Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Maa-aineslakien (MAL) 555/81 ja 436/97 mukaisena

Viranomaisen merkintöjä
Tunnus

kunnan/ kaupungin
maa-ainesviranomaisille

Saapui

Päätös annettu (pvm)

Hakija

Maanomistaja
Kaavoitustilanne

Tiedot
ottamisalueesta

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh.

Alueella on

asemakaava
oikeusvaikutteinen yleiskaava

Alue on

vesistön rantavyöhykkeellä
osoitettu maa-ainesten ottopaikaksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa

Kaupunginosan tai kunnan osan nimi
Kunta

Kylä

Tilan nimi ja RN:o

Ottamisalueen pinta-ala

Pohjaveden keskimääräinen korkeus, metriä
Maa-ainesten ottamissyvyys, metriä

Toimenpiteet

Ei ole em.
kaavoitustilanne eikä
alue sijaitse rantavyöhykkeellä

Toimenpiteet, joille haetaan lupaa (lyhyt selostus):

Otettavien maa-ainesten arvioitu laatu ja määrä:
moreeni
siltti, savi
sora, hiekka
kalliokiviaines
eloperäiset maalajit
Haettu kokonaismäärä
Arvioitu vuotuinen otto
Ottamisaika vuotta

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Pinta-ala, ha

Selvitys
ottamiseen
liittyvistä
järjestelyistä

Liikennejärjestelyt
Ottamisalueen rajaaminen
Kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto
Ottamistoiminnan etenemissuunta
Ainesten säästeliään ja taloudellisen hyödyntämisen varmistaminen
Ottamisalueen suojaaminen ja siistiminen ottamisen aikana
Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen, uusiminen ja uudet istutukset ottamisaikana ja
sen jälkeen
Pintamaiden varastointi

ei tarvetta

Pohjaveden suojelun huomioiminen ottamislaitteissa, polttoaineen käsittelyssä
ja säilytyksessä
ei tarvetta

Maa-ainesten
ottaminen
ennen päätöksen lainvoimaisuutta
Ennakkolausunnot
Naapurien
kuuleminen

Ottamissuunnitelman/
hakemuksen
laatija
Ottamistoiminnan
yhteyshenkilö
Liitteet

Lupa tietojen
luovuttamiseksi
edelleen maaainesluparekisteristä
Viranomaismaksujen
suorittaja
Päiväys ja
allekirjoitus

Ottamiseen liittyvät järjestelyt on selvitetty eri liitteessä
Ottamiseen liittyvät järjestelyt on selvitetty ottamissuunnitelmassa
Haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut
lainvoiman
Kyllä
Ei
Liitteenä ehdotus vakuudeksi
Ympäristökeskus
(pvm)
ei tarvetta
Seuraavia naapureita on kuultu
Naapuri

Kuulemispäivämäärä

Nimi

Laatijan koulutus/ työtehtävä

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Nimi

Laatijan koulutus/ työtehtävä

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Ottamissuunnitelmia 4 kpl
Karttoja
kpl
Valtakirjoja
kpl
Selvitys naapuritilojen sijainnista yhteystietoineen
Naapurien kuulemisasiakirjoja
kpl
Ennakkolausuntoja
kpl
Ympäristökeskuksen lausunto

Puhelinnumero

Puhelinnumero
Selvitys ottamisalueen omistus- ja hallintaoikeudesta
Selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista
Kaavaote kaavamääräyksineen
Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan
lainvoimaa

Annan luvan antaa henkilötietojani sisältävää materiaalia joko kirjallisessa tai sähköisessä
muodossa suoramarkkinointia, mielipide- tai markkinatutkimusta varten
Kyllä
En anna lupaa henkilötietojeni luovuttamiseen em. tarkoitukseen
Nimi
Lähiosoite

Postitoimipaikka

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys

