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Marika Limatius

Lähettäjä: Tarkkanen Simo <Simo.Tarkkanen@destia.fi>
Lähetetty: keskiviikko 25. marraskuuta 2020 12.16
Vastaanottaja: Marika Limatius
Aihe: VS: Helakiven maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Hei! 
 
Selvittelin asiaa paremmin tietäviltä vastauksia lisäselvityspyyntöön.  
Haettuna lupakautena ei vielä tule vesiallasta. Haettu lupamäärä 300 000 m3 on laskettu kertyvän otettaessa tasolle 
108 eli 4-5 m nykyistä montun pohjaa syvemmälle. Tuohon tasoon asti on mahdollista tehdä kuivana ottona, kun 
maasto laskee alueen pohjoisrajalla tasoon n. 107. Kallion päältä kuoritut maat menee lähes kaikki maisemointiin, 
jos alueella olevat maat ei riitä, käytetään muualta tuotuja pilaantumattomia maita lisäksi. 
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Tämä viesti on luottamuksellinen ja voi sisältää lain suojaamaa tietoa. Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle 
vastaanottajalle. Kaikki tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän 
viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne. Otattehan 
ympäristön huomioon ennen viestin tulostusta. Kiitos. 
 
 
 
 
 

Lähettäjä: Marika Limatius <marika.limatius@leppavirta.fi>  
Lähetetty: 25. marraskuutata 2020 10:27 
Vastaanottaja: Tarkkanen Simo <Simo.Tarkkanen@destia.fi> 
Aihe: VS: Helakiven maa-aines- ja ympäristölupahakemus 
 
Hei! 
 
Ohessa vielä erillinen lisäselvityspyyntö lupahakemukseen, joka liittyy enemmissä määrin siihen, tuleeko haettuna 
lupakautena alueelle sitä vesiallasta vai ei? 
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Lähettäjä: Tarkkanen Simo <Simo.Tarkkanen@destia.fi>  
Lähetetty: tiistai 24. marraskuuta 2020 10.40 
Vastaanottaja: Marika Limatius <marika.limatius@leppavirta.fi> 
Aihe: VS: Helakiven maa-aines- ja ympäristölupahakemus 
 
Hei! 
 
Tarkoitus on ottaa vastaan myös muualta tuotuja pilaantumattomia maita, joita sitten jalostetaan esim. seulomalla 
kierrätykseen tai käyttää myös maisemoinnissa, jos alueella olevat maat eivät riitä. 
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Lähettäjä: Marika Limatius <marika.limatius@leppavirta.fi>  
Lähetetty: 24. marraskuutata 2020 9:54 
Vastaanottaja: Tarkkanen Simo <Simo.Tarkkanen@destia.fi> 
Aihe: VS: Helakiven maa-aines- ja ympäristölupahakemus 
 
Hei! 
 
Kysyn tarkennusta lupahakemuksen kohtaan (s.5), jossa mainitaan että Yhteislupaa haetaan maa‐aineslain 
mukaiseen kiviaineksen ottamiseen sekä 
ympäristölupaa kallion louhintaan, louheen murskaukseen sekä puretun asfaltin, louheen, pilaantumattomien 
leikkausmaiden sekä betoni‐ ja tiilijätteen välivarastointiin ja 
hyödyntämiseen. Pilaantumattomia leikkausmaita käytetään alueen maisemointiin sekä kierrätykseen. 
 
Vastaanotetaanko suunnitelma-alueelle pilaantumattomia leikkausmaita muista rakennus yms. kohteista? 
Välivarastoidaanko ne muualle vietäväksi vai onko niitä tarkoitus käyttää suunnitelma-alueen maisemointiin samalla 
tavalla kuin ko. alueelta kuorittuja pintamaita?  
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Lähettäjä: Tarkkanen Simo <Simo.Tarkkanen@destia.fi>  
Lähetetty: torstai 5. marraskuuta 2020 13.06 
Vastaanottaja: Marika Limatius <marika.limatius@leppavirta.fi> 
Aihe: Helakiven maa-aines- ja ympäristölupahakemus 
 
Hei! 
 
Liitteenä Helakiven hakemus pdf:nä, lähetän 4 kpl kansioita tulemaan postissa. 
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Tämä viesti on luottamuksellinen ja voi sisältää lain suojaamaa tietoa. Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle 
vastaanottajalle. Kaikki tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän 
viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne. Otattehan 
ympäristön huomioon ennen viestin tulostusta. Kiitos. 
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