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ASIA Lupahakemus vireillä maa-ainesten ottamiseen Santerinpalon maa-ainespaikalta tilalta 

Kuusamon Yhteismetsä 305-874-1-0, Palvasen palsta, Kuusamo 

 

LUVANHAKIJA  

 Kuusamon Yhteismetsä 

 

TOIMINNAN SIJAINTI 

 Tilalla 305-874-1-0, Santerinpalo, Kuusamo 

 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kuusamon Yhteismetsä hakee maa-aineslupaa 10 vuoden määräajaksi 25 000 k-m
3

 

soramoreenin ottamiseen. Otettavat maa-ainekset käytetään teiden kunnossapi-

toon ja hoitoon. Alueella on vanha monttu, josta on otettu maa-aineksia 1970-lu-

valla metsätien rakentamiseen. 

 

Ottamisalueen pinta-ala on 1,1 ha ja ottoalueen pinta-ala on noin 0,8 ha. Maa-ai-

neksen ottosyvyys vaihtelee alueella 4-6 metriin ja alin ottamistaso on +259,5 

(N2000). Ottamistoiminta aloitetaan alueella olevasta vanhasta kuopasta ja ottami-

nen etenee rinteen mukaisesti koilliseen. Pintamaat varastoidaan alueen reunoille 

ja käytetään alueen toiminnan loputtua alueen maisemoinnissa. Ottoalueen reunat 

luiskataan kaltevuuteen 1:3. Toiminnan päätyttyä alue palautetaan metsätalous 

käyttöön kylvämällä männynsiemeniä tai istuttamalla männyn taimia. 

 

Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei 

ole suojelualueita tai tiedossa olevia muinaismuistomerkkejä. Ottamisaluetta lähin 

loma-asumisen kiinteistö sijoittuu noin 2,4 kilometrin etäisyydelle ja lähin vakitui-

sen asumisen kiinteistö noin 3,3 kilometrin etäisyydelle.  

 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 16.4.2021. 

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-

misajankohdasta. 

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 16.4.-24.5.2021 tietoverkossa osoit-

teessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoit-

teessa www.kuusamo.fi > kuulutukset (etusivu). 

 

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: 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
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• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

arkisin 

• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero 

(KMO/136/11.01.08.00/2021) 

• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi ja kiinteis-

tön rekisteritunnus 

• ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta 

käsittelevän lupaviranomaisen tietoon 

• yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 

• antajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, sel-

vitys asiamiehen toimivallasta. 

 

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TOIMITTAMINEN JA MÄÄRÄPÄIVÄ 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoit-

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

osoitteeseen Kuusamon kaupunki, ympäristöjaosto, PL 9, 93601 KUUSAMO 

 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 24.5.2021. 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Airi Määttä p. 040 731 6827 
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