
  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM 1.9.2022 

 
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 
Metsäyhtymä Elehvä /  

Ottamisalueen nimi 
Kotilan maanottoalue 

Kunta 
Taivalkoski 

Kylä 
      

Tilan RN:o 
832-402-31-5 

Ottamisalueen pinta-ala 
1,2     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
30.9.2032 

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe) 18500  

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka        

Moreeni 1500  

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-ai-
nes 

Pintamaa 1000 1       

Kannot ja hakkuutähteet 500 1       

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka 10 1       

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

10 1       

Savi ja siltti                   

Sivukivi                   

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä?                         

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

 n. 1520  

  



 

 
A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Kaivannaisjäteen määrä on vähäinen. Pintamaat ja hakkuutähteet varastoidaan alueelle ja käytetään maisemointiin ottamisen 
loputtua. 

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

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Alueella suoritetaan vain välttämättömät ja pienet kaluston huollot ja korjaukset. Öljy- ja voiteluaineet sekä likaantuneet työvälineet 
kuljetaan pois alueelta. Mahdolliset vuodot imeytetään turpeeseen ja toimitetaan ympäristöviranomaisen osoittamalle käsit-
telypaikalle. Polttoaineiden varastointi on vähäistä. Konekalustoa alueella on vain muutamana viikkona vuodessa. 

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

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Mahdollisiin vuotoihin ja vikoihin puututaan välittömästi. Tarkkailua suoritetaan silmämääräisesti alueella tapahtuvan toiminnan 
yhteydessä. 

 
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Toimenpiteet esitetty lopputilannekartalla ja ottolupaselostuksksessa. 

 
 

 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 

 
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
 
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)  

Pintamaat sijoitetaan eri puolille aluetta kuljettamisen minimoimiseksi ja hyödyntämisen helpottamiseksi. Yhtenäistä, erillistä jäte- 
tai varastoaluetta ei tehdä. 

 
Jätealueen perustaminen ja hoito 

Erillistä aluetta ei tehdä, joten varsinaista hoitoa ei tarvita. Pintavedet imeytyvät maaperään tai suoalueelle. 

 
Jätealueen ympäristö 

Ottamisalue on normaalia metsätalousaluetta kaukana asutuksesta. 

 
Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta 

Alue ei ole pohjavesialuetta. Pohjaveden tasoa ei ole selvitetty. 

 
Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta 

Alue ja maisema muuttuu hetkellisesti. Pintamaiden määrä on vähäinen kallion ollessa lähes pinnassa, joten korkeita tai laajoja 
pintamaakasoja ei tule. 

 
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 

Ottamisen jälkeen pintamaat levitetään alueen reunoille, jotka tasataan ja maisemoidaan rinteeksi loivilla kohdilla ja 
kallioseinämäksi korkeilla kohdilla. Aluetta metsitetään ja osaksi käytetään puutavaran varastoalueena ottamisen jälkeen. 

 
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) 

  

 
 
 

 
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 kaivan-
naisjätteitä 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-ainek-
sia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 koh-
dissa. 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 hienoai-
nekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa. 
 
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamis-
alueelle, 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 ym-
päristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-
nitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukaisen 
lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom). 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaa-
dita. 
 
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 maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää 
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen 
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisäl-
tyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta. 
 
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa 
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 toiminta-ajalle, 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. Jäte-
alueen 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. Li-
säksi 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 ottamis-
suunnitelmassa 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 kaivan-
naisjäte 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. 
 




