puhelinnumero

0400-779 388

2. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT
Nimi
Rauno Mäkelä

Postiosoite
Koivuniementie 302, 27100 Eurajoki

Sähköpostiosoite Puhelinnumero
0400-779 388

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite/OVT-tunnus, välittäjätunnus ja viite)
Koivunniementie 302, 27100 Eurajoki

3. OTTAMISALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE
Kunta, kylä/kaupunginosa
Eurajoki

Ottamisalueen nimi
Eurajoen maa-aines, Koivuniemi

Kiinteistötunnus/-tunnukset
3:31

Tilan nimi/nimet
Riihimäki

Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
pohjoiskoordinaatti 6797250
itäkoordinaatti 211600

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan
Mirja Elina Mäkelä kp, Koivuniementie 302, 27100 Eurajoki
Ottamisalueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset

 Tiedot on esitetty erillisellä liitelomakkeella 6010c

Ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne

 Maakuntakaava, kaavamerkintä

 Yleiskaava, kaavamerkintä

 Asemakaava, kaavamerkintä

Sijaitseeko ottamisalue pohjavesi-
alueella?

 kyllä

 ei

Sijaitseeko ottamisalue meren tai vesistön
rantavyöhykkeellä?

 kyllä

 ei
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 Poikkeamispäätös

 Ei oikeusvaikutteista kaavaa

 Kaavamuutos vireillä

 osittain

Pohjavesialueen nimi ja tunnus

4. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN
Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m3)
100 000

Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m3)
10 000

Ottamisaika (vuotta)
10

Ottamisalueen pinta-ala
(ha)
5,8

Alin ottamistaso
(m, N2000 -korkeusjärjestelmä)
+13,34-10,34,,,,eli+13-+10 (N60)

Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso
(m, N2000, havaintopiste, havaintoaika)
ei mitattua havaintoa

Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso
(m, N2000)

Otettavan aineksen laatu Määrä (k-m3)

Kalliokiviaines

Sora ja hiekka

Moreeni 100 000

Siltti ja savi

Eloperäiset maa-ainekset

Otettavan aineksen käyttötarkoitus Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus

Asfalttituotanto

Betonituotanto

Rakennuskivituotanto

Raidesepeli

Teiden rakentaminen ja tienpito

Täytöt Materiaali käytetään lähialueen maanrakennushankeissa
erilaisiin täyttöihin

Muu käyttötarkoitus

Onko alueelle tarkoitus sijoittaa kivenmurskaamo?
 kyllä

 ei

Lisätiedot

Esitys vakuudeksi (MAL 12 §)
esitämme että ottamisalue jaetaan kymmeneen osaan ja samalla vakuuden jakamista vakuus € / ottamis-
alue

Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen)
Kaivannaisjäte syntyy pintamaasta, kannoista ja hakkuujätteestä sekä selontakivista ja lohkareista. Pin-
tamaa ja kivet käytetään alueen muotoiluun ja kasvukerrokseen ottamisen jälkeen maisemointöiden yh-
teydessä

 Tiedot on esitetty liitteessä tai ottamissuunnitelmassa

Yleiskuvaus ottamisen, ottamiseen liittyvien toimintojen ja liikenteen järjestämisestä
Noudatetaan aiempaa Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa, 12.9.2012, jonka mukaan nykyinen lupa on
annettu
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Yleiskuvaus ottamisalueesta, ottamisalueen ja sen ympäristön luonnonolosuhteista sekä hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja luonnonolo-
suhteisiin ja toimenpiteistä ympäristön hoitamiseksi
Noudatetaan aiempaa Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa, 12.9.2012, jonka mukaan nykyinen lupa on
annettu

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

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys


