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1 Alueen perustiedot 

1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä sijainti 

Suunnitelma-alue käsittää hakijan, YIT Teollisuus Oy:n (ent. YIT Suomi Oy, YIT/Lemminkäinen Infra 
Oy) omistaman kiinteistön Jarmonmäki 851-418-95-25.  
 
Alue sijaitsee Torniossa, vajaan kilometrin etäisyydellä valtatiestä 29 pohjoiseen noin 8 km Torniosta 
Keminmaalle. Kulku alueelle tapahtuu valtatieltä 29 Laivajärventien ja Santamäentien kautta. 
Kulkuoikeus näkyy suunnitelman liitteenä 4 olevassa kiinteistörekisterin karttaotteessa. 
 
Kiinteistöä ympäröivillä kiinteistöillä on myös ottamistoimintaa lukuun ottamatta idänpuoleista 
kiinteistöä. 
 
1.2 Hankkeen tavoitteet 

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuodeksi noin 4,1 hehtaarin suuruiselle ottamisalueelle, 
josta arvioidaan saatavan massoja suunnitelman mukaisesti noin 125 700 kiinto-m³. Suojakerroksen 
paksuus alimman haettavan ottotason ja havaitun pohjaveden pinnan välillä on 4 metriä. Kiviainekset 
tullaan käyttämään pääosin erilaisina jalostettuina lajikkeina ja osin myös sellaisenaan. Ainekset 
pyritään hyödyntämään kokonaisuudessaan luvan voimassaolo aikana. 
 
1.3 Nykytila ja lupatilanne 

Alue on avoin maa-ainestenottoalue, eikä sillä nykyisellään ole merkittäviä luontoarvoja. Alue rajautuu 
länsi- ja eteläpuolelta muihin maa-ainesten ottoalueisiin. Alueen ympäristö on pääasiallisesti 
metsätalouskäytössä olevaa kangasmetsää. 
 
Alueella on ollut Tornion kaupungin ympäristölautakunnan 9.6.2009, 64 § myöntämä maa-ainesten 
ottolupa 30.6.2014, jonka voimassaolo on päättynyt 30.6.2014. 
 
Alueelle on haettu uutta lupaa loppuvuodesta 2013, jonka Meri-Lapin ympäristölautakunta myönsi 
21.1.2014. Lapin ELY-keskus valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja lupa-asia 
palautettiin hallinto-oikeuden päätöksellä 16.6.2015, dnro 10207/14/5404 takaisin lautakunnalle 
uudelleen käsiteltäväksi. Tämä suunnitelma korvaa aiemmin asiasta jätetyn suunnitelman. 
 
 

 
Kuva 1. Ilmakuva alueelta. (Paikkatietoikkuna, 7.11.2019) 
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1.4 Kartta-aineisto 

Kartta-aineisto sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa. Koordinaatisto ETRS-
TM35FIN, korkeusjärjestelmä N2000. Voimassa oleva maa-aineslupa on myönnetty 
korkeusjärjestelmälle N60. Korkeusjärjestelmien ero on alueella noin 40 cm. Korkeus N2000 = 
Korkeus N60 + 40 cm. 
 
Tässä hakemuksessa ottamisalueella tarkoitetaan aluetta, jossa kaivu tapahtuu ja suunnitelma-
alueella koko kiinteistöä, jossa myös ottamiseen liittyvää maisemointia tehdään. Hakemuksessa 
esitetyt kuvat, kartat ja suojelualueiden tiedot ovat Ympäristökarttapalvelu Karpalosta, ellei toisin 
mainita. 
 
2 Alueella huomioitavat ympäristönäkökohdat 

2.1 Kaavoitus 

Alueelle on vahvistettu Tornion yleiskaava 2021, jossa osa kiinteistöstä sijaitsee EO-alueella ja pv2-
alueella. 

 

 
Kuva 2. Ote Tornion yleiskaavasta, tarkennusalue Kyläjoki – Laivaniemi. 

 
Merkinnät ja määräykset: 
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Haettu toiminta on kaavan mukaista. 

2.2 Asutus 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueen itäpuolella noin 70 metrin etäisyydellä 
kiinteistön itärajasta. Noin 300 metrin etäisyydellä sijaitsee lisäksi useampia asuinrakennuksia 
kiinteistön kaakkois-, itä- ja pohjoispuolella. Rajanaapurien yhteystiedot on esitetty hakemuksen 
liitteessä 7. 
 
2.3 Pohjavesiolosuhteet  

Ottamisalue sijoittuu Laivakankaan (1285110) II-luokan pohjavesialueelle. Pohjavesialueen pinta-ala 
on 3,76 km² ja muodostumisalueen pinta-ala on 2,78 km². Pohjavesialueelle ei ole laadittu 
suojelusuunnitelmaa. 
 
Alueen hydrogeologiaa on Hertta-tietokannassa kuvattu seuraavasti: 
"Tasalakinen laaja muodostuma, jossa materiaali on ydinosissa kisr ja reunoilla pääasiassa hk. 
Muodostuma on lähinnä reunamuodostuma. Muodostuman koillisosassa on 1,5 metrin syvyydessä 
1,0 - 1,5 m:n paksuinen moreenikerros ja sen alla srhk. Kerrospaksuus on keskimäärin 8 m. Lähes 
koko alueella muodostuman pintaosassa on moreenikerros. Alussa eteläosan laajat monttualueet ovat 
edullisia pohjaveden muodostumisen kannalta, mutta samalla likaantumisherkkiä. Pohjaveden 
päävirtaussuunta on muodostuman pituussuunnassa. Pohjoisosassa muodostuma on ainekseltaan 
sora valtainen ja eteläosissa lähinnä hiekkaa." 
 
Yleisesti maa-ainesten ottotoiminnan piirissä olevalla alueella pohjan taso vaihtelee välillä +10 -+14 
(N60). Pohjaveden korkeus alueella vaihtelee niin, että pohjavesi on alueen pohjoisemmissa osissa 
noin tasolla+ 7,9 (N2000) ja eteläosassa tasolla +8,9 (N2000). Alueella pohjaveden pintaan on jätetty 
noin 2-3 metrin suojakerros toteutetun ottotoiminnan yhteydessä. 
 
Alueella on useita pohjaveden tarkkailupisteitä. YIT:n ottamisalueella pohjaveden 
enimmäiskorkeudeksi on arvioitu +8,9 (N2000). 
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Kuva 3. Kiinteistön sijoittuminen Laivakankaan II-luokan pohjavesialueelle. 
 
 
Koko alue sijoittuu samalle, laajalle valuma-alueelle. 
 

 
Kuva 4. Valuma-alue. 

    
2.4 Suojeluarvot 

Alueella tai sei läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, joihin ottamistoiminnalla olisi vaikutusta. 

Ottamisalueelle ei sijoitu muinaisjäännöksiä eikä läheisyydessä ole suojeltuja 
rakennusperinnekohteita. 
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2.5 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

Maaperän ja pohjaveden suojelu 
 
Toiminnassa käytettävät öljytuotteet aiheuttavat riskin pohjavedelle ja maaperälle. Vahinkojen 
estämiseksi polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisissa säiliössä ja käsittelyssä noudatetaan 
huolellisuutta. Henkilökuntaa on ohjeistettu mahdollisten vahinkotilanteiden varalle. Alueelle on 
varattu imeytysainetta ja pressu, mihin likaantunut maa-aines voidaan nopeasti siirtää. Alueella ei 
varastoida polttoaineita eikä voiteluaineita toimintajaksojen ulkopuolella. Seulontajakson aikana 
tankkausten yhteydessä käytetään suojakaukaloita tai muuta suojaukseltaan vastaavaa tapaa, joilla 
mahdollisten roiskeiden pääseminen maaperään estetään. Koneiden huoltoja ei suoriteta alueella. 
Pohjavedenpintaan jää tämän suunnitelman mukaisesti 4 m suojakerros alimmasta ottotasosta. 
 
Maisema 
 
Alue on avoin maa-ainestenottoalue, eikä sillä ole nykyisellään merkittäviä luonto- tai ympäristöarvoja. 
Tämän suunnitelman mukainen ottamistoiminta ei muuta maisemaa merkittävästi nykyisestä. 
Ottamistoiminnan loputtua alue maisemoidaan ympäröivään maisemaan sopivaksi. 
 
Pöly- ja melupäästöt 
 
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pöly- tai meluvaikutuksia. Vähäistä pölyämistä ja melua aiheutuu 
ottotoimintaan ja seulontaan käytettävistä työkoneista sekä kiviaineksen kuljettamisesta. 
 
Turvallisuus 
 
Työmaalla pidetään hälytysnumerot nähtävillä. Viranomaisiin otetaan vahinkotapauksissa yhteyttä. 
Toimintaan ei liity olennaisia turvallisuusriskejä. 
 
Voimajohtolinjojen osalta noudatetaan Fingridin ohjeistusta työskentelystä voimajohtoalueella, 
suunnitelman liitteessä 3 on esitetty, miten sähköpylväät huomioidaan ottamisessa. 
 
3 Ottotoiminta 

3.1 Ottamistoiminnan kuvaus  

Ottamisalueen pinta-ala on noin 4,1 hehtaaria. Ottamisalueelta arvioidaan saatavan maa-aineksia 
noin 125 71100 kiinto-m³. 
 
Vuosittainen ottomäärä vaihtelee kuitenkin kysynnän mukaan ja se voi joinakin vuosina olla 
vähäisempi ja toisina taas huomattavasti suurempikin. Enimmillään arvioidaan otettavan 50 000 kiinto-
m³ vuodessa. 
  
3.2 Kalusto ja varastointi 

Kiviainesta otetaan kaivurilla tai pyöräkuormaajalla ja syötetään siirrettävään, paikalle sitä varten 
tuotavaan seulaan. Alueella ei ole jatkuvasti kalustoa. 
 
Lajikkeiden varastointi suoritetaan ottamisalueella kulloinkin sopivimmalla paikalla. 
 
3.3 Kaivannaisjätteiden jätehuolto 

Pintamaita on poistettava noin 2,8 hehtaarin suuruiselta alueelta. Pintamaita alueelta tulee arviolta 
5600 m³. Pintamaat, joita ottamisalueella on, tullaan hyödyntämään luiskien ja pohjatason 
muotoilussa. 

 
Alueella ei suoriteta vesiseulontaa eikä alueelle ole muutoinkaan tarvetta rakentaa selkeytysallasta, 
joten lietettä ei synny. Varsinaisesta ottotoiminnasta eroavia ympäristövaikutuksia ei synny, toiminnan 
seuranta ja tarkkailu hoidetaan osana maa-aineslupaan liittyvää valvontaa. 
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3.4 Alueen jälkihoito ja myöhempi käyttö 

Jälkihoidon avulla pyritään suunnitelma-alue liittämään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä. 
Maa-ainestenoton päätyttyä ottoon liittyvät koneet ja laitteet viedään pois alueelta. Luiskien loivennus, 
mahdollisesti maisemaa elävöittävä muotoilu ja metsitys on ensisijainen jälkihoitotapa. Ottamisalueen 
reunat muotoillaan suunnitelmakarttojen mukaisesti kaltevuuteen 1:3. Hiekka- ja sora-alueilla 
istutustiheydeksi suositellaan 2500 kpl mäntyä/ha sekä koivua, haapaa ja pihlajaa 500 kpl/ha. 
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Kristiina Hänninen 
Ympäristöasiantuntija 
YIT Teollisuus Oy 


