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Yleiskartta
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1:20 000

03

Suunnitelmakartta, alkutilanne

1:1 000

ja leikkaukset

1:1 000 / 1:500

Suunnitelmakartta, lopputilanne

1:1 000

ja leikkaukset

1:1 000 / 1:500
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5. Liitteet

LIITE 1

Naapurikiinteistöjen ja kohdekiinteistön
omistustiedot

LIITE 2

Naapurikiinteistöjen sijainti

LIITE 3

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

1:20 000

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 7.3.2022

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 7.3.2022
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1. Yleistä
Inno-CAD Oy on laatinut Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimeksiannosta tämän
maa-ainessuunnitelman alueelle, joka sijaitsee Suomen valtion / Metsähallituksen
omistamalla tilalla Lieksan valtionmaa 422-893-1-11 Aittokoskensärkillä, Lieksan
kaupungissa. Kylä/sijaintialue on Valtion metsämaat.
Alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin ja sillä on voimassa oleva maaaineslupa. Lupa päättyy 15.3.2022, joten tässä haetaan sille jatkolupaa 10
vuodeksi.

2. Aluekohtaiset tiedot ja suoritetut maastoselvitykset
Haja-asutusalueella oleva kohde sijaitsee Aittokoskensärkillä, Savijärven kautta
mitattuna noin 49,6 kilometrin ajomatkan päässä Lieksan keskustasta pohjoiseen. Alueelle johtava liittymä erkanee länteen paikasta, jonka lähin osoite on
Valamantie 22, Lieksa.
Kohde kuuluu Aittokoskensärkkien harjualueeseen. Maa-aines on aiemman oton
perusteella hiekkaa ja soraa. Kohteen ympäristö on metsätalouskäytössä ja
laajalti Metsähallituksen omistuksessa. Kohdealue kasvaa havupuustoa. Alueen
itä-, etelä- ja länsipuolella on myös avointa metsämaata. Lähin vesistö on idässä
virtaava Jongunjoki, ottamisalueen rajasta noin 360 metrin päässä.
Lähin rakennus koillisessa noin 400 metrin päässä kiinteistöllä 422-424-25-0.

Kohdealueen alkutilannekartta (piirustus 03) perustuu Inno-CAD Oy:n 20.5.2021
tekemään ortoilmakuvaukseen sekä GNSS-mittaukseen. Maastoon tehtiin signalointi, jonka merkit mitattiin tarkoin sekä vaaka- että pystysijainniltaan maanmittaustason satelliittipaikantimella. Alue kuvattiin sen jälkeen UAS-ortokuvaus
-kopterilla 130 metrin korkeudesta. Yhden maastopikselin kooksi saatiin tältä korkeudelta 2,5 cm.
Kuvauksesta tuotettiin signaloinnin ja ortokuvamosaiikin avulla kolmiulotteinen
pistepilvi ja siitä edelleen mittatarkka alkutilanteen korkeusmalli. Tulokset on
esitetty ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa sekä korkeusjärjestelmässä N2000.
Maastomallinnuksessa on käytetty ilmakuvatun alueen ulkopuolella sekä
peitteisillä alueilla hyväksi myös Maanmittauslaitoksen laserkeilaukseen
perustuvaa 2 metrin korkeusmallia. Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdealueella
välillä N2000 +139…+154.

Hakija pyytää kuntaa suorittamaan naapurien kuulemisen.

3. Kaavatilanne, mahdolliset suojelualueet ja alueen virkistyskäyttö
Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa.
Aluetta koskevat Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 (7.9.2020)
kaavamääräykset. Kohde sivuaa kaavassa ge-1 –aluetta:
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Arvokas harju- tai moreenialuealue (ge-1)
”Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti
arvokkaita harjualueita tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa
olla maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä maa-ainesotolle aiheutuvia
rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsätalouden rajoituksia. Merkintä mahdollistaa
myös tavanomaisen kotitarvekäytön.
Suunnittelumääräys
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä
biologiset ja maisemalliset arvot”

Kohde ei sijaitse luonnonsuojelu- ja tai Natura-alueella. eikä sen lähistöllä ole
muinaismuistokohteita. Kohdealue ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin, eikä
suunniteltua ottoaluetta ole osoitettu virkistyskäyttöön.

4. Pohjavesiolosuhteet
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen lähistöllä ei ole kaivoja
tai muita vedenottamoita. Kohteeseen on asennettu tammikuussa 2009 kaksi
pohjaveden havaintoputkea. Maastotöiden yhteydessä 20.5.2021 niistä löytyi
PVP 1, jonka sijainti on merkitty kuviin 03 ja 04. Kyseessä on muoviputki, josta
voidaan ottaa vesinäytteitä. Siitä haettiin pohjaveden pintaa, mutta havaintoputki
oli täysin kuiva:
Putki

Havaintopvm

W (N2000)

PVP 1

20.5.2021

putki oli kuiva, W siten alle +132,44 (pohja)

Havaintojen perusteella on oletettu, että pohjaveden taso suunnitellulla
ottoalueella on alempana kuin tasolla N2000 +132,44. Alin suunniteltu ottotaso
on +139,50, joten suojakerrosta oletetun ylimmän pohjaveden yläpuolelle jää
siten vähintään 7,06 metriä.

5. Vaikutukset lähiympäristön luonnonoloihin
Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläinlajeja. Ottoalueella ei ole vanhaa
metsää, metsälakikohteita eikä muita erityisiä elinympäristöjä. Ottotoiminnan vaikutukset luonnonarvoihin ja monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Ottoalueelle ei
tule myöskään vesiä ulkopuolelta muuten kuin sadantana ja alueelta lähtevä
vesimäärä on vähäinen.

6. Suunnitellut ottamistoimenpiteet
Ottamistoimenpiteen tarkoituksena on maa-ainesten sekä niiden seassa olevista
kivistä mahdollisesti murskaamalla tehtyjen lajitteiden hyödyntäminen
metsäautoteiden kunnossapitoon ja uusien rakentamiseen. Alueelle haetaan
maa-aineslupaa 10 vuodeksi. Jos murskausta tehdään, sen kokonaiskestoaika
koko lupa-aikana on maksimissaan 50 päivää. Mikäli tuo aika ylittyy, alueelle
haetaan erikseen murskauksen ympäristölupaa.
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Leikattavia maa-aineksia on koko alueella ilman pintamaita yhteensä noin
3
51 000 m ktr. Määrä perustuu arvioon, että pintamaita olisi hiekan ja soran päällä
keskimäärin 0,5 metriä.
Lupaa haetaan kuitenkin vain määrälle 40 000 m3ktr. Ottamisalueen pinta-ala
on 2,60 hehtaaria ja kaivualueen 1,06 hehtaaria. Ottamisalue sisältää varasto- ja
tukitoimintoalueet.
Alin suunniteltu ottotaso on N2000 +139,50. Mikäli pohjavettä havaitaan,
ottamista ei tulisi ulottaa alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä
havaittua pohjavesipintaa ylempänä. Ottamissuunnitelma esitetään
suunnitelmakartoissa 03 ja 04. Kaivusuuntanuolet ovat ohjeellisia.
Leikkaustasoissa täytyy suunnitelmissa esitettyjen korkeuksien lisäksi huomioida
se, ettei synny painanteita, joissa vesi seisoo. Oton aikana tarkkaillaan koko ajan
mahdollista pohjavettä. Ennen aloittamista suunnitelmassa esitetty ottamisalue
merkitään maastoon, esimerkiksi kirkasvärisillä aurausviitoilla, puupaaluilla,
kepeillä, tms.
Alueella ei ole rakennuksia tai rakennelmia. Pysyviä rakennuksia tai rakenteita ei
alueelle sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa melko lyhytaikaista (1-3 viikkoa) maaainesten jalostusta varten paikalle mahdollisesti sijoitetaan murskaus- ja
seulontalaitteita. Pintamaat varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään
hyväksi maisemoinnin yhteydessä. Otto- ja varastointialueelle ei tulla tekemään
asfaltoituja tai muita pinnaltaan tiiviitä alueita, jolloin suurin osa alueelle satavasta
vedestä pidättyy ottoalueen pintaosiin ja haihtuu.

7. Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt
Kulku alueelle tapahtuu entiseen tapaan Valamantien kautta. Tiestön
kulkukelpoisuus taataan kaikissa olosuhteissa. Alueelle johtavat metsäautotiet
ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnassa. Metsähallitus Metsätalous Oy:lle
on määritelty teiden käyttöoikeus käyttöoikeussopimuksessa, jossa
sopimusosapuolina ovat Suomen valtio, Metsähallitus ja Metsähallitus
Metsätalous Oy.

8. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 3. Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Toiminnassa pyritään siihen, että läjitetyt pintamaamassat olisivat kasalla mahdollisimman vähän aikaa (ei useita vuosia). Läjitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta
esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta (liite 3,
kohta C).

9. Jälkihoitotoimenpiteet
Alue muotoillaan tämän ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Lopulliset maaluiskat muotoillaan
ylijäämämassoilla ja pintamailla kaltevuuteen 1:2,5. Alue palautuu
metsätalouskäyttöön. Metsittyminen tapahtuu luontaisesti.
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10. Ympäristöhaittojen arviointi
Ottamistoiminta ei ole Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 vastainen, eikä se
aiheuta mahdollista pohjavesien pilaantumista, kun noudatetaan riittävää suojakerrosta. Tämän ottamissuunnitelman rajauksen sisällä toimittaessa ottaminen ei
aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, eikä myöskään tuhoa erikoisia
luonnonesiintymiä. Edellyttäen, että tämän ottamissuunnitelman ohjeita noudatetaan, ottamistoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoitusten
kanssa.
Kuopiossa 9.3.2022

Kari Nieminen
Tien- ja vesirakennusinsinööri,
Maanmittausinsinööri (AMK)
Inno-CAD Oy

LIITE 1

LIITE 1

Kohdekiinteistön omistajat sekä naapurikiinteistöt omistajineen
Kohdekiinteistön tiedot listassa viimeisenä
Maanmittauslaitos - Kiinteistötietopalvelu
Tulostettu 7.3.2022

Kohdekiinteistöllä on suuren kokonsa vuoksi lukuisia rajanaapureita,
joten kaikkia niitä ei ole järkevää tässä esittää.
Lähimpien rajanaapureiden kiinteistötunnukset on esitetty liitteen 2
kartassa.

Kohdekiinteistö
Valtion metsämaa 422-893-1-11, Lieksan valtionmaa
Metsähallitus, 0116726-7
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi
Suomen valtio
Yhteystietoja ei saatavilla
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Liite 3

YMPÄRISTÖHALLINTO

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE

PVM
9.3.2022

(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).
Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

X

Suunnitelma liittyy ympäristölupaan
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Ottamisalueen nimi

Metsähallitus Metsätalous Oy

Kunta, kylä, tilan RN:o

Lieksa, Valtion metsämaat, Lieksan valtionmaa 422-893-1-11

Ottamisalueen pinta-ala

Aittokosken sora-alue

2,60 ha

Ottamisalue sisältää varasto- ja tukitoimintoalueet, kaivualue 1,06 ha

Luvan viimeinen voimassaolopäivä
Maa-aines
(x)

Ottamismäärä
kiinto-m3 (m3ktr)

Kalliomurske
Louhe sekä siitä murskatut lajitteet
Rakennus- ja muu luonnonkivi
X Sora ja hiekka

40 000

Moreeni
Multa tai savi
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Liite 3
Kaivannaisjätteen laji(1

Kaivannaisjätteiden määrät (k-m3) Hyödyntäminen tai käsittely(4
Toiminnan tarkempi kuvaus ja
koko tuotantoaikana(2 sekä kaiympäristövaikutukset(5
Valitaan alla olevista vaihtoehdoista ja täydennetään tarvitvannaisjätteiden laatu.
taessa viereiselle riville sanallisesti
0) Kaivannaisjätettä ei synny.
1) Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen
suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle
hyödynnettäväksi.
2) Kaivannaisjätettä ei käytetä ja se varastoidaan alueelle. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, siirto lomakkeen kohtaan
E.

Pintamaita varastoidaan reuna-alueelle,
mistä ne käytetään maisemointiin.
Suuret kivet ja lohkareet murskataan
kiviainestuotteiksi. Kannot ja muu puuaines voidaan tarvittaessa hakettaa ja
viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena.

5 300 m3ktr

Pintamaa

70 m3

Kannot ja hakkuutähteet
Pysyvä(3 X
(x)

Ei pysyvä Pysyvää kaivannaisjätettä ovat pintamaiden epäorgaaninen kiviaines,
(3
X
ei pysyvää pintamaiden humus ja hakkuutähteet
(x)

Kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden lietteet
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu kaivannaisjäte:
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Liite 3

A)Ottamisalueen ympäristö(6

X

Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

B)Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (7
Kaivannaisjätteet sijoitetaan alueelle, jonka ympäristö on pääosin moreenia ja sen alla olevaa kalliota. Mahdolliset pintamaista liuenneet aineet suotautuvat lopulta
maa-aineksiin, eivätkä kulkeudu ympäristöön. Kaivannaisjätteen varastokasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla. Moreeni ym. sekä kivet ja lohkareet ovat pilaantumattomia ja pysyviä kaivannaisjätteitä. Ne eivät aiheuta pinta- tai pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Kivien ja lohkareiden rikotus sekä murskaus aiheuttavat osaltaan melu- ja pölyhaittaa.
Pintamaa- ja moreenikasoja voidaan tarvittaessa käyttää estämään melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Hakkuutähteet eivät aiheuta enempää ympäristöhaittoja
kuin normaali metsänhoitokaan. Toiminnan päätyttyä kaivannaisjätteet hyödynnetään alueen maisemoinnissa.

Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

C)Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (8
Toiminnan aikana kaivannaisjätteiden varastointi ei aiheuta erityistarkkailua lukuun ottamatta mahdollista pintamaa- ja moreenimaakasojen pölyämistä. Luvan hakijan nimeämä vastuuhenkilö tarkkailee itse ja ohjeistaa myös alueella työskenteleviä toimijoita tarkkailemaan kaivannaisjätteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia.
Kaivannaisjätteet on hyödynnetty alueen maisemoinnissa tai jalostettu tuotteeksi viimeistään toiminnan päättyessä. Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään,
maisemoidaan ja metsitetään ottosuunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti. Siten toiminnan päätyttyä ei tarvita kaivannaisjätteiden seurantaa tai tarkkailua.

Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
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Liite 3

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(9
Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään ja maisemoidaan lupaehtojen mukaisesti lupa-ajan puitteissa.
Esitetty tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta (10
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)
Pintamaat varastoidaan pääsääntöisesti louhinta-alueen rajan ja ottamisalueen rajan väliselle vyöhykkeelle.

Jätealueen perustaminen ja hoito
Ei vaadi erityistä perustamista tai hoitoa.

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta
Ympäristövaikutukset liittyvät pintamaiden mahdolliseen pölyämiseen. Ks. kohta C.

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito
Maisemointi, katso ottamissuunnitelman suunnitelmaselostus

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
X

Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
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