














































  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM 28.3.2022 

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

 
Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan    

 
Ympäristölupaan  

 
 

1. LUPATIEDOT 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi 
Koillistie Määttä Oy 

Ottamisalueen nimi 
Poroaidankangas 

Kunta 
Kuusamo 

Kylä 
Virta 

Tilan RN:o 
Rukasora 305-422-80-9 

Ottamisalueen pinta-ala 
1,5     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
30.6.2032 

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe)        

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka 40000  

Moreeni        

Multa tai savi        

 
 
 

2. KAIVANNAISJÄTE 

Kaivannaisjätteen  
laji(1 

Arvio kaivan-
naisjätteen 
kokonais-
määrästä  
(m3-ktr)(2 

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja 
käsittely(3 

 

Pilaantumaton     
  

Valitse 1, 2  
ja/tai 3 

 

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus  

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa 3000 1       

Kannot ja hakkuutähteet 10 1       

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka                   

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

                  

Savi ja siltti                   

Sivukivi 50 1       

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä?                         

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

 3060  



 
 

 
A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Nyt haetaan voimassa olevan luvan (myönnetty 14.6.2012) mukaiselle alueelle oton jatkamista. Alueen ympäristö on jo muutenkin 
laajasti maa-ainesten ottoaluetta. Jatkoluvan vaikutukset ovat vähäiset.  

 
B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Poltto- ja voiteluaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä, jotka sijoi-tetaan suojakaukaloihin tai tankkausalue suojataan 
muovikalvolla ja tiiviillä maa-aineksella. Koneissa on oma öljyntorjuntakalusto. Mahdollisista vahin-goista ilmoitetaan välittömästi 
viranomaisille ja ryhdytään tarvittaviin puhdis-tustoimiin. Talousjätteille ja vaarallisille jätteille varataan säiliöt, jotka tyhjennetään asi-
anmukaisiin tyhjennyspaikkoihin. 

 
C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Koneiden, laitteiden ja ympäristön seurantaa tehdään alueella toimimisen yhteydessä säännöllisesti. 

 
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Maa-ainesten ottotoiminnan päätyttyä tehdään ottoalueen lopullinen maisemointi luiskaamalla alueen reunat kaltevuuteen 1:3. 
Luiskatuille kohdille levitetään alueen kuorinnan yhteydessä varas-toitua humuspitoista pintamaata kasvualustan luomiseksi ja 
metsitetään siementämällä mäntyä tai istuttamalla havupuiden taimia.  

 
 

 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 

 
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
 
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)  

Erillistä jätealuetta ei tarvita. Pintamaat varastoidaan alueen reunoille. 

 
Jätealueen perustaminen ja hoito 

Jätealuetta ei tehdä, joten hoitoa ei tarvita.  

 
Jätealueen ympäristö 

Ottoalueen ympäristö on etenkin itä- ja eteläpuolelta maa-ainesten ottoaluetta, joka osittain on jo maisemoitu. Länsipuolella on 
Mustosenvaarantie, jonka takana sekä ottoaluetta että mäntyvaltaista metsää. Pohjoispuoli on mäntymetsää. 

 
Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta 

Maaperä on sora- ja hiekkavaltaista aluetta. Pohjaveden laatu on hyvä. 

 
Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta 

Ympäristövaikutuksia ei aiheudu, koska varsinaisia kaivannaisjätteitä ei tule. 

 
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 

Koko alue maisemoidaan ja metsitetään ottamisen päätyttyä. 

 
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) 

, Koillistie Määttä Oy, Reposuontie 18, 93830 Rukatunturi, ,  

 
 
 









 

 

 
Koillistie Määttä Oy                                   Y-tunnus  0693947 - 3  
Reposuontie 18                                   alv.rek. 
93830 RUKATUNTURI   

 

    7.6.2022 
 
Kuusamon kaupunki    
Ympäristöjaosto 
Henna Laurila 
PL 9 
93601 KUUSAMO 
ymparisto@kuusamo.fi 
 
 
 Dnro KMO/429/11.01.08.00/2022 
 Täydennykset 
 
 
 

1. Ajankohdasta johtuen maa-aineksia käytetään paljon mm. Rukan alueen 
rakennushankkeissa. 

 
 

2. Liite 1: sopimus läpiotosta Rukasora 305-422-80-9  
      ja  
 
 
3. Kaikki toimijat pääsevät alueilleen nykyistä tietä käyttäen, kunnes uusi tie on 

käyttövalmis.  
 
 
4. Ottamistoiminnassa käytetään vain pyöräkuormaajaa. Luiskauksen 

yhteydessä käytetään kaivinkonetta. Alueella ei säilytetä poltto- eikä 
voiteluaineita. Tankkaukset suoritetaan huoltoautosta tukitoiminta-alueella 
(liite 3). 

 
 
5. Liite 2: pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutulokset. 
 
 
6. Putken pohjan taso  n. 243,50 

Maanpinnan taso  248,50 
Putken yläreunan taso 249,50 

 
 

7. Liite 3: pohjaveden havaintoputken sijainti sekä tukitoiminta-alue, joka ei 
sijaitse ottoalueella. 

 
 

8. Liite 4: luiskaamisen kaltevuus ja oikeat tiedot tonttinumerosta ja 
rakennuskohteesta. 



 

 

 
Koillistie Määttä Oy                                   Y-tunnus  0693947 - 3  
Reposuontie 18                                   alv.rek. 
93830 RUKATUNTURI   

 

    16.6.2022 
 
Kuusamon kaupunki    
Ympäristöjaosto 
Henna Laurila 
PL 9 
93601 KUUSAMO 
ymparisto@kuusamo.fi 
 
 
 Dnro KMO/429/11.01.08.00/2022 
 Täydennykset 14.6.2022 pyyntöön  
 Maa-aineslupahakemus tilalle Rukasora 305-422-80-9 
 
 
 

1. Ennen luvan lainvoimaisuutta otettava maa-aineksen määrä: 
 
3000 m3-ktr 
 
 

 
2. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutulokset sekä 

pohjaveden havaintoputken korkeustiedot: 
 
käytetty korkeusjärjestelmä N60 

      Kmon kaupungin antaman korkopisteen mukaisesti 
 
 
 

3. Liite 1: Korjattu maisemointisuunnitelma päiväyksellä 15.6.2022 
 
 
 
 







 

 

 
Koillistie Määttä Oy                                   Y-tunnus  0693947 - 3  
Reposuontie 18                                   alv.rek. 
93830 RUKATUNTURI   

 

    
 
 
Rukasora 305-422-80-9 
 
Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailutulokset 
 
 
 
2020: lokakuu:  244,49 (kaupungin mittaama) 
    
 
 
 
2021: tammikuu:  porattu putki 244,25 
 

huhtikuu:  243,80 
 
 kesäkuu:  244,42 
 
 marraskuu:  244,55 
 
 
 
2022: huhtikuu:  243,65 
 
 kesäkuu:  244,35 
 






