
















.24. Liitteet 

� Liitteet: 

[g) Ottamissuunnitelma

[8] Selvitys omistus- ja hallinto-oikeudesta

D Selvitys allekirjoitusoikeudesta

D Valtakirja

[8] Selvitys tieyhteyksistä

D Esitys vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa (Mal 21 §, YSL 199 §)

D Esitys vakuudeksi jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi (Mal 12 §)

[8] Sijaintikartta

[gl Asemapiirros

D Kaavakartta

D Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi, jos ottamisalue sijaitsee Natura-alueen vaikutusalueella

D Yhteisviranomaisen lausunto YYA-selostuksesta

[g) Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

[8] Muu, 

mikä? Toiminnan riskiarvio, kohta 22 

Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Kittilä 5.3.2022 

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen 

Allekirjoitus 

Nimen selvennys r � orma Vainio 

Hakemus ja liitteet tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. 
Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja. 
Hakemus liitteineen tulee osoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

Hakemuksen ja hakemukseen liittyvät liitetiedostot voi lähettää myös postitse. 
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A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista<4
D Esitett maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Pintamaa / kaivannaisjäte käytetään alueen jälkihoitoon ottamisen päätyttyä 

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä<5
D Esite maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Alueella ei säilytetä polttoaineita, voiteluaineita eikä vaarallisia jätteitä 

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä<6 

,l8l Esitett maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Pohjavesiputkien asennus 

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta<7 

� Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

,�I ---------------' 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE

E) Selvitys kaivannaisjätteen jälealueesta<8 

� Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Jätealueen si'ainti ·a inta-ala ha 

Ottoalueen länsipuolelle kasataan pintamaat ja hakkuutähteet käytettäväksi maisemoinnin yhteydessä. 

J
i

tealueeo pe,"'lamloe" ja hMo 

r
••lueeo ympäristö

"\elvitys maaperän ja pohjaveden tilasta 

i 
r

••luee" ympäristö,a;kutukset ja "Hde" soura"la

F) Liite kartta 1 :2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
.181 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISÄTIETOJA

Yhd shenkilön nimi ·a hte stiedot osoite, uhelin ·a sähkö ostiosoite 

Jorma Vainio,  0400394301, jorma.vainio@maansiirtovainio.fi 

OHJEITA: 
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