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ASIA Maa-aineslain 4a §:n mukainen yhteislupahakemus vireillä maa-aineksen otta-
miseen sekä murskaukseen Salmisenkankaan maa-ainesalueelta tilalla Taival-
kosken valtionmaa 832-893-10-1, Taivalkoski 

 

LUVAN HAKIJA  

 Kuljetuspolar Oy 
 

TOIMINNAN SIJAINTI 

Maa-ainesalue sijaitsee Taivalkosken kunnan keskustasta noin 10 km itään päin 
Salmisenkankaalla tilalla Taivalkosken valtionmaa 832-893-10-1, Taivalkoski. Maa-
ainesalueelle vievä tie lähtee läheltä osoitetta Yrjänäntie 43, Taivalkoski. 
 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kuljetuspolar Oy hakee maa-aines- ja ympäristöluvan yhteislupaa maa-aineksen ot-
tamiseen ja murskaukseen. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi soran ja hie-
kan ottamiseen. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lain-
voimaisuutta. Haettava ottomäärä on 150 000 k-m3. Maa-ainesten ottaminen on 
30.9.2022 päättyneen maa-ainesluvan mukaisen toiminnan laajentamista pääosin 
luiskaamalla. Kulku alueelle tapahtuu Yrjänäntieltä, luoteispuolelta vanhan monttu-
alueen kautta. 
 
Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 3,55 ha. Kaakkoispuolelle jää noin 1,3 ha 
tukitoiminta-alue. Yhdessä nämä muodostavat 4,85 ha kokoisen ottamisalueen, 
jonne kaikki toiminnot sijoittuvat. Alin ottotaso on +236,0 (N2000). Pohjaveden 
ylin havaittu korkeus alueella on +224,5 (N2000). Suojakerrosta pohjaveteen jää 
noin 11,5 metriä. Alue sijaitsee Salmisenkangas-nimisen 2E-luokan vedenhankin-
taan soveltuvan pohjavesialueen (11832017) pohjaveden muodostumisalueella. 
 
Murskaukselle haetaan ympäristölupaa maa-aineslupahakemuksen kanssa. Haet-
tava määrä murskaukselle on 40 000 tonnia, joka on noin 20 000 m3. Laskennalli-
sesti tämä vastaa yhteensä 1-2 kuukauden murskausta koko 10 vuoden toiminta-
ajalla. Loput hiekat ja sorat jalostetaan tuotteiksi lähinnä seulomalla. Murskausta, 
kuormausta ja kuljetusta tehdään hakemuksen mukaan maanantaista perjantaihin 
klo 6-22 ja lauantaisin klo 7-18. 
 
Alueen jälkikäyttönä tulee olemaan metsätalous. Pintamaat käytetään alueen mai-
semoinnissa ottoalueen pohjan kasvukerrokseen. Luiskaukset muotoillaan noin 
kaltevuuteen 1:3. 
 
Toiminnoista ei ennalta arvioiden aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaiku-
tuksia. Riskeinä ovat mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot, joihin varaudutaan öl-
jyntorjuntakalustolla. Pölyämistä voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla. Lä-
himpään asutukseen on etäisyyttä noin 1,5 kilometriä, joten toiminnasta ei ai-
heudu häiritsevää melua tai tärinää. Toiminta-alue ei näy asutukselle, yleisille teille 
eikä puuston vuoksi myöskään läheiselle harjujensuojelualueelle. Toiminta on 
aiemman toiminnan jatkamista ja maisemointia lähinnä luiskaamalla, joten maise-
mallisia haittoja ei synny hakemuksen mukaan. Ottoalue sijoittuu lä-
himmillään noin 35 metrin päähän koillispuolisesta, soistumassa 
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olevasta lammesta Iisakinrimmit. Aiempi otto on jo ulottunut tälle etäisyydelle. 
 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 25.11.2022. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-
misajankohdasta. 
 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 25.11.2022-2.1.2023 tietoverkossa 
osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi luettavissa 
saman ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kuusamo.fi > 
kuulutukset (etusivulla) sekä Taivalkosken kunnan verkkosivulla osoitteessa 
http://taivalkoski.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/1043/11.04.00.00/2022) 

• 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 2.1.2023. 
 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Nykänen p. 040 731 6827 
 
KUUSAMOSSA 24.11.2022   
 
YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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