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Kontiolahden kunta
Ympäristöpalvelut
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, KONTIOMÄEN SORA-ALUE, 276-402-13-190

Destia Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen
Kontiolahden kunnassa sijaitsevalle Kontiomäen sora-alueelle (kiinteistö
Kontiomäen sora-alue, 276-402-13-190).
Alueella on 30.9.2020 voimassa maa-aineslupa ja toistaiseksi voimassaoleva
ympäristölupa soran murskaukselle sekä päällysteaseman sijoittamiselle.
Destia Oy hakee lupaa aloittaa hakemusten mukainen toiminta lupamääräyksiä
noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätösten
lainvoimaiseksi tuloa. Perustelut on esitetty hakemustekstissä. Hakija sitoutuu
asettamaan ao. luvan mukaisen vakuuden välittömästi lupapäätöksen
antamisen jälkeen. Hakija jättää vakuuden suuruuden lupaviranomaisen
päätettäväksi.
Lupapäätöksen pyydämme lähettämään osoitteella:
Destia Oy / kiviaines, Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio ja/tai sähköisesti
tiina.ullgren@destia.fi.
Destia Oy vastaanottaa vain verkkolaskuja tai toimittajaportaalin kautta
tehtyjä laskuja.
Verkkolaskutusosoite: 003721630263
Operaattori: Basware Einvoices Oy
OVT-tunnus: 003721630263
Välittäjätunnus: BAWCFI22
Laskussa tulee mainita aina viitehenkilön (Tiina Ullgren) nimi.

Destia Oy
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa
P. (+358) 020 444 11
F. (+358) 020 444 2297
www.destia.fi

Y-tunnus/Business ID 2163026-3

Maa-ainesten ottamissuunnitelma
Kontiomäen sora-alue, Kontiolahti
Kontiomäen sora-alue, 276-402-13-190
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1 TIEDOT HANKKEESTA
1.1

Hakija
Hakija
Yhteystiedot

Y-tunnus
Yhteyshenkilöt

Destia Oy, Kiviaines ja kiertotalous
Neilikkatie 17
PL 206
01301 Vantaa
2163026-3, kotipaikka Vantaa
Lupa-asiat:
Tiina Ullgren, maa-ainesvastaava, p. 040 647 1859
Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio
Työmaatoiminta:
Terho Klemetti, työnjohtaja, p. 040 569 2595
Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@destia.fi

1.2

Alueen tiedot
Kiinteistö

Kontiomäen sora-alue, 276-402-13-190

Omistaja

Destia Oy

Kunta ja kylä

Kontiolahden kylä, Kontiolahti

Tieosoite

Kontioniementie 14, Kontiolahti

Kiinteistön pinta-ala

6,00 ha

Ottamisalueen (=kaivualue)
pinta-ala
5,5 ha

1.3

Kokonaisottomäärä

550 000 m3ktr

Lupa-aika

15 vuotta

Lupahistoria ja -tilanne
Kontiomäen sora-alueella on ollut ottotoimintaa jo vuosikymmeniä. Alueella on
Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnan päätöksellä 18.8.2010 § 166 myöntämä maaaineslupa 300 000 m3ktr kokonaisottomäärälle (vaihe I); lupa päättyy 30.9.2020. Alueella
on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa murskaus- ja päällystemassa-asemien
toiminnoille.
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1.4

Toiminto, joille lupaa haetaan
Maa-aineslupa
Destia Oy hakee Kontiolahden kunnan lupaviranomaiselta maa-aineslain (555/1981)
mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen 550 000 m3ktr kokonaisottomäärälle (vaiheen I
loppuosa sekä vaihe II). Lupaa haetaan 15 vuodeksi.
Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Destia Oy hakee alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten
ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman. Pykälän mukaan
maa-ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä
noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja
kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi
aiheuttaa.
Hakemuksenmukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut maaainestenottoa ja jalostusta jo aiemmin. Alueella on 30.9.2020 saakka voimassa oleva lupa
maa-ainesten ottamiseen ja alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa soran
murskaukselle.
Toiminta ei sijoitu luonnontilaiselle alueelle, vaan avatulle maa-ainestenottoalueelle.
Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön, tai
vahingoita koskematonta luontoa. Toiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäytön
suunnitelmien kanssa; alue on yleiskaavassa osoitettu maa-ainesten ottoon. Alueen
ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia.
Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia,
eivät pysyviä.
Tässä ottamissuunnitelmassa on esitetty, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.
Suunnitellulla kaivualueella ei ole kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä
kauneusarvoja tai luonnonesiintymiä. Toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle
vaaraa tai haittaa, koska toiminta järjestetään ottamissuunnitelman sekä toistaiseksi
voimassaolevan ympäristöluvan mukaisesti. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä.
Hakija sitoutuu asettamaan hyväksyttävän vakuuden mahdollisten vahinkojen
korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalta.
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2 TIEDOT ALUEESTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ
2.1

Sijainti ja tieyhteydet
Alue sijaitsee Kontiolahden kunnan Kontiolahden kylässä. Alueesta käytetään nimitystä
Kontiomäen sora-alue. Suunnitelma-alue sijoittuu Kontioniementien (tie 5051) välittömään
läheisyyteen Kajaanintien (valtatie 6) ja Kontioniementien risteyksen luoteispuolelle.
Alueen luoteisosa rajoittuu rautatiealueeseen. Alueen sijainti- ja maastokartta on esitetty
kuvissa 1 ja 2 sekä ilmakuva kuvassa 3.
Taulukko 1. Alueen koordinaatit
N
ETRS-TM35FIN
6958425
ETRS-GKn
6958004
YKJ
6961340

E
645529
30492187
3645760

Kontiomäen sora-alue

Kuva 1. Suunnitelma-alueen sijainti
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Kuva 2. Suunnitelma-alueen sijainti

Kuva 3. Suunnitelma-alueen ilmakuva

2.2

Kiinteistöt ja niiden omistajat
Suunnitelma-alue sijoittuu kiinteistölle Kontiolahden sora-alue 276-402-13-190, jonka
omistaa Destia Oy. Kiinteistörekisterin karttaote on esitetty liitteessä 1 ja hakemuksen
kohteena olevan kiinteistön lainhuuto on esitetty liitteessä 2.

2.3

Sijaintipaikan rajanaapurit ja muut asianosaiset
Ottotoiminnan kohteena olevalla kiinteistöillä on neljä rajanaapurikiinteistöä (kuva 4).
Pohjoisosastaan suunnitelma-alue rajautuu rautatiealueeseen. Rajanaapurikiinteistön
omistajien yhteystiedot on esitetty suunnitelman liitteessä 3. Lähin asuinrakennus sijoittuu
noin 70 metrin etäisyydelle kaivualueen reunasta mitattuna Pihlajamäen tilalle 276-402-
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92-0. Kiinteistön rakennus sijaitsee junaradan toisella puolen ja kiinteistöjen väliin on
rakennettu meluvalli.
Pihlajamäki
276-402-92-0
Lunastusyksikkö
276-871-1-3*

Kontiomäki
276-402-13-191

Lepolankangas
276-402-13-313

Harjula
267-402-13-265

Kuva 4. Suunnitelma-alueen rajanaapurikiinteistöt (valkoiset ja mustat) sekä lähin asuinrakennus
(valkoinen ympyrä). *Rataosa 1707 Joensuun asemakaava-alueen raja – Kontiolahden asema

2.4

Kaavoitus
Kontioniemen osayleiskaavassa (hyväksytty Kontiolahden kunnan kunnanvaltuustossa
31.10.2016 § 47) suunnitelma-alue sijoittuu EO-merkinnällä osoitetulle maa-ainesten
ottoalueelle sekä pohjavesialueelle (pv). Alueen läpi kulkee myös ohjeellinen
moottorikelkkailu-ura. Ote osayleiskaavasta on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Ote Kontioniemen osayleiskaavasta. Suunnitelma-alue merkitty punaisella ympyrällä.
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Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 (Joensuun seudun seutuvaltuusto hyväksynyt
2.12.2008) suunnitelma-alueelle kohdistuu aluemerkintä EO/so (seudullisesti merkittävä
soran tai hiekan ottoalue) sekä pohjavesialuemerkintä (pv). Lisäksi alueen läpi kulkee
moottorikelkkareitti. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta 2020. Suunnitelma-alue on merkitty punaisella
ympyrällä.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa (ympäristöministeriö vahvistanut 18.8.2016)
suunnitelma-alueelle kohdistuu merkintä EO1-p. Merkinnällä osoitetaan vähintään
seudullista merkitystä omaavia soranotto-alueita, joista on selvitetty luonnonsuojelun
tavoitteiden, pohjaveden hankinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus
Lisämerkinnällä -p osoitetuilla alueilla on otettava huomioon pohjavesien suojelu ja
huolehdittava maaperäolosuhteista riippuen riittävän suojakerroksen jättämisestä
ainestenoton alarajan ja pohjaveden pinnan ylärajan väliin siten, ettei haitallisia aineita
pääse pohjaveteen. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 7.

Suunnitelma-alue

Kuva 7. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta 2020.
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2.5

Maaperä ja topografia
Suunnitelma-alueen maaperä on soravaltainen reunamuodostelma, jonka pintamaalaji on
hiekkamoreenia ja pohjamaalaji soraa.
Suunnitelma-alueen korkein kohta on alueen eteläosassa ottoalueiden rajakannaksella
noin tasolla +129 m (N2000) ja matalin kohta on nykyisen montun pohjalla noin tasolla
+107,5 m.

2.6

Maankäyttö ja maisema
Suunnitelma-alue on olemassa oleva soranottoalue, ja suunnitelma-alueen naapuritiloilla
on niin ikään maa-ainesten otto- ja jalostustoimintaa. Puusto on poistettu sieltä, missä
maa-aineksia on otettu. Alueella kasvaa puustoa ainoastaan jonkin verran kiinteistön
luode- ja koillisrajoilla. Alueen ympäristö on maankäytöltään maa- ja metsätalousvaltaista
haja-asutusaluetta.
Suunnitelma-alue sijoittuu Jaamakankaan itäosaan. Tien ja ottoalueen välillä on eri-ikäistä
suojapuustoa, joten alue ei erotu selvästi tieltä katsottuna. Asutuksen suuntaan
näköyhteyttä ei ole suojapuuston ja maastonmuotojen vuoksi. Lähimmän
asuinrakennuksen ja ottoalueen väliin on rakennettu meluvalli, mikä osaltaan estää
näköyhteyden asutuksen suunnasta.

2.7

Luonto ja muinaismuistot
Suunnitelma-alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja. Ottoalueen metsä on
pääosin kaadettu, joten alue ei ole enää luonnontilainen. Alueella kasvaa paikoin sekalaista
taimikkoa ja pintamaat on poistettu jo otetulta alueelta kokonaan. Tämän suunnitelman
mukainen ottoalue ei siten ole luonnontilassa.
Alueen läheisyyteen ei sijoitu Natura 2000-verkostoon kuuluvia suojelualueita tai
muinaisjäännöksiä. Lähin luonnonsuojelualue, Anttilan luonnonsuojelualue, sijoittuu noin
1,5 kilometrin etäisyydelle suunnitelma-alueesta luoteeseen.

2.8

Pintavesi
Suunnitelma-alueen itäpuolelle, noin 110 metrin etäisyydelle Kontioniementien toiselle
puolelle sijoittuu Kontiolampi. Muita pintavesistöjä ei sijoitu alueen läheisyyteen.

2.9

Pohjavesiolosuhteet ja havaintopaikat
Suunnitelma-alue sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle Jaamakankaan pohjavesialueelle
(0727602 B, kuva 8). Vuonna 2020 pohjavesialueet 0727602 A Jaamankangas, 0727602 B
Jaamankangas ja 0727603 Sairaalasuo yhdistetään yhtenäiseksi pohjavesialueeksi 0727602
Jaamankangas (luokka 1E). Yhtenäisen Jaamankankaan pohjavesialueen rajaus on esitetty
kuvassa 9.
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Kuva 8. Jaamankankaan pohjavesialue 0727602 B; suunnitelma-alue vihreällä

Kuva 9. Jaamankankaan pohjavesialue 0727602, suunnitelma-alue keltaisella ympyrällä

Kiinteistöllä Harjula (267-402-13-265) on pohjavesiputki HP1 (kuva 10), josta pohjaveden
korkeutta on seurattu säännöllisesti Destian toimesta vuodesta 2009 lähtien. Maaaineslupavelvoitteena pohjaveden pinnankorkeutta on mitattu 4 kertaa vuodessa. Vuosina
2009 – 2020 pohjaveden korkeus on vaihdellut tasoilla +94,31…+95,37 (N2000), keskiarvon
ollessa +94,82 (N2000).
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Kuva 10. Pohjavesiputken HP1 sijainti. Putki merkitty sinisellä pisteellä.

3 OTTAMISTOIMINTA
3.1

Suunnitelma-aineisto
Tämän suunnitelman pohjana ovat alueen aiempi ottamissuunnitelma, aiemmat viranomaisluvat ja niihin liittyvät hakemukset, lausunnot, ympäristöhallinnon
paikkatietoaineisto, alueella tehdyt tarkkailutulokset, maastohavainnot ja hakijan kokemus
aiemmista vastaavista hankkeista.
Suunnitelmapiirustukset perustuvat Destian tekemään UAV -ilmakuvaukseen vuonna
2019, josta laadittiin kolmiulotteinen maastomalli, jota on käytetty korkeuskäyrien
tulostuksessa,
massalaskelmissa
sekä
leikkauspiirustusten
teossa.
Suunnitelmapiirustuksissa on käytetty tasokoordinaattijärjestelmää ETRS-GK30 ja
korkeusjärjestelmää N2000.

3.2

Otettava kiviaines ja sen käyttö
Otettava kiviaines on soraa ja hiekkaa. Kiviaines käytetään joko sellaisenaan tai jalostetaan
seulomalla tai murskaamalla erikokoisiksi soralajikkeiksi. Kiviaines käytetään tie- ja
muuhun infrarakentamiseen sekä talonrakentamiseen. Vuosittainen ottamismäärä
vaihtelee käyttötarpeen mukaan.

3.3

Suunnitelma-alue, pinta-alat, ottamismäärät ja -aika
Suunnitelma-alue on suunnittelun ulkoraja ja sen pinta-ala on noin 6,0 hehtaaria.
Suunnitelma-alueeseen sisältyy ottamisalueen lisäksi sen ympärille jätettävä suojapuusto.
Suunnitelma-alueen sisäpuolella on 5,5 hehtaarin suuruinen ottamisalue (=kaivualue), jolta
maa-ainesta otetaan. Tälle alueelle sijoittuvat myös muut ottamiseen liittyvät toiminnot:
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maisemointi kokonaisuudessaan, tukitoimintojen alue, tuotteiden ja pintamaan
varastointi, kulkuyhteydet jne. Ottamisalueen rajaus myötäilee aikaisemman maaainesluvan mukaista kaivualuerajausta.
Kokonaisottamismäärä on 550 000 m3ktr. Lupaa haetaan 15 vuodeksi, jolloin laskennallinen
vuosittainen ottomäärä on noin 36 700 m3ktr. Määrä kuitenkin vaihtelee merkittävästi
vuosittain markkina- ja työtilanteen mukaan.

3.4

Ottamisjärjestys- ja taso
Ottamisjärjestys, ottamistasot ja maastonmuotoilu on esitetty suunnitelmapiirustuksissa:
1: Nykytilanne ja maastonmuotoilu 1:2000
2: Pituusleikkaus A-A ja poikkileikkaukset PL 60-180 1:2000/1:500
Suojaetäisyys naapurikiinteistöihin on vähintään kymmenen (10) metriä lukuun ottamatta
niitä kiinteistöjä, joissa on maa-ainesten ottotoimintaa, otto ulotetaan kiinteistön rajoille
saakka. Raja-alueilla tapahtuva otto sovitaan naapuritilan omistajien edustajien kanssa.
Ottaminen ulotetaan tasoon +100,00 (N2000), jolloin suojakerrospaksuus ylimpään
havaittuun pohjavesipintaan on vähintään 4,6 metriä ja keskimääräiseen havaittuun
pohjavesipintaan yli 5 metriä.
Ottotoiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja
alue siistitään. Jälkihoitotoimenpiteet on kuvattu tarkemmin kappaleessa 7.

3.5

Tukitoimintojen alue ja polttonesteiden varastointi
Alueelle rakennetaan murskausurakkakohtainen tukitoimintojen alue, jolla sijaitsevat
toimisto- ja taukotilat sekä polttonesteiden varastointialue. Alueella varastoidaan
polttonesteitä vain toimintajaksojen aikana koneiden ja laitteiden sen hetkistä tarvetta
vastaava määrä. Säiliöiden alla oleva maaperä suojataan tiiviillä öljynsuojamuovilla, jonka
päällä on rikkoutumisen estävä hienojakoinen maa-aineskerros. Polttoainesäiliöt ovat
kaksoisvaipallisia ja ylitäytönestimillä varustettuja.
Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan
murskauslaitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastokontissa. Varastoitava määrä on
enintään 200 kg. Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä estää
mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään.

3.6

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Murskeet kuljetetaan kuorma-autoilla. Liikennettä on aktiivisina aikoina noin 10–30 autoa
vuorokaudessa. Toisaalta on myös kausia, jolloin alueella ei ole lainkaan toimintaa eikä
liikennettä.
Kulku alueelle tapahtuu Kontioniementie 14: n kohdalta erkanevasta liittymästä. Liikenteen
määrä vaihtelee huomattavasti rakennushankkeiden sekä sorajalosteiden ja maa-aineksen
menekin mukaan. Kuormaus ja kuljetus tapahtuvat alueella arkisin klo 6.00-22.00
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3.7

Koneet ja laitteet
Ottamisessa käytetään tavanomaisia maarakennuskoneita: kaivinkoneita ja
pyöräkuormaajia. Materiaalin jalostamiseen voidaan käyttää siirrettävää seulaa.
Murskauslaitokselle on ympäristönsuojelulain mukainen toistaiseksi voimassa oleva
ympäristölupa. Sorajalosteiden ja maa-aineksen kuljetukset tehdään kuorma-autoilla.

3.8

Turvallisuus ja merkinnät
Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan. Kaivualueen rajat on pääosin paalutettu
maastoon. Alin ottotaso on merkitty korkokolmioin siten, että ottamissyvyyttä ja -tasoa
voidaan seurata ja valvoa. Ottamistoiminnan aikana jyrkät rintaukset suojataan
huomionauhalla turvallisuuden varmistamiseksi.

4 KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
Kaivualueen pintamaata on poistettu aikaisempina toimintavuosina arviolta noin 5,0
hehtaarin suuruiselta alueelta. Varastossa olevaksi määräksi arvioidaan noin 5 000 m3.
Pintamaat on välivarastoitu otetun alueen reunoille, ja osaa pintamaista on käytetty
meluvallin tekoon. Noin 2 000 m3 pintamaata on vielä poistamatta
Toiminnassa ei synny ylijäämämateriaalia tai muuta sivukiveä, sillä kaikki käyttökelpoinen
maa-aines hyödynnetään. Pintamaa hyödynnetään kokonaisuudessaan alueen
kasvukerroksessa ottamisen päätyttyä. Mahdollinen jalostukseen kelpaamaton maa-aines
esim. moreeni hyödynnetään alueen muotoilussa.
Pintamaat sijoitetaan siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laadun huonontumista.
Varastointi tehdään luonnontilaisella, pintamaan omaavalla alueella.
Alueelta peräisin oleva puhdas pintamaa ei aiheuta
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteenä 4.

ympäristövaikutuksia.

5 TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Maa-aineksen ottotoiminnan tarkkailu
Alueelta otettavien maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaisille
vuosittain maa-aineslain 23a §:n mukaisesti.
Kaivualueen pinta-alaa sekä ottosyvyyttä seurataan tarvittaessa oton etenemisen mukaan
säännöllisin mittauksin. Mittaus tehdään silloin, kun otto on selvästi edennyt ja tilanne
maastossa muuttunut niin, että mittaus on oton jatkamiseksi tarpeen. Mahdolliset
mittaukset tehdään vuoden lopussa lumettoman maan aikaan. Ottamisen eteneminen
käydään valvontaviranomaisen kanssa läpi vuosikatselmuksilla.
Pohjaveden tarkkailu
Pohjaveden pinnankorkeutta esitetään tarkkailtavaksi vuosittain päättyvän maaainesluvan mukaisesti. Mittaustulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle vuosittain
ottomäärätietojen raportoinnin yhteydessä.
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET NIIDEN LIEVENTÄMISEKSI
6.1

Vaikutukset maisemaan, luonnonolosuhteisiin ja pinta- ja pohjavesiin
Maisema
Maa-ainesten ottaminen muuttaa pysyvästi maaston paikallisia korkeussuhteita.
Hakemuksen mukainen ottamisalue on osa olemassa olevaa soranottoaluetta. Nyt
suunniteltu ottotoiminta on vastaa ottamisalueen osalta aikaisempaa lupaa, ottosyvyyttä
on tarkoitus madaltaa tasoon +100 saakka ympäröivien maa-ainesalueiden lupien
mukaisesti. Kaivu on suunniteltu siten, että se yhtyy luontevasti ympäröivään
maanpintaan. Pitkällä aikavälillä maisema palautuu metsäiseksi.
Kaukomaisemassa ottotoiminta ei aiheuta merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen
nähden.
Luontoarvot
Suunnitellulla ottoalueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia metsä-,
luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai muita
luontokohteita. Suunnitellulla ottamisalueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa
olevia uhanalaisten lajien esiintymiä. Suunniteltu ottamisalue ei ole luonnontilaista, joten
suojelullisesti arvokkaalle lajistolle ei alueella ole soveltuvaa elinympäristöä.
Ottamistoiminnalla näin ollen ei ole tiedossa merkittäviä vaikutuksia suojeltaviin eläin- tai
kasvilajeihin.
Maa-ainesten ottaminen hävittää tilapäisesti alueen metsäkasvillisuuden ja sen tarjoamat
elinympäristöt. Toisaalta soranottoalueen on havaittu tarjoavan elinympäristöjä
esimerkiksi kuivia paahdeympäristöjä suosiville lajeille, esim. kasveille ja perhosille.
Pystysuorat sorarintaukset voivat toimia mm. törmäpääskyjen pesäpaikkoina.
Paahdeympäristöjen muodostuminen tullaan ottamaan huomioon Kontiomäen soraalueen jälkihoitotoimenpiteiden yhteydessä.
Maisemoinnilla ympäristö palautetaan pitkällä tähtäimellä luonnontilaiseksi metsämaaksi.
Metsittymistä edistetään palauttamalla alueelle pintamaakerros ja tarvittaessa
istuttamalla puuntaimia. Lisäksi esim. etelään/lounaaseen viettävät reunaluiskat voidaan
jättää paahderinteiksi. Ottamisen päätyttyä alue palautuu metsätalouskäyttöön. Pitkällä
ajanjaksolla alueen luontoarvot palautuvat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä
Toiminnan lähtökohta on, ettei siitä saa aiheutua muutoksia alueen vesien laatuun tai
määrään. Öljytuotteiden käsittely ja pienimuotoinen varastointi järjestetään siten, ettei
niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Asianmukaisesti toteutettu
ottaminen ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Hakemuksen mukaisella
toiminnalla ei ole vaikutusta alueen ympäristöön.
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6.2

Melu- ja pölyvaikutukset
Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Toiminnassa melua syntyy
murskauksessa, kuljetuksissa, kuormauksessa ja seulonnassa. Merkittävin yksittäinen
melunlähde on murskauslaitos. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälyttimien ääni,
voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön vaihtelee mm.
sääolosuhteiden ja vuorokaudenajan mukaan.
Pölypäästöjä syntyy murskausprosessin eri vaiheissa ja jonkin verran murskeen siirrossa
(kuormaus, kuljetukset) ja seulonnassa. Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat
useat tekijät, kuten murskauksessa ja seulonnassa valmistettavan tuotteen raekoko, raakaaineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet.
Melun- ja pölynhallinta sekä -torjunta tehdään ympäristölupapäätöksen mukaisesti.
Melu- ja pölyvaikutukset ovat toiminnanaikaisia. Hakemuksen mukainen soranotto ja
jalostus vastaa alueen aiempaa toimintaa. Toiminnan aikana saadun tiedon perusteella
hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta alueen
ympäristöön
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7 JÄLKIHOITO JA ALUEEN TULEVA KÄYTTÖ
Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois ja alue
siistitään. Kaivualueen luiskat rautatiealuetta ja Lepolankangas -kiinteistöä vasten
loivennetaan
kaltevuuteen
n.
1:3
suunnitelmapiirustusten
mukaisesti.
Maisemointiluiskauksien tekeminen aloitetaan jo ottamisen aikana. Etelään/lounaaseen
viettävät luiskat voidaan tapauskohtaisesti jättää kaltevuudeltaan vaihteleviksi
paahderinteiksi. Tällöin aurinko pääsee paistamaan joko suoraan pohjakerrokseen tai
paljaaseen mineraalimaahan, minkä vuoksi lämpötila nousee maanpinnassa muuta
ympäristöä korkeammalle luoden ihanteelliset olosuhteet paahdelajistolle.
Paahdeympäristöjen lajistoa voi levitä alueelle luontaisesti riippuen ympäröivän alueen
lajistosta.
Alueen pohjalle levitetään humuspitoisia pintamaita puuston ja muun kasvillisuuden
kasvualustaksi. Maisemointiin käytetään alueelta kuorittuja pintamaita ja tarvittaessa
muualta tuotua puhdasta pintamaata. Mikäli alueelle tuodaan pintamaita muualta, ne
hyväksytetään valvovalla viranomaisella ennen alueelle tuontia.
Muotoilun ja pintamateriaalin levityksen jälkeen alueen kasvillisuus palautetaan
luontaisesti taimettuen tai istuttamalla alueelle puuntaimia. Alueen lopullinen jälkikäyttö
on metsätalous. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että alueelle muodostuisi valoisa, avoin
ja helppokulkuinen kangasmetsä. Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäytön
suunnitteluun tulee oleellisia muutoksia luvan aikana, jälkihoitosuunnitelma päivitetään
muutosten mukaiseksi ottamistoiminnan loppuvaiheessa. Kaiken kaikkiaan aluetta
hoidetaan järjestelmällisesti jo ottamisen aikana niin, että alue siistiytyy ja säilyy ottamisen
päätyttyä ihmisille ja ympäristölle turvallisena ja kulkukelpoisena.

Kuopiossa 22.5.2020
Destia Oy
Kiviaines ja kiertotalous

Tiina Ullgren
maa-ainesvastaava
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Saatavissa:
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Suomen ympäristökeskus 2010. Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa – Paras
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sääntelyä varten. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. Saatavissa verkkojulkaisuna (ISSN
1796-1653):
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LIITE 2 1/2
LAINHUUTOTODISTUS 25.11.2019
Rekisteriyksikkö 276-402-13-190 KONTIOMÄEN SORA-ALUE

Sivu 1 (1)

Perustiedot
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Arkistoviite:

276-402-13-190
KONTIOMÄEN SORA-ALUE
Tila
Kontiolahti (276)
2:675

Rekisteröintipvm:
Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:

7.1.1981
6,000 ha
6,000 ha

Lainhuutotiedot
1)

Lainhuuto 21.4.2008
Asianumero:
Arkistoviite:

713/21.4.2008/928
713:2008:LH:928

Omistusosuus:
Omistajat:
Saanto:

1/1
Destia Oy, 2163026-3
Apportti 21.12.2007

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 25.11.2019.
Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.
Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

LIITE 2 2/2
Liite: Yhteystietoja

Omistajien yhteystietoja
Tila 276-402-13-190, KONTIOMÄEN SORA-ALUE
Destia Oy, 2163026-3
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.

Sivu 1 (1)

LIITE 3

Omistajien yhteystietoja
Tila 276-402-13-191, KONTIOMÄKI
Lukkarinen, Eero Kalevi
Mäkitie 6 A 1, 80100 JOENSUU
Lukkarinen, Ilkka Tapio
Hirvitarhantie 3, 81100 KONTIOLAHTI
Lukkarinen, Markku Olavi
Persiljakatu 11 B 3, 33710 TAMPERE
Lukkarinen, Timo Juhani
Metsätähdentie 6, 80710 LEHMO
Tolvanen, Pirkko Liisa Helinä
Rakentajantie 1 A 1, 81100 KONTIOLAHTI
Tila 276-402-13-265, HARJULA
Kontiolahden kunta, 0169048-8
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi
Tila 276-402-13-313, Lepolankangas
Kontiolahden kunta, 0169048-8
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi
Lunastusyksikkö 276-871-1-3, Rataosa 1707 Joensuun asemakaava-alueen raja - Kontiolahden asema
Suomen valtio
Yhteystietoja ei saatavilla
Väylävirasto, 1010547-1
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.

LIITE 4 1/2

YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM 21.5.2020

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

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

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Destia Oy
Ottamisalueen nimi
Kontiomäen sora-alue
Kunta
Kontiolahti

Kylä
Kontiolahti

Tilan RN:o
276-402-13-190

Ottamisalueen pinta-ala
5,5 ha
Luvan viimeinen voimassaolopäivä
Maa-aineslupa päättyy 30.09.2020. Ympäristölupa toistaiseksi voimassa oleva
Ottamismäärä (m3-ktr)

Otettava maa-aines
Kalliokiviaines (murske, louhe)
Rakennus- ja muu luonnonkivi
Sora ja hiekka

550 000

Moreeni
Multa tai savi
2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji (1

Arvio kaivannaisjätteen
kokonaismäärästä
(m3-ktr) (2

Pilaantumaton

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely (3

Valitse 1, 2
ja/tai 3

Ei pysyvä maa-aines
Pintamaa
Kannot ja hakkuutähteet
Pysyvä maa-aines

2 000

1, 3

Varastoidaan/on varastoitu alueen
reunoille, käytetään maisemointiin

100

2

Energiahyötykäyttö

Kivipöly tai kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet
Muu, mitä?

Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

Mitä?
max 2 100
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A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista (4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta (7
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta (8
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

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)
Tiina Ullgren, Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio, 040 647 1859, tiina.ullgren@destia.fi

☒ LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN 1)
Maa-aineslaki 555/81
(Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu
tiesuunnitelmaan, Maankäyttö ja rakennuslaki 126 §)
☐ HAKEMUS LUVAN JATKAMISEKSI
(MAL 10.3 §)
Viranomainen täyttää
Tunnus

Saapui

Päätöksen pvm ja §

1. Hakija

Nimi ja ammatti
De
Destia Oy / Kiviaines
Selite
Lähiosoite

ja kiertotalous

Viestikatu 1-3
Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin toimeen / kotiin

70600 Kuopio

040 647 1859

Nimi ja ammatti
2. Kiinteistön omistaja Selite
Destia Oy
Lähiosoite

Kotipaikka

Neilikkatie 17
Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin toimeen / kotiin

01300 Vantaa

020 444 11

Kaupunginosa / Kunnan osa ja kaava-alue
3. Ottamisalueen
sisältävän kiinteistön
sijaintitiedot

4. Tiedot
ottamisalueesta

5. Toimenpide
Tarvittaessa
käytettävä eri liitettä

Kontiolahti
Kylä

Tila, RN:o

Tilan pinta-ala

Kontiolahden kylä

276-402-13-190
Kontiomäen sora-alue

6,0 ha

Ottamisalueen pinta-ala, m2

Pohjaveden keskimääräinen
korkeusasema

Maa-ainesten keskimääräinen
ottamissyvyys, m

5,5 ha

+94,82 m (N2000)

10,5 m (7-28 m)

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu
ja määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset tai toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin
sekä pohjavesiin.
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys.
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maaainesmäärä kiintokuutiometreinä.

Ks. Kontiomäen sora-alueen ottamissuunnitelma

6. Ottamismäärä- ja
aika

1


Haettu kokonaismäärä, m3 )

Vuotuinen otto, m3 )

Ottamisaika, vuotta

550 000

Vaihtelee käyttötarpeen
mukaan

15

Soveltuu myös RakL 124 §:n mukaisiin toimenpiteisiin
Kiintokuutiometreinä

Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä
7. Ottamiseen liittyvät ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja aineisten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen
järjestelyt
suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista
istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan
Tarvittaessa
ottamislaitteista, polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu.
käytettävä eri liitettä
tai selvitykset
esitetään ottamisKs. Kontiomäen sora-alueen ottamissuunnitelma
suunnitelmassa

☐ Käytetty eri liitettä
8. Maa-ainesten
ottaminen ennen
päätöksen
lainvoimaisuutta

9. Kuuleminen

☒ Esitetty ottamissuunnitelmassa

Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Liitteenä ehdotus
vakuudeksi.
☒ Kyllä

☐ Ei

Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden
omistajien ja haltijoiden yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm.
kuulemisasiakirjat ja huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, MRA 86 §)

Tarvittaessa
käytettävä eri liitettä

☒ Käytetty eri liitettä

10. Ottamissuunnitelman laatija

Nimi ja koulutus sekä ammatti
Selite

Tiina Ullgren, MMM, maa-ainesvastaava
Lähiosoite

Viestikatu 1-3

11. Maa-ainesten
ottamistoiminnan
yhteyshenkilö

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin toimeen / kotiin

70600 Kuopio

040 647 1859

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.
Nimi ja ammatti

Tiina Ullgren, maa-ainesvastaava
Lähiosoite

Viestikatu 1-3
Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin toimeen / kotiin

70600 Kuopio

040 647 1859

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

☐ 1. valtakirja

☒ 7. selvitys tieyhteyksistä ja –oikeuksista

☒ 2. selvitys ottamisalueen omistus- ja
hallintaoikeudesta

☐ 8. vesipiirin vesitoimiston lausunto

☐ 3. maanomistajan suostumus (jos hakija ei omista tai
hallitse ottamisaluetta)

☐ 9. naapurien kuuleminen/suostumus
☐ 10. ____

☒ 4. karttaote

☐ 11. ____

☒ 5. kaavaote kaavamääräyksineen

☐ 12. ____

☒ 6. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia
13. Päätöksen
toimittaminen
14. Viranomaismaksujen suorittaja
15. Tietojen luovutus

☒ Postitetaan ☐ Noudetaan
Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Ks. saate (Destian laskutusohjeet)
☐ Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa
suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.)
☒ Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai
markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)
Päivämäärä

16. Päiväys ja
allekirjoitus

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

21.5.2020
Tiina Ullgren

