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ASIA Maa-aineslain 4a §:n mukainen yhteislupahakemus vireillä maa-aineksen otta-

miseen sekä kiviaineksen murskaukseen tilalta Tuomela 614-416-3-4, Posio 

 

LUVANHAKIJA  

 Napapiirin Kuljetus Oy, y-tunnus 0195373-5 

 

TOIMINNAN SIJAINTI 

Tilalla Tuomela 614-416-3-4, Varpuvaara, Posio 

 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Napapiirin Kuljetus Oy hakee yhteislupaa maa-aineksen ottamiseen sekä kiviainek-

sen murskaukseen. Alue sijoittuu Suonnankylässä olevan Varpuvaarantien läheisyy-

teen noin 2,8 km etäisyydelle Patoniementiestä. Posion kunnan keskustaajama si-

jaitsee länsilounaan suunnassa noin 12 km etäisyydellä ottoalueelta katsottuna. Alu-

eella on ollut aiemmin maa-ainesten ottotoimintaa. Viimeisimmän maa-ainesluvan 

voimassaolo on päättynyt 31.5.2020. Luvanhakija ei omista kiinteistöä vaan on vuok-

rannut alueen käyttöönsä.  

 

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden määräajaksi. Ottoalueen pinta-

ala on 3,4 ha, jonka lisäksi ottoalueen viereen sijoittuu 4400 m
2

 varastointialue. 

Otettavan soran ja hiekan kokonaismäärä on kiintokuutiometreinä 100 000 m
3

. Vuo-

tuinen otettavan maa-aineksen määrä on arviolta noin 10 000 k-m
3

. Otettavat maa-

ainekset käytetään lähialueen tierakentamiseen ja muuhun infrarakentamiseen. Ot-

tamissyvyys vaihtelee alueella 0-7,7 m. Suunnitelman mukainen alin ottotaso on 

+261,25 (N2000). Alueella on pohjaveden havaintoputki, jossa ei ole havaittu vettä. 

Putken pohja on tasossa +257,25 (N2000).  

 

Hakemuksen mukaan alueella suoritetaan kiviaineksen murskausta. Alueella ei 

murskata muualta tuotavia maa-aineksia. Murskaustoiminta alueella on tuotanto-

jakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan ky-

synnän mukaan 1–2 kertaa vuodessa. Yksi tuotantojakso kestää yleensä 2–5 vuoro-

kautta. Murskauslaitos tuodaan paikalle jokaista toimintakertaa varten ja viedään 

pois urakan päätyttyä. Maa-aineksen murskausta ja rikotusta tehdään arkipäivisin 

(ma-pe) klo 6.00-22.00 välisenä aikana. Kuljetusta ja kuormaamista tehdään ma-su 

klo 7.00-22.00 välisenä aikana. 

 

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Ottamistoimin-

nan aikana muodostuneet luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Ottoalueen tiivisty-

neet osat möyhennetään ja pohjataso muotoillaan niin, että alueelle ei kerry vettä 
Maaston muotoiluun käytetään alueelta saatavia maa-aineksia ja varastoituja pinta-

maita. Pintamaita käytetään myös alueen verhoiluun sekä alueenpohjalla kasvu-

alustana.  

 

Ottamisalue sijaitsee luokitellulla Varpavaaran (aluetunnus 12614160) pohjavesi-

alueella. Ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai tie-

dossa olevia muinaismuistomerkkejä. Lähin vakituisen asumisen kiinteistö sijaitsee 

noin 1,7 kilometrin etäisyydellä koillisen suuntaan. Lähimmälle kaa-

kon suunnassa olevalle vapaa-ajan kiinteistölle on noin 2,6 kilomet-

riä. 
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JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 7.9.2021. 

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-

misajankohdasta. 

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 7.9.-14.10.2021 välisen ajan viran-

omaisen verkkosivulla osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus 

on lisäksi luettavissa saman ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa 

www.kuusamo.fi >kuulutukset (etusivulla) sekä Posion kunnan verkkosivulla osoit-

teessa www.posio.fi > kuulutukset (etusivulla) ja Posion kunnan ilmoitustaululla. 

 

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 seuraa-

vat seikat: 

• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

arkisin 

• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero 

(KMO/816/11.01.00.01/2021) 

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

tön rekisterinumero 

• 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 14.10.2021. 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Airi Määttä p. 040 731 6827 
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