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INARI, RAJAKANKAAN SORA- JA KALLIOALUE 
 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN SUUNNITELMASELOSTUS 
 
1. HANKETIEDOT 
  
Morenia Oy hakee ympäristölupaa sora- ja kalliokiviaineksen jalostukselle Inarin kunnassa Ivalon 
taajaman läheisyydessä sijaitsevalle Rajakangas-nimiselle tilalle (RN:o 148-403-16-99). Kulkuyhteys 
alueelle on Salmenrannantieltä ampumaradalle johtavan tien kautta, etäisyyttä Ivalon keskustaan 
on noin 3 km. Rajakankaan ottoalueelta on aiemmin otettu ja jalostettu kiviainesta ja siellä on 
Morenia Oy:n voimassa oleva maa-aineslupa (luvan myöntänyt Inarin kunta 18.10.2012) 70 000 m3 
sora- ja kalliokiviainesmäärälle.  
 
Otettava kiviaines käytetään alueen tiestön ylläpitoon ja rakentamiseen sekä muihin 
maarakennuskohteisiin.  
 
2. ALUEEN NYKYTILA, LUONNONOLOSUHTEET JA MAANKÄYTTÖ 
 
Ympäristölupaa haetaan Morenia Oy:n omistamalle tilalle. Alueelta on kuorittu pintamaat aiemmin 
soranoton yhteydessä ja jo otettua aluetta käytetään murskeiden varastointiin. Alue ei sijaitse 
pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole hakijan tiedossa olevia suojelukohteita. Lähimpään 
asutukseen on matkaa yli kilometri. 
 
Inarin kunnan Ivalon alueen osayleiskaavassa on haettavalla alueella E-3 merkintä: 
”Rajavartiolaitoksen alue E-3, Alue on varattu rajavartiolaitoksen Ivalon rajavartioalueen 
johtopaikaksi ja ampuma-alueeksi. Alueella on ajoittaisia liikkumisrajoituksia.” Myös Pohjois-Lapin 
maakuntakaavassa alue on merkitty Ivalon rajavartioalueen johtopaikaksi merkinnällä EP2898: 
”Alueella sijaitsee Ivalon rajavartioalueen johtopaikka, Rajajääkärikomppania (1.7.2007 alkaen 
Rajajääkäriosasto), ampuma- ja harjoitusalue sekä palvelussuhdeasuntoja. Rajajääkärikomppania 
kouluttaa henkilöstöä rajajoukkojen reserviin kriisiajan tarpeita varten.” Rajakankaan ottoalueelta 
koilliseen oleva alue on merkitty osayleiskaavassa metsäalueeksi (merkintä MP) sekä 
maakuntakaavassa metsätalous- ja poronhoitovaltaiseksi alueeksi (merkintä M-1). Otteet 
kaavakartoista ovat suunnitelmaselostuksen liitteinä 5 ja 6. 
 
Rajakankaan alueen kiviaineksen otto ja jalostus eivät ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa. 
Mahdolliset ajoittaiset liikkumisrajoitukset otetaan huomioon kiviaineksen otto- ja 
jalostustoimintaa suunniteltaessa. Ottotoiminnan päätyttyä alue metsitetään tai maisemoidaan 
siten, että se edesauttaa alueen mahdollista jatkokäyttöä Rajavartiolaitoksen harjoitusalueena. 
Rajavartiolaitoksen ampumarata sijaitsee noin 1 km päässä. 
Alue ei ole pohjavesialueella, lähimpään Saarineitämön pohjavesialueen rajalle on matkaa noin 800 
metriä.  Alueen välittömässä läheisyydessä on vedentarkkailuputki (524159, 7613823 ETRS 35FIN) 
joka on halkaisijaltaan 110mm muoviputki. Putki ei kuitenkaan ulotu pohjaveteen saakka. 
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Suunnitelman mukaisella toiminnalla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta alueen maisema-
arvoon. Alue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta ja siellä on kaksi voimassa olevaa maa-
ainestenottolupaa (Morenia Oy). 
 
 

3. TOIMINNAN KUVAUS 
 
Rajakankaan ottoalueella jalostetaan sekä sora- että kalliokiviainesta. Pääosa jalostettavasta 
kiviaineksesta murskataan, seulotaan tai välpätään. Tuotanto tapahtuu 2-3-vaiheisella 
murskauslaitoksella, jonka syöttö tapahtuu kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. 
Kiviainestuotteiden läjitys tehdään pyöräkuormaajalla. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan sitä tapahtuu 
keskimäärin kerran vuodessa tai harvemmin, toimintajakson pituus on noin 2-3 viikkoa kerrallaan. 
Kalliokiviaineksen ottoon liittyviä louhintaporauksia ja -räjäytyksiä suoritetaan tarvittaessa 
toimintajakson aikana. Ylisuurien kivien rikotusta suoritetaan tarvittaessa. Kuormaus- ja 
kuljetustoiminta painottuu kesä-aikaan. Alueelle otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita 
maisemointia varten, mikäli niitä on saatavilla. Alueelta louhittava ja murskattava kiviaineksen 
määrä on keskimäärin noin 15 000 t / vuosi. 
 
Kallion louhintaporaus suoritetaan siirrettävillä porausvaunuilla. Räjäytysaineita ei varastoida 
alueella. Louheen ja soran murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella jonka 
kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti laitteistona on esi-/leukamurskain, väli- ja 
jälkimurskaimet, kuljettimet ja seulastot. Murskauslaitoksen syöttöön käytetään tarpeen mukaan 
joko kaivin- tai pyöräkonetta ja valmiin murskeen vastaanotossa ja varastoinnissa 
pyöräkuormaajaa. Käyttöenergia murskalaitokselle tuotetaan aggregaateilla, joiden polttoaineena 
on kevyt polttoöljy. 
 
Kiviaineksen kuljetus tapahtuu Rajakankaan ottoalueelta Rajavartiolaitoksen ampumaradalle 
johtavan tien kautta Salmenrannantielle ja siitä Saarineitamontielle. Ottoalueelle johtavan tien ja 
ampuradalla tien varrella ei ole asutusta.  
 
Työmaan tuotantotoiminta tilataan ulkopuolisilla urakoitsijoilla jotka vastaavat itse omien 
työntekijöidensä työnjohdosta ja työturvallisuudesta Morenia Oy:n valvoessa lupaehtojen 
noudattamista. 
 
4. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA TOIMET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 
 
Louhinnassa ja murskauksessa sekä kiviaineksen lastauksessa ja kuljetuksissa syntyy kiviainespölyä 
ja melua. Louhintaräjäytykset aiheuttavat myös ajoittaista tärinää. Energian tuotannossa syntyy 
vähäinen määrä savukaasuja. 
 
Tuotannosta syntyvillä murskekasoilla pystytään ehkäisemään melun leviämistä. Alueelle on 
ympäristöviranomaisten pyynnöstä teetetty laaja meluselvitys, joka liitteenä. Tätä on vielä 
päivitetty tekemällä lisäksi erikseen meluvyöhykekartat, joissa otettu huomioon myös 
impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus. Meluselvitys on tehty koskemaan sekä kiinteistöä Irjala (RN:o 
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148-403-20-130) että Rajakangas (RN:o 148-403-16-99), koska nämä maa-ainesalueet ovat niin 
lähekkäin ja toimintaa voi olla molemmilla alueilla jopa yhtä aikaa. Meluselvityksessä on 
meluvyöhykekartat toiminnan alkuvaiheesta ja loppuvaiheesta erikseen. Meluselvityksessä on 
lisäksi aina maksimoitu pahin mahdollinen tilanne jossa murskauslaitos, poravaunu ja rikotuskone 
ovat samanaikaisesti toiminnassa, joka tilanteena käytännössä on todella harvinainen. Lisäksi on 
mallinnettu erikseen laskentatilanne jossa molemmilla maa-ainesalueilla yhtäaikaisesti kaikki 
toiminnot käynnissä. 
Käytännössä olosuhteiden ollessa siis huomattavasti paremmat kuin meluselvityksen pahin 
mahdollinen tilanne, voidaan riittävällä varmuudella olettaa että lähimpiin asutuksiin ei aiheudu 
merkittävää meluhaittaa eivätkä VNp 993/1992 määritellyt raja-arvot tule ylittymään. 
Louhintaporauksessa syntyvän kiviainespölyn leviäminen estetään poravaunuun sijoitetun 
pölynkeräyslaitteiston avulla. Murskauksessa syntyvän pölyn määrää vähennetään tarvittaessa 
myös kastelemalla tai kuljettimia peittämällä. Louhinnan ja murskauksen sekä niihin liittyvien 
toimintojen ennakoitavat ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäisiä ja rajoittuvat 
murskauslaitoksen välittömään läheisyyteen. Toiminnasta ei aiheudu melu-, pöly- tai tärinähaittoja 
lähimpään asutukseen. 
 
Suunnitellulla ottotasolla alueelle ei kerry mainittavia määriä ottoalueen ulkopuolelta tulevia pinta- 
tai sulamisvesiä. Ottoalue toteutetaan siten että sinne kertyy mahdollisimman vähän valumavesiä, 
jotta tarvetta pumppaukselle olisi mahdollisimman vähän. Murskaustoiminnassa käytetään vettä 
tarvittaessa vähäisiä määriä pölyämistä ehkäisevään kasteluun. Näin ollen alueen vesienkäsittelyllä 
ei ole merkittävää heikentävää vaikutusta alueen lähiympäristölle.  
 
Toiminnan aikana polttonesteet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa 
erillisissä suojakonteissa. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan 
erityistä huolellisuutta ja alueella on tuotantotoiminnan aikana öljynimeytysmateriaalia 
vahinkotilanteiden varalle. Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita.  
 
Toiminnassa syntyy vähäinen määrä talousjätettä sekä jäteöljyjä, jotka toimitetaan 
jätehuoltomääräysten mukaisesti asianmukaiseen käsittelyyn. Työmaa alueella ei suoriteta 
merkittäviä koneiden tai laitteiden huoltoja. 
 
 
5. MAISEMOINTI JA ALUEEN JÄLKIKÄYTTÖ 
 
Ottotoiminnan päätyttyä alue metsitetään tai maisemoidaan siten, että se edesauttaa alueen 
mahdollista jatkokäyttöä Rajavartiolaitoksen harjoitusalueena. Maisemointiin asti louhoksen 
reunat voivat olla jyrkkiä, jolloin ne suojataan metalliverkkoaidalla tai muulla vastaavalla. 
Maisemoinnin jälkeen teräsverkkoaidat puretaan pois. Maisemointi suoritetaan 1:3 –luiskauksia 
käyttäen siten että se on ympäröivään maastoon soveltuvaa eikä riko maisemakuvaa. Maisemointia 
varten otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita enintään 25 000t/a eli noin 12000 m3ktr/a, 
kuitenkin maksimissaan 30 000 m3ktr maa-ainesluvan loppuun eli 19.10.2022. Maisemointi 
kuitenkin toteutetaan siten, että puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto ei ole maisemoinnin 
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kannalta välttämätöntä. Maisemointiin käytettäviä ylijäämämaita saa tuoda vain kohteista, joissa ei 
ole ollut maaperää pilaavaa toimintaa. Läjitettävän maa-aineksen mukana alueelle ei saa tuoda 
rakennusjätettä. Läjitettävän maa-aineksen laatua ja puhtautta tarkkaillaan silmämääräisesti. 
Tarvittaessa läjitettävien maiden puhtaus varmistetaan kenttäanalysaattori- tai laboratorionäyttein 
ennen materiaalin tuomista alueelle. 
 
Alueelle tuotavista ylijäämämaista tehdään kuormakirjanpitoa, josta ilmenee: 

 tuoja (kuljettaja/yritys) 

 päivämäärä 

 kuormakoko (paino ja/tai tilavuus) 

 alkuperä 

 Silmämääräisesti arvioitu maalaji 

 poikkeukselliset tilanteet 
 
Ylijäämämaat lajitellaan alueelle loppukäyttötarkoituksen mukaan esim. kivennäismaat 
(luiskatäyttöihin), humusmaat (luiskaverhoilu, kasvualusta) sekä louhe/kivet (hyödynnetään 
murskaamalla). Ylijäämämaiden vastaanottomäärät raportoidaan ympäristöviranomaiselle 
vuosittain.  
 
Ylijäämämaita tuovat autot ottavat mahdollisuuksien mukaan paluukyytiin alueella jalostettua 
kiviainesta, jolloin vastaanottotoiminnalla pystytään vähentämään tyhjällä kuormalla ajoa ja 
ylimääräistä raskasta liikennettä Ivalon ympäristössä. 
 
 
 
Torniossa 13.9.2017 
Morenia Oy 
 
 
Niko Halmkrona 
Työmaapäällikkö 
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TIIVISTELMÄ 

 
Morenia Oy hakee ympäristölupaa sora- ja kalliokiviaineksen jalostukselle Inarin kunnassa Ivalon 
taajaman läheisyydessä sijaitsevalle Rajakangas-nimiselle tilalle (RN:o 148-403-16-99). Kulkuyhteys 
alueelle on Salmenrannantieltä ampumaradalle johtavan tien kautta, etäisyyttä Ivalon keskustaan 
on noin 3 km. Rajakankaan ottoalueelta on aiemmin otettu ja jalostettu kiviainesta ja siellä on 
Morenia Oy:n voimassa oleva maa-aineslupa. Otettava kiviaines käytetään alueen tiestön 
ylläpitoon ja rakentamiseen sekä muihin maarakennuskohteisiin. Alueelle otetaan vastaan puhtaita 
ylijäämämaita maisemointia varten, mikäli niitä on saatavilla. 
 
Rajakankaan ottoalueella jalostetaan sekä sora- että kalliokiviainesta. Pääosa jalostettavasta 
kiviaineksesta murskataan, seulotaan tai välpätään. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan sitä tapahtuu 
keskimäärin kerran vuodessa tai harvemmin, toimintajakson pituus on noin 2-3 viikkoa kerrallaan. 
Kalliokiviaineksen ottoon liittyviä louhintaporauksia ja -räjäytyksiä suoritetaan tarvittaessa 
toimintajakson aikana. Kallion louhintaporaus suoritetaan siirrettävillä porausvaunuilla. Louheen ja 
soran murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella jonka kokoonpano vaihtelee tarpeen 
mukaan. Käyttöenergia murskalaitokselle tuotetaan aggregaateilla, joiden polttoaineena on kevyt 
polttoöljy. Räjäytysaineita ei varastoida alueella. 
 
Lähin asutus on yli kilometrin päässä ottoalueesta, eikä toiminnasta aiheudu melu-, pöly- tai 
tärinähaittoja lähimpään asutukseen. Tuotannosta syntyvillä murskekasoilla pystytään 
ehkäisemään melun leviämistä. Louhintaporauksessa syntyvän kiviainespölyn leviäminen estetään 
poravaunuun sijoitetun pölynkeräyslaitteiston avulla. Murskauksessa syntyvän pölyn määrää 
vähennetään tarvittaessa myös kastelemalla tai kuljettimia peittämällä. Louhinnan ja murskauksen 
sekä niihin liittyvien toimintojen ennakoitavat ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäisiä ja 
rajoittuvat murskauslaitoksen välittömään läheisyyteen.  

 
 
 
 


