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lupaviranomaiselle

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN 
lK OTTAMISEEIM Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen)

| | HAKEMUS LUVAIM JATKAMISEKSI (MAL 10.3 §)

Viranomainen täyttää 
'Tunnus

Saapui

Päätöksen pvmja §

V______________________________________________________

Hakija
Nimija ammatti

Fennovoima Oy, Ympäristöpäällikön sijainen, Olli-Pekka Pirilä
Lähiosoite
Voimaväylä 75
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin
86110 Parhalahti 020 757 8462

2
Kiinteistön
omistaja

Nimija ammatti

Fennovoima Oy
Lähiosoite Kotipaikka
Salmisaarenaukio 1 Flelsinki
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin
00180 Helsinki 020 757 9200

3
Ottamis-
alueen
sisältävän
kiinteistön
sijaintitiedot

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue

Pyhäjoki, Parhalahti
Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala ha

Hanhikivi 625-3-1-1 134,5ha

4
Tiedot ottarnis- 
alueesta

Ottamisalueen pinta-ala, m2

12 000m2
Pohjaveden keskimääräinen 
korkeusasema _ .+ 0,6m

Maa-ainesten ottamissyvyys, m

-9,46m
5
Toimenpide

Tarvittaessa 
käytettävä 
eri liitettä

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen iaatu, ja 
määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat 
pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonoiosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä 
pohjavesiin.
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys.
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis-ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä 
kiintokuutiometreinä.

Tarkempi kuvaus toimenpiteistä on esitetty maa-aineksen ottamissuunnitelmassa, lupahakemuksen 
liitteenä 10.

Maa-aineksen ottaminen toteutetaan Fennovoiman Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen alueella. 
Maa-ainesta poistetaan alueelle rakennettavan käytetyn polttoaineen varaston (KPA -varasto) 
rakentamisalueelta.

KPA -varaston louhinnan aikana otetaan kalliolouhetta 22 153 kiintokuutiota (42 090 irtokuutiota) ja 
pintamaata 32 604 kiintokuutiota (42 385 irtokuutiota). Kalliolouhinnan jälkeen louhe sijoitetaan 
kokonaisuudessaan takaisin louhittuun kaivantoon. Poistettavasta pintamaasta 10 314 irtokuutiota 
käytetään kaivannon maisemointiin ja 32 071 irtokuutiota maa-aineksi toimitetaan 
maanläjitysalueelle,

Hanhikivi 1 voimalaitoshankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi (Liitel). Alueella on 
voimassa olevat ympäristöluvat, jotka on esitetty liitteessä 9. Nyt toteutettavan maa-aineksen oton 
ympäristövaikutukset eivät poikkea ympäristöluvissa esitetyistä ja työt toteutetaan voimassa olevien 
lupaehtojen mukaisesti.

Maa-aineksen otto toteutetaan 2021 - 2022. Maa-aineksen ottamisen kokonaiskestoksi on arvioitu 7
6
Ottamismäärä 

Vja -aika

Haettu kokonaismäärä, m3 •)
54 757

Arvioitu vuotuinen otto, m3 *)
27 379

Ottamisaika, vuotta
2 vuotta

*) Kiintokuutiometreinä
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p
Ottamiseen
liittyvät
järjestelyt

Tarvitlaessa
käytettävä erl
llitettä lal
selvitykset
esltetään
ottamls-
suunnitelmassa

Selvitys lilkenteen Järjestämlsestä, selvltys ottamlsalueen rajauksesta, kaivauslen ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä
otlamlstolmlnnan etenemlssuunnasta ja alnesten säästeliäästä ja taloudelllsesta hyödyntämisestä, ottamlsalueen suojaamlsesta ja 
sllstlmiseslä oltamlsen alkana, selvltys puuston ja muun kasvllllsuuden sällyttämlsestä, uusimisesta Ja uuslsta Istutukslsta 
ottamisen alkana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamalden varastolnnlsta, sekä tarpeen mukaan ottamlslalttelsta, 
polttoalnelden käslttelystä Ja sällytyksestä yms. ottaen huomloon erltylsestl pohjaveden suojelu.

Ottamiseen liittyvät järjestelyt on kuvattu lupahakemuksen liitteessä 10, Maa-aineksen 
ottamissuunnitelma ja muissa hakemusliitteissä.

Maa-aineksen ottamissuunnitelma perustuu A-insinöörit Civil Oy:n työstä laatimaan tekniseen 
suunnitteluaineistoon.

8
Maa-alnesten 
ottaminen en- 
nen päätöksen 
lainvoimaisuutta
9
Kuuleminen

Tarvitlaessa 
käytettävä 
erl llitettä

10
Ottamis-
suunnttelman

.ZI (äytetty erl llitettä ________m Lsltetty ottamlssuunnitelmassa
Haetaan lupaa alolttaa maa-alnelsten ottaminen ennenkuln lupaa koskeva päätös on saanut lalnvoiman.
Ultteenä endotus vakuudeksl.

| Kyllä [Xl Ei

Luetlelo ottamlsalueen slsältävään kiintelstöön rajolttuvien kilnteistöjen ja muiden aluelden sijalntitiedoista sekä nilden omlstajien ja
haltljoiden yhteystledolsta. Mikäll haklja on Ilse suoriltanut nälden kuulemlsen, tulee tästä antaa selvltys (mm. kuulemisaslaklrjat ja 
huomautuksen tekemiseen varattu alka, MAL 13 §, MRA 86 §)

~| Käytelty erl llitettä
Nlmlja koulutus sekä ammattl

Olli-Pekka Pirilä, Diplomi-Insinööri, Ympäristöpäällikön sijainen, Fennovoima
laatija Lähiosoite

Voimaväylä 75
Postlnumero
86110

Osoltetoimlpalkka
Parhalahti

Puhelln tolmeen/kotiin 
020 757 8462

11
Maa-ainesten
ottamis-
toimlnnan
yhteyshenkilö

Llsätietoja antaa tarvlttaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on olkeus täydentää ja korjata aslaklrjoja.
Nlml ja ammattl
Olli-Pekka Pirilä, Ympäristöpäällikön sijainen, Fennovoima
Lähiosoite

Voimaväylä 75
Postlnumero Osoltetoimlpalkka Puhelln tolmeen/kotiin
86110 Parhaahti 020 757 8462

12 Liitteet Tarkemmat liedot ottamlspalkasta ja tolmenplteistä Ilmenevät oheisista liltteistä. Ohelsteltu Ilite merkltään x:llä.
1. valtakirja
2. selvltys ottamlsalueen omlstus- tal 

hallintaolkeudesta

3. karttaote
4. kaavaote kaavamääräykslneen
5. neljä sarjaa otlamissuunnitelmla
6. selvltys tleyhteykslstä ja -oikeukslsta

7. luettelo naapurltllojen sljalnnista ja yhteystledolsta
8. vakuus ottamisen aloittamiseksl ennen luvan lalnvoimaa
9.

□ m
Dn-

ia
Päätöksen
toimittaminen m ^ostitelaan | Noudetaan
14
Vlranomaismak- 
sujen suorittaja

Nlml, jakeluosolte, postlnumero ja postitolmlpaikka

15
Tietojen
luovutus

Maa-alnesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötletqjanl sisältävän koplon, tulosteen tal sen tledot sähköisessä muodossa 
j suoramarkklnointla sekä mleliplde- tal markklnatutkimusta varten (julklsuuslakl 16 § 3 morn.).

—I Maa-alneslupareklsterlstä el saa mlssään muodossa antaa henkllötletojani suoramarkklnointla elkä mleliplde- tal 
I markkinatutklmusta varten (henkilötietolakl 30 §)__________________

16
Päiväys ja 
allekirjoitus

Pälvämäärä

101A
Hakljan tal hänen valluuttamansa henkllön allekirjoitus
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