
 LUPAHAKEMUS 
maa-ainesten ottamiseen 1 

Maa-aineslaki 555/81 

Viranomainen täyttää 

Keski-Savon 
ympäristötoimi 

Pieksämäen toimipiste Tunnus
 

 Saapui

 
Lupaa haetaan seuraavaan maa-ainesten ottamistoimenpiteeseen: 

Päätöksen pvm ja §

 
1  Nimi ja ammatti 
Hakija  Pieksämäen Autokunta Osk 

 
Lähiosoite Kotipaikka 

Kaaritie 5  Pieksämäki 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puh.toimeen kotiin 

76150   Pieksämäki 0400-487939  

2.  
Maan-    
omistaja 
 
Tarvittaessa 
käytettävä 
eri liitettä 

Nimi ja ammatti 

 Maija ja Essi Sarkkama,  Pieksämäen Autokunta Osk 

Lähiosoite 
 
Moisiontie 4                

Kotipaikka  Helsinki 

Postinumero Osoitetoimipaikka Puh.toimeen kotiin 
 76150 Pieksämäki 040-7703815  

3.  
Ottamis- 
alueen  
sijainti- 
tiedot   

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue 

 Pieksämäki 

Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala ha 
 Kuusilampi  593-402-14-113  121,02 
  Mäntynen  593-402-4-1  3,85 

   

   

4.  
Tiedot 
ottamis- 
alueesta  

Ottamisalueen pinta-ala, ha Pohjaveden keskimääräinen 
korkeusasema

Maa-ainesten ottamissyvyys, m

 1.19  132 134 – 136,5 

5.  
Toimenpide 
 
 
Tarvittaessa 
käytettävä 
eri liitettä 

 Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava esim. otettavien 
maa-ainesten laatu, ottamisalueella voimassaolevat rajoitukset ja toimenpidekiellot 
 Ks. suunnitelmaselostus. Lupaa haetaan muutoksenhausta huolimatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.  
Ottamismäärä  
ja -aika 

Kokonaismäärä m3  2) 

 
42500 

Vuotuinen otto, m3  2)

 
 4250 

Ottamisaika, vuotta
 
10 

1)Soveltuu myös RakL 124a §:n mukaisiin toimenpiteisiin
2)Kiintokuutiometreinä 



 
 7.  
Ottamiseen 
liittyvät 
järjestelyt 
 
Tarvittaessa 
käytettävä eri 
liitettä 

  
 
  
 
 
  
 

Selvitys liikenteen järjestämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja pintamaiden varastoinnista sekä tarpeen 
mukaan ottamislaitteista, polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. 
 Ottamistoiminta on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ja suunnitelmaselostuksessa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 8.  
Ennakko- 
lausunnot ja 
naapurien 
kuuleminen 
    

Lausunto hankittu seuraavilta Pvm Seuraavia naapureita kuultu Pvm

Viranomainen pyytää 
lausunnot 

   

     

    

    

    

 9.  
Ottamis- 
suunnitelman 
laatija 
  

Nimi ja ammatti 
Raimo Hernesmaa, maanmittausteknikko 

Lähiosoite 

Onnelantie 56 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puh.toimeen kotiin 

 44200  Suolahti 0400-243410 0400-243410 

 10.  
Maa-ainesten 
ottamistoimin- 
nan yhteys- 
henkilö 
 

  

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

 Kari Karjalainen, Hallituksen pj 
Lähiosoite 

Kaaritie 5 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puh.toimeen kotiin 

76150   Pieksämäki 0400-487939  

 
11.  
Liitteet 

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

x 1. valtakirja, 3 kpl  7. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

 
x 2. selvitys ottamisalueen omistus- ja hallinta-

oikeudesta  8. vesi- ja ympäristöpiirin lausunto 

     

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

9. naapurien kuuleminen/suostumus

  

 4. karttaote  10. vuokrasopimus 

 
 5. kaavaote kaavamääräyksineen 11. 

 
X  6. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia 12.

 
12.  
Päätöksen 
toimittaminen 

 

X Postitetaan Noudetaan

 
13. 
Allekirjoitus 
 

Päivämäärä
 
 Pieksämäki  15.2.2019 
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

 
                                                                                Kari Karjalainen 



  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAA-AINESTEN  
   OTTAMISSUUNNITELMA 
 
 
   KUUSILAMMEN  SORA-ALUE 

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA 
 

TILOILLA KUUSILAMPI 593-402-14-113 JA MÄNTYNEN 593-402-4-1 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA 

 
SUUNNITELMASELOSTUS 

 
Yleistä 

 
Pieksämäen Autokunta Osk hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 42500 m3:n maa-ainesten 
ottoon. Ottamisalueita on kaksi. Kuusilammen 14-113 tilan etelärajalla ja pohjoisrajalla. 
Eteläinen ottamisalue ulottuu myös tilan Mäntynen 4-1 alueelle. Vuonna 2013 myönnetyn 
ottamissuunnitelman rajan varren luiska suunnitellaan otettavaksi pois. Pohjoiselta 
ottamisalueen aiempi otto on ollut kotitarveottoa. Alueen ottoa suunnitellaan pienimuotoisena 
ottona lähinnä lähitienoon metsätiestön rakentamisen tarpeisiin. Samalla tulee vanha 
maisemoimaton monttu maisemoiduksi. Eteläosan materiaali tullaan käyttämään Pieksämäen ja 
lähitienoon rakentamisen tarpeisiin. Kuusilammen tilan omistajien ja Pieksämäen Autokunta 
Osk:n kesken on tehty alueesta esikauppakirja.18.12.2018. Kauppa-ehtojen mukaan lopullinen 
kauppa tehdään kuukauden sisällä siitä, kun alueelle haettu ottolupa on saanut lainvoiman. 
 
Alueen nykytila 

  
Alue sijaitsee Tinakypärän harjualueen itäpäässä  Pieksämäen kaupungin keskustasta 17 km 
länteen Pieksämäki - Hankasalmi valtatien pohjoispuolella. Suunnitelma-alueen eteläreunasta 
on matkaa valtatielle 1.3 km.  
 
Tilaan Kuusilampi 4-113 on lainhuuto Maija ja Essi Sarkkamalla (MML/540881/71/2017). 
Tilaan Mäntynen  4-1 on lainhuuto Pieksämäen autokunnalla  (MML/491868/71/2014). 
 
Suunnitelma-alueiden pinta-ala ja ottamisalueiden pinta-alat ja ottomäärät ovat: 
 
tila   suunnitelma-alue ottamisalue  massamäärä 
 
14-113 etelä  1.60 ha   0.72 ha   31000 m3 
14-113 pohjoinen 0.67   0.18     4500  
4-1   0.77    0.29     7000  
 
yhteensä  3.04 ha   1.19 ha   42500 m3 
 
Kulku alueen eteläosaan tapahtuu olemassa olevaa metsätietä pitkin Pieksämäki – Hankasalmi 
valtatieltä  olemassa olevan liittymän kautta. Matkaa suunnitelma-alueen reunalle on 1.6 km. 
Alueen pohjoisosaan on kulku olemassa olevaa metsätietä pitkin Paltanen – Vanaja maantieltä 
(15278). Maantielle on matkaa ottamisalueelta 2 km. 
 
Lähin talo sijaitsee ottamisalueen länsireunasta 2 km länteen. Lähin vapaa-ajanasunto 780 
metriä ottamisalueen eteläreunasta kaakkoon Tinakypärälammen rannalla. Suunnitelma-alue 
rajautuu pohjoisessa metsätalouskäytössä olevaan tilaan Sarvikangas 14-112. Lounaiskulmassa 
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on naapuritilana tila Mäntysenpalsta 4-106. Eteläinen ottamisalue on Kuusilammen tilan 
alueella hakkuuaukkoa. Mantysen tilan ottamisalue on maa-ainesten ottamisaluetta. Pohjoinen 
ottamisalue on hakkuuaukkoa ja pohjoisosalla on ollut maa-ainesten kotitarveottoa. 
 
Otettava maa-aines on pääosin hiekkaa ja soraa. 

 
Etelä-Savon maakuntakaavassa on  suunnittelualueeseen kohdistuvana merkintänä pohjavesi-
alue. (PV283) Tinakypärän II-luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Mitään 
suojelualueita ei ole läheisyydessä. Poski II projetktin yhteydessä on Kuusilammen itäpuolen 
harju todettu maisemallisesti merkittäväksi. Selvitysalueella ei todettu tai arvioitu olevan 
huomion arvoisia eliölajien kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
 
Lähin vesistö Kuusilampi sijaitsee ottamisalueen länsireunalta 50 metriä länteen. Kuusilammen 
pinta on tasolla 131.1. Ottamisalueen kaakkoiskulmasta 130 metriä kaakkoon on rakennettu 
pohjavesiputki. Pohjavesitaso oli 30.1.2019 tasolla 132.0. 
 
Pohjakartta  

 
Alueen suunnitelmakartta on piirretty tammikuussa 2019 tehdyn GPS-kartoituksen  ja 
Maanmittauslaitoksen avoimen laserkeilausaineiston pohjalta. Kartta on tulostettu tätä 
suunnitelmaa varten mittakaavaan 1:2000  metrin käyrävälein. Koordinaatisto on ETRS-TM35 
ja korkeustaso on N2000. Alueen korkeuspisteinä ovat kartassa näkyvät pyykkien n:o:t 32 ja 30 
päät sekä pohjavesiputken 21 pää. 
 
Aineksen ottamistoiminta 

 
Aineksen ottaminen tapahtuu vuosien 2019-2029 aikana. Kaivusyvyydet ja suunta ilmenevät 
suunnitelmakartoista. Alin ottotaso on 134.0. Mikä ottotaso on sama aiemman luvan ottotason 
kanssa. Ottotaso nousee hieman kohti pohjoista (134.0 – 136.0). Kuusilammen suuntaan 
jätetään alueelle ottamaton rintaus tasoon 138.0. Pohjoisen ottamisalueen ottotaso on 136.5, 
mikä on nykyisen ottamisen taso. Kalustona ottamisessa käytetään maa-ainesten ottamiseen 
tarvittavaa kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Alueelle varastoidaan jalostettuja lajikkeita 
keskimäärin vuoden tarve. Alueella ei säilytetä öljyä eikä huolleta koneita. Kaivun aikana 
syntyvät jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. Alueen rajauspaalut, luiskamallit ja alueen 
pohjatasoa ilmoittavat korkeushäkit rakennetaan luvan myöntämisen jälkeen.  

 
Jälkityöt ja maisemointi 

 
Materiaalin oton jälkeen alueen reunoille varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan. Alue 
metsittyy luontaisesti. Mikäli metsittyminen pitkittyy metsitetään alue kylvämällä 
männynsiementä. Arvio alueen jälkihoito toimenpiteiden kustannuksista on 6000 euroa. 
 
Ympäristövaikutusten arviointi 
 
Maa-ainesten otto muuttaa maisemakuvaa. Alueelta kuljetettava maa-ainesten ajo kuormittaa 
jonkin verran lähiteitä. Kuusilammen suuntaan oton rintaus nostetaan ylemmäksi ja pitkittäisen 
harjun keskiosa säästetään maa-ainesten otolta. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitellut 



toimenpiteet, arviot toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista 
toimista ja sekä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta hoidetaan  viranomaisten 
vaatimassa laajuudessa. 

 
Äänekoskella  12.2.2019 

 
Äänekartta Ky 
maanmittausteknikko   Raimo Hernesmaa 

   
 Liitteet:  - yleissilmäyskartta  1:90000 
   - ympäristökartta 1:11000 
   - suunnitelmakartta 1:2000 
    - alueen nykytila 
    - suunniteltu tilanne 
    - leikkaukset   1:1500 / Z 1:750 
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YMPÄRISTÖHALLINTO   PVM  12.2.2019 

Keski-Savon Ympäristötoimi 
Pieksämäen toimipiste 
            

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

 
Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan    

 
Ympäristölupaan  

 
 

1. LUPATIEDOT 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Pieksämäen Autokunta Osk 

Ottamisalueen nimi 
Kuusilammen sora-alue 

Kunta 
Pieksämäki 

Kylä 
      

Tilan RN:o
Kuusilampi  593-402-14-113,  Mäntynen  593-402-4-1  

Ottamisalueen pinta-ala 
1.19     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä
      

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 

Kalliokiviaines (murske, louhe)       

Rakennus- ja muu luonnonkivi       

Sora ja hiekka 42500 

Moreeni       

Multa tai savi        

 
 
 

2. KAIVANNAISJÄTE 

Kaivannaisjätteen  
laji(1 

Arvio kaivan-
naisjätteen 
kokonais-
määrästä  
(m3-ktr)(2 

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja 
käsittely(3 

 

Pilaantumaton     
  

Valitse 1, 2 
ja/tai 3 

 

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus  

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa 3000 1 käytetään alueen maisemointiin 

Kannot ja hakkuutähteet  200 1 käytetään alueen maisemointiin 

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka                   

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

                  

Savi ja siltti                   

Sivukivi                   

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä?                         

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

        



 
 

 
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) 

Kari Karjalainen, Kaaritie 5, 76150 Pieksämäki, 0400-487939,ktk(at)pieksamaenautokunta.fi 

 
 
 

 



OHJEITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LUPATIEDOT 
 

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot. 
 
2. KAIVANNAISJÄTE 
 
1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet 
 
Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai 
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä 
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, 
kivituhka ja vastaavat ainekset. 
 
Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maa-
aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa. 
 
2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä 
 
Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä. 

 
 

3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä 
 
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3. 
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin 
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi 
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E. 
 
Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan 
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi. 
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden 
hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa. 
 
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan 
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen 
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10. 
 
 
 
 
 

YLEISTÄ 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma: 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-
ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. 
Vaatimus kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee 
maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten 
ottamista sekä ympäristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa 
kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on osa maa-
ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuolto-
suunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukaisen lupahake-
muksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen 
ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom)



4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista 
 
Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty 
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat. 
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10. 
 
5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli 
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamis-
suunnitelmassa" –kohtaan. 
 
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamis-
suunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
7) Toiminnan lopettaminen 
 
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunni-
telmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 
 
8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta 
 
Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta. 
Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli 
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty 
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli 
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli 
kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi. 
 
4. LISÄTIETOJA ANTAA 
 
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja. 
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