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ASIA Lupahakemus vireillä maa-ainesten ottamiseen tilalta Poroaitakangas 305-422-78-12, 

Kuusamo 

 

LUVANHAKIJA  

 Destia Oy  

 

TOIMINNAN SIJAINTI 

 Tilalla 305-422-78-12, käyntiosoitteessa Mustosenvaarantie 173, Kuusamo 

 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Destia Oy hakee maa-aineslupaa 10 vuoden määräajaksi 150 0 000 m
3

-ktr hiekan 

ottamiseen. Otettavat maa-ainekset käytetään tierakentamiseen ja muuhun raken-

tamiseen. Vuosittainen laskennallinen ottomäärä on arviolta 15 000 m
3

-ktr, mutta 

se vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Kiinteistölle on myönnetty aiemmin maa-aines-

ten ottolupa, jonka voimassaolo päättyy 9.6.2021. Luvanhakija hakee lupaa aloittaa 

toiminta ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. 

 

Hakemuksessa on esitetty pinta-alaltaan 5,68 hehtaarin suuruinen suunnitelma-

alue, johon sisältyy 3,59 hehtaarin kokoisen maa-ainesten ottoalueen lisäksi murs-

keiden varasto, murskauslaitoksen toiminta-alue ja tukitoimintojen alue. Maa-ai-

neksen ottosyvyys vaihtelee alueella 0-16 metriin ja alin ottamistaso on +250,50 

(N2000). Suunnittelualueella olevista kahdesta pohjaveden havaintoputkesta ha-

vaittu ylin pohjaveden pinnan korkeus on ollut tasossa +245,99 ja +246,22 

(N2000). Ottamistoimintaa jatketaan alueen länsiosasta koillisen ja idän suuntiin. 

Materiaalin jalostamiseen voidaan käyttää siirrettävää murskauslaitteistoa. Murs-

kaustoiminnalle luvanhakijalla on ympäristölupa. 

 

Ottamistoiminnan päätyttyä alue siistitään ja sopeutetaan ympäröivään maise-

maan. Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Toiminnan päätyttyä alue 

metsitetään istuttamalla männyntaimia ja alue palautuu metsätalouskäyttöön.  

 

Ottamisalue sijoittuu Noivioharju-Sivakkaharju (11305102) 1E-luokan pohjavesialu-

eelle. Ottamisaluetta lähin loma-asumisen kiinteistö sijoittuu noin 90 metrin etäi-

syydelle ja lähin vakituisen asumisen kiinteistö noin 1,1 kilometrin etäisyydelle. Ot-

tamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelualueita tai tiedossa olevia muinais-

muistomerkkejä.  

 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 14.4.2021. 

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-

misajankohdasta. 

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.4.-21.5.2021 tietoverkossa osoit-

teessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi 

luettavissa osoitteessa www.kuusamo.fi > kuulutukset (etusivu). 

 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
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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 

Kirjalliset 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 asianumero 

(KMO/66/11.01.08.00/2021) 

• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi, rekisteri-

numero, kiinteistörekisterikylä ja kunta 

• 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 21.5.2021. 

 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Airi Määttä p. 040 731 6827 

 

 

KUUSAMOSSA 13.4.2021   

 

 

YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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