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Selvitys liikenteen järjestämisestä, ottamisalueen suojjaamisesta ja pintamaiden varastoinnista 

sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista, polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. 

Mahdollinen murskaus ja varastointi järjestetään ottoalueelle. 
Maa-ainesten siirroissa käytetään nykyisiä tieyhteyksiä. 
Ottamisessa noudatetaan vesi-, työturvallisuus- ja maa-aineslain ohjeita ja määräyksiä. 
Aikaisemman ottotoiminnan yhteydessä pohjavettä ei ole havaittu. 
Pintamaat varastoidaan ja käytetään lopputöissä luiskien muotoilussa ja verhoilussa. 

Direktiivin 2006/21/ EY mukaista hyödyntämiskelvotonta ainesta ottoalueella on 
pintamaat ja mahdollisesti oton aikana esiin tuleva hienoainespitoinen siitti/ savi. 
Pintamaa kuoritaan ottoalueiden pinnasta noin 10 cm kerros arviolta yht. 2 000 m3 . 
Tämä kuorittu pintamaa varastoidaan oton ajaksi ottoalueen reunoille, josta se oton 
päätyttyä levitetään muotoiluille rinteille. Mikäli hyödyntämiskelvoton siitti/ savi 
joudutaan siirtämään kelvollisen aineksen edestä käytetään se luiskien/ alueen 
muotoiluun jälkitöiden yhteydessä. Kyseisen aineksen määrä ei ole tiedossa. 
Hyödyntämiskelvottomista aineista ei aiheudu kuormitusta ympäristöön. 

Lausunto hankittu seuraavilta Pvm Seuraavia naapureita kuultu 

Nimi ja ammatti 

Antti Stenberg 
Lähiosoite 

lmarintie 94 
Postinumero 

maanmittausteknikko 

96700 
Osoitetoimipaikka 

ROVANIEMI 
Puh. toimeen kotiin 

0400-789540 
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää 

ja korjata asiakirjoja 

Nimi ja ammatti 

Kalle Kelloniemi, koneen kuljettaja 
Lähiosoite 

Kelloniementie 369 
Postinumero 

98100 
Osoitetoimipaikka 

KEMIJÄRVI! 
Puh. toimeen kotiin 

040 72 3 7809 

Pvm 

Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä. 

=1 1. valtakirja D 7. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista 

G 2. selvitys ottamisalueen omistus □ 8. vesi- ja ympäristöpiirin lausunto 

D 
ja haflintaoikeudesta 

3. maanomistajan suostumus □ 9. naapurien kuuleminen/suostumus

Q 
uos hakija ei omista tai hallitse ottamisaluetta 

4. karttaote □ 10. 

D 5. kaavaote kaavamääräyksineen □ 11. 

rxi 6. Neliä sariaa ottamissuunnitefmia. n 12. 

toimittaminen ix! Postitetaan n Noudetaan 

13 Alle- Päivämäärä 
kirjoitus Kemijärvellä 16.5 .2021 

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 

Kalle Kelloniemi 



SELOSTUS PETÄJÄSELÄN SORA-ALUEESTA 

1. HANKETIEDOT

Alueelta saatava materiaali on sora, jota jalostetaan murskaamalla käytettäväksi 
lähialueiden maanrakennuskohteisiin. 
Maa-ainesluvan hakija on Matti Kelloniemi Oy. 
Alue sijaitsee Kemijärven kaupungin eteläosassa mt.945 Isokylä-Peräposio 
itäpuolella valtionmaalla vanhalla maa-ainesalueella. 
Etäisyys Isokylältä on noin 27km. 
Alue on vanhaa maa-ainesaluetta johon Morenia Oy:lle on myönnetty maa
aineslupa. 
Lupa on loppunut. 
Tilan nimi on KEMIJÄRVEN VALTIONMAA VII. RN:o 320:893:16:1. 

2. ALUEEN NYKYTILA

Alueen pohjois-, ja itäreunalla kasvaa sekametsää.
Vanhan alueen eteläreuna on taimettunut.
Alue on kartoitettu takymetrillä N-60 korkeusjärjestelmään.
Kulmapaalujen koordinaatit on esitetty ottosuunnitelmassa.
Alueen koordinaatit: P = 73 78044 p = 73 78044

I = 3534234 i = 3534234
Koordinaattijärjestelmä KKJ 
yhtenäiskoordinaatisto (YKJ)

3. LUONNONOLOSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ

 Alue ei ole Lapin ympäristökeskuksen rajaamalla pohjavesialueella. 
Alueella ei ole rajoituksia, tai toimenpidekieltoja, jotka voisivat olla maa-ainesoton 
esteenä. 



4. SUUNNITELLUT OTTAMISTOIMENPITEET

Haemme maa-aineslupaa 2,08ha:n alueelle 35 000m3ktd ottomäärälle 10 
vuoden aikana. 
Ottaminen suoritetaan suunnitelmakartassa olevien nuolien mukaisilta kohdilta 
poikkileikkauksissa suunniteltuun syvyyteen. 
Alue paalutetaan maastoon. 
Murskaus ja materiaalin varastointi vanhalla maa-ainesalueella. 

5. TURVALLISUUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Ottamisen aikana noudatetaan yleisiä sora- ja täytemaakuoppien 
työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä. 
Maa-ainesten siirroissa käytetään nykyisiä tieyhteyksiä. 

Maa-aineksen ottamisen jälkeen suojaus rinteeseen tehdään maavallilla, 
joka saadaan pintamaasta. 

6. TOIMET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEKSI

Alueella noudatetaan Lapin ympäristökeskuksen ohjeita ja määräyksiä. 
Ottaminen suoritetaan niin, että vaikutus luontoon ja maisemakuvaan on 
mahdollisimman vähäinen. 
Ottamisen aikana suoritetaan pohjavesi pinnan tason seurantaa ja pohjaveden 
aistinvaraista tarkkailua. 
Havaitun pohjavesipinnan päälle jätetään l m:n puhdas sorakerros. 
Asennetaan pohjavesiputki 2m ottamistason alapuolelle. 
Etäisyys maantiehen on yli 20 metriä ottoalueen reunasta maantien 
keskilinjaan. 

7. MAISEMOINTI JA ALUEEN JÄLKIKÄ YTTÖ 

Soranoton jälkeen ja ottotoiminnan edetessä reunat luiskataan n. l :3 kaltevuuteen. 
Pintamaat varastoidaan ja käytetään muotoilussa ja luiskauksissa.  
Jälkityöt ja maaston muotoilut suoritetaan niin, että työn tuloksena on luonteva ja 
moni-ilmeinen maasto. 
Ottotoiminnan jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. 
Metsittämisestä vastaa Matti Kelloniemi Oy, mikäli alue ei metsity 
luonnollisesti.

Maisemoinnille ja varastoinnille pyydetään lupaa 31.12.2031 saakka.  



PllRUSTUKSET JA LDTTEET 

hakemuslomake 2 kpl 

ylciskartta 1 :200 000, rckistcrikartta 1:8000 
lupahakcmuslomakc ja ottosuunnitclmascloslus 
suunnitclmakartat 1: 1000 ja poikkilcikkaukscl 1: 1000/200 
maanomistus / vuokrasopimus
kaivainnaisjätteen jätehuoltosuunnitelma






