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1 OTTAMISSUUNNITELMASELOSTUS 

 

1.1 YLEISTIEDOT 

Meskerin maa-ainespaikka sijaitsee Kuusamon kaupungissa Murtovaaran ky-

län koillispuolella ja Soivion kylän kaakkoispuolella Tuulivaarassa. Maa-

ainespaikka rajautuu Mustavaarantiehen. Mustavaarantie erkanee Meskerivaa-

rantieltä, jolle on tieyhteys lännestä Poussuntieltä. 

 

Ottamisalue sijaitsee Kuusamon yhteismetsän alueella kiinteistöllä 305-874-1-0. 

 

Alueen tarkempi sijainti on merkitty suunnitelman liitteinä oleviin karttoihin. 

 

 

1.2 ALUEEN NYKYTILA 

Alue on metsätalouskäytössä. Ottoalueella on kaksi vanhaa monttua, joista on 

otettu maa-aineksia 1980-luvulla metsätien rakentamiseen. Suunniteltu otto ra-

joittuu vanhoihin maa-ainespaikkoihin. Maaperä on sorainen moreenimuodos-

tuma, jolla kasvaa nuorta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää. 

 

Ottoalue rajoittuu Kuusamon yhteismetsän hallinnoimaan Mustavaarantiehen.  

 

Hakemuksen kohteena olevan kiinteistön naapuritilat yhteystietoineen on esitet-

ty liitteessä. Etäisyyttä lähimpään vakituiseen asutukseen on 2,5 km ja lähim-

pään vapaa-ajanrakennukseen etäisyyttä on 1,7 km. Naapurien kuulemista ei 

ole tehty. 

 

 

1.3 YMPÄRISTÖ-, POHJA- JA PINTAVESIOLOT 

Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole sellaisia kohteita, jotka olisivat luonto-

tyypin, eliö- tai kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvon vuoksi 

suojeltavia. Maa-ainespaikan läheisyydessä ei ole suojelualueita. 



4 

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin tunnettu poh-

javesialue sijaitsee 2,1 km etäisyydellä. Pohjavesitasoa ei ole määritetty. Otto-

alueen pohja muotoillaan sen etelä- ja länsilaitaan viettäväksi siten, ettei otto-

alueen pohjalle kerry pintavettä. 

 

 

1.4 MATERIAALIN OTTAMISTOIMINTA 

Ottoalueen rajaus sekä ottamistoiminnan jälkeinen tilanne on esitetty liitteinä 

olevina suunnitelmapiirroksina ja poikkileikkauksina. Ottamisalueen pinta-ala on 

1,5 ha. Varsinaista ottoaluetta on 1,3 ha. Tukitoiminto- ja varastoalue peruste-

taan murskeaseman läheisyyteen Mustavaarantien varteen olemassa olevaan 

monttuun. Haettava ottomäärä on 20 000 m3 soramoreenia. 

 

Ottoalueen kulmapisteet ja pitkät rajalinjat on merkitty maastoon punaiseksi 

maalatuilla puisilla paaluilla. Ottamistoiminta aloitetaan alueen etelälaidasta ja 

ottamissuunta on koilliseen ja pohjoiseen. Ottamisalueelle on merkitty korkeus-

tasomerkkejä, joiden avulla ottoalueen pohjan tasoa tarkkaillaan. Pintamaat si-

joitetaan alueen reunalle suojavalleiksi ja käytetään myöhemmin maisemoinnis-

sa.  

 

Ottamissyvyys on 1-5 metriä. Alin ottotaso on 308,0 m mpy (N2000). 

Maa-ainesten oton ja leikkausten syvyys sekä muoto on esitetty ottosuunnitel-

makartassa ja leikkauspiirustuksissa. 

Ottamisalueen eteläosassa oleva tukitoiminta-alue toimii ottoaikaisena murskei-

den varastoalueena. 

 

 

1.5 TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

Turvallisuus- ja suojaustoimien osalta noudatetaan voimassa olevia työ- ja ym-

päristönsuojelusta säädettyjä lakeja ja määräyksiä. 

Ottamistoiminta ei aiheuta MAL 3 mukaisia haittoja ympäristölle. 
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Työturvallisuus: 

 

Ottotoiminnassa huolehditaan, ettei kaivu- ja murskaustyö aiheuta vaaratilantei-

ta työntekijöille ja muille alueen lähettyvillä oleville. Luvanhakija velvoittaa alu-

eella toimivan murskausurakoinnista vastaavan yrittäjän perehtymään (ja pe-

rehdyttämään työntekijänsä) kyseisen työn vaara- ja riskitilanteisiin. Luvanhaltija 

valvoo yrittäjän noudattavan velvoitetta. Hyväksyttyjen henkilösuojainten ja tur-

vavaatetuksen käyttö ottotoiminnan aikana on pakollista. Velvoitteet koskevat 

myös kaivu- ja murskaustyössä käytettäviä aliurakoitsijoita. 

 

Työkoneille tulee tehdä käyttöönottotarkastukset ennen työmaalle siirtymistä. 

Koneiden varoitus- ja hälytinlaitteiden kunnossa oloa valvotaan. 

 

Ympäristönsuojelu 

 

Sulamis- ja sadevedet kaivannosta johdetaan ottoalueen lounaiskulmaan suo-

alueelle, josta ne edelleen kulkeutuvat pintavalunnan kautta metsätien si-

vuojaan. Kaivu- ja murskaustyö suoritetaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti me-

lu- ja pölyhaittojen minimoimiseksi. 

Poltto- ja voiteluaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä, jotka sijoite-

taan suojakaukaloihin tai tankkausalue suojataan muovikalvolla ja tiiviillä maa-

aineksella. Koneissa on oma öljyntorjuntakalusto. Mahdollisista vahingoista il-

moitetaan välittömästi viranomaisille ja ryhdytään tarvittaviin puhdistustoimiin. 

Talousjätteille ja vaarallisille jätteille varataan säiliöt, jotka tyhjennetään asian-

mukaisiin tyhjennyspaikkoihin. 

 

Maa-ainesten ottotoiminnasta ei synny MAL 5a § mukaisia kaivannaisjätteitä. 

Kaikki jalostamiseen kelpaamattomat ainekset (pintamaat) käytetään alueen 

suojavalleihin ja verhoiluun. 

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä. 
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1.6 MAISEMOINTI JA ALUEEN JÄLKIHOITO 

Maa-ainesten ottotoiminnan päätyttyä ottoalueesta tehdään ottoalueen lopulli-

nen maisemointi. Alue muotoillaan ja metsitetään siten, että se sopeutuu ympä-

röivään luontoon ja maisemaan. Alue palautetaan metsätalouskäyttöön. 

 

Montun reunat luiskataan loiviksi leikkauspiirustusten mukaisesti siten, että luis-

kaukset muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Alin ottosyvyys on 308,0 m mpy (N2000). 

Läjitetyt pintamaat levitetään kasvualustaksi. Maa-ainespaikka kylvetään män-

nyn siemenillä tai istutetaan männyn taimilla. 

 

 

 

Kuusamossa 22.2.2021 

 

 

 

____________________ 

 

Kuusamon yhteismetsä 
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2 LIITTEET 

2.1 Alueen sijainti 

 

 

Alueen yleissijainti on esitetty sinisellä ympyrällä  
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2.5 Kuusamon strateginen yleiskaava 

    

 

 

 

 

 

 

Otteet yleiskaavan eri teemakartoista sekä lähialueen kaavamerkinnät. Ottamisalue 
sinisten ympyröiden kohdalla.  
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2.6 Tieyhteydet 

 

Tieyhteydet ovat metsäautotietasoisia teitä. Metsätieverkosto liittyy lännessä 
Poussuntiehen. 
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2.7 Lähialueen rakennukset  

 

Lähimpään asuinrakennukseen (sininen ympyrä) on etäisyyttä 2,8km. Lähimpiin 
vapaa-ajanrakennuksiin (punaiset ympyrät) on etäisyyttä yli 2 km. Ottamisalue 
ympyröiden keskipisteessä 
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2.8 Pohjavesialueet  

 

Lähimpään pohjavesialueeseen on etäisyyttä 2,1 km. Ottamisalue ympyrän 
keskipisteessä 
  






