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ASIA

Maa-aineslain 4a §:n mukainen yhteislupahakemus vireillä maa-aineksen ottamiseen sekä kalliokiven louhintaan ja murskaukseen tilalta Välitalo 305-401112-1, Kuusamo

LUVANHAKIJA
Mauri Hannula
TOIMINNAN SIJAINTI
Tilalla Välitalo 305-401-112-1, käyntiosoitteessa Putaantie, Kuusamo
HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Mauri Hannula hakee yhteislupaa maa-aineksen ottamiseen sekä kalliokiven louhintaan ja murskaukseen. Lupaa haetaan 10 vuoden määräajaksi. Alueella ei ole ollut
aiemmin maa-ainesten ottotoimintaa. Toiminta sijoittuu Kuusamon kaupungissa Vallioniemen kylän pohjoispuolella olevan Putaantien molemmille puolille. Putaantien
nykyistä tielinjaa on tarkoitus siirtää ottamistoiminnan ajaksi.
Ottamisalueen pinta-ala on 3,7 ha ja ottoalueen eli varsinaisen louhinta-alueen pintaala on 2,3 ha. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on kiintokuutiometreinä
85 000 m3, josta kalliokiviaineksen osuus on 70 000 m3, eloperäisten maa-ainesten
määrä on 10 000 m3, moreenin määrä 3000 m3 sekä hiekan ja soran 2000 m3. Vuotuinen otettavan maa-aineksen määrä on arviolta noin 8500 k-m3. Otettavat maaainekset käytetään lähialueen teiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä muihin
rakennuskohteisiin.
Hakemuksen mukaan alueella suoritetaan kallion louhintaa ja louheen murskausta.
Kallion poraamista sekä louheen rikotusta ja murskausta tehdään maanantaista
perjantaihin klo 7.00-20.00 välisenä aikana. Räjäytyksiä suoritetaan maanantaista
perjantaihin aikavälillä klo 07.00-18.00. Kuormausta ja kuljetusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 07.00-20.00 sekä lauantaisin klo 07.00-16.00.
Toiminnan päätyttyä ottoalueelle perustetaan puutavaran varastoalueet tien varteen. Näiden ulkopuolelle jäävät alueet metsitetään istuttamalla männyn taimia. Läjitetyt pintamaat levitetään kasvualustaksi. Mahdollinen irtoaines sijoitetaan louhoksen juurelle. Ottoalueen reunat luiskataan alueen luoteisosasta kaltevuuteen
1:1 ja muilta osin 1:3.
Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Välittömästi ottamisalueen pohjoispuolella on 2-luokan pohjavesialueeksi luokiteltu Naaralammit (aluetunnus 11305119).
Ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai tiedossa olevia muinaismuistomerkkejä. Ottoaluetta lähin vakituisen asumisen kiinteistö sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä ja lähin vapaa-ajan kiinteistö on noin 400 metrin etäisyydellä.
JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA
Kuulutuksen julkaisupäivä on 29.4.2021.
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Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 29.4.2021-7.6.2021 tietoverkossa
osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi luettavissa
osoitteessa www.kuusamo.fi > kuulutukset.
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/409/11.01.00.01/2021)
• 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 7.6.2021.
LISÄTIETOJA
Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Airi Määttä p. 040 731 6827
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