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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

1. HAKIJA

Nimi tai toiminimi

Yrjö Latva-Luopa Oy
Y-tunnus

0289736-8

Postiosoite

Hitsaajankatu 1, 61300 Kurikka

Sähköpostiosoite

maarit.latvaluopa@netikka.fi
Puhelinnumero

0400 969640

2. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT

Nimi

Yrjö Latva-Luopa Oy
Postiosoite

Hitsaajankatu 1

Sähköpostiosoite

maarit.latvaluopa@netikka.fi
Puhelinnumero

0400 969640

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

3. OTTAMISALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE

Kunta, kylä/kaupunginosa

Kurikka
Ottamisalueen nimi

Takakangas

Kiinteistötunnus/-tunnukset

301-402-6-379
Tilan nimi/nimet

Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

pohjoiskoordinaatti 6956322
itäkoordinaatti 251858

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan

Erilliset sopimukset ottamisselostuksen liitteenä

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

osittain

Sijaitseeko ottamisalue meren tai vesistön
rantavyöhykkeellä?

kyllä

ei
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Poikkeamispäätös

Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Kaavamuutos vireillä

Pohjavesialueen nimi ja tunnus

4. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN

Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m3)

20 000
Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m3)

2 000 - 10 000
Ottamisaika (vuotta)

8
Ottamisalueen pinta-ala
(ha)

1,1

Alin ottamistaso
(m, N2000 -korkeusjärjestelmä)

170,5

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

-

Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso
(m, N2000)

-

Otettavan aineksen laatu Määrä (k-m3)

Kalliokiviaines

Sora ja hiekka 20 000

Moreeni

Siltti ja savi

Eloperäiset maa-ainekset

Otettavan aineksen käyttötarkoitus Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus

Asfalttituotanto

Betonituotanto

Rakennuskivituotanto

Raidesepeli

Teiden rakentaminen ja tienpito

Täytöt

Muu käyttötarkoitus

Onko alueelle tarkoitus sijoittaa kivenmurskaamo?

kyllä

ei

Lisätiedot

Esitys vakuudeksi (MAL 12 §)

Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen)

Tiedot on esitetty liitteessä tai ottamissuunnitelmassa

Yleiskuvaus ottamisen, ottamiseen liittyvien toimintojen ja liikenteen järjestämisestä

esitetty ottamissuunnitelmassa

Yleiskuvaus ottamisalueesta, ottamisalueen ja sen ympäristön luonnonolosuhteista sekä hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja luonnonolo-
suhteisiin ja toimenpiteistä ympäristön hoitamiseksi

esitetty ottamissuunnitelmassa

5. LIITTEET




