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 HAKEMUKSEN  
 TIEDOKSIANTOKUULUTUS 

    
 

17.10.2018 Dnro PSAVI/665/2018 
 
 
 
Vesilain mukainen lupahakemus 

 
Hakijat M.J. Moilanen Oy, Huuskonniementie 16 B, 88610 Vuokatti, puh. 044 2920 262 ja Ontojoen 

Koneasema, Siikaniementie 6 B, 88640 Ontojoki, puh. 040 7390 126 

 
Asia Maa-ainesten ottaminen Kankaalan pohjavesialueella tilalta Tervo, Sotkamo 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
 
Kuvaus toiminnasta 

M.J. Moilanen Oy ja Ontojoen Koneasema hakevat aluehallintovirastolta vesilain mukaista 
lupaa maa-ainesten ottamiseen pohjavesipinnan yläpuolelta tilalta Tervo (765-401-5-67) Sot-
kamon kunnan Alasotkamon kylässä. Otettavien maa-ainesten määrä on 168 000 m3 ja otto-
aika 3 vuotta. Alueella on aiemmin harjoitettu maa-ainesten ottoa. Maa-aineksia otetaan ny-
kyistä monttua laajentamalla ja osalla aluetta nykyisiä jyrkkiä maaluiskia loiventamalla. Otto-
alueen laajuus on 4,6 hehtaaria. 
 
Hankealue sijaitsee Kankaalan pohjavesialueella Vuokatti 1176502A, joka on luokiteltu tär-
keäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa noin 650 metrin 
(Tenetin vedenottamo) ja vajaan 2 km:n (Vuokatin vedenottamo) päässä ottoalueelta. Voi-
massa olevan Haapalanlahden, Hirvenniemen, Leivolankylän ja Rauramon osayleiskaavan 
mukaan maa-ainesten otto ei ole alueen pysyvä maankäyttömuoto ja edellisten maa-aines-
lupien tarkoitus on ollut luoda edellytykset maa-ainesten oton lopettamiselle alueella. Vuoka-
tin osayleiskaavaan on meneillään muutosprosessi, ja muutoksessa Tervon kiinteistön ja 
maa-ainesmontun kaakkoisrajalle on kaavaan merkitty ET-alue, yhdyskuntateknisen huollon 
alue, joka tarkoittaa pohjavedenottamolle varattua paikkaa. 
 
Maa-ainesten otto ulotetaan syvimmillään tasoon N60 + 145,20 m, jolloin pohjaveden pinnan 
ja ottamistason välille jää noin 6 metrin vahvuinen suojakerros. Alueen mitattu pohjaveden-
pinta on 24.6.2003 ollut N60 + 139,13 m ja 8.2.2010 N60 + 139,42 m. Pohjaveden päävirtaus-
suunta on lännestä Nurmestien suunnasta itään Rauramon lammen suuntaan. Pohjaveden 
tilaa seurataan jatkossa monttualueen nykyisestä havaintoputkesta n:o 6 sekä uudesta tuki-
toimintoalueen läheisyyteen asennettavasta havaintoputkesta. 
 
Hankealueen etelä–kaakkoispuolella, lähimmillään noin 150 metrin päässä ottoalueesta si-
jaitsee toinen suunniteltu maa-ainesten ottoalue, jonka vesilain mukainen lupahakemus on 
vireillä aluehallintovirastossa (dnro PSAVI/773/2018). Kyseinen hakemus tiedoksi annetaan 
ja käsitellään yhtä aikaa tämän hakemusasian kanssa (vesilaki 11 luku 12 §).  
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 19.10.–19.11.2018 Sotkamon ilmoitustaululla ja Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskei-
nen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.  
 
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Sotkamon kunnassa, 
osoite: Markkinatie 1. 
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Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä 
(Linnankatu 3, Oulu). 

 
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 

koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-

sen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/665/2018 

- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 19.11.2018 ensisijaisesti 
sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.poh-
jois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, 
PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 
 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Helena Moilanen, puh. 0295 017 688 

sähköposti: helena.moilanen@avi.fi 

Ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647 

sähköposti: anna-maria.juntunen@avi.fi 

http://www.avi.fi/muistutus

