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KANNUKSEN KAUPUNKI

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN
HAKEMUS LUPA-AJAN JATKAMISEEN

Maa-aineslaki 555/81 ja 463/97
Sen luvan lupaviranomainen, myöntämispäivämäärä
§ ja luvan numero, jonka lupa-aika haetaan jatkoa
Lupaviranomainen pv

§

nro

Viranomainen täyttää
Tunnus
Saapui
Päätöksen pv ja §

Hakija

Nimi
Lähiosoite
Postinro

Maanomistaja

Osoitetoimipaikka

Puh. koti/ työ

Osoitetoimipaikka

Puh. koti/ työ

Nimi
Lähiosoite
Postinro

Kaavoitus
tilanne

Alueella on :
Asemakaava

Oikeusvaikutteinen yleiskaava

Alue on :
Vesistön rantavyöhykkeellä¹)
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottamisalueeksi

Ottamisalueen
sijainti

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava – alue

Tiedot ottamisalueesta

Ottamisalueen pinta-ala, m²

Toimenpide

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee tässä kohdassa
ilmoittaa entisen luvan alkamis – ja päättymispäivämäärä ja otettu määrä².

Kylä

Tila, RN:o

Tilan pinta-ala, ha

Pohjaveden keskimääräinen
korkeusasema +

Maa-ainesten ottamis - syvyys, m

Otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu ja määrä
kalliokiviaines

____________________________________________________________m³ ²)

sora ja hiekka

____________________________________________________________ m³ ²)

siltti ja savi

____________________________________________________________ m³ ²)

moreeni

____________________________________________________________ m³ ²)

eloperäinen maalaji __________________________________________________________ m³ ²)

Ottamismäärä
ja -aika

Toimenpiteet on esitetty eri liitteessä
Haettu kokonaismäärä, m³ ²)
Arvioitu vuotuinen otto, m³ ²)

Ottamisaika, vuotta ³)

¹) Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa
²) Kiintokuutiometreinä

Postiosoite:
PL 42
69101 KANNUS

Lähiosoite:
Kaupungintalo
Asematie 1
69100 KANNUS

Puhelin:
(06) 8745 111
Fax:
(06) 873 191

S-posti:
etunimi.sukunimi@kannus.fi

Internet:
www.kannus.fi
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KANNUKSEN KAUPUNKI

Ottamiseen
liittyvät
järjestelyt

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN
HAKEMUS LUPA-AJAN JATKAMISEEN

Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksista, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä
ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja
siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen
aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista, polttoaineiden
käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu.

Tarvittaessa käytettävä eri liitettä tai
selvitykset esitetään
ottamissuunnitelmassa

Ottamiseen liittyvät järjestelyt on esitetty eri liitteessä
Ottamiseen liittyvät järjestelyt on esitetty ottamissuunnitelmassa

Postiosoite:
PL 42
69101 KANNUS

Lähiosoite:
Kaupungintalo
Asematie 1
69100 KANNUS

Puhelin:
(06) 8745 111
Fax:
(06) 873 191

S-posti:
etunimi.sukunimi@kannus.fi

Internet:
www.kannus.fi
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Maa-ainesten
ottaminen
ennen
päätöksen
lainvoimaa
Ennakkolausunnot ja
naapurien
kuuleminen

Ottamissuunnitelman
laatija

Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman

Kyllä

Ei

Lausunto hankittu seuraavilta

Pvm

Jatkuu eri liitteessä
Nimi ja koulutus

Pvm

Jatkuu eri liitteessä

Osoitetoimipaikka

Puh. työ/kotiin

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja
Nimi ja ammatti
Lähiosoite
Osoitetoimipaikka

Puh. työ/kotiin

Tarkemmat tiedot ottopaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä
Valtakirja
Selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaoikeudesta
Karttaote
Kaavaote kaavamääräyksineen
Neljä sarjaa ottamissuunnitelmasta
Selvitys tieyhteyksistä
Ennakkolausunnot ____________kpl

Tietojen
luovutus

Seuraavia naapureita kuultu

Lähiosoite

Postinumero

Liitteet

Liitteenä ehdotus vakuudeksi

Alueellinen ympäristökeskus

Postinumero

Maa-ainesten
ottamistoiminnan yhteys
henkilö

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN
HAKEMUS LUPA-AJAN JATKAMISEEN

Kuulemiskirjat _____________kpl
Selvitys naapuritilojen sijainnista yhteystietoineen
Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa
Alueellisen ympäristökeskuksen lausunto

Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä
muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten ( JulkisuusL 16.3§)
Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani
suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten ( HenkilötietoL 30§)

Päätöksen
toimitus

Postitetaan

Noudetaan

Viranomaismaksujen
suorittaja

Nimi

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

Postiosoite:
PL 42
69101 KANNUS

Lähiosoite:
Kaupungintalo
Asematie 1
69100 KANNUS

Puhelin:
(06) 8745 111
Fax:
(06) 873 191

S-posti:
etunimi.sukunimi@kannus.fi

Internet:
www.kannus.fi

