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ASIA Lupahakemus vireillä maa-ainesten ottamiseen Leiliaho 3 kallioalueelta tilalta Hakala 

832-408-6-18, Taivalkoski 

LUVAN HAKIJA 

Maanrakennus Vääräniemi Oy 

TOIMINNAN SIJAINTI 

Tilalla Hakala 832-408-6-18, Leiliaho, Taivalkoski 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Maanrakennus Vääräniemi Oy hakee maa-aineslupaa 20 vuoden määräajaksi kalliokiviainek-

sen ottamiseen. Otettavat maa-ainekset käytetään teiden ja pihojen rakentamiseen ja kun-

nossapitoon. Alue sijaitsee Taivalkosken kunnan keskustasta noin 2,5 km kaakon suun-

taan. Alueelle on myönnetty aiemmin maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyy 31.5.2021. 

 

Hakemuksen mukainen ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 ha ja varsinaisen kalliokiven 

louhinta-alueen eli ottoalueen pinta-ala on 1,3 ha. Lupaa haetaan kiintokuutiometreinä 100 

000 m
3

 kalliokiven ottamiseen. Alin ottamistaso on +247,30 (N2000). Maa-ainesten otta-

missyvyys on noin 10 metriä. Louhinta-alueen luiskat louhitaan osittain porrastasoiksi. Por-

rastasot täytetään moreenilla ja pintamaalla. Louhoksen reunat luiskataan 1:3 kaltevuuteen. 

Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön.  

 

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Pitkänlämmin-

kangas) sijaitse noin 1,5 km etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueella tai sen läheisyy-

dessä ei ole luonnonsuojeluohjelmakohteita tai tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Lähin 

vakituisen asumisen kiinteistö sijaitsee luoteen suunnassa noin 1,5 km etäisyydellä otta-

misalueesta. Lähin loma-asumisen kiinteistö sijoittuu noin 650 metriä etäisyydelle alueesta. 

 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

 Kuulutuksen julkaisupäivä on 18.3.2021. 

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajan-

kohdasta. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 18.3.-26.4.2021 tietoverkossa osoitteessa 

www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa Taival-

kosken kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://taivalkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuul-

list_tweb.htm  

 

MAHDOLLISUUS MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMISEEN 

Muistutuksia hakemuksesta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 

(asianosainen). Muut voivat esittää hakemuksesta mielipiteensä.  

 

OHJEET MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TEKEMISEEN 

Muistutukset ja mielipiteet tulee antaa kirjallisesti. Niistä tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero arkisin 

• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero  

(KMO/504/11.01.08.00/2020) 

• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi ja 

kiinteistön rekisterinumero 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
http://taivalkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
http://taivalkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
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• ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta käsittele-

vän lupaviranomaisen tietoon 

• yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 

• antajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

• mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys 

asiamiehen toimivallasta. 

 

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TOIMITTAMINEN JA MÄÄRÄPÄIVÄ 

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 26.4.2021.  

 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen 

kirjaamo@kuusamo.fi. Kirjallisen muistutuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen 

Kuusamon kaupunki, ympäristöjaosto, PL 9, 93601 KUUSAMO. 

 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Airi Määttä p. 040 731 6827 

  

 

KUUSAMOSSA 17.3.2021   
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