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ASIA Lupahakemus vireillä maa-ainesten ottamiseen Poroaidankankaan maa-ainespaikalta 

tilalta Rukasora 305-422-80-9, Kuusamo 

 

LUVANHAKIJA  

 Koillistie Määttä Oy 

 

TOIMINNAN SIJAINTI 

 Tilalla 305-422-80-9, Rukasora, Kuusamo 

 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Koillistie Määttä Oy hakee maa-aineslupaa 10 vuoden määräajaksi 40 000 k-m
3

 so-

ran ja hiekan ottamiseen. Otettavia maa-aineksia käytetään lähialueen teiden ja va-

rastoalueiden rakentamisessa ja kunnossapitämisessä sekä Rukan alueen raken-

nushankkeissa. Poroaidankaan maa-ainespaikka sijaitsee Kuusamon kaupungin 

keskustasta noin 26 kilometriä pohjoiseen. Maa-ainespaikka rajautuu Mustosenvaa-

rantiehen. Alueelle on myönnetty aiemmin maa-aineslupa, jonka voimassaolo on 

päättynyt 14.6.2022. Luvanhakija omistaa kiinteistön. 

 

Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 ha ja ottoalueen eli varsinaisen kaivualueen 

pinta-ala on noin 1,15 ha. Maa-aineksen alin ottamistaso on +248,77 (N2000). Alu-

een pohjaveden keskimääräisen korkeusaseman on todettu olevan tasossa 

+244,77 (N2000). 

 

Ottamistoiminnan päätyttyä alue maisemoidaan luiskaamalla ottoalueen reunat kal-

tevuuteen 1:3. Luiskatuille kohdille levitetään alueen kuorinnan yhteydessä varas-

toitua humuspitoista pintamaata kasvualustan luomiseksi ja alue metsitetään sie-

mentämällä mäntyä tai istuttamalla havupuiden taimia. 

 

Ottamisalue sijaitsee Noivioharju-Sivakkaharju -nimisellä vedenhankintaa varten 

tärkeällä pohjavesialueella (11305102, 1E-luokka). Ottamisalueella tai sen läheisyy-

dessä ei ole suojelualueita tai tiedossa olevia muinaismuistomerkkejä. Ottamisalu-

etta lähin loma-asumisen kiinteistö sijoittuu noin 500 metrin etäisyydelle. Muut lä-

himmät lomarakennukset sijoittuvat noin 900 metrin etäisyydelle ja lähin vakitui-

sen asumisen kiinteistö noin 1,2 kilometrin etäisyydelle. 

 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 20.6.2022. 

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-

misajankohdasta. 

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 20.6.-27.7.2022 tietoverkossa osoit-

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

man ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kuusamo.fi >kuulu-

tukset (etusivulla). 

 

MAHDOLLISUUS MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMISEEN 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
http://www.kuusamo.fi/
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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/429/11.01.08.00/2022) 

• 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 27.7.2022. 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Henna Laurila p. 040 182 1370 

 

 

KUUSAMOSSA 20.6.2022  

 

 

YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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