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TOIVAKAN KUNNAN HUIKON KYLÄN MAA-AINEKSEN OTTOALUE 

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMA 
 

1. LÄHTÖTILANNE 
 

1.1 Lähtökohdat ja maanomistus 
 

Tässä ottamissuunnitelmassa on esitetty maa-aineslain 5 §:n edellyttämä maa-ainesten 

ottamissuunnitelma Toivakan kunnan Huikon maa-aineksen ottoalueella. Alue sijaitsee 

Huikon kylässä, noin 8 kilometriä koilliseen Toivakan keskustasta. Tämä ottamissuunni-

telma on päivitys kartoittamaan nykytilannetta uutta lupaa varten. Alueelta on nykyisen 

luvan voimassa ollessa otettu maa-ainesta vain vähäinen määrä, kokonaisuudessaan noin 

10 000 m3ktr. Uutta lupaa haetaan nykyisen luvan laajuudessa ottamisalueen loppuun 

ottamiseksi ja koko alueen maisemoimiseksi. Ottamisluvan hakijana on Toivakan kunta, 

tekninen toimisto. Ottamisalueen kiinteistöjen omistajana on . Ottamis-

alue sijoittuu kiinteistölle 850-405-4-303 Hautajärvi, tien 618 länsipuolelle. 

Päivitettyyn ottamissuunnitelmaan on sisällytetty jäljellä oleva aiemman ottosuunnitel-

man mukainen ottamisalue kokonaisuudessaan. Aikaisempaan maa-ainesten ottolupaan 

(16.12.2010) on sisällytetty ottoluvan 13.4.2000 ottamissuunnitelman mukaiset ottovai-

heiden I ja II alueet. Maa-aineksia voidaan ottaa vielä pinta-alaltaan noin 3,2 ha:n laajui-

selta alueelta. 

 

1.2 Nykyinen lupa 
 

Toivakan kunnalla on 2020 syksyllä umpeutumassa oleva maa-ainesten ottamislupa alu-

eella. Uutta lupaa haetaan 10 vuodeksi. 

 

1.3 Alueen nykytila ja luonnonolot 
 

Ottamisalueella on suoritettu maa-ainesten ottoa niin, että käytössä olevan osan ottotaso 

(N2000) vaihtelee noin +119,90 ja +130,30 välillä. Jäljellä olevan ottoalueen korkein kohta 

nousee lähes tasoon +131,30 alueen itäpuolella ja laskee siitä noin tasoon +119,30 otta-

misalueen länsireunalla. 

Maa-ainesten ottamisalue rajoittuu länsipuolella maantiehen 618. Muilta suunnilta alue 

rajautuu metsämaastoon, valtaosin ottamisalueen ympäristö on mäntyvaltaista talous-

metsää. 



Lähin pintavesistö Särkilampi rajoittuu suunnittelualueeseen. Särkilampi on pinta-alaltaan 

noin 0,2 ha suuruinen. Kaivuualue on lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle Särkilam-

men rantaviivasta mutta ottamissuunta on lähes kohtisuoraan poispäin lammesta. Aiem-

pien ottolupien aikaan ottotoiminta on jo ohittanut lammen keskeisimmän rantavyöhyk-

keen. 

Suunnitellulla ottoalueella ei ole havaittuja tai muuten tiedossa olevia erityistä suojelua 

vaativaa kasvillisuutta eikä muita arvokkaita kohteita. Maa-ainesten ottamisen yhtey-

dessä vältetään tarpeetonta kasvillisuuden vahingoittamista ottamisalueen ulkopuolella. 

Ottoalueelta poistetaan puustoa maa-ainesten oton etenemisen mukaisesti. Puustoa 

poistettaessa vältetään avaamasta näkymää ottamisalueelle sen itäpuolella kulkevalta 

maantieltä. Ottoalueen ja mt 618 väliin jätetään noin 50 metriä leveä suojavyöhyke tien 

keskilinjasta laskien. 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 metrin päässä ottamisalueesta mt 618 

toisella puolella. 

Ottamisalue sijaitsee Toivakan itäisen alueen Huikon kylän osayleiskaava-alueella (voi-

maantulo 24.5.2018). Kaavassa ottamisalue on maa-ainesten ottoalue (EO) aluevarauk-

sella. 

Ottamisalueella hiekkakerroksen päällä on humusta 0 – 0,2 metrin paksuinen kerros, 

jonka alapuolella on koko ottosyvyydeltä hiekkaa. Aiempaa lupaa varten on ottamisalu-

eelta otettu kuudesta koekuopasta näyte maa-aineslaboratoriotutkimuksiin. Näytetutki-

musten (8.7.2010) tulokset on tämän suunnitelman liitteenä. 

 

1.4 Pohjavesiolosuhteet 
 

Maa-aineksen ottoalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella 

(Huikko 0985003). Pohjaveden virtaussuunta on maastotarkastelun perusteella kohti ete-

lää/lounasta. Huikon pohjavesialueella ei ole vedenottamoa, lähin vedenottamo sijaitsee 

Maunosen (0985002) pohjavesialueella noin 3,9 km lounaaseen. 



 

Ympäristökarttapalvelu Karpalo, 14.07.2019 

 

Alueen läheisyydessä olevat kiinteistöt on liitetty vesijohtoverkostoon. Mahdollisia ta-

lousvesikaivoja alueen läheisyydestä ei ole kartoitettu. 

 

 

Ympäristökarttapalvelu Karpalo, 14.07.2019 



2. MAA-AINEKSEN OTTAMINEN 
 

2.1 Toiminnan jatkaminen ottoalueella 
 

Ennen maa-aineksen ottamista, koskemattomalta ottoalueelta, suoritetaan hyötypuun 

hakkuu luvanhakijan toimesta. Hakkuu jaksotetaan maa-ainestenoton etenemisen mukai-

sesti. Lisäksi alueelta poistetaan jätepuu ja kannot sekä pintamaa. Arvioitu poistettavan 

humuksen määrä on noin 3000 m3ktr ja se hyödynnetään suljettavan osan maisemoin-

nissa. Pintamaat läjitetään soveltuvaan paikkaan ottamisalueella siten, ettei niistä ai-

heudu pohjaveden laadun huonontumista. Varastointi tehdään luonnontilaisella, pinta-

maan omaavalla alueella. Pintamaat käytetään maisemointiin heti, kun alueen osia pois-

tuu ottamiskäytöstä. 

Ottamisalue merkitään maastoon näkyvästi esim. puupaaluin. Alin ottotaso merkitään 

korkokolmioin tai -merkein siten, että ottamissyvyyttä ja -tasoa voidaan seurata ja valvoa. 

Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu +121,3 (N2000), jolloin pohjaveden pinnan ja alim-

man ottotason välille jää vähintään 3 – 4 metrin kerros maata. Arvioitu otettavan maa-

aineksen määrä jäljellä olevalla noin 3,2 ha:n alueella on noin 95 000 m3ktr. Koko luvan 

voimassaoloajalle jaettuna keskimääräinen vuotuinen ottomäärä olisi noin 9500 m3ktr. 

Alueella on kolme pohjaveden tarkkailuputkea, yksi olemassa oleva ja kaksi uutta (asen-

nettu 21.8.2019). 

o Olemassa olevasta putkesta PVP1 on suoritettu mittaus 07/2019, jolloin putki oli 

kuiva. Putken pohjan taso on +119.0 (N2000). 

o Uudesta pohjavesiputkesta PVP2 on suoritettu mittaus asennuspäivänä 08/2019, jol-

loin veden pinta oli tasossa +117.0. Putken pohjan taso +113.4 (N2000). 

o  Uudesta pohjavesiputkesta PVP3 on suoritettu mittaus asennuspäivänä 08/2019, jol-

loin veden pinta oli tasossa +117.9. Putken pohjan taso +114.8 (N2000). 

Putkia käytetään jatkossakin pohjavedenpinnan tarkkailuun. Mikäli tarkkailuputkea ei 

enää voida käyttää, asennetaan alueelle uusi tarkkailuputki. 

Ennen jatkoluvan mukaisen toiminnan aloittamista asetettavan vakuuden tulee kattaa ot-

tamisalueen jälkihoitotöiden kustannukset. Vakuuden suuruudeksi esitetään 6000€. Va-

kuuden arvoa on mahdollista tarkistaa luvan voimassaoloaikana. 

 

2.2 Ottamistoiminta 
 

Maa-ainesten otto suoritetaan siten, että ottamistoiminnan jälkeisessä tilanteessa maan-

pinta viettää kohti ottamisalueen länsipuolella olevaa ojaa suunnitelmakartan ja piirus-

tuksen leikkausten mukaisesti. Lopullisessa pinnan muotoilussa huolehditaan, että alu-

eelle ei jää vettä kerääviä painanteita. 



Ottamisalueella työturvallisuudesta ja ulkopuolisten turvallisuudesta tulee huolehtia eri-

tyisesti leikkausluiskien läheisyydessä. Ottoalueen luiskien reunat merkitään ja aidataan. 

Ottosuunta on nykyiseltä ottoalueelta kohti suunnitelman mukaisen ottoalueen eteläreu-

naa suunnitelmakartassa esitetyn mukaisesti. 

Maa-aineksen ottoon liittyviä töitä tehdään siten, ettei niistä aiheudu ylimääräistä haittaa 

ympäristölle eikä lähiseudun asutukselle. 

Ottamistoimintaa seurataan jatkuvalla käyttötarkkailulla ja vuotuiset ottomäärät rapor-

toidaan sähköisesti maa-ainesten NOTTO-rekisteriin. Maa-ainesten ottamistoiminnalle pi-

tää olla nimetty vastuuhenkilö. 

Ottamistoimintaa voidaan harjoittaa arkipäivisin klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana. 

 

2.3 Liikenne ja työnaikaiset suojelutoimenpiteet 
 

Alueelle tuleva liikenne kulkee jatkossakin samoja tieyhteyksiä käyttäen kuin tähänastisen 

ottamistoiminnan aikana. Toiminta ei tule merkittävästi lisäämään liikennettä maantiellä 

618. Ottoalueelle johtavan ajoväylän varteen selvästi näkyvälle paikalle asennetaan opas-

tetaulu, jossa on ohjeet toimimisesta maa-ainesten ottamisalueella. Tauluun merkitään 

mm. alueella työskentelyajat ja ohjeet toiminnasta vahinko- ja hätätilanteissa. 

Työnaikaisina suojelutoimenpiteinä kulloinkin ottamiskäytössä oleva alueen osa rajataan 

ja merkitään selvästi. Asiaton liikennöinti alueella työajan ulkopuolella tulee estää esim. 

lukittavalla puomilla. 

 

2.4 Ottamistoiminnassa käytettävät koneet ja laitteet 
 

Ottamisalueella käytetään normaaleja nykyaikaisia maa-ainesten ottamiseen tarkoitet-

tuja koneita ja laitteita. Puusto poistetaan metsäkoneella ja pintamaat sekä kannot kai-

vinkoneella. Maa-aineksen ottoon penkasta ja kuormaukseen käytetään pyöräkuormaa-

jaa. Maa-aineksen kuljetus pois alueelta suoritetaan kuorma-autolla. Materiaalin jalosta-

miseen voidaan käyttää tarvittaessa siirrettävää seulaa. 

Pyöräkuormaajaa säilytetään alueella tasatulla ja tiivistetyllä alustalla. Mahdollisen seulan 

alusta myös tasataan ja tiivistetään. 

Poltto- ja voiteluaineita ei varastoida ottoalueella. Kaluston normaalit huoltotoimenpiteet 

järjestetään alueen ulkopuolella. Ennakoivalla huollolla minimoidaan kuljetuskaluston, 

koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevuotoja. Vahinkotilanteita varten alueella on saa-

tavilla öljynimeytysainetta ja –varusteita.  

Alueelle ei saa varastoida tai haudata kiinteitä tai nestemäisiä jätteitä. 

 



3. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 
 

Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristön pilaantumista voisi aiheut-

taa öljyvahinko tai ilkivalta. Riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla 

ja tekniikalla. Toiminnassa huomioitavia asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, 

ottotasojen valvonta, varastokasojen sijoittelu, polttoaineiden kuljetus ja työkoneiden 

tankkaustapahtuma, ympäristövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mahdollisimman 

nopea jälkihoito. 

Asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä 

toiminnassa tiedostetaan siihen liittyvät riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolelli-

suudella. Alueella ei varastoida pysyvästi polttoaineita. 

Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Alueella on aina riittävä määrä imeytysmat-

toja tms. imeytysmateriaalia sekä työkoneissa tulee olla tarvittava alkusammutuska-

lusto. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden tai autojen työskentelyä. Alue pide-

tään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä.  

Ottamisen etenemistä ja lupienmukaisuutta seurataan vuosittaisin maastomittauksin. 

Pohjaveden korkeutta seurataan niin ikään säännöllisin mittauksin. Pohjaveden havain-

topisteiden toimivuus tarkistetaan jokaisella mittauskerralla. 

Öljyvuodon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan ja 

maaperä puhdistetaan. Mahdollisista työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista tehdään 

poikkeamaraportti. Poikkeustilanteissa toiminta pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. 

Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus pelastuslaitokselle, kunnan ympäristö-

suojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle ja ryhdytään heti asianmukaisiin 

toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ALUEEN KÄYTTÖ OTTAMISTOIMINNAN JÄLKEEN 
 

Maa-ainesten ottotoiminnan loppuessa ottamisalue suljetaan. Maa-ainesten oton edisty-

essä jo hyödynnetyt alueen osat muotoillaan (luiskakaltevuus 1:3) ja suojaverhoillaan kas-

vualustaksi sopivilla pinta-mailla (10 – 20 cm kerros). Alueen metsittymistä edistetään tar-

vittaessa istuttamalla suljetuille alueen osille männyn taimia, mikäli luontainen metsitty-

minen ei ole mahdollista tai riittävää. 

Koska kyseessä on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, maa-ainesten ottamis-

alueella järjestetään sen sulkemisen jälkeen jälkihoidon ja pohjaveden tilan seurantaa 3 

vuoden ajan. 
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