


(7 
Ottamiseen 
liittyvät 
järjestelyt 

Tarvittaessa 
kåytettävä eri 
liitetta tai 
selvitykset 
esitetåän 
ottamis
suunnitelmassa 

8 
Maa-ainesten 
ottaminen en

Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä 
ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten saasteliaästä ja taloudellisesta hyödyntämisesta, ottamisalueen suojaamisesta ja 
siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta Ja uusista istutuksista 
ottamisen aikana ja sen jälkeen seka tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, seka tarpeen mukaan ottamislaitteista, 
polttoaineiden kasittelystä ja säilytyksesta yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. 

Alue sijaitsee Kittilässä Haisujupukan alueella Metsähallituksen omistamalla maalla. 
Suunnitelma-alueelta on otettu maa-ainesta aiemmin, vanha ottolupa on päättynyt 11.1.2021. 
Tarkempi kuvaus ja naapureiden yhteystiedot ottosuunnitelmassa. 

17 Käytetty eri liitetta @ Esitetty ottamissuunnitelmassa 
Haetaan lupaa aloittaa maa-a1ne1sten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva paatos on saanut lainvoiman. 
U1tteena ehdotus vakuudeksi. 

OOEi 
nen päätöksen n 
lainvoimaisuutta Kyllä 
9 Luettelo ottamisalueen sisaltavaan ki1nte1stoon raJoittuv1en kiinteistojen ja muiden alueiden sijaintit1edoista seka niiden omistaJien ja 
Kuuleminen haltijoiden yhteystiedoista. Mikali hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tåsta antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja 

huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, MRA 86 §) 
Tarvittaessa 
kaytettåvä 
eri liitetta 

10 
Ottamis
suunnitelman 
laatija 

11 
Maa-ainesten 
ottamis
toiminnan 
yhteyshenkilö 

12 Liitteet 

13 

@ Kaytetty eri liitettä 
Nimi ja koulutus seka ammatti 
Juha Laakso , rakennusmestari, tiimiesimies Maveplan Oy 
Lahiosoite 
Huhtalantie 2 
Postinumero 
60220 

Osoitetoimipa1kka 
Seinäjoki 

Puhelin toimeen/kotiin 
040-5264930

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilo, JOiia on oikeus täydentaä ja korjata asiakirjoja. 
Nimi ja ammatti 
Tapani Pennanen, tienrakennusesimies 
Lähiosoite 
PL 8016 (Ounasjoentie 6) 
Postinumero 
96101 

Osoiteto1mipaikka 
Rovaniemi 

Puhelin toimeen/kotiin 
0400-346315 

Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteista ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitäan x:llä. 
1. valtakirJa

� 
7. luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista

2. selvitys ottam1salueen omistus- tai 8. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa
hallintaoikeudesta

� 9.
,C 3. karttaote 

4. kaavaote kaavamaarayks1neen 
� 5. neua sarjaa ottamissuunnitelm1a 
� 6. selvitys ueyhteyksista ja oikeuksista 

D10. 

□ 11.

Päätöksen � 
n toimittaminen 1 ,C I Post1tetaan Noudetaan 

J:4 _ Nimi, jakeluosoite, posti numero ja postitoimipaikka 
s�!�0;:.�•.:j�!�- Metsähallitus Metsätalous Oy, PL 8016 (Ounasjoentie 6) 96101 Rovaniemi 
15 
Tietojen 
luovutus 

16 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

e6616 04.2000 

tJ Maa ainesluparekisterista saa luovuttaa henkilotietojani sisaltilvän kopion, tulosteen tai sen tiedot sahkoisessa muodossa 
suoramarkkinointia seka mielipide tai markkinatutkimusta varten Oulkisuuslaki 16 § 3 mom.). 

i----, Maa-a_inesluparekisteristä ei saa missäan muodossa antaa henkilotietoJani suoramarkkinointia eika mielipide tai 
1 1 markk1natutk1musta varten (henk1löt1etolak1 30 §) 

Pä1vämaärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilon allekirjoitus 

Sivu 2/2 Metsähallitus Metsätalous Oy 
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