MAA-AINEKSEN
OTTAMISSUUNNITELMA

Kunta:

PYHÄNTÄ

Tila:

Kivimäki 630–405-33-7

Omistaja:

Erikoisijoitusrahasto UB metsä

Vuokraaja/ luvan hakija: Koskelo Matti
Rantamänniköntie 6
90410 Oulu
p. 0400-682660

Maa-aineksen
ottamissuunnitelma:

0,39 ha

Liminka 9. päivänä heinäkuuta 2020

SISÄLLYS

-

suunnitelmaselostus

-

sijaintikartta 1:80 000

-

suunnitelmakartta 1:5 000

-

leikkaukset 1:100

-

hakemuskaavakkeet

-

valtakirja
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SUUNNITELMASELOSTUS
1. MAANOMISTUS
Ottoalue kuuluu tilaan Kivimäki 630–405-33-7, jonka omistaa Erikoisijoitusrahasto UB Metsä UB rahastoyhtiö oy. Suunnitellusta alueesta on laadittu liitteenä
oleva valtakirja UB rahastoyhtiön ja luvan hakijan Matti Koskelon kesken.
2. YLEISKUVAUS
Suunniteltu alue sijaitsee Pyhännän kunnassa Iso Lamujärvestä etelään noin 2
km. (liitekartat). Alue rajoittuu vanhaan hiekanottopaikkaan. Suunnitelma on laadittu 1993 Tieyhteys alueelle kulkee Patasuontie kautta. Tie liittyy paikallistiehen
18447.
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja välittömässä läheisyydessä ei
sijaitse suojelualueita. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee n. 1,5 km:n päässä ottoalueesta lounaaseen.
3. NYKYTILANNE KASVILLISUUDEN OSALTA, MAAPERÄOLOSUHTEET
Suunnitellulla alueella kasvaa tällä hetkellä pääosin männyn taimisto. Ympäristössä kasvaa pääosin mäntymetsä.
Maalajina on pääosin hieno hiekka ja sora.
4. POHJAVESIOLOSUHTEET JA NIIDEN SUOJELU
Alueella ei ole pohjaveden tarkkailuputkia. Pohjavedestä ei saatu varmaa havaintoa maastotöiden yhteydessä. Vuonna 1993 suunnitelmassa pohjavesi on
havaittu tasossa +163,40 N 60 järjestelmässä.
Suunnitelman alimmaksi kaivusyvyydeksi on suunnitelmassa määritetty +166,00
jolloin keskimääräisen pohjaveden päälle jää noin 2,5 m:n paksuinen suojakerros.
5. SUORITETUT MAASTOMITTAUKSET
Suunnitelmaa varten alue mitattiin 8.7.2020 satelliitti –mittauksena. Suunnitelman laadinnassa käytettiin myös apuna Maanmittauslaitoksen kartta- ja
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laserkeilaus-aineistoa. Saatavat maa-ainesten määrät on laskettu Terra Modeler
Field maastomalli- / massalaskentaohjelmalla.
Suunnitelman koordinaattijärjestelmä on ETRS TM35 ja korkeusjärjestelmä
N 60.

6. SUUNNITELTU OTTAMISMÄÄRÄ,
SUOJAETÄISYYDET

-ALUE,

AIKATAULU

SEKÄ

Ottoalue on kokonaisuudessaan n. 0,4 ha:n kokoinen ja siitä on laskettu saatavan maa-ainesta n. 7500 m3 ktr suunnitelmassa esitetyin rajauksin. Lupaa haetaan nyt 5 vuoden ajalle, joten vuotuinen ottomäärä on keskimäärin n. 1 500 m3
ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa noin 2–2,5 m.
Lähimpään tilan rajaan jää n. 150 m:n matka. Muutoin lähimmät tilat ovat yli 1
km:n päässä. Ottoalueen länsipuolella kulkevaan metsäautotiehen jää n. 30 m:n
levyinen suojaetäisyys. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee n. 1,5 km:n päässä ottoalueesta lounaaseen.
7. MAA-AINEKSEN OTTAMINEN
Ottamisalue on pieni ja ottamissyvyys on matala. Alueella ei muodostu
korkeita luiskia.
Humuskerros varastoidaan ottamisalueen reunoille varastoalueelle odottamaan
ottamistoiminnan loppumista. Pintamaat levitetään loppuvaiheessa viimeisteltyjen luiskien ja pohjan päälle. Varastoalueena voidaan tarvittaessa käyttää ottoalueen pohjaa.
Hiekan ottaminen ulotetaan alimmillaan tasoon +166.00, joka on likimäärin vanhan montun pohjan taso. Ottaminen suoritetaan käyttäen normaaleja luiskan kaltevuuksia siten, että alueen reunoille jää maata jolla voidaan viimeistellä luiskat
kaltevuuteen n. 1:3. Käytännössä ottaminen tapahtuu kaivualueella, jolloin ottoja kaivualueiden väliin jää viimeistelyyn tarvittava maa-aines.
Ottamistoiminta alkaa alueen eteläreunasta ja etenee siitä pohjoiseen päin. Liikenne ohjautuu nykyisiä kulkureittejä pitkin Patasuontien tielle ja siitä edelleen
Sydänmaantielle.
8. RAJANAAPURIT JA NAAPURIEN KUULEMINEN
Kivimäen 630-405-33-7 -tilan lähin rajanaapurikiinteistöt ovat:
630–405–12–4
630–405–13–3
Tarvittaessa rajanaapureiden kuulemismenettelyn hoitaa luvan hakija harkitsemassaan laajuudessa.
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9. TOIMINTA OTTAMISALUEELLA JA POHJAVEDEN SUOJELU
Alueella ei varastoida poltto- ja voiteluaineita. Työkoneiden osalta on valvottava,
ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydrauliikkanesteitä.
Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteet on varastoitava siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia
maaperään. Jäteöljy ja talousjäte on toimitettava asianomaisille keräyspaikoille
viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa
haudata jätteitä.
Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee tilanteen paheneminen estää ja
ryhtyä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi. Asiasta tulee ilmoittaa välittömästi Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10. ALUEEN SIISTIMINEN OTTAMISTOIMINNAN AIKANA JA SEN
JÄLKEEN
Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Luontoon kuulumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräilypaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset voidaan soveltuvin osin käyttää alueen jälkihoitoon.
Viimeistelytyötä tehdään ottamisen aikana toiminnasta poistuneilla alueilla, jolloin luiskat viimeistellään kaltevuuteen n. 1:3. Luiskan yläreunat pyöristetään
siten, että ottamispaikan reunoille ei jää teräviä luonnottoman näköisiä pinnan
muotoja vaan kaikissa viimeistelytöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin. Luiskien ja pohjan päälle levitetään 10-15 cm:n
paksuinen humuskerros läjitetyistä pintamaista ja alueen annetaan taimettua
luontaisesti. Viimeistelytyö saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä.
Pohjavedelle haitallisia aineita ei saa käyttää viimeistelyssä, vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan paikkaan.
Alue otetaan metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan loputtua. Kasvillisuus pyritään palauttamaan alueelle mahdollisimman nopeasti eli sitä mukaan kuin maata
vapautuu ottamistoiminnasta.
11. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN LUONNONARVOIHIN
Maa-aineksen otto muuttaa luonnollisesti maisemakuvaa. Alueella ei tule olemaan korkeita harjanteita eikä luiskia matalan ottosyvyyden vuoksi. Ottamisen loppuessa luiskat maisemoidaan viipymättä ja puusto palautetaan alueella mahdollisimman nopeasti. Näin toimien ottotoiminta ei voimakkaasti
muuta ympäristön ilmettä.
Maa-aineksen oton vaikutukset ovat lähinnä ottoalueeseen liittyviä ottamistoiminnan aikaisia ja jäävät siten väliaikaisiksi. Ottamissuunnitelman mukaisten
viimeistelytöiden jälkeen alue sulautuu saumattomasti lähimaastoon.
Ottotoiminnan aikanaan loputtua alue jää metsätalouskäyttöön.
MAVEPLAN OY
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