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ASIA Maa-aineslain 4a § mukainen yhteislupahakemus vireillä maa-aineksen 
ottamiseen sekä kalliokiven louhintaan ja murskaukseen sekä asfalttijätteen käsittelyyn 
Kiekkiaron kallioalueelle kiinteistölle832–893–10–1, Taivalkoski 

 

LUVAN HAKIJA  

 JP-Matic Oy, y-tunnus 2470830–2 
 

TOIMINNAN SIJAINTI 

Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee tilalla Taivalkosken valtionmaa832–893–
10–1, käyntiosoitteessa Viitostie 69, Taivalkoski. 
 

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

JP-Matic Oy hakee 10 vuoden määräajaksi maa-aineslupaa kalliokiven ja moreenin 
ottamiseen sekä ympäristöluvan muutosta kalliokiven louhintaan, murskaukseen ja 
asfalttijätteen käsittelyyn. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on 120 000 k-
m3. Kalliokiviainesta aiotaan ottaa 100 000 k-m3 ja moreenia 20 000 k-m3. 
Otettavat maa-ainekset hyödynnetään teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon 
sekä muihin käyttötarkoituksiin. Ottamisalue sijaitsee noin 35 km Taivalkosken 
keskustasta itäkaakkoon Koviojärven lähellä Kiekkiarossa tilalla Taivalkosken 
valtionmaa 832–893–10–1. Alueella on ollut voimassa aiemmin maa-ainesten 
ottamislupa. Sen voimassa olo on päättynyt. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva 
ympäristölupa, johon haetaan muutosta yhteiskäsittelyssä maa-ainesluvan kanssa. 
 
Ottamisalueen pinta-ala on 3,5 hehtaaria, josta moreenin ottoalueen pinta-ala  
on 5020 m2 ja kallion ottoalueen pinta-ala 19000 m2. Suunnittelualueen pinta-ala 
on 11 ha, johon kaikki toiminnot sijoittuvat. Maa-aineksen alin ottamistaso on 
kallioalueella +244,30 (N2000) ja moreenialueella + 246,50 (N2000).  
 
Louhintaa ja murskausta tapahtuu jaksoittain noin yhden kuukauden ajan 
vuosittain. Murskeiden ja louheiden poiskuljetus tapahtuu kysynnän mukaan. 
Kalliomursketta ja -louhetta tuotetaan enintään 30 000 tonnia vuodessa. Alueella 
murskataan ja varastoidaan kierrätysasfalttia enintään 500 tonnia vuodessa. 
Alueelle tuodaan maarakenteiden purkamisessa syntyviä puhtaita leikkausmaita 
(hiekka, sora ja murske) noin 5000 tonnia vuodessa varastoitavaksi, jalostettavaksi 
ja hyödynnettäväksi alueen maisemoinnissa. 
 
Toiminta-aikoina hakemuksessa esitetään murskaamiselle maanantaista – 
perjantaihin klo 7–22, poraamiselle klo 7–21, rikotukselle ja räjäytyksille klo 8–18. 
Kuormaamista ja kuljetusta tehtäisiin klo 6–22. 
 
Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne on 0–20 käyntiä vuorokaudessa. Liikenne 
alueelle tapahtuu valtatie 5:n kautta vanhaa viitostien pohjaa pitkin. Murskaus- ja 
varastointialueelle rakennetaan murskepintaisia kulkuväyliä. Liikenteestä 
aiheutuvaa pölyämistä torjutaan tarvittaessa vesikastelulla. 
 
Laitoksen tarvitsema sähköenergia tuotetaan aggregaatilla. Toiminnasta 
aiheutuu päästöjä ilmaan seuraavasti: Hiukkaset (sis. pöly) 0,012 
t/a, Typen oksidit (NOx) 0,472 t/a, Rikkidioksidi (SO2) 0,073 t/a ja 



 YHTEISLUPAHAKEMUKSEN 
TIEDOKSIANTOKUULUTUS 
2.2.2023 
 

    KMO/450/11.01.08.00/2022 
 

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

Hiilidioksidi (CO2) 57,92 t/a. Murskauksessa käytetään moderneja laitteita, jolloin 
pölyäminen on vähäistä. Pöly jää pääosin louhos- ja varastoalueelle. 
 
Polttoaineet säilytetään hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä. Alueella 
suoritettavat polttoaineiden tankkaus ja huoltotyöt tehdään niille rakennetuissa 
kohdissa, joista ei tule päästöjä ympäristöön. Pintavedet johtuvat pois luontaisesti 
louhoksen nurkasta. Tarvittaessa kiintoaine erotetaan selkeytysaltaan avulla. 
Louhokseen ei synny tyhjennettävää vesiallasta. 
 
Toiminnassa syntyy sekajätettä, metallijätettä ja jäteöljyä kutakin arviolta 500 kg 
vuodessa. sekajäte ja romu noudetaan alueelta ja jäteöljy toimitetaan 
käsiteltäväksi. 

 
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000 
-alue on 1,3 km etäisyydellä itään sijaitseva Sammakkoahon suojelualue. 
Toiminnasta ottamisalueella aiheutuu lähinnä hetkellisiä pöly- ja melupäästöjä 
silloin kun suoritetaan louhinta-, murskaus- ja kuormaustöitä. Lähimmät 
asuinrakennukset sijaitsevat vähintään 1300 metrin päässä ja lähimmät vapaa-ajan 
rakennukset noin 1600 metrin päässä valtatie 5:n länsipuolella. 
 
Louhos maisemoidaan luiskaamalla suunnitelmapiirrosten ja poikkileikkausten 
mukaisesti. Pintamailla verhoillaan ja muotoillaan louhosalueen päällä olevia 
reunoja. Vaihtoehtoisesti korkeimmat kallioluiskat louhitaan kaltevuuteen 5:1 ja 
luiskan yläreunaan rakennetaan kiinteä riista-aita estämään louhokseen pääsy ja 
putoaminen. Moreenin ottoalue luiskataan 1:2 tai loivemmaksi. Alue jää 
ottamistoiminnan päätyttyä metsätalouskäyttöön. Alueen metsittyminen hoituu 
luontaisesti. 
 

MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN AIEMPI KUULUTTAMINEN 
Toimintaa koskeva maa-aineslupahakemus on kuulutettu 21.7. –29.8.2022 
välisenä aikana. Maa-aineslupahakemus kuulutetaan nyt uudelleen osana 
yhteislupahakemusta, koska yhteisluvan tarve havaittiin vasta maa-ainesluvan 
kuuluttamisen jälkeen. 

 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 2.2.2023. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta. 
 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 2.2.2023–13.3.2023 
 tietoverkossa osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on 
lisäksi luettavissa saman ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa 
www.kuusamo.fi >kuulutukset (etusivulla) sekä Taivalkosken kunnan verkkosivuilla 
osoitteessa www.taivalkoski.fi/taivalkosken-kunta/kuulutukset/ > kuulutukset. 
 
 
 
 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
http://www.taivalkoski.fi/taivalkosken-kunta/kuulutukset/
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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 
seuraavat seikat: 

• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
arkisin 

• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero 
(KMO/450/11.01.08.00/2022) 

• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi ja 
kiinteistön 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, 
selvitys asiamiehen toimivallasta. 

 

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TOIMITTAMINEN JA MÄÄRÄPÄIVÄ 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@kuusamo.fi. Kirjallisen muistutuksen voi toimittaa myös 
postitse osoitteeseen Kuusamon kaupunki, ympäristöjaosto, PL 9, 93601 
KUUSAMO 
 
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 13.3.2023. 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Teemu Junttila p. 040 751 2047. 
 

KUUSAMOSSA 2.2.2023   
 

YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 

mailto:kirjaamo@kuusamo.fi
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