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ASIA Maa-aineslain 4a §:n mukainen yhteislupahakemus vireillä maa-aineksen otta-
miseen sekä murskaukseen Kettuharjun maa-ainesalueelta tiloilta Kettuharju 
614-414-40-2 ja Livo 614-893-14-1, Posio 

 

LUVAN HAKIJA  

 Morenia Oy 
 

TOIMINNAN SIJAINTI 

Tiloilla Kettuharju 614-414-40-2 ja Livo 614-893-14-1, Posio. Lähin osoite on Tai-
valkoskentie 134, Posio. 
 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Morenia Oy hakee maa-aines- ja ympäristöluvan yhteislupaa maa-aineksen ottami-
seen sekä murskaukseen. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi soran ja hie-
kan ottamiseen. Haettava ottomäärä on kiintokuutiometreinä 80 000 m3. Kettuhar-
jun ottamisalue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Posion kunnan keskustasta 
etelään. Kohde sijaitsee Taivalkoskentien (tie nro 863) varressa. Ottamisalue on 
osa laajaa ottamisaluetta, jossa toimii myös muita alan toimijoita. Aiempaa otta-
mistoimintaa on tarkoitus jatkaa alueella. Aiemman luvan mukaista aluetta tullaan 
laajentamaan pohjoiseen ja itään. 
 
Ottamisalueen pinta-ala, josta maa-ainesten otto tapahtuu, on noin 5,8 ha. Koko 
suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 6,6 ha. Ottamissyvyys vaihtelee noin 0-12 
metrin välillä. Alin ottamistaso on +251 (N2000). Alue sijaitsee vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella (2-luokka, 12614102 Palokangas). Alimman ottota-
son ja pohjaveden pinnankorkeuden väliin jää vähintään 4 metrin suojaetäisyys. 
Murskauslaitos sijoitetaan pohjavesialueen muodostumisaluerajan ulkopuolelle. 
 
Lähimmät luonnonsuojelu- ja Natura 2000-alueet sijaitsevat noin 2 kilometrin etäi-
syydellä. Lähimmät asuin- ja vapaa-ajanrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin 
etäisyydellä ottamisalueesta. 
 
Alueelle ei perusteta kiinteitä rakennelmia. Pääosa kiviaineksesta seulotaan, murs-
kataan tai välpätään. Murskausta sekä kuormausta ja kuljetusta tehdään hakemuk-
sen mukaan maanantaista perjantaihin klo 7-22. Murskauslaitos ja muut merkittä-
vät melua aiheuttavat toiminnot sijoitetaan yli 300 metrin etäisyydelle häiriintyvistä 
kohteista. Hakemuksen mukaan meluntorjuntakeinoina käytetään pintamaista teh-
tyä meluvallia ja melua aiheuttavien toimintojen sijoittamista mahdollisuuksien mu-
kaan rintauksien suojaan ottoalueen pohjalle. 
 
Ottamistoiminnan päätyttyä alue siistitään ja maisemoidaan muuhun ympäristöön 
sopeutuvaksi. Luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi. Alueen ta-
sauksessa ja muotoilussa käytetään vain puhdasta maa-ainesta ja humuspitoisen 
maan käyttö on sallittu ainoastaan ohuen pintakerroksen verhoiluun. Maisemoin-
nissa käytetään pääasiassa alueelta kuorittuja pintamaita. Mikäli ne eivät riitä mai-
semointiin, voidaan alueelle vastaanottaa puhtaita maa-aineksia. 
 
 



 YHTEISLUPAHAKEMUKSEN 
TIEDOKSIANTOKUULUTUS 
10.11.2022 
 

    KMO/451/11.01.00.01/2022 
 

 
 
 Keskuskuja 6 • PL 9 • 93601 Kuusamo • Vaihde 040 8608 600 • kirjaamo@kuusamo.fi 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 11.11.2022. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-
misajankohdasta. 
 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 11.11.-19.12.2022 tietoverkossa 
osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi luettavissa 
saman ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kuusamo.fi > 
kuulutukset (etusivulla) sekä Posion kunnan verkkosivulla osoitteessa 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/451/11.01.00.01/2022) 

• 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 19.12.2022. 
 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Nykänen p. 040 731 6827 
 

 
KUUSAMOSSA 10.11.2022   

 
YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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