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LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN KORKIA-AHON SORAN JA MOREENIN OTTOALUEELLE

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Korkia-Ahossa Tervolan kunnassa.

Tervolan kunnan ympäristönsuojelusta vastaa Rovaniemen kaupungin ympäristötoimi. Maa-
aineslupahakemuksen ratkaisee ympäristötarkastaja kun kyse on uudesta enintään 10 000 m3 otosta 
(Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta 28.6.2019 §)

Hakija

Kari Kontiokoski Tervola

Yhteyshenkilö

Kari Kontiokoski puh 0400 693 503 , sähköposti karikontiokoskiky@gmail.com

Toiminnan sijainti

Korkia-Ahon soran ja moreenin ottoalue sijaitsee Tervolan kunnassa, Pahtaojan läheisyydessä Kieriviiantien 
varrella. Tervolan keskusta sijaitsee noin 17 km etäisyydellä luoteeseen ottoalueelta katsottuna. Alueella 
kasvaa mäntyvaltaista sekametsää. Hakijalla ei ole tiedossa rajoituksia tai toimenpidekieltoja, jotka voisivat 
olla maa-ainesten ottamisen esteenä. Alue ei sijaitse tutkitulla pohjavesialueella, eikä valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla maisema-alueella. Museoviraston karttapalvelu mukaan alueella ei 
ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. Pohjavedenpinnan tasona on käytetty läheisen ojan vesipintaa + 
78.90 metriä. Ottoalueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Alue kuuluu Länsi-Lapin 
maakuntakaavakartassa alueeseen M4508, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Ottoalueen koordinaatit ovat : pohjoinen  7322804 ja itäinen 415937

Maa-aineslupahakemus

Maa-aineslupaa haetaan 2000 m3 ottomäärälle, 0.45 hehtaarin alueelle ja 5 vuoden ajalle. Alin ottotaso on 
+80.90 metriä. Ottosyvyys on noin 1 metri. Pohjaveden suojakerros on vähintään 2 metriä. Maa-aines on 
pääosin moreenia ja soraa jota käytetään sellaisenaan lähialueen tien parannukseen. Maa-aineksen 
murskaukselle ei ole tarvetta. Pintamaat varastoidaan ottoalueen laidoille ja maa-ainestuotteet ottoalueelle. 
Käytännössä maa-aines otetaan suoraan käyttöön. Alueella ei huolleta työkoneita eikä varastoida 
polttonesteitä tai voiteluaineita. Maa-ainesotto suoritetaan maisemointiottona tai luiskaamalla työn aikana.

Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta koska kyse on kausiluontoinen 
vuodenajasta riippuva työ joka on parempi tehdä ennen talven täyttä tuloa. Otto liittyy Ely:n rahoittamaan 
vesien kunnostushankkeeseen, joka on voimassa v. 2022 loppuun, tämän vuoksi on tärkeä aloittaa työ pian.

Kuulutuksen julkaisupäivä 4.11.2022



Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisuajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 4.11 - 13.12.2022 välisenä aikana Tervolan kunnan julkisten kuulutusten 
sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://tervola.fi/kategoria/kuulutukset/ 

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti 4.11.2022 – 13.12.2022 välisenä aikana Rovaniemen 
kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, 
Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi, kirjaamo@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Pekka Peuranen, puh 040 66 743 42, sähköposti pekka.peuranen@rovaniemi.fi
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