MAA-AINESTEN OTTOLUPA
Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa, josta siitäkin on tehtävä ilmoitus, jos kotitarveotto ylittää 500 k-m3. Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa)
tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Aluetta on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.
Maa-ainesten ottoluvista päättää ympäristölautakunta. Päätöksen käsittelyaika
lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset
kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.
Maa-ainesluvan käsittelystä peritään maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta koskevan taksan mukainen käsittelymaksu.
Lupahakemuskaavakkeita maa-ainesten ottamiseen saa Kiteen kaupungin ympäristöpäälliköltä.
OHJEITA MAA-AINESLUVAN HAKEMISTA VARTEN
Lupaa on haettava kirjallisesti.
Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma, jos
se on tarpeen neljänä kappaleena.
Hakemuksessa esitettävät tiedot:
1. Hakija ja hakijan yhteystiedot, ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot
2. Selvitys ottamispaikan hallintaoikeudesta
3. Yleiskartta ja mittakaavaltaan vähintään 1:20 000 kartta, josta ilmenevät ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt
4. Ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne
5. Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso
6. Selvitys ottamisalueen
 maa-aineksen laadusta ja kokonaismäärästä,
 käyttötarkoituksesta,
 vuotuisesta ottamismäärästä,
 ottamisalueen rajauksesta ja pinta-alasta,
 kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnat
 ottamisajasta

7. Alustava suunnitelma kivenmurskaamon sijoittamisesta ja toiminnasta alueella
Ottamissuunnitelmassa esitettävät tiedot:
Ottamissuunnitelmaan kuuluvat selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset.
Ottamissuunnitelmassa on esitettävä edellä lueteltujen lisäksi seuraavat asiat:
1. Alueen suojaaminen ja siistiminen ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen
2. Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen, uusiminen ja uudet istutukset
ottamisen aikana ja sen jälkeen
3. Selvitys alueen luonnonolosuhteista ja hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja
luonnonolosuhteisiin
 Arvokkaat luontokohteet, pohjavesialueet, metsälain 10§:n kohteet jne
 Vaikutukset ympäristöön (esim. maisema, ilman laatu, maaperä, pohjavedet, pintavedet, melu ja tärinä, luonnonarvoihin)
4. Ottamisalueen ja siihen liittyvien toimintojen kuvaus, liikenteen järjestäminen, tarvittavat koneet ja laitteet sekä niiden sijoitus, polttoaineiden varastointi- ja tankkauspaikat, maa-aineksen vesiseulontapaikat sekä alustava selvitys sivukiven määrästä ja loppusijoituspaikasta
5. Selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden
havaintopaikoista, tiedot lähialueen talousvesikaivoista ja pohjavedenottamoista sekä miiden suojavyöhykkeistä ja suoja-aluemääräyksistä
6. Vesistön rantavyöhykkeellä (100-150 m) perustelut sijoittaa toiminta rantavyöhykkeelle sekä selvitys vaikutuksista rantamaisemaan ja luontoon
7. Selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä,
arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja onnettomuuksien vähentämiseksi
suunnitelluista toimista sek’ suunnitelma ympäristövaikutusten tarkkailusta
8. Ottamisalueen jälkihoitotoimenpiteet ja arvio niiden kustannuksista
9. Suunnitelmakartat ja leikkauspiirrokset
 nykytilanne
 tuleva lopputilanne
 ottamistoiminnan eteneminen ja
 mahdollinen vaiheistus.

