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KU U LUTUS MAA.AI NESLUPAHAKEMUKSESTA

Reino Leiviskä Pyhännältä on toimittanut 31 .10.2019 soran ja hiekan ottoa
koskevan maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen Ympäristöpalvelut
Helmelle.

Ottoalue sijaitsee Pyhännän keskustaajamasta noin 15,5 km maanteitse koilliseen
Tavastkengän kylällä hakijan omistamalla tilalla Pinoniemen monttu (kiint.tunnus
630-404-15-30). Ottoalueen osoite on Siltasaarentie 6 ja ottoalue on Siltasaarentien
eteläpuolella. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 1,5 hehtaaria. Suunnitellun oton
kokonaismäärä on 65 000 m3 ja arvioitu vuotuinen otto 6 500 m3. Luvan hakijalla on
Pinoniemen monttu -tilalla Siltasaarentien pohjoispuolella 5.12.2018 (Haapaveden
kaupunki Ympäristöpalvelut Helmi) myönnetty maa-aineslupa hiekan ja soran ottoon
85 000 m3:n määrälle. Maa-aineksen ottaminen ja sen järjestelyt on esitetty
lupahakemuksessa ja sen liitteenä olevassa ottosuunnitelmassa. Maa-aineslupaa
haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Toiminta sijoittuu Palokankaat-pohjavesialueelle, joka on luokiteltu 2-luokkaan eli
muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. Alueella ei ole asema- eikä
yleiskaavaa, Lähin asuttu kiinteistö on alueelta noin225 metriä itään. Pohjaveden
keskimääräinen taso alueella on +114,50 (N2000) ia ottosyvyydeksi on suunniteltu
+1 18,50 (N2000).

H a kem u sasiaki rjat ovat j u I kisesti nähtävä nä 1 8.1 1 .-17 .1 2.2019 Pyh än n än
kunnantalon neuvonnassa (ma-pe klo 8.00-1 1 .00, ma 1 1 .30-16.15 ja ti-pe 1 1 .30-
15.45) osoitteessa Manuntie 2,92930 sekä Pyhännän kunnan kotisivuilla lnternet-
osoitteessa http ://www. pvhanta.fi Ku u lutu kset-ko hd assa. H akem usasiaki rjat ovat
nähtävänä myös Haapaveden kaupungintalolla ilmoitustaulun hoitajan huoneessa
(ma-pe klo 9.00-15.00), os. Tähtelänkuja 1,86600 Haapavesi sekä Haapaveden
kaupungin kotisivuilla lnternet-osoitteessa https:/iwww.haapavesi.fi Kuulutukset-
kohdassa. Lupahakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus
mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset, vaatimukset ja
mielipiteet tulee jättää 17.'12.2019 mennessä Ympäristöpalvelut Helmeen, os.
Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi tai sähköpostilla
ymparistohelmi@haapavesi.fi

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Eeva Heiska, puh. 0447 591 1 54.
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