
lupaviranomaiselle

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

- Valtioneuvoston asetus maa-ainesten
L ottamisesta 926/2005

E Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 10.3 §)
Viranomainen täyttää

iunnus

Saapui

Päätöksen pvm ja §

Nimi ja ammatti
Hakija T.Kuortti Ky

Lähiosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

39500 Ikaalinen
2 Nimi ja ammatti -.

Kiinteistön
omistaja I-laI\Ija

Lähiosoite Kotipaikka

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

3 KaupunginosaJKunnan osa ja kaava-alue
OUamis
alueen
sisältävän Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala ha
kiinteistön
sijaintitiedot Kauppila Santala 1:163

4 Ottamisalueen pinta-ala, m2 Pohjaveden keskimääräinen Pohjaveden ylin korkeusasema 1 Maa-ainesten ottamissyv’s, m
Tiedot ottamis- korkeusasema
alueesta noin 45 000 + 126 - 127 ÷ 1 - 6
5 Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä. joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu, ja
Toimenpide määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat

pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä
Tarvittaessa pohjavesiin.
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

ktntokuutiometreinä.

Lupaa haetaan soran ja hjekan ottamiseen oheisen suunnitelman mukaisestj.

Lisäksi haetaan lupaa pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottamiseen liitteenä olevan
suunnitelman mukaisesti.

6 Haettu kokonaismäärä, m3 *) Arvioitu vuotuinen otto, m3 Ottamisaika, vuotta
Ottamismäärä 190000 19000 10
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Ktntokuutiometreinä



1 Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä

Ottamiseen ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja

liittyvät siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista

järjestelyt ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista,

polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. @Jn A maa 2 §)
Tarvittaessa
käytettävä eri Suunnitelman mukaisesti
liitettä tai
selvitykset
esitetään
ottamis
suunnitelmassa

Käytetty eri liitettä Esitetty ottamissuunnitelmassa

8 Haetaan lupaa aloittaa maa-aineisten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (MAL 21 §)
Maa-ainesten Liitteenä ehdotus vakuudeksi.
ottaminen en
nen päätoksen —

lainvoimaisuufta Kylla >< Ei

9 Luettelo ottamisalueen sisältavään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja

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

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

käytettävä Jatetaan lupaviranomalsen tehtavaksl
eri liitettä

Käytetty eri liitettä

10 Nimi ja koulutus sekä ammatti
Ottamis
suunnitelman
laatua Lähiosoite

Pnstinumero Osoitetoiminaikka Puhelin toimeen/kotiin

Ii
- lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.

Maa-ainesten
ottamis- Nimi ja ammatti
toiminnan .

.. Hakija
yhteyshenkilo

Lahiosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

12 Liitteet Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä.

j 1. valtakirja E 7. luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista

2. selvitys ottamisalueen omistus- tai 8. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa

L...... hallintaoikeudesta [•— 9. ‘AlA-lain (468/1994) muk. arviointiselostus
3. karttaote väh. 1:20 000

4. kaavaote kaavamaäräyksineenja 10. Luonnonsuojelulain(1096/1996) 65 §:n arviointi
selvitys kaavoitustilanteesta

s. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia 11.

6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

13 LPäätöksen —n
toimittaminen )< Postitetaan i Noudetaan

14 Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Viranomaismak
sujen suorittaja alja

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

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

L....... Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai

)< markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)
16 Päivämäärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus
Paivays ja
allekirjoitus

Ikaalinen 18.11.2020 Toni Kuortti



T.Kuortti Ky

Lupahakemus pilaantumattomien maiden kaatopaikalle

Maa-ainesten ottaja anoo lupaa em. maa-ainesten kaatopaikalle oheisen

asemapiirroksen mukaisesti.

Täyttö aloitetaan sen jälkeen, kun kiviainesten ottaminen on yltänyt suunniteltuun

tasoon.

Maa-ainekset kertyvät mm. ojien ja rakennusten perustusten kaivamisesta. Niitä

kertynee keskimäärin muutama sata kuutiota / vuosi.

Täyttö yltää enintään kohteen luonnollisen maanpinnan tasolle eli keroosvahvuus

tullee olemaan noin 2 — 3 metriä.
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YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a , 16b §, YSL 174 §).

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan EI Ympäristölupaan EI

1. LUPATIEDOT

Ympäristöluvan tai maa-ainesten oifamisluvan hakijan nimi
T Kuortti Ky

Oftamisalueen nimi
Lauttakangas, Santala

Kunta Kylä Tilan RN:o
Jämijärvi Kauppila 1:163

Ottamisalueen pinta-ala
noin 6 ha

Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Otettava maa-aines Ollam ismäärä (m3-ktr)

Kalliokiviaines (murske, louhe)

Rakennus- ja muu luonnonkivi

Sora ja hiekka 190 000

Moreeni

Multa tai savi

2. KAI VAN NAISJÄTE

Kaivannaisjätteen Arvio kaivan- Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
lajit1 naisjätteen käsittelyt3

kokonais
määrästä
(m3-ktr)t2

Pilaantumaton Valitse 1, 2 Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus
jaltai 3

Ei pySyVa maa- Pintamaa 500 1 alueen maisemointi
atnes

Kannot ja hakkuutähteet

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka

Vesiseulonta- ja
selkeytysaltaiden
hienoainekset

Savi ja siltti 2 000 1 alueen maisemointi

Sivukivi

Seulontakivetja lohkareet 1 000 1 murskataan

Muu, mitä?

Pilaantunut maa. Mita
aines
Kaivannaisjäifeitä 3 500
yhteensä



,1

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksistat4
[1 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisestat7

D Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Pidetään lopetuskokous

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueestat8
fl Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjälleen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö

E Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISÄTIETOJA

Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Toni Kuortti

Ei vaikutusta

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyffyät5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyät6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.


