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Hakemuksen kohta 5)  Toimenpide:

Maa-ainestenottolupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Ketolan hiekka-alueelle, 

joka sijaitsee Kemijärven kaupungissa, Ketolassa Sarriontien varrella.  Kaupungin 

keskusta on noin 14 km etäisyydellä idässä ottoalueelta katsottuna. 

Maa-ainestenottolupaa haetaan 3.90 ha suuruiselle alueelle 

100 000m³ suuruiselle ottomäärälle, 10 (kymmenen) vuoden ajalle. 

Vuotuisen ottomäärän arvioidaan olevan 10 000m³.  Maa-ainesten ottosyvyys 

vaihtee 0-10m välillä.

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta ja lähin loma-

asutus sijaitsee noin 118m etäisyydellä. 

Suunnitellun maa-ainesalueen koillispuolella oleva Suksilampi sijoittuu lähimmillään 

noin 74m etäisyydelle ja ottoalueen rajan etäisyys Sarriontien keskilinjaan on 

noin 13m. 

Alueella on ollut aikaisemmin maa-ainesten ottotoimintaa ja aikaisemman  ottoluvan

voimassaoloaika on päättynyt 30.12.2019.

Suomen ympäristökeskuksen paikkatietopalvelun mukaan suunniteltu ottoalue 

sijaitsee pohjavesialueella, Sarrioselkä / 12320113,  jonka luokitus on 1E eli 

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.  Pohjaveden pintatason päälle jätetään 

vähintään 4 m paksuinen suojamaakerros.

Alueella ei ole voimassa olevia kuntatason kaavoja ja ITä-Lapin maakuntakaavassa

alue on merkitty kaavamerkinnällä M 4514,  Kemijärven kaupungin alueista ne, joita



ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin.  Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön 

soveltuva alue. 

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun mukaan valtakunnallisesti tai 

maakunnallisesti arvokkaaksi luokitetuilla maisema-alueilla ja Museoviraston 

karttapalvelun perusteella alueella ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. 

Lapin ELY-keskuksen aiempaan maa-ainesten ottolupahakemukseen antamien 

tietojen mukaan ottoalue sijoittuu arvokkaaksi arvotettuun harjualueeseen.

Hakijalla ei ole tiedossa muita rajoituksia tai toimenpidekieltoja, jotka voisivat olla 

maa-ainesten ottamisen esteenä.

Hakemuksen kohta 7)  Ottamiseen liittyvät järjestelyt:

Maa-ainesten ottoa suoritetaan suunnitelmakartoissa osoitetulla alueella 

ottosuuntanuolien mukaisesti ja poikkileikkauksissa esitettyyn alimpaan ottotasoon. 

Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu  +215.50 (N2000). 

Alueelta saatavat maa-aines on hiekkavaltaista, joka käytetään sellaisenaan 

lähialueiden tarpeisiin. Maa-ainesten murskaamiselle ei ole tarvetta.

Pohjaveden pintatason päälle jätetään vähintään 4 m paksuinen suojamaakerros.

Maa-ainesten siirtoja varten käytetään yleisiä tieyhteyksiä ja ottoalueelle johtavalle 

tielle laitetaan puomi estämään alueen luvatonta käyttöä.

Ottotoiminnan aikana työturvallisuutta edistetään luiskaamalla syntyneet rintuukset 

loivemmiksi ja tarvittaessa jyrkät rintuukset aidataan. 

Poistettavaa pintamaata arvioidaan olevan alueella noin 0.25 ha alueella  yhteensä 

noin 500m³. Poistetut pintamaat varastoidaan ottoalueen laidoille käytettäväksi  

ottoalueen maisemoinnin yhteydessä. Lisäksi ottoalue sijoittuu Lapin ELY-

keskuksen tietojen mukaan arvokkaaseen harjuun, jolloin ottoalueen laajentaminen 

täysin neitseellisille alueille ei Ely-keskuksen arvion mukaan ole mahdollista.  

Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan jo ottotoiminnan aikana. 



Polttonesteitä tai voiteluaineita ei varastoida ottoalueella ja niiden käsittelyssä 

noudatetaan lupaviranomaisen ohjeita. Mikäli työkoneelle täytyy tehdä jokin 

välttämätön korjaustoimenpide, jota ei voida toteuttaa muualla, käytetään työkoneen

alla alustana öljynimeytysmattoa tai muuta vastaavaa alustaa, jolla öljypitoisten 

yhdisteiden pääsy maaperään estetään.

Ottoalueella ei myöskään varastoida jätteitä.  

Ottoalueen nurkkapisteet ja ottoalueen rajat sekä alin ottotaso merkitään maastoon 

ennen maa-ainesten ottotoiminnan aloittamista.

Hakemuksen kohta 8)  Maa-ainesten ottaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta:

Maa-ainesten ottamiseen haetaan lupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Maa-ainesten ottotoiminta aloitetaan olemassa olevan  montun kohdalta ja kaikki 

maa-ainesten ottotoiminta toteutetaan tämän lupa-hakemuksen ja annettujen 

lupamääräysten mukaisesti. Pohjaveden pintatason päälle jätetään koskematonta 

pintamaata vähintään 4m paksuinen suojakerros, jolloin toiminnasta ei aiheudu 

pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.  

Lupa  maa-ainesten ottoon ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta voidaan 

myöntää, koska:

 ottamistoiminta kohdistetaan jo aikaisemmin ottotoiminnassa olleelle alueelle

ja kaikki ottotoimet tehdään tämän lupahakemuksen mukaisesti.

Pohjaveden pintatason päälle jätetään koskematonta suojamaakerrosta 

vähintään 4m. Mikäli alueella joudutaan tekemään työkoneiden 

välttämättömiä huoltotoimenpiteitä (kyseessä ainoastaan ennalta-

arvaamaton ja odottamaton mutta luonteeltaan lievähkö vikatilanne, joka 

vaatii välitöntä korjausta syntypaikallaan), käytetään ko. toimenpiteen aikana 

pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi työkoneen alla suoja-alustana 

öljynimeytysmattoa tai muuta vastaavaa alustaa, jolla öljypitoisten 

yhdisteiden pääsy maaperään estetään.

 toiminnan aloittaminen ja ottotoimien kohdistaminen jo ennestään 

ottotoiminnassa olleelle alueelle ei tee lupa-asian muutoksenhakua 

hyödyttömäksi.  

 ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituiseen asumiseen 



tarkoitettuja rakennuksia ja lähin loma-asumiseen tarkoitettu rakennus 

sijaitsee noin 118m etäisyydellä ja ottoalueen lähiympäristössä ei ole 

erityisen häiriintyviä kohteita kuten sairaalaa, päiväkotia, hoito- tai 

oppilaitosta

 maa-ainesten ottotoiminta ei ole ristiriidassa alueen 

maankäyttösuunnitelmien kanssa 

Maa-ainesten ottotoiminnan vakuudeksi Napapiirin Kuljetus Oy asettaa 

lupaviranomaisen määräämän omavelkaisen takauksen. Vakuuden määräksi 

ehdotetaan 14 500€ suuruista summaa, summa on laskettu Pelkosenniemen-

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päättämän maa-ainestaksan 

(Ymptervltk 26.2.2019 § 13) mukaisesti.


