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LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN KOIVUAHON OTTOALUEELLA, TERVOLAN 

ISOAHOSSA,  845-403-5-0 

Asia 

Lupahakemus maa-ainesten ottoon Koivuahossa Tervolassa. Tervolan kunnan ympäristösuojelusta 

vastaa Rovaniemen kaupungin ympäristötoimi. Maa-aineslupahakemuksen ratkaisee 

ympäristötarkastaja kun on kyse uudesta enintään 10 000 m3 ottomäärästä. 

Hakija 

Kari Kontiokoski, Tervola 

Yhteyshenkilö 

Kari Kontiokoski, puh 0400693503, sähköposti karikontiokoskiky@gmail.com 

Toiminnan sijainti 

Tervolan kunnan Koivuahossa, Pahtaojan läheisyydessä ja Koivuahontien varressa n. 2.5 km 

Pahtaojalta koilliseen. Tervolan keskusta on n. 18 km etäisyydellä luoteessa. 

sijaintikoordinaatit: N = 7321290 ja E = 416448 

Alue on ojitettu lehtipuumetsää. Hakijalla ei ole tiedossa rajoituksia tai toimenpidekieltoja, jotka 

voisivat olla maa-ainesten oton esteenä. Alue ei sijaitse tutkitulla pohjavesialueella, eikä 

valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla maisema-alueella. Museoviraston 

karttapalvelun perusteella alueella ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alueella ei ole 

voimassa olevia asemakaavoja. Alue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa merkinnällä M4508, maa- ja 

metsätalousvaltainen alue. 

Maa-aineslupahakemus 

Maa-aineslupaa haetaan 9900 k-m3 määrälle, 5  vuoden ajalle ja 0.79 hehtaarin alalle. Aines on 

turvetta. Alin ottotaso on + 64 metriä (N2000 korkeusjärjestelemä). Ottaminen liittyy alueen 

ojitukseen ja siihen että pohjoispuolen ojitusvedet tulevat virtaamaan alueen kautta osana ELY-

keskuksen rahoittamaa vesien kunnostushanketta. Ottoalue tulee osin toimimaan laskeutusaltaana 

em. vesille. Nyt haettava lupa koskee altaasta pois kaivettavaa turvetta joka käytetään mullan 

tekemisen jatkeena. Tämä turpeen kaupallinen käyttö vaatii maa-ainesluvan. Alueella ei säilytetä tai 

polttonesteitä tai voiteluaineita. Alue maisemoidaan oton aikana muotoilemalla maastoon sopivaksi 

ja tarvittaessa luiskaamalla. Alue metsittyy luontoisesti ottaen huomioon maalajin. 

Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta koska kyseessä on 

kausiluontoinen vuodenajasta riippuva työ joka on parempi tehdä ennen talven routaa ja lumia. 
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Hankkeeseen liittyy ELY-keskuksen rahoittama vesien kunnostushanke joka on voimassa v. 2022 

loppuun, tämän vuoksi maa-ainesten otto on tärkeä pystyä aloittamaan v. 2022. 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 18.11.2022 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

Julkisen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisuajankohdasta. 

 

Asiakirjojen nähtävillä olo 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.11 - 28.12.2022 välisenä aikana Tervolan kunnan julkisten 
kuulutusten  sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://tervola.fi/kategoria/kuulutukset/. 
 

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet 

on toimitettava kirjallisesti 18.11. – 28.12.2022 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin 

ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, 

Mäntyvaarantie 2,  96100 ROIVANIEMI tai  kirjaamo@rovaniemi.fi. 

Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen, puh 040 667 3742, sähköposti pekka.peuranen@rovaniemi.fi 

 

 


