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Lohirannantien Maanrakennus Oy
Pulkamontie 6
96900 Saarenkylä
Y-tunnus: 1016588-8

SELOSTUS
MURTOTUNTURIN HIEKKA-ALUE, 2021

1. Hanketiedot
Lohirannantien Maanrakennus Oy Rovaniemeltä (myöhemmin LMR Oy) hakee
maa-ainesten ottamislupaa Murtotunturin hiekka-alueelle. Hankealue sijaitsee Posion Murtotunturissa, noin 36 km kuntakeskuksesta luoteeseen, noin 3.5 km Rovaniementiestä pohjoiseen. Haettava hiekka-alueesta on maanomistajan suostumus
LMR Oy:lle ja lupaa haetaan uudelle ottamistoiminnalle.
Maa-ainesluvan hakija:
Lohirannantien Maanrakennus Oy
Rekisteriyksikkö:
614-874-1-0

Posion kunnan yhteismetsä

Omistaja:
Posion kunnan yhteismetsä
2. Alueen nykytila
Kohdealue on pääsääntöisesti talousmetsäaluetta, jossa metsätalous näkyy voimakkaasti maisemassa. Alue on korkeaa metsätunturialuetta Murtotunturin länsi reunalla
ja maaperä on hyvin kalliovaltaista, mutta ajoittain on ohuita sora- ja hiekkaesiintymiä.
Alueella on kattava metsätieverkosto ja suoraan kohteeseen johtaa olemassa oleva
metsätie.
Aivan kohdealueella on vanha maa-ainesmonttu, josta maa-ainesta lienee otettu alueen tiestön rakentamiseen. Vanhan montun osalta on pintamaat jo poistettu ja tämä
lupa kohdistuu suurelta osin tälle kohdalle. Paikalla ei ole suoritettu maaperätutki-
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Lähin asunto sijaitsee 6.7 km:n päässä luoteessa Suorsajärvellä ja lähin lomaasunto sijaitsee noin 3.5 km etäisyydellä lännessä Palokummuilla.
Muita rajoituksia tai toimenpidekieltoja ei ole tiedossa, jotka voisivat olla maa-ainesoton esteenä.
4. Suunnitellut ottamistoimenpiteet
Suunniteltu maamateriaalin ottaminen on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Suunniteltu ottotaso on +236.70 - 238.70 N2000. Ottamissyvyys on noin 5 m.
Maa-aineslupaa haetaan tälle noin 3 700 m2 alueelle ja
000 m3ktr ottomäärälle
10 vuodeksi. Alueelta saatava materiaali on soraa, jota tullaan käyttämään alueen
tuulipuiston rakennusmateriaalina.
Suunnittelun pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 2m korkeusmalliaineistosta generoitua maastomallia. Alueen koordinaatit ovat ETRSTM35 koordinaatti- ja N2000 -korkeusjärjestelmässä. Ottamisalueen kulmat merkitään maastoon.
Ottoalueen kulmien koordinaatit ovat:
1.
E=519535.2 N=7348555.9
2.
E=519567.6 N=7348512.0
3.
E=519465.3 N=7348474.5
4.
E=519453.5 N=7348493.9
5.
E=519485.7 N=7348534.9
Alueen sijainti ja ottosuunnitelma on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.
Aluksi ottoalueen kulmat merkitään paaluin maastoon näkyvästi ja ne tulee mitata
paikoilleen. Tarvittaessa ottamisalueen rajalinjat merkitään tiheämmin, jotta ottamistoiminta pysyy suunniteltujen rajojen sisällä. Alueelle rakennetaan tarvittaessa korkeuskiintopiste, jonka yhteyteen merkitään korkeuslukema. Näin kaivuun taso voidaan seurata ja tarkistaa ottamistoiminnan edetessä. Kiintopiste rakennetaan alueen läheisyyteen ja merkitään selvästi, jotta sitä ei vaurioiteta. Ottamisen kulmapaalujen ja korkopisteiden tarkkuus tulee olla VRS-GPS:n luokkaa.
Ottamisalueen länsipäähän rakennetaan tie metsäautotieltä siten, että liittymäalue
on riittävän laaja ja turvallinen. Alueen puusto poistetaan ja kuljetetaan pois. Puuston jätteet, kannot ja oksat kuljetetaan tarvittaessa alueelta pois jatkokäsittelyyn. Orgaaniset pintakerrokset kuoritaan ja tarvittaessa humuspitoinen maamateriaali.
Poistetut pinta- ja humusmaat läjitetään perusmaan päälle etenemissuunnassa ja
ottotoiminnan edetessä ne toimivat suojavallina ja kulkeutuvat piirustuksissa esitetylle alueelle.
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Ottotoiminta tapahtuu kaivamalla maaperää ja se etenee tulotieltä itään päin. Ottamisen suunta on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ottotoiminta etenee mahdollisimman järjestelmällisesti, mutta eri maalajikkeiden ja -kerrostumien sijainti penkereessä ohjaa jonkin verran ottamisen etenemisjärjestystä.
Luonnon sora- ja hiekkamateriaali voi olla sellaisenaan käyttökelpoista, mutta maamateriaalia voidaan jalostaa lajittelemalla ja seulomalla ottamisalueella ottamisen
yhteydessä. Luonnollista ja jalostettua maamateriaalia tullaan varastoimaan ottamisalueella. Maamateriaalista isot kivet voidaan jalostaa jatkokäyttöön kuljettamalla
ne pois tai jättää ne maisemoinnin käyttöön.
Ottotoiminnassa käytetyt koneet ovat kaivinkone pintakerroksen poistoon ja maaaineksen irrottamiseen ja lastaukseen, pyöräkuormaaja materiaalin ottamiseen, siirtämiseen ja lastaamiseen sekä seula materiaalin jalostukseen. Lisäksi kuorma-autoja maamateriaalin siirtelyyn ja poiskuljetukseen.
5. Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt
Ottoalueen kulmat merkitään paaluin maastoon näkyvästi ja tarvittaessa ottamisalueen rajalinjat myös tiheämmin. Jos työaikainen ottamisen rintuus on korkea ja jyrkempi kuin 1:1 2, turvallisuusmerkintä tehdään maastoon rintuuksen yläkanttiin
esimerkisi näkyvin paaluin tai aitaamalla, mutta porojen vuoksi ei nauhoilla tai lippusiimoilla. Pinta- tai humusmaaläjiä on hyvä sijoittaa ottamisen reunoille suojavalliksi.
Materiaalioton lopulliset luiskat tehdään jyrkkyyteen 1:3 tai loivemmat. Ne tehdään
lopuksi maisemoinnin yhteydessä luiskaamalla ja/tai maisemoimalla pintamailla, kivillä ja lohkareilla luonnonmukaisesti. Maa-ainesten oton aikana noudatetaan yleisiä
työturvallisuusohjeita- ja määräyksiä.
Materiaalin siirtoja varten käytetään nykyisiä tieyhteyksiä. Työaikaiset liikennejärjestelyt toiminta-alueella ja yleisillä teillä tulee järjestää turvallisesti ja mahdollisimman
jouhevasti.
6. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
Suunniteltu toiminta aiheuttaa muutoksia itse ottamisalueelle, mutta toiminta ei tule
näkymään kaukomaisemassa. Ottaminen suoritetaan niin, että vaikutus luontoon ja
maisemakuvaan on mahdollisimman vähäinen ja alue maisemoidaan lopuksi. Alueen läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, jolle ottotoiminta voisi aiheuttaa häiriötä. Ottoalue ei ole pohjavesialueella, eikä pohjavedelle aiheudu vaikutuksia. Ottosuunnitelmasta ei ole pyydetty lausuntoja ELY-keskukselta tilaajan puolesta.
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7. Toimet ympäristövaikutusten vähentämiseksi
Toiminta-alueella noudatetaan valvovan viranomaisen ohjeita ja määräyksiä. Jos
kaivamisessa havaitaan pohjavettä, kaivamisen pohjan tasoa nostetaan välittömästi
siten, että pohjaveden päälle jätetään vähintään 1 m:n maakerros. Alueella tulee
seurata mahdollisia pohjaveden tilannetta silmämääräisesti eri vuoden aikoina. Tarvittaessa alueelle asennetaan pohjaveden havaintoputki.
Pinta- ja humusmaat kuoritaan ottotoiminnan edetessä pois. Ne voidaan läjittää ottoalueen reunoilla melu- ja turvavalliksi. Lopuksi se käytetään montun luiskien ja
alueen maisemointiin ja kasvualustaksi. Melu- ja pölyhaitta tulee olemaan normaalia, mutta alueen läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, joka voisi häiriintyä ottotoiminnan vuoksi. Tiestön pölyn torjunnassa käytetään tarvittaessa harkiten kastelua.
Polttoaineita ei varastoida pidempiaikaisesti suunnitellulla toiminta-alueella. Lupaalueella työskentelevien koneiden kuntoa seurataan niin, että mahdolliset vuodot
havaitaan ja korjataan välittömästi.
Maa-ainesotto tulee tukeutua tuulipuiston rakentamisen aikana työmaan toimintoihin, jotta jätehuolto, tarvittavat imeytys- ja kuiviketarvikkeet, sekä sammutuskalusto
on käytettävissä. Tuulipuiston valmistumisen jälkeen em toiminnot tulee varmistaa
erikseen.
8. Maisemointi ja alueen jälkikäyttö
Maa-materiaalin ottamisen jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. Alueen jälkihoitotöinä luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivempaan ympäröivän maaston mukaan. Isoja kiviä ja pultereita voidaan käyttää luiskaamisen lisäksi myös kasoina tai
alueina alueen monimuotoisuuden lisäämiseen. Pintamaita käytetään myös muotoiluun ja kasvualustana siten, että lopputuloksena on luonteva ja moni-ilmeinen
maasto. Jälkihoitotöitä voidaan tehdä myös vaiheittain ottotoiminnan edetessä.
Tämä on kannustettavaa, jolloin alkuosa alkaa metsittymään aiemmin.
Jälkihoitona ei kuitenkaan tehdä erillisiä multauksia tai istutuksia, vaan pintamaita
pyritään käyttämään kasvualustana. Luonnollinen metsäroskaantuminen, ruohottuminen ja siemennys annetaan tapahtua ajan kanssa. Ympäröivä metsä siementää
alueen tehokkaasti. Lopullisesta metsittämisestä vastaa maanomistaja, mikäli alue
ei metsity luonnollisesti.
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9. Kaivannaisjätteiden jätehuolto
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma liitteenä.

Rovaniemellä 11.6.2021
Lohirannantien Maanrakennus Oy, puolesta

Mitta Oy / Ympäristö
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YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM 11.6.2021

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §).
Ympäristölupaan

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Lohirannantien Maanrakennus Oy
Ottamisalueen nimi
Murtotunturin hiekka-alue, 2021
Kunta
Posio

Kylä

Tilan RN:o
614-874-1-0 Posion kunnan yhteismetsä

Ottamisalueen pinta-ala
0.37 ha
Luvan viimeinen voimassaolopäivä
2031
Ottamismäärä (m3-ktr)

Otettava maa-aines
Kalliokiviaines (murske, louhe)
Rakennus- ja muu luonnonkivi
Sora ja hiekka

10000

Moreeni
Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivannaisjätteen
kokonaismäärästä
(m3-ktr)(2

Pilaantumaton

Ei pysyvä maa-aines
Pysyvä maa-aines

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Valitse 1, 2
ja/tai 3
Pintamaa

580

1

Kannot ja hakkuutähteet

40

2

10

1

Kivipöly tai kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu, mitä?

Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Mitä?
630

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
4. LISÄTIETOJA
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Lohirannantien Maanrakennus Oy
Pulkamontie 6
96900 Saarenkylä

OHJEITA:
YLEISTÄ
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Vaatimus
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukaisen
lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom).
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadita.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy
Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisältyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.

1. LUPATIEDOT
Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot.
2. KAIVANNAISJÄTE
1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet
Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, kivituhka ja
vastaavat ainekset.
Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maa-aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa.
2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä
Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä.
3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E.
Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi.
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa.
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen jätealueesta.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10.

4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista
Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat. Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.
5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä
Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä
Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
7) Toiminnan lopettaminen
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
3. KAIVANNAISJÄTEALUE
8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta
Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta. Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi.
4. LISÄTIETOJA ANTAA
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.

