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Kaupunki/Kunta ja viranomainen

SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA
MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA
(MAL 13.2 § ja MAA 3.2 §)
Naapurin omistama tai hallitsema kiinteistö:

Kuultava naapuri (nimi ja yhteystiedot)

Hakija

Kaupungin/kunnan osa

Kaava-alue

Kylä

Tila

Nimi

RN:o/tontti

Ammatti

Jakeluosoite
Postitoimipaikka

Postinumero

Puhelin kotiin

Puhelin työhön
Kiinteistö
ja alue, jota
hakemus
koskee

Matkapuhelin

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue
Tila, RN:o/Tontti

Kylä/kortteli

Ottamisalueen sisältävä kiinteistö rajoittuu kuultavan omistamaan/hallitsemaan kiinteistöön
Ottamisalue on kuultavan omistaman/hallitseman kiinteistön läheisyydessä. Etäisyys on n.
Toimenpide,
jota hakemus
koskee

Ottamisaika on

–

.20

–

–

.20

eli

vuotta

Vuotuinen ottamismäärä on noin

k-m3.

Ottamismäärä on yhteensä

k-m3.

Lyhyt selostus toimenpiteestä jota hakemus koskee

Naapurille
esitetyt
asiakirjat

Hakemus kokonaisuudessaan
Hakemuksen pääkohdat. Mitkä?

Ottamissuunnitelma kokonaisuudessaan
Ottamissuunnitelman pääkohdat. Mitkä?

Em. asiakirjoihin sisältyvät naapureiden ja ympäristön kannalta keskeiset tiedot. Mitkä?

Olen tutustunut yllä mainittuihin asiakirjoihin ja niiden liitteisiin

8618 . 05

Puh. (09) 829 4600
PRINTEL OY

Kuultavan
allekirjoitus

päivän ajan

eikä allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla/haltijalla ole muistutettavaa kyseisen toimenpiteen johdosta
ja esitän toimenpiteen johdosta seuraavat muistutukset

Jälkipainos kielletään

Kuultavan
kanta
hakemukseen

ja esitän toimenpiteen johdosta muistukset eri liitteessä.
Pyydän asiaa koskevan päätöksen.
Kuulemisen ajankohta
Paikka
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Todistajat

m.
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OHJEITA
Tätä lomaketta käytetään silloin kun maanomistaja suorittaa MAL13.2 §:n
mukaisen kuulemisen ja tekee suorittamastaan kuulemisesta selvityksen
lupaviranomaiselle.
Kunnan on varattava ottamisalueeseen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen
ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi, paitsi milloin se on
ilmeisen tarpeetonta.
Luvan hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeen kannalta merkittävistä asiakirjoista ja tiedoista sekä
selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen. Kunnalla on velvollisuus
tarkistaa hakijan osoittama selvitys ja kuultavalle tiedoksi annetut asiakirjat. Kunta voi
tarvittaessa tapauskohtaisesti etukäteen ilmoittaa luvan hakijalle ne asiakirjat ja tiedot,
joiden tiedoksi antamista asianmukainen kuuleminen edellyttää. Siltä osin, kun hakija ei
ole esittänyt riittävää selvitystä naapurien kuulemisesta, on kunnan järjestettävä
kuuleminen. Kuulemisesta aiheutuneet kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi.
Hankkeen kannalta merkittäviä asiakirjoja ja tietoja ovat muun ohella hakemuksen ja
ottamissuunnitelman pääkohdat sekä niihin sisältyvät naapureiden ja ympäristön
kannalta keskeiset tiedot.
Luvan hakijan suorittaman maa-aineslain mukaisen kuulemisen johdosta lupaviranomaiselle toimitettavassa selvityksessä on ilmoitettava kuulemisen ajankohta ja paikka,
tahot, joita on kuultu ja heidän mahdollinen kantansa asiaan sekä kuulemisessa käytetyt
asiakirjat ja tiedot.
Hakijan suorittaman kuulemisen osalta ei ole säädetty vähimmäisaikaa, joka kuultavalle tulisi varata. Kun viranomaisen suorittaman kuulemisen ajaksi on laissa säädetty
seitsemän päivää tiedoksisaannista, on kuultavan tässäkin tapauksessa voitava
riittävän hyvin tutustua asiakirjoihin ja hankkeeseen vähintään usean päivän ajan.
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