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SUUNNITELMASELOSTUS 
 

1 PERUSTIEDOT 

1.1 Yleistä 

Raimo Loikkanen hakee Heinäveden kuntaan, Ahola – nimisellä, rek.nro 90–415–6–
10 tilalla sijaitsevalle alueelle maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen 
ottamislupaa. Kyseessä on hakijan olemassa olevan ottamisalueen 
ottamistoiminnan jatkaminen, jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo vuodesta 2003 
lähtien. Kohde sijaitsee Heinäveden keskustan lounaispuolella noin 10,6 kilometrin 
etäisyydellä. Luvan voimassaoloajaksi esitetään kymmentä (10) vuotta.  
 
Lupahakemusta koskevan alueen (suunnitelma-alue) kokonaispinta-ala on 3,3 ha. 
Varsinaisen kaivuualueen (ottamisalueen) pinta-ala on 1,4 ha. Haettava 
kokonaisottomäärä on 20 000 m3ktr. Alueelta saatavat maa-aines on luonnon 
hiekkaa ja vähän soraa. Hakemuksen mukaisen kiinteistön omistaa hakija, liitteenä 
on lainhuuto (liite 1).  
 
Hakija hakee alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten 
ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman ja vakuudeksi 
esitetään varsinaiseen ottamistoimintaan asetettua vakuutta, perustelut ks. kappale 
4.1. 
 

1.2 Perustelut suunnitellulle toiminnalle 

 
Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan alueelle, jossa on ollut 
ottamistoiminnan jo vuodesta 2003 lähtien. Kohdealue sijaitsee suojaisassa paikassa 
kaukana pääteistä ja asutuksesta, runsas puustoisten metsämaiden ympäröivällä 
alueella ja kohteeseen on olemassa oleva tieyhteys, jota tultaisiin käyttämään 
ottamisalueen kuljetuksissa. 
 
Viimeisin ottamislupa alueelle on myönnetty 3.5.2012 – 21.5.2022 väliseksi ajaksi 22 
000 m3ktr määrälle, josta on käytetty tähän mennessä noin 11 000 m3ktr, eli luvan 
sallimasta ottamismäärästä on vielä jäljellä 11 000 m3ktr. Uutta maa-aineksen 
ottamislupaa haetaan 20 000 m3ktr määrälle. Ottamisalueen rajaus sijoittuu lähes 
kokonaisuudessaan vuonna 2012 myönnetty ottamislupa alueen rajauksen 
sisäpuolelle. 
 
Hakijan käsityksen mukaan kohteen ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan myötä 
tapahtunut merkittäviä haitallisia muutoksia eikä hakijan tietoon ole tullut 
merkittäviä valituksia melusta tai pölystä. Toiminnan merkittävimmät 
ympäristövaikutukset ovat melu ja pöly, jotka ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä. 
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Kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä suunnitellulle ottotoiminnalle ei 
arvioida olevan. Tiedossa ei ole, että hakemuksen mukaisella alueella olisi erityisiä 
luontoarvoja. Ottamistoiminta on suunniteltu siten, että siitä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja lähialueen asutukselle. 
 
Hakija on selvittänyt kohteen maa-aineksen laadun. Selvityksen perusteella alueen 
maaperä koostuu lähes kokonaisuudessaan lajittuneista maalajeista ja soveltuu sekä 
sellaisenaan, että seulottuna erilaisiin hakijan käyttötarkoituksiin.  
 
Suunnitellun toiminnan tavoitteena on toteuttaa maa-aineksen ottaminen alueella 
siten, että ympäristönäkökohdat otetaan samalla huomioon mahdollisimman hyvin.  
Suunnitelma-alueella ei ole yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeitä 
pohjavesivarantoja, eikä alueella ole pohjaveden käyttöä, joten hanke ei vaikuta 
pohjaveden käyttöön. Lähin ympäristöhallinnon luokittelema pohjavesi alue 
sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä.  
Mikäli hakemuksen mukaista toimintaa ei toteuteta, alueella olevat hiekkavarannot 
jäävät hyödyntämättä ja hiekka joudutaan kuljettamaan kauempaa joistakin muista 
kohteista, jotka voivat sijaita yhteiskunnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla ja 
näin ollen aiheutuisi suurempia haitallisia ympäristövaikutuksia. 
 
Lähin asumus sijaitsee noin 0,8 km etäisyydellä suunnitelma-alueen reunasta 
mitattuna, eli etäisyys asutukseen on riittävä. 
 
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseksi pohjavedenpinnan alapuolelta kuten 
viimeisimmässä luvassa on hyväksytty (liite 2). Suunnitellun toiminnan ei arvioida 
vaikuttavan alueen pohjaveden määrään, laatuun tai pohjaveden virtaussuuntiin, 
kun se toteutetaan tämän suunnitelman mukaisesti. Toiminnan suunnitelmallisuus 
ja laajuus huomioiden, ei toiminnan katsota tarvitsevan Vesilain mukaista lupaa 
aluehallintovirastolta, vaikka suunniteltu ottamistoiminta ulottuu 
pohjavedenpinnan alapuolelle. 
 
Alueen maa-aineksia tultaisiin käyttämään Malkkilan seudun metsätieverkoston 
peruskorjauksissa, laajennuksissa ja kunnossapidossa, osa aineksesta myydä muille 
tahoille.  
 

1.3 Alueen sijainti 

 
Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Heinäveden keskustan lounaispuolella, tiestöä 
pitkin kohteeseen on matkaa keskustasta noin 20,7 km. Karhilantie (tie 15402) on 
kohteen lounaispuolella, noin 650 metrin päässä. Sijainti on esitetty liitteenä 
olevissa sijainti- ja yleiskartoissa (liite 3 ja 4).  
 
Kohteen koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN   N: 6913340   E: 578600. 
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1.4 Alueen nykytila 

 
Kallioperä on alueella metagrauvakka, kiilleliuske, kiillegneissi 
(https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ ) 
 
Suunniteltu ottamisalue sijoittuu pieneen luode-kaakkosuuntaiseen hiekka 
valtaiseen muodostumaan. (kuva 1) 
 

 
Kuva 1. Yleiskuva maa-ainesmuodostumista (lähde: GTK maankamara). Suunnittelu 
kohde on merkitty kuvalle likimain punaisella soikiolla.  
 
Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan ottamistoiminnan piirissä olleelle 
alueelle, jota ympäröi mäet ja ojitetut soistuneet alueet sekä laajat puustoiset 
talousmetsät.  Kohteen läpi kulkee metsäautotie, jonka kautta liikennöinti alueelle 
tapahtuu, tie alkaa Karhilantieltä. (kansikuva ja kuvat 2 ja 3) 

https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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Kuva 2. Maastokartta, johon suunniteltu ottamisalue on merkitty punaisella ympyrällä ja 

lähin asumus sinisellä nuolella. (© MML) 

 
Kuva 3. Ottamisalueen korkokuva, punaisella soikiolla on merkitty kohde alue. 
Karttapaikan varjostuskuva (© MML). 
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Maanpinnankorkeus vaihtelee itse ottamisalueella +103,9…+111,0 m (mpy). 
Maanpinnanmuodot on esitetty tarkemmin liitteenä olevalla nykytilanne-
/suunnitelmakartalla, liitteellä 8. 
 
Alue on ollut ottamistoiminnan piirissä, jonka vuoksi alue on lähes 
kokonaisuudessaan kasvillisuudesta paljasta. Maisemakuvaa hallitsevat hiekkainen 
maanpinta, paljaat irtomaarintaukset ja varastointikasat sekä pohjois- ja 
eteläreunoilla olevat pitkulaiset pintamaakasat. Alueen reunoilla ja 
pintamaakasojen päällä kasvaa nuorta 1–4 metrin pituista lehti- ja havupuustoa. 
 

 
Kuva 4. Näkymä alueen keskivaiheilta pohjoisen suuntaan. Valokuvat on kuvattu 
14.5.2022. 
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Kuva 5. Näkymä alueen keskivaiheilta idän suuntaan. 
 
 

 
Kuva 6. Näkymä alueen keskivaiheilta etelän suuntaan. 
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Kuva 7. Näkymä alueen keskivaiheilta lännen suuntaan.  
 
Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella ei hakijan käsityksen mukaan ole metsälain 10 
§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökohteita eikä arvokkaita luontokohteita 
tai suojeltavia eläin- tai kasvilajeja.  
 
Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla harju- tai 
kallioalueella. Ottamisalueeksi rajatun alueen kasvustoa voitaneen luonnehtia 
tavanomaiseksi.  
 
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia 
muinaismuistoja, muinaishautoja tai merkittäviä sotahistoriallisesti kohteita. Lähin 
Natura-alue on Kyrönsuo (FI0500058). Se sijoittuu alueen pohjoispuolelle noin 1,9 
km päähän. Lähin luonnonsuojelualue on Ollilan luonnonsuojelualue (YSA242351), 
joka on alueen itäpuolella noin 0,5 km etäisyydellä (kuva 2).  
 
Ottamisalueen reunasta tulee matkaa lähimpään asumukseen noin 0,8 kilometriä 
(Kaistale), joka sijaitsee etelän suunnassa ottamisalueesta nähden, kuvalle 2 on 
merkitty asumuksen sijainti. 
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1.5 Pohja- ja pintavesitiedot 

 
Suunnitelma-alue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokitellulla pohjavesialueella (SYKE, 
avointieto). Lähin pohjavesialue on Soidinkangas 2 luokan pohjavesialue (0609003), 
joka sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä luoteen suunnassa ottamisalueeseen nähden. 
Suunnitelma-alueen rajauksen sisäpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole 
tiedossa olevia tai havaittu maastokäynnin aikaan lähteitä tai talousvesi kaivoja. 
 
Suunnitelma-alueen luoteisosan leveän ojan vedenpinta oli 14.5.2022 korkeudella 
+103,77 mpy, pohjoisreunan tuntumassa olevan kaivetun vesikuopan vesi oli +103,9 
m, itäreunassa virtaavan ojan vesi oli korkeudella +103,8 m ja pohjoispuolella 
sijaitsevan suon pinta on korkeudella +104,5…104,2 m, jonka pinnan korkeus laskee 
pohjoisen ja koillisen suuntiin. Edellä mainittujen havaintojen, karttatarkastelun ja 
maastossa tehtyjen havaintojen perusteella arvioidaan alueen pohjaveden 
virtaussuunnan olevan itä- ja pohjoispuolella sijaitsevan soistuneen alueen suuntaa 
ja pohjaveden ylimmäksi korkeudeksi arvioidaan + 104,0 mpy N2000. 
 
Kaikki ympäristössä olevat uomat ovat ojia, eikä luonnontilaisia pienvesiä tai puroja 
ole suunnitelma-alueella. Lähin pintavesi kohde on luoteispuolella sijaitseva 
Kuikkalampi +114,5 mpy, jonne on matkaa alueen reunasta noin 900 metriä. 
 
Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan valuma-alueelle 8372 (PaajakoNro 4 
wwwp2.ymparisto.fi/karpalo). Alueen valumavedet ohjautuvat alueen pohjois- ja 
itäpuolella sijaitsevaan ojastoon. Vedet virtaavat pohjoisen suuntaan laskevaa 
ojitettua suota pitkin Hyllyvä nimisen suon kautta Jyrkylinjärveen, jonne on 
ottamisalueen reunasta matkaa ojastoa pitkin noin 1,9 km. 
 
Suunnitelma-alue sijoittuu kokonaisuudessaan hyvin vettä läpäisevälle 
hiekkavaltaiseen muodostumaan, sen vuoksi hulevedet eivät valu pintaa pitkin 
alueen ulkopuolelle, vaan imeytyvät suoraan maaperään. Valunnan vähäisyydestä 
johtuen suunnitellulla toiminnalla ei arvioida olevan vedenlaatua muuttavaa 
vaikutusta alueen pintavesiin, eikä lisäystä alapuolisissa ojissa virtaaviin vesimääriin, 
myös pölynsidonnassa käytettävä vesi sitoutuu materiaaleihin. 

1.6 Pohjakartta 

 
Suunnitelman pohjakarttana on käytetty Suuntakartta Oy:n laatimaa 1:1000 karttaa, 
joka on laadittu MML:n laserkeilausaineiston, ilmakuvien ja maastomittauksien 
(Gps+Rtk) pohjalta, maastomittaus on suoritettu 14.5.2022. 
Koordinaattijärjestelmänä on käytetty ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N2000. 
Mittauksen lähtöpisteenä on käytetty MML kolmiopistettä 00M1439. 
Nykytilannekartalla on esitetty 14.5.2022 mukainen tilanne alueella. Kiinteistörajat 
on sijoitettu kartalle MML:n kiinteistörekisterin mukaan. 
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2 SUUNNITELMAN TARVE JA TAVOITE 

 

2.1 Maa-aineslain vaatimukset 

 
  Maa-aineslain 24.7.1981/555 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan 

ottamiseen on saatava lupa. Lupa ei ole kuitenkaan tarpeen, jos aineksia otetaan 
omaa tai toisen tavanomaista kotitarvekäyttöä varten. 
 

        Maa-aineslain 5 §:n mukaan on lupaa haettaessa aineksen ottamisesta ja 
ympäristön hoitamisesta, sekä mikäli mahdollista alueen myöhemmästä käyttämi-
sestä, esitettävä ottamissuunnitelma. Sen vaatimustason ja ehdot määrittelee 
lupaviranomainen kussakin tapauksessa erikseen. Suunnitelma ei kuitenkaan ole 
tarpeen, jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen. Luvan 
myöntämiseen riittää tällöin lupaviranomaiselle toimitettava yksilöity lupahakemus. 

 
        Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos on 

esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma eikä ottaminen tai sen järjestely ole 
ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa seuraavasti: 

       "Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin 
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingol-
lisia muutoksia luonnonolosuhteissa.  
 

        Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että 
ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman 
vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai 
kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa". 

 
 

3 ALUEEN SUOJELULLINEN MERKITYS 

3.1 Kaavoituksellinen tilanne 

 
Etelä-Savon maakuntakaava kartalla ei ole osoitettu merkintöjä suunnitellulle 
ottamisalueelle (kuva 8 ja liite 5). Lähin merkintä kaavassa on EO 2.313 (maa-
ainesten ottoalue), joka itäpuolella noin 700 m etäisyydellä alueen reunasta.  
Maakuntakaavassa hakemuksen mukaiselle alueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen ei ole osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä 
alueita, eikä muitakaan esim. maisemallisesti - ja kulttuuri historiallisesti arvokkaita 
alueita. Maakunvaltuusto on hyväksynyt kaavan 12.12.2016. 
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Kuva 8.  Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta, suunniteltu alue on merkitty kuvalle    
punaisella nuolella.   
 
Suunnitelma-alue sijoittuu Heinäveden järvialueiden rantayleiskaava alueelle, jonka 
Heinäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.1.2002 § 6. Suunnitelma-alue 
sijoittuu maa- ja metsätalous M osoitetulle alueelle. (liite 6 ja kuva 9). 
 

 
Kuva 9.  Ote Heinäveden järvialueiden rantayleiskaava, johon suunnitelma-alue on 
merkitty likimain punaisella nuolella. 
 
 



Ahola 90–415–6–10 
Heinävesi Malkkila 
Suunnitelmaselostus 
 

13 
 

3.2 Vaikutukset ympäristöön ja toimenpiteet vaikutuksien lieventämiseksi sekä   
seuranta 

 
Yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisen terveyteen 
Kun toiminnassa käytetään hakemuksessa esitettyjä pölyn- ja meluntorjuntakeinoja 
toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen tai 
ihmisten terveyteen. Toiminta ei ole jatkuvaa, vaan urakkaluonteista. Ottamisalue 
sijoittuu suojaisaan paikkaan, jota ympäröi puusto, eikä toiminta muuta 
merkittävästi kaukomaiseman nykytilaa. Suunniteltu toiminta näkyy eniten alueen 
läpi kulkevalle metsäautotielle.  
 
Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa suunnitelma-alueen reunasta noin 
0,8 km. Alueella ei tehdä kiviaineksen murskaamista, osa aineksista jalostetaan 
seulomalla. Ottamistoiminnassa käytettävät työkoneet työskentelevät 
pääsääntöisesti ottamisalueen pohjalla myös seulat sijoitetaan pohjalle. Tällöin 
lähimpien rakennusten ja alueen pohjalla työskentelevien koneiden väliin jää 
ottamistoiminnan myötä syntyvä irtomaaluiska ja välimaastossa kasvava puusto. 
Etäisyyden ja välimaaston puuston vuoksi arvioidaan, että melutaso laskee 
lähimmässä häiriintyvässä kohteessa alle sallitun melutason 45 dBA.   
 
Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua tai 
muuta asiaankuulumatonta tavaraa. Mikäli alueen toiminnasta aiheutuvasta 
melusta tai pölystä tulisi valituksia, selvitettäisiin melun/pölyn lähde ja valituksiin 
reagoitaisiin tarpeen mukaan. Melu- ja pölyn leviämistä ympäristöön seurataan 
aistinvaraisesti. Alueella työskennellään noudattaen työturvallisuuslain mukaisia 
työskentelytapoja. Suunnitelma-alueen ympäristössä sijaitsevilla metsäalueilla on 
mahdollista marjastaa, sienestää ja metsästää kuten nykyisinkin. Ottamistoiminnan 
päätyttyä maisemallisia vaikutuksia vähennetään palauttamalla alue 
metsätalouskäyttöön jälkihoitotoimenpiteillä (ks. kappale 4.8). 
 
Luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 
Suunnitelma-alue sijoittuu pitkään maa-aineksen oton piirissä olleelle alueelle, eli 
suunnitelman mukainen ottamisalue tulee sijoittumaan ihmisen jo muovaamalle 
alueelle, jonka vuoksi alueen toiminnasta aiheutuvat maisemavaikutukset eivät ole 
maiseman kannalta merkittäviä. 
 
Maanpinnanmuodot muuttuvat suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi. 
Toiminnan maisemavaikutukset ovat suurimmat katsottaessa aluetta 
metsäautotieltä, muihin ilmansuuntiin vaikutukset rajautuvat itse toiminta alueelle 
ja sen välittömään läheisyyteen. 
 
Suunnitelman mukaisen toiminnan myötä kohteeseen muodostuu kirkasvetinen ja 
hiekkarantainen pienehkö pohjavesilampi. Lampi tulee rikastuttamaan ja 
elävöittämään alueen maisemaa ja luontoa.  
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Suunnitelma-alueen toiminnan ei arvioida heikentävän Ollilan luonnonsuojelualue 
(YSA242351), joka on alueen itäpuolella noin 500 m päässä. Suomessa yleisin 
tuulensuunta etelän ja lännen välillä (lähde: Ilmatieteenlaitos avoin data), jolloin 
tuulen mukana leviävien erilaisten ympäristöhaittojen leviämissuunta 
ottamisalueelta on koillinen. Eli tuulen ansiosta pöly ei leviä merkittävässä määrin 
luonnonsuojelualueelle myös ottamisalueen ja luonnonsuojelualeen välisessä 
maastossa kasvaa yli 15 metrin pituista tiheää havupuu valtaista puustoa.  
 
Suunniteltu ottamistoiminnan ei arvioida aiheuttavan huomattavia tai laajalle 
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Maanpinnanmuodot 
muuttuvat suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi. Toiminnan edettyä 
menetetään varsin tavanomaista kasvillisuutta. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset 
ovat vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen lähiympäristössä elävälle lajistolle 
soveliaita vastaavia elinympäristöjä on lähialueella. Ottamistoiminnan jälkeen 
eläimet voivat käyttää aluetta elinympäristönään kuten tähänkin asti. Hakemuksen 
mukaisella alueella ei ole havaittu eikä ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja. 
Merkittäviä luontoarvoja ei menetetä. 
 
Vesistöön ja sen käyttöön 
Suunnitelma-alueen toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta alueen pintavesiin, 
eikä lisäystä alapuolisissa ojissa virtaaviin vesimääriin, myös pölynsidonnassa 
käytettävä vesi sitoutuu materiaaleihin, koska sadanta- ja sulamisvedet imeytyvät 
nyky-/ lopputilanteessa suoraan maaperään. Alueella ei synny jätevesiä tai 
prosessijätevesiä. Vesistön käyttöön suunnitellulla ottotoiminnalla ei ole vaikutusta. 
 
Ilmaan johtuvien päästöjen vaikutukset 
Alueella tapahtuvan toiminnan yhteydessä syntyvän pölyn määrän ja leviämiseen 
vaikuttavat useat tekijät, kuten raaka-aineen ominaisuudet, tuuliolosuhteet ja ilman 
suhteellinen kosteus. Pöly muodostuu hienojakoisista mineraaleista, joissa ei 
arvioida olevan haitta-aineita tai ravinteita. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä 
putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Myös alueen työskentely- ja 
kuljetusväylien pölyämistä voidaan vähentää tarvittaessa kastelemalla, 
säännöllisellä tienhuollolla ja kunnossapidolla sekä pitämällä ajonopeudet alhaisina. 
Suurin osa alueella syntyvistä pölyhiukkasista on halkaisijaltaan yli 10 μm, jotka 
laskeutuvat päästölähteen läheisyyteen. Pienemmät partikkelit kulkeutuvat pääosin 
tuulen mukana koillispuolelle arviolta noin 100 m päähän päästölähteestä. 
Pölyhaitan arvioidaan jäävän hankealueelle, eikä pölystä aiheudu merkittävää 
haittaa asutukselle tai naapuritilojen muulle käytölle. Pölyäminen pyritään pitämään 
mahdollisimman pienenä työsuojelullisista syistä, koska pölyn vaikutukset 
kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin. Suunnitelulla ottamistoiminnalla ei 
arvioida olevan toiminnan aikana tai toiminnan jälkeisiä vaikutuksia suunnitelma-
alueen ympäristössä oleviin metsätalousmaihin tai metsän kasvuun.  
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Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 
Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on se, ettei toiminnasta saa 
aiheutua muutoksia alueen vesien laatuun tai määrään. Suunniteltu alue ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella. 
Alueella ei säilytetä pidempiaikaisesti polttoaineita, koneita tai laitteita, silloin kun 
niitä ei toiminnassa tarvita. Polttoaineita ja muita öljytuotteita käsitellään 
tukitoimintojen alueella ja varastoidaan vain välittömän tarpeen mukainen määrä 
polttoainetta. Tukitoiminta-alueen tiedot on esitetty hakemuksen kohdassa 4.2. 
Polttoainesäiliö on maanpäällinen, IBC-hyväksytty ja asianmukaisesti tarkistettu 
kaksoisvaippasäiliö. Tankkauslaitteisto on lukittava, jotta luvaton käyttö voidaan 
estää. Alueella voi olla lisäksi seulontatoiminnan aikana tiiviillä pohjalla varustettu 
aggregaatti, joka tuottaa sähköä mm. taukotuvalle. Mikäli alueella on tarpeen 
säilyttää toiminnan aikana hydrauliikkaöljyjä ja voiteluaineita, ne säilytetään 
huoltokontissa tai vastaavassa tilassa.  
Alueella ei tehdä koneiden tai laitteiden isompia huoltoja (määräaikaishuoltoja). 
Työkoneiden kuntoa seurataan säännöllisesti, jotta mahdolliset vuodot havaitaan 
välittömästi. Mahdolliseen polttoaine- tai öljyvahinkoon varaudutaan turpeella ja 
öljynimeytysmatoilla, joita säilytetään koneissa ja tukitoiminta-alueella. Alueella 
työskentelevät työntekijät on opastettu toimimaan vahinkotilanteissa. Koneissa on 
tarkistetut alkusammutuskalustot. 
 
Suunnitellun pienehkön pohjavesi lammen toteuttamisen ei arvioida vaikuttavan 
merkittävästi alueen pohjaveden määrään, laatuun tai pohjaveden virtaussuuntiin.  
 
Pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ehdotetaan suoritettavaksi 
pohjavesilammesta ottamistoiminnan aikana kaksi kertaa vuodessa keväällä ja 
syksyllä. Tulokset havainnoista toimitetaan vuosittain kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Kaikilla eri valvontaviranomaisilla on esteetön pääsy ottamisalueelle. 
Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tarkkaillaan eri viranomaisten 
esittämien kohtuullisten vaatimusten mukaisesti. Toiminnan seurantaa 
raportoidaan lupapäätöksien edellyttämällä tavalla.  
 
Yhteenvetona voitaneen todeta, että suunnitelmassa esitetty toiminta ei ole 
ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjen rajoitusten kanssa. 
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4 SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
 

4.1 Aikataulu 

Raimo Loikkanen hakee hakemuksen mukaiselle alueelle maa-aineslain 21 §:n 
mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin maa-
aineslupapäätös on saanut lainvoiman ja vakuudeksi esitetään varsinaiseen 
ottamistoimintaan asetettua vakuutta. 
 
Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut 
ottamistoimintaa vuodesta 2003. Hakijan tiedossa ei ole, että alueen ympäristössä 
olisi aikaisemmin tehdyn toiminnan johdosta tapahtunut merkittäviä haitallisia 
muutoksia. Alue sijaitsee kaukana pääteistä ja asutuksesta, runsas puustoisten 
metsämaiden ympäröivällä alueella. Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee noin 0,8 
kilometrin etäisyydellä eli etäisyys asutukseen on riittävä. Toiminnan 
merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly ovat toiminnanaikaisia, eivät 
pysyviä. Toiminnan aiheuttamiin ympäristöriskeihin varaudutaan lupapäätöksien ja 
lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. Suunniteltu toiminnan ei arvioida vaarantavan 
yleistä tai yksityistä etua. 

4.2 Suunniteltu ottamistoiminta 

 
Ottamistoiminnan toteutus on esitetty tarkemmin suunnitelmakartoilla ja 
leikkauspiirroksilla. Ottamisjärjestys tarkentuu toiminnan edetessä, mm. maa-
aineksen laatu ohjaa ottamisen etenemistä. Ottamistoiminnan jakamista eri 
vaiheisiin ei ole esitetty tässä suunnitelmassa, koska ottoalue on suhteellisen pieni. 
 

Ottamisalueen kokonaisottamismäärä on 20 000 m3 ktr ja lupaa haetaan 10 vuoden 
ajaksi. Maa-ainesten ottamistoiminta on suunniteltu siten, että maa-ainesten otto 
ulotetaan pohjavedenpinnantason alapuolelle, tasoon + 100 m eli noin 4 metriä 
pohjavedenpinnan alapuolelle. Pohjavedenpinnan alapuolisessa kaivussa pyritään 4 
metrin syvyyteen. Lampea reunustavat luiskat otetaan kaltevuuteen 1:3 ja 
varsinaisen lammikon reunat kaivetaan noin 1:2 kaltevuuteen. lounaissivustaan 
jätetään loivennetun rannan osuus. Pohjavesilammen reunaan jätetään noin 5 
metrin levyinen hiekkapintainen kaistale (hiekkaranta), jolla estetään 
humuspitoisen aineksen kulkeutuminen lammikkoon. Ojanpainanteiden avulla 
sadanta- ja sulamisvesien pääsy alueelle muodostuvaan pohjavesilammikkoon 
estetään. Edellä mainituilla tavoilla toimien vedenlaatu pysyy hyvänä ja kirkkaana 
eikä pohja liety.  
 
Maa-aineksen laatu sekä mahdollinen kallion esiintyminen vaikuttavat lopulliseen 
kaivusyvyyteen. Kaivutyö toteutetaan kaivinkoneella sekä loppuvaiheessa 
pitkäpuomisella kaivinkoneella. Toiminnan myötä syntyvän pohjavesilammikon 
läheisyydessä (alle 50 metrin päässä) ei varastoida polttoainesäiliöitä tai säilytetä 
koneita.  
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Ottamisalueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja 
taloudellisesti käyttökelpoisia koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti, 
mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä ilmaan sekä 
mahdollisia öljyvuotoja. Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Kohteessa 
käytettävä kalusto on tekniikaltaan rinnastettavissa normaaliin 
maanrakennuskalustoon. Henkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää 
häiriötilanteessa toiminnan. Työmaalla on varattuna imeytysmatto, -turvetta ja 
jätesäkkejä öljyvahingon varalle. Tulipalon varalta on viranomaisten määräämät 
alkusammutuskalustot, ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden 
käyttöön. Toiminnanharjoittaja on huolehtinut henkilöstön kouluttamisesta 
ympäristövahinkojen varalle. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan 
torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä 
kunnan pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle. 
  
Tukitoiminta-alue 
Suunnitelma-alueella varastoidaan polttoaineita tai säilytetään koneita (yöaikainen 
pysäköinti) sijoitetaan ne perustettavalle tukitoiminta-alueelle, joka sijoitetaan 
ottamisalueen (kaivuualueen) ulkopuolelle tarkoituksen mukaiseen paikkaan, joka 
on myös pohjaveden suojelun kannalta turvallinen paikka. Taukotupa, jäteastiat, 
henkilökunnan autojen paikoitus ja wc sijoitetaan tukitoiminta-alueelle. 
Tukitoiminta-alueen sijainti on esitetty ohjeellisesti suunnitelmakartalla (liite 8).  
Tukitoiminta-alueen rakentamisella minimoidaan riskit öljy- ja muiden haitta-
aineiden pääsylle maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen. Tukitoiminta-alueella 
varastoidaan vain välittömän tarpeen mukainen määrä polttoainetta. 
Polttoainesäiliöt ovat maanpäällinen, lukittavia, tyyppihyväksyttyjä ja tarkistettu 
kaksoisvaippasäiliö, joissa on laponesto mekanismi ja ylitäytönestin. Mahdollisesti 
tarvittavat öljyt ja voiteluaineet varastoidaan huoltokontissa tai vastaavasti, 
maksimissa näitä varastoidaan enimmillään 50 kg omissa astioissaan. Alueella ei 
suoriteta öljyn vaihtoja tai isompia huoltoja, eikä koneiden tai laitteiden pesua. 
Tarvittaessa tukitoiminta-alueelle perustetaan suoja-alue, jossa maahan on asetettu 
suojakalvo (HPDE) kaukaloksi ja kaukalon päälle levitetään 30...50 cm paksuinen 
kerros hiekkaa. Suoja-alue perustetaan ympäröivää maastoa ylemmäksi, jolloin 
mahdollisten sulamis- tai pintavalumavesien pääsy suoja-alueelle estetään. 
Mahdollisiin polttoaine- tai öljyvahinkoon on varauduttu myös turpeella ja 
öljynimeytysmatoilla, murskaamon henkilökunta on opastettu toimimaan 
vahinkotilanteissa.  
 
Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan eikä alueella säilytetä toimintaan 
kuulumattomia laitteita tai romuja. Alueella noudatetaan työturvallisuuslain 
mukaisia työskentelytapoja. Alueella työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia 
sekä heidät on perehdytetty toimimaan ympäristövahinkojen varalta. 
Alueella tapahtuvassa toiminnassa minimoidaan riskit öljy- ja muiden haitta 
aineiden pääsylle maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen. 
 
Ottamistoiminnassa käytetään maansiirtoon tarkoitettuja kaivinkoneita, 
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pyöräkuormaajia ja materiaaleja jalostetaan siirrettävillä seuloilla sekä välpillä. 
Seula tuodaan alueelle työjakson alussa ja viedään pois jakson päätyttyä. 
Kuljetukset tapahtuvat kuorma-autoilla ja traktoreilla. 
 
Toiminnan etenemisen mukaan alueen pintamaat ja hyötykäyttöön 
kelpaamattomat maa-ainekset poistetaan alueelta toiminnan etenemisen mukaan 
ja nämä ainekset läjitetään ottamisalueen reunoille. Reunoille kasatut ainekset 
toimivat toiminnan aikana melu-, pöly- ja näkösuojana.  
 
Läjitetyt maa-ainekset levitetään maisemoinnin yhteydessä alueen pohjatasolle (ei 
lammikkoon).   
 
Suunnitelma-alue rajautuu selviin ojiin, muilta osiltaan alue rajautuu avoimeen 
alueen reunaan, tällöin alue rajautuu maastossa selvästi havaittaviin kohteisiin. 
Suunnitelma kartoille on listattu ottamisalueen kulmapisteiden koordinaatti arvot. 
Näin ollen esitetään, että ottamisaluetta ei merkitä erikseen maastoon. 
Suunnitelma-alueen länsiosaan on mitattu korkeusmerkki, maalimerkki kalliossa, 
korkeus on kirjoitettu maalimerkin alapuolelle, josta voidaan seurata 
ottamissyvyyttä ja tasoa (liite 8). Alueelle mitataan toiminnan aikana tarpeellinen 
määrä korkeusmerkkejä. 

4.3 Tiejärjestelyt 

 
Liikenne alueelle hoidetaan olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen etelän suunnasta 
tulevaa hiekkapintaista metsäautotietä pitkin, tie alkaa Karhilantieltä. Alueen tiet ja 
kentät ovat sorapintainen, joidenka pölyämistä ehkäistään tarvittaessa vesikastelun 
avulla, säännöllisellä tienhuollolla ja kunnossapidolla sekä pitämällä ajonopeudet 
alhaisina. Ottamisalueen läpi kulkeva metsäautotie pidetään nykyisen tasoisessa 
kunnossa. Suunnitelma-alueen on liikkumiseen oikeuttava käyttöoikeus rasite (liite 
1). 

4.4 Turvallisuus 

 
Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan eikä alueella säilytetä toimintaan 
kuulumattomia laitteita tai romuja. Luiskien reunat merkataan lippusiimoin, jolloin 
ulkopuolisten tahaton joutuminen alueelle estyy. Lisäksi alueen ympärille asetetaan 
työmaa-alueesta varoittavia kylttejä. Alueella noudatetaan työturvallisuuslain 
mukaisia työskentelytapoja. Alueella työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia 
sekä heidät on perehdytetty toimimaan ympäristövahinkojen varalta. 
Tulotien varteen asetetaan kyltti, jossa varoitus alueella liikkumisesta. Alueelle 
johtava tie voidaan sulkea tarvittaessa lukittavalla puomilla tai vastaavalla esteellä, 
jos hakija katsoo lukittavan puomin asettamisen tielle olevan tarpeen turvallisuuden 
tai jonkin muun seikan takia. 
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4.5 Jalostus ja varastointi 

 
Alueella suoritetaan lajikkeiden jalostusta seulomalla. Alueella varastoidaan 
jalostettuja lajikkeita tarpeen mukaan, pääsääntöisesti 1–3 vuoden tarvetta silmällä 
pitäen.  
 
Toiminnan aikana alueella tarvittavat poltto- ja voiteluaineet varastoidaan 
asianmukaisissa, IBC – hyväksytyissä ja tarkistetuissa säiliöissä 
(kaksoisvaippasäiliössä). Koneita, laitteita tai polttoaineita ei alueella säilytetä 
pidempiaikaisesti. Polttoaineiden käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa 
huolellisuutta ja varovaisuutta.  

4.6 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

 
Aikaisempina toiminta vuosina pintamaa on kasattu noin 4 000 m3. Pintamaat on 
välivarastoitu alueen reunoille. Ottamisalueella ei ole enää kuorimatonta 
pintamaata. 
Alueen reunoille välivarastoidut pintamaat hyödynnetään kokonaisuudessaan 
alueen maisemoinnissa. Alueelta kuorittu puhdas pintamaa ei aiheuta 
ympäristövaikutuksia. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on hakemuksien 
liitteenä.   
 

4.7 Kuulemiset ja lausuntopyynnöt 

 
Hakija esittää, että kunta suorittaa naapurien kuulemisen ja pyytää lausunnot 
tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. 

 

4.8 Alueen maisemointi ja jälkikäyttö 

 
Jälkihoidon avulla pyritään ottamisalue liittämään mahdollisimman luontevasti 
ympäristöönsä ja palauttamaan osan alueesta metsätalouskäyttöön. Alue 
muotoillaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelmakartoilla esitetyllä tavalla. Mikäli 
alueelle jää ylisuuria kiviä tai muita hyötykäyttöön kelpaamattomia kiviä. Näistä 
kivistä kasataan alueelle muutamia loivapiirteisiä kumpareita, jotka peitetään 
alueelta saatavilla pintamailla. 
 
Kaivuvaiheen luiskat otetaan kaltevuuteen 1:2…1:3 ja muotoillun luiskan 
kaltevuutena käytetään kaltevuutta 1:3. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tehdä kaikista 
rinteistä yhtä kaltevia tai tasaisia; maastonmuotoilussa pyritään luonnollisuuteen, 
eli tavoitteena on pienimuotoinen vaihtelevuus. Rinteiden ala- ja ylätaitteet 
pyöristetään, mikäli tästä ei aiheudu suurimittaista pitkälle kehittyneen 
kasvillisuuden tuhoa.  
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Alueen maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun 
toiminnasta vapautuva tila antaa siihen mahdollisuuksia. Maisemoinnin aikana 
reunoille läjitetyt pintamaat muotoillaan ja levitetään alueelle paremman 
kasvukerroksen saavuttamiseksi. 
 
Toiminnan loputtua ja alueen maisemoinnin jälkeen kulku alueelle estetään 
katkaisemalla tieyhteys alueelle esim. lukittavan puomin tai rakentamalla kivistä 
aitamainen este tarvittaviin kohtiin. Lammen reunaan jätetään noin viiden metrin 
levyinen kaistale hiekkapinnalle (hiekkaranta). 
 
Toiminnan aikana tiivistyneet maakerrokset kuten ajoreitit ja varastointialueiden 
pinnat rikotaan ja muokataan tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan 
saamiseksi. 
 
Alueen maisemointityöt toteutetaan niin, että pintavedet eivät johdu lampeen. 
Maisemointitöiden avulla maanpinnanmuodot näyttävät luonnollisemmilta, sekä 
kasvillisuus kylväytyy ja juurtuu helpommin.  
 
Maisemoitu tilanne on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa lopputilannekartassa ja 
leikkauspiirroksissa (liitteet 10 ja 9).  
Alueen metsitys toteutetaan luontaisesti ja/tai keinollisesti noudattaen 
metsänhoitosuosituksia. 
 
Ottamissuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen on laatinut Suuntakartta Oy 
yhteistyössä hakijan kanssa. 
 
 
 
 
Joensuussa 20.5.2022 

 
________________________ 
Seppo Korhonen 
maanmittausteknikko 
 
Suuntakartta Oy 
Wahlforssinkatu 18 
80100 Joensuu 
puh. 0400-183 982 
seppo.korhonen@suuntakartta.fi  
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Arkistoviite: 9:64-

Rekisteröintipvm: 23.7.1964
Kokonaispinta-ala: 183,59 ha
Maapinta-ala: 183,59 ha
Palstojen lukumäärä: 2

Muodostumistiedot

Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Lohkominen     Rekisteröintipvm: 23.7.1964    

Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:

 

Rekisteriyksiköstä:

Maapinta-ala

(ha)

90-415-6-5 AHOLA 184,2600

Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha): 184,2600

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat ja rakennuskiellot

1) Yleiskaava(090-Y200522332) Kaavan arkistotunnus:
Hyväksymis-/vahvistamispvm: 28.1.2002 Voimaantulopvm: 28.1.2002 MMLm/7676/423/2005

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset

1) Tieoikeus (Y1999-17697)
Lauttalahden yksityistie

Tieoikeus /1 Leveys: 12 m Rekisteröintipvm: 25.11.1999
Arkistoviite: 090:1999:71
Oikeutetut:  Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 90-415-6-10 AHOLA

2) Tieoikeus (000-2007-K4891) / Leveys: 12 m
Hautakankaansuon metsätie

Rekisteröintipvm: 31.1.2007
Voimaantulopvm: 21.2.1997

Arkistoviite: 9:132
Oikeutetut:  Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 90-415-6-10 AHOLA

3) Tieoikeus (000-2021-K3496) / Leveys: 3 m

Rekisteröintipvm: 23.1.2021
Voimaantulopvm: 23.7.1964

Arkistoviite: 9:64-
Oikeutetut: 90-415-6-18 KURENKULMA
Rasitetut: 90-415-6-10 AHOLA

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

1) Yhteinen vesialue 90-415-876-4 Viljamon osakaskunta Rekisteröintipvm: 9.3.1994
Osuuden suuruus: 0,062600 / 0,854200
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Rekisteriyksikkö 90-415-6-10 AHOLA

2) Yhteinen maa-alue 90-415-878-5 Viljamon vesijättö Rekisteröintipvm: 28.3.2003
Osuuden suuruus: 0,062249 / 0,854200

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset

1) Yksityistietoimitus Rekisteröintipvm: 28.8.1972
, LAUTTALAHDEN METSÄTIE-NIMISEN YKSITYISTIEN OSAKKAILLA ON TIEOIKEUS.

Arkistoviite: 4:9- SEK

2) Yleistietoimitus Rekisteröintipvm: 21.4.1988
Arkistoviite: 4:46-(M)
Maapinta-alan muutos: -0,6730 ha
Muut kohdeyksiköt: 90-895-1-5402 Karhilantaival

3) Rajamerkkien siirto Rekisteröintipvm: 21.4.1988
Arkistoviite: 4:46-(M)

Muita tietoja

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 9.5.2022.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
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YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAAAINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).

Suunnitelma liittyy maaainesten ottamislupaan Ympäristölupaan

1. LUPATIEDOT

Ympäristöluvan tai maaainesten ottamisluvan hakijan nimi

Ottamisalueen nimi

Kunta Kylä Tilan RN:o

Ottamisalueen pintaala
ha

Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Otettava maaaines Ottamismäärä (m3ktr)

Kalliokiviaines (murske, louhe)

Rakennus ja muu luonnonkivi

Sora ja hiekka

Moreeni

Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivan
naisjätteen
kokonais
määrästä
(m3ktr) (2

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Pilaantumaton Valitse 1, 2
ja/tai 3

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

PintamaaEi pysyvä maa
aines

Kannot ja hakkuutähteet

Kivipöly tai kivituhka
Vesiseulonta ja selkeytysal
taiden hienoainekset
Savi ja siltti

Sivukivi

Seulontakivet ja lohkareet

Pysyvä maaaines

Muu, mitä?
Pilaantunut maa
aines Mitä?

Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Suuntakartta
Konekirjoitusteksti

Suuntakartta
Konekirjoitusteksti



A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4

 Esitetty maaainesten ottamissuunnitelmassa.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5

 Esitetty maaainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6

 Esitetty maaainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7

 Esitetty maaainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8

 Esitetty maaainesten ottamissuunnitelmassa.

Jätealueen sijainti ja pintaala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:20001:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
 Esitetty maaainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISÄTIETOJA

Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)



OHJEITA:

1. LUPATIEDOT

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maaainestenottamislupaa 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. Maaainesten ottamisen yhteydessä syntyviä
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta ja selkeytysaltaiden hienoainekset,
kivituhka ja vastaavat ainekset.

Maaainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maa
aineksia. Pilaantumaton maaaines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 2 ja 3
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 maaainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Vaatimus
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maaaineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maaainesten ottamista sekä ym
päristönsuojelulain 103 a § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuolto
suunnitelma on osa maaainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maaaineslain mukai
sen lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maaaineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maaaineslaki 5 §:n 1
mom). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei
vaadita.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy

Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maaainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maaainesten ottamislupa on haettu ennen
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maaainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisäl
tyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.

Voimassa olevien maaainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maaaineslupaa
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamis
toimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.

Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toimintaajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimit
taa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.



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 maaainestenottamis
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 maaainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

7) Toiminnan lopettaminen

Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunni
telmassa laitetaan rasti " Esitetty maaainestenottamissuunnitelmassa" –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 maaainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

Mikäli maaainesten 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.


	729973_maa_aineksen_ottamissuunnite1896713121.pdf
	730035_suunnitelmakartat1274620260.pdf
	Julkinen_ottamissuunnitelman_liitteet1846712072.pdf
	729952_kaivannaisjatteen_jatehuolto1708607787.pdf

	Text2: 
	Check Box3: Yes
	Check Box4: Off
	Text5: Raimo Loikkanen
	Text6: Ahola
	Text7: Heinävesi
	Text8: 90-415-6-10
	Text9: Ahola 6-10
	Text10: 1,4
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 20 000 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 4 000
	Text18: 1, 3
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 1, 3
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 4 000
	Check Box47: Off
	Text49: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Check Box50: Yes
	Text51: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Check Box52: Off
	Text53: Toimintaa tarkkaillaan kuormakirjojen avulla, joista ilmenee päiväkohtaiset valmistetut tonnimäärät, tuotantolajikkeet ja merkittävistä tapahtumista tehdään ilmoitus yrityksen työnjohdolle. Pölyn ja melun syntymistä seurataan toiminnan aikana aistinvaraisesti. 
	Check Box54: Yes
	Text55: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Check Box56: Off
	Text57: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Text58: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Text59: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Text60: kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Ahola
	Text61: Jätealueesta ei varsinaisesti aiheudu vaikutuksia ympäristöön, koska kaivannaisjätteet koostuvat luonnon omista materiaaleista. Läjityskasat toimivat toiminnan aikana melu-, pöly- ja näkösuojana. 
	Text62: Kaivannaisjätteet levitetään ottamisalueelle maisemoinnin yhteydessä ja alueen metsitys tapahtuu joko luontaisesti tai keinollisesti.
	Check Box63: Yes
	Text64: Raimo Loikkanen, Kermantie 12, 79700 Heinävesi, puh. 0400 172 671, raimo.loikkanen@pp.inet.fi


