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 Poikkeamispäätös 

 Ei oikeusva kutteista kaavaa 

 Kaavamuutos vireillä 

 

 
Pohjavesialueen nimi ja tunnus  

      

4. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 

Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m3) 

20000 

Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m3) 

2000 

Ottamisaika (vuotta) 

10 

Ottamisalueen pinta-ala 
(ha) 

1,2 

Alin ottamistaso  
(m, N2000 -korkeusjärjestelmä) 

253 

Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso  
(m, N2000, havaintopiste, havaintoa ka) 

ei havaittu 

Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso 
(m, N2000) 

ei havaittu 
 

 

Otettavan aineksen laatu Määrä (k-m3) 

Kalliokiviaines 18500 

Sora ja hiekka       

Moreeni 1500 

Siltti ja savi       

Eloperäiset maa-ainekset       

 

Otettavan aineksen käyttötarkoitus Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus 

Asfalttituotanto       

Betonituotanto       

Rakennuskivituotanto       

Raidesepeli       

Teiden rakentaminen ja tienpito 95 

Täytöt 5 

Muu käyttötarkoitus       

 

Onko alueelle tarkoitus sijoittaa kivenmurskaamo? 

 kyllä 

 ei 

 
Lisätiedot 

Murskausta tehdään vain muutama kerta luvan voimassa oloaikana 

 

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  

Ottoalueen rajaus sekä ottamistoiminnan jälkeinen tilanne on esitetty erillisinä tiedostoliitteinä olevina 

suunnitelmapiirroksina ja poikkileikkauksina. Varsinaista ottoaluetta on 0,55 ha. Tukitoiminto- ja 

varastoalue perustetaan murskeaseman läheisyyteen Luukkosenpalon metsätien lähelle, jolta kulku 

alueelle. Valtaosa murskeesta käytetään tämän tien parantamiseen. Haettava ottomäärä on 20 000 m3 

kalliomursketta. Poraus-, räjäytys-, murskaus- ym. melua aiheuttavat toiminnot ajoitetaan siten, että 

määrä on luvan voimassa oloaikana alle 50 vrk, joten ympäristölupaa ei tarvita. Lupa haetaan 10 

vuodeksi. 
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Otto- ja ottamisalueen kulmapisteet merkitään maastoon yläpäästään maalatuilla puisilla paaluilla. Otta-

mistoiminta aloitetaan alueen pohjoislaidasta ja ottamissuunta on etelään. Alueelle laitetaan gps -laitteella 

mitattuja korkeusmerkkejä, joiden avulla ottoalueen pohjan tasoa tarkkaillaan. Pintamaat sijoitetaan 

alueen reunalle suojavalleiksi ja käytetään myöhemmin maisemoinnissa. Ottamissyvyys on 1-9 metriä. 

Korkeiden leikkausten kohdalle rakennetaan suoja- tai varoitusaita. Ottoalueen pohja muotoillaan sen 

pohjoislaitaan viettäväksi siten, ettei ottoalueen pohjalle kerry pintavettä. 
Yleiskuvaus ottamisalueesta, ottamisalueen ja sen ympäristön luonnonolosuhteista sekä hankkeen va kutuksista ympäristöön ja luonnonolo-
suhteisiin ja toimenpiteistä ympäristön hoitamiseksi 

Alue on metsätalouskäytössä. Alueella on kalliomuodostuma, jolla kasvaa täysikasvuista sekametsää. 

Ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole sellaisia kohteita, jotka olisivat luontotyypin, eliö- tai 

kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvon vuoksi suojeltavia. Lähin suojelukohde on 

hakemuksen kohteena olevalla kiinteistöllä oleva ympäristötukikohde, jolle etäisyyttä tulee n. 400 m.  

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin tunnettu pohjavesialue sijaitsee n. 5,5 

km etäisyydellä kaakkoon. Vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin ovat vähäiset ja 

lyhytaikaiset.  

 
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 

 S jaintikartta 

 Kaavakartta- ja kaavamääräysote 

 Suunnitelmakartta 

 Leikkauspiirustukset  

 
Muut liitteet 

 Ympäristöva kutusten arviointiselostus ja YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

 Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta 

 Muu, mikä?        

 

6. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 

Taivalkoskella, 1.9.2022 
 
 
 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

 
Nimen selvennys 
 

 




