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ASIA Lupahakemus vireillä kalliokiviaineksen ja moreenin ottamiseen Kotilan maanottoalu-
eelta tilalta Kotila 832-402-31-5, Taivalkoski 

 

LUVANHAKIJA  

Metsäyhtymä Elehvä Jouko, Elehvä Markku, Elehvä Pertti, Elehvä-Moilanen Seija, 
Raappana Sirkka ja Tiermas Rauni, y-tunnus 3290742-4. 
 

TOIMINNAN SIJAINTI 

 Tilalla Kotila 832-402-31-5, Taivalkoski 
 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hakija hakee maa-aineslupaa 10 vuoden ajaksi kalliokiviaineksen (18 500 k-m3) ja 
moreenin (1 500 k-m3) ottamiseen. Otettavan aineksen kokonaismäärä on 20 000 
k-m3. Vuosittain otettavan aineksen määrä on arviolta noin 2 000 m3. Otettavat ai-
nekset teiden rakentamiseen ja tienpitoon (95 %) sekä täyttöihin (5 %). 
 
Hakemuksen mukainen ottamisalueen pinta-ala on noin 1,2 ha ja ottoalueen eli 
varsinaisen maa-aineksen kaivualueen pinta-ala on 0,55 ha. Alin ottotaso on 
+253,0 (N2000) ja ottosyvyys on 1–9 metriä. Alueelle laitetaan GPS-laitteella mitat-
tuja korkeusmerkkejä, joiden avulla ottoalueen pohjan tasoa tarkkaillaan.  
 
Ottamistoiminta aloitetaan alueen pohjoislaidasta ja ottamissuunta on etelään. Pin-
tamaat sijoitetaan alueen reunalle suojavalleiksi ja käytetään myöhemmin maise-
moinnissa. Korkeiden leikkausten kohdalle rakennetaan suoja- tai varoitusaita. 
 
Alueen itäpuolella olevan Metsäpikkulammen kiinteistön 832-402-31-8 omistaja, 
Metsähallitus, on antanut luvan ottamisen tuomiseen rajan tuntu-maan. Ottoalue 
on sijoitettu 5 m päähän rajasta ja ottamisalue kiinni rajaan. 
 
Tukitoiminto- ja varastoalue perustetaan murskeaseman läheisyyteen Luukkosen-
palon metsätien lähelle. Poraus-, räjäytys-, murskaus- ym. melua aiheuttavat toi-
minnot ajoitetaan siten, et-tä määrä on luvan voimassa oloaikana alle 50 vrk, joten 
ympäristölupaa ei tarvita. 
 
Valmiit murskeet varastoidaan alueelle. Murskaus tehdään tiedossa olevaa tarvetta 
varten, joten laajoja varastoja ei tarvita tai synny. Suurin osa murskeesta käytetään 
alueen vieressä ole-van Luukkosenpalon metsätien kunnostukseen, mutta myös 
muihin lähialueen tie- ja muihin rakennuskohteisiin. 
 
Sulamis- ja sadevedet kaivannosta johdetaan ottoalueen pohjoiskulmaan kaivetta-
vaan saostusaltaaseen, josta ne edelleen kulkeutuvat pintavalunnan kautta suolle.  
 
Kaivu- ja murskaustyö suoritetaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti melu- ja pöly-
haittojen minimoimiseksi. 
 
Poltto- ja voiteluaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä, jotka sijoitetaan 
suojakaukaloihin tai tankkausalue suojataan muovikalvolla ja tiiviillä 
maa-aineksella. Koneissa on oma öljyntorjuntakalusto. Mahdollisista 
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vahingoista ilmoitetaan välittömästi viranomaisille ja ryhdytään tarvittaviin puhdis-
tus- ja vahinkojen estämistoimiin. 
 
Talousjätteille ja vaarallisille jätteille varataan säiliöt, jotka tyhjennetään asianmu-
kaisiin tyhjennyspaikkoihin. Konekalustoa alueella on vain silloin, kun räjäytys-, 
murskaus- yms. töitä tehdään. Näitä töitä alueella tehdään muutamia kertoja luvan 
voimassa oloaikana.  
 
Murskeen ajon ajaksi alueelle tuodaan lastaus- ja kuljetuskalusto. 
 
Maa-ainesten ottotoiminnasta ei synny MAL 5a § mukaisia kaivannaisjätteitä. Kaikki 
jalostamiseen kelpaamattomat ainekset (pintamaat) käytetään alueen suojavalleihin 
ja loppuverhoiluun. 
 
Maa-ainesten ottotoiminnan päätyttyä tehdään ottoalueen lopullinen maisemointi. 
Alueen syrjäisen sijainnin vuoksi luiskauksia ei tehdä muuten kuin pintamailla ja 
murskaamatta jääneillä aineksilla. Korkeiden jyrkänteiden kohdalle rakennetaan 
suoja- tai varoitusaita. Alue palautetaan metsätalouskäyttöön ja puutavaran varas-
toalueeksi. 
 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 17.11.2022. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-
misajankohdasta. 
 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 17.11.-.27.12.2022 tietoverkossa 
osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset . Kuulutus on lisäksi luettavissa 
saman ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kuusamo.fi >kuu-
lutukset (etusivulla) sekä Taivalkosken kunnan verkkosivulla osoitteessa http://tai-
valkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_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 seuraa-
vat seikat: 

• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
arkisin 

• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero 
(KMO/1093/11.04.01.03/2022) 

• 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 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
http://www.kuusamo.fi/
http://taivalkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
http://taivalkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
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• 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 27.12.2022. 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Teemu Junttila p. 040 751 2047. 
 
 
KUUSAMOSSA 17.11.2022  
 
 
YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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