
 V i r a n o m a i n e n  t ä y t t ä ä  

Toivakan kunta, dnro 83/11.01.00/2021, saapunut käsittelyyn 17.5.2021 

 

  1/13 

 

MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS 
 
1. Toiminta, jolle lupa haetaan 

Lupa haetaan seuraaville toiminnoilla: 
 Maa-ainesten ottaminen  Kivenlouhimo  Muu kivenlouhinta 
 Kivenmurskaamo 

  Siirrettävä kivenmurskaamo 
  Kiinteä kivenmurskaamo 

Toimintaan liittyy myös 
 Muualta tuotavan kiviaineksen murskaus   Kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus 

 

 Muu, mikä? 

Tilapäinen asfalttiasema, tilapäinen betoniasema. Asemien rekisteröinti haetaan 

aseman toiminnan alkaessa.   

 Lupa aloittaa toiminta ennen päätösvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §) 

2. Hakijan yhteystiedot 

Hakijan nimi ja toiminimi 

Sora-Manninen Oy  
Y-tunnus 

0591208-4 

Osoite 

Sahinjoentie 140 

Postinumero 

41660 
Postitoimipaikka 

Toivakka 

Yhteyshenkilön nimi 

Pekka Manninen 

Puhelinnumero 

040-5151087 
Sähköpostiosoite 

info(at)soramanninen.fi 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

Sahinjoentie 140, 41660 Toivakka 

3. Tiedot lupa-alueen kiinteistöstä 

Kiinteistön omistajan nimi 

Sora-Manninen Oy  

Osoite 

Sahinjoentie 140 

Postinumero 

41660 
Postitoimipaikka 

Toivakka 

Puhelinnumero 

040-5151087 
Sähköpostiosoite 

info(at)soramanninen.fi 

Ottamisalueen sijainti 

Kunta Kylä Tila 

Toivakka       Lammintaus 

            850-405-2-83 

            Helkasalo 

            850-406-3-8 

                  



 

  2/13 

Murskauslaitoksen sijainti 

Kunta Kylä Tila 

Toivakka       Lammintaus   

            850-405-2-83 

            Helkasalo       

            850-406-3-8     

                  
Koordinaatit ja koordinaattijärjestelmä 

6881200, 451000,  ETRS TM35-FIN 

Kiinteistörekisteritunnus 

850-405-2-83 

4. Lupa-alueen rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset 

Selvitys naapuritiloista yhteystietoineen 

Viranomaiskäyttöön tarkoitettu erillinen liite, ei julkinen,  peruste JulkL 24 § 

 Erillinen selvitys liitteineen 

5. Voimassa olevat maa-aineslupa-, ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset 

 
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho Vireillä 

Maa-aineslain mukainen ottamislupa 
9.8.2007, 

29.5.2012 
 Toivakan kunta, ympäristölautakunta      

Ympäristölupa 15.3.2018  Toivakan kunta, ympäristölautakunta     

Vesilain mukainen lupa              

Rakennuslupa              

Poikkeamispäätös              

Toimenpidelupa              

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta 
käsittelystä ja varastoinnista 

             

Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta 
ilmoituksesta              
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Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus               

Maanomistajan suostumus laitoksen ja/tai 
ottamistoiminnan sijoittamiselle               

Jätevesien johtaminen               

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin 
liittymisestä  

             

b) Jätevesien johtamislupa vesistöön               

c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai 
maahan               

d) Maanomistajan suostumus jäteveden 
johtamiselle  

             

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös               

a) ympäristöluvasta               

b) maa-ainesluvasta              

c) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä 

                   

Muu, mikä? 

                   

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun vaikuttavia asioita 
 Ei  

 
 Kyllä, mitä 

      

Ympäristövahinkovakuutus: 

Vakuutusyhtiö:        

Vakuutuksen numero:        

 Tiedot esitetty liitteenä 
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7. Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutus 

Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutuksista 

Aineksen ottaminen tapahtuu vuosien 2021-2036 aikana. Kaivusyvyydet ja suunta ilmenevät 
suunnitelmakartasta. Alin ottotaso on Helkasalossa 124.0. Ottotaso nousee kohti etelää. 
Lammintauksessa on alin ottotaso 119.0. Alueelle varastoidaan jalostettuja lajikkeita 
keskimäärin vuoden tarve. Kivenmurskaamo sijoittuu ottoalueelle ja siirtyy louhinnan edetessä. 
Helkasalon alueen pohjoisosaan on rakennettu laskeutusallas. Varastoalueen pohjoisreunaan 
kaivetaan oja. Hirvijärven laskupuron suojelurajauksen alueelle eivät alueen vedet ohjaudu 
ennen laskeutusallasta. Kalustona ottamisessa käytetään maa-ainesten ottamiseen tarvittavaa 
kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Alueella säilytetään öljyä ja huolletaan koneita alueen 
länsireunassa olevissa betonilattia pohjaisissa huoltohalleissa. Kaivun aikana syntyvät jyrkät 
luiskat suojataan lippusiimalla / metalliverkkoaidalla. Alueen reunoille rakennetaan louhinnan 
sinne yltäessä metalliaita. Alueen rajauspaalut, luiskamallit ja korkeushäkit rakennetaan luvan 
myöntämisen jälkeen. 

 
 

8. Ottamisalue ja pohjavesi 

Ottamisalueen pinta-ala (ha) 

25.7 
Ottoalueen (kaivu- ja louhinta-alueen) pinta-ala (ha) 

5.16 

Alin ottotaso (+N2000) 

124.0 ja 119.0 
Pohjaveden ylin korkeus (+N2000) 

      

Suojakerros pohjaveteen (m) 

       Sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella 

Pohjavesialueen nimi 

      

Pohjavesialueen tunnus 

      

9. Ottamismäärät ja -aika 

Ottamisaika (vuosina) 

15 
Kokonaisottomäärä kiintokuutiometreinä (m3) 

450000 

Arvioitu vuotuinen tuotto kiintokuutiometreinä (m3) 

30000 

Ottomäärät maalajeittain kiintokuutiometreinä (km3) 

 
Kiintokuutiometriä 

(m3) 

 Kiintokuutiometriä 
(m3) 

 Kalliokiviaines 450000  Sora ja hiekka       

 Moreeni        Rakennuskivi       

 Siltti ja savi        Eloperäiset maa-ainekset       

10. Tuotteet ja tuotantomäärät 

Tuote 
Nykyinen tuotanto (1.000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1.000 t/a) 

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 

Kalliomurske 25 120 112 200 
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11. Toiminnan ajankohta 

Toiminta Keskimääräinen 
toiminta-aika 

(h/a) 

Päivittäinen  
toiminta-aika 
(kellonajat) 

Viikoittainen  
toiminta-aika 

(päivät ja kellonajat) 

Ajallinen vaihtelu 
toiminnassa 

Murskaaminen 520 07.00 - 22.00 ma - pe 5 tuntia 

Poraaminen 130 07.00 - 22.00 ma- pe 5 tuntia 

Rikotus 260 08.00 - 18.00 ma-pe 5 tuntia 

Räjäyttäminen 26 08.00 - 18.00 ma-pe 4 tuntia 

Kuormaaminen ja 
kuljetus 

1300 

 
06.00- 22.00 ma-la 5 tuntia 

                              

                              

                              

12. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden 
varastointi, säilytys ja kulutus sekä vedenkäyttö 

Käytettävä raaka-aine Keskimääräinen kulutus 
(t/a) 

Maksimikulutus 
(t/a) 

Varastointipaikka 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines  112 200 Varastokenttä 

Muualta tuotava kiviaines   10      40           

Polttoaine, laatu 

kevyt polttoöljy   50 100 Kaksoisvaippasäil. 

Öljyt     3    6 Lukittava kontti 

Voiteluaineet     3    6 Lukittava kontti 

Vesi  250 500 Pintavesilammikk 

Räjähdysaineet, tyyppi 

Kemiitti     3     6 Lukittava kontti 

Muut                   

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan 

Pintavesilammikoista 

13. Liikenne ja liikennejärjestelyt 

Selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista (erillinen selvitys liitteenä) 

Kulku alueelle tapahtuu olemassa Kekälelammen metsätietä pitkin valtatie 4:ltä. 

Lupatoimintaan liittyvä raskas liikenne (käyntiä/vrk) 

5-20  
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Kuvaus teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista 

Tie sorapintainen, pölyntorjunta kastelemalla, tarvittaessa suolaamalla. 

 
14. Energian käyttö 

Arvio sähkönkulutuksesta (GWh/a) 

3,1 

Sähkö hankitaan 
 verkosta   aggregaatista 

15. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 

 
 Toiminnalla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

 
 mikä? 

      

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 

16. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 

Käytettävä raaka-aine Päästölähde Päästö (t/a) 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines  Polttoaineet 
hiukkaset 0,5 , NOx 8, 

SO2 0,5 , CO2 1900 
17. Tiedot melusta ja tärinästä 

Laite tai toiminta Melutaso Arvoitu tärinävaikutus 

Siirrettävä murskauslaitos, ääniteho 

122 db 
       

murskaus  vähäinen 

kuormaus  vähäinen 

räjäytys  melko vähäinen 

rikotus      vaikuttaa lähialueelle 

poraus  vähäinen 

18. Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista 

Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet) 

Poltto- ja voiteluaineet säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä ja lukittavassa kontissa. 

Toiminta-alueella säilytetään imeytysaineena turvetta mahdollisen vahingon varalle. 

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) 

Helkasalon alueen pohjoisosaan on rakennettu laskeutusallas. 
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Tiedot jätevesien käsittelystä 

Tuotantotoiminnassa ei synny jätevesiä. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäilöön ja 

toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 

19. Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä 

Jätenimike 
Arvioitu 

määrä (kg/a) 
Käsittely- ja hyödyntämistapa 

Toimituspaikka 
(jos tiedossa) 

sekajäte 700 
kerätään jäteastiaan, toimitetaan 

jätteenkäsittelylaitokseen 
      

rautaromu 700 
Toimitetaan paikalliseen 

romuliikkeeseen 
      

Kaivannaisjäte 25000 
Hyödynnetään alueen 

suojarakenteissa ja maisemoinnissa 
      

                        

20. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) 
soveltamisesta 

Miten päästöjä on vähennetty tai aiotaan vähentää 

Käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kaikki koneet ja apulaitteet edustavat parasta 

mahdollista tekniikkaa. Korjausten ja huoltojen yhteydessä uusitaan asemien  

varustelutasoa sitä mukaan kun tekniikka kehittyy. 

Koteloinneilla, pudotuskorkeuksien pienentämisellä ja vesikastelulla voidaan tehokkaasti vähentää 

ilmaan johtuvia pölypäästöjä.  

 

 

 

 

Ympäristönsuojeluun ja  

työturvallisuuteen liittyvää kalustoa uusitaan anne 

ttujen määräysten ja asetusten sekä  

yritysten oman toimintapolitiikan mukaisesti.  

Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa? 

Louhoksen rintaukset, varastokasat ja toiminta-aluetta ympäröivä metsämaasto toimivat 

meluesteenä louhinnan edetessä. Varastokasojen sijoittelulla vähennetään meluhaittoja. 

Murskautoiminnasta aiheutuva melu on ajoittaista. 

 Tiedot on esitetty liitteenä 

21. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Alue ei sijaitse asutuksen tuntumassa, vaikutukset vähäiset. Murskaustoiminnasta ja räjäytyksistä 

aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu merkittävää viihtyisyyshaittaa.   

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 

Vaikuttaa suunnitelma-alueen luontoon. Maisema muuttuu. Suunnitelma-alueen ympäristön 

luonnolle vaikutukset vähäiset.  

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Vaikutukset vähäiset. Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin eikä niiden käyttöön. Alueen 

pintavedet suotaantuvat alueen maaperään. 
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Vaikutukset ilman laatuun 

Vaikutukset vähäiset. Valtaosa päästöistä syntyy murskauksesta, seulonnasta sekä työkoneista. 

Päästöt keskittyvä työmaa-alueelle, eikä niillä ole juurikaan merkitystä alueen ulkopuolella. Pääosa 

pölystä jää toiminta-alueelle. 

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Vaikutukset vähäiset. Alue ei ole pohjavesialuetta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

On tehty, yhteysviranomaisen lausunto/perusteltu 
päätelmä, päivämäärä:       /       20       

Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       /       20       

 
22. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista 
ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta 

 Yleiskuvaus 
 Tiedot on esitetty liitteenä (Maa-ainesten ottamissuunnitelma) 
 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteenä 

23. Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten 
tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden 
laadunvarmistuksesta. 

Käyttötarkkailu 

Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Hoidetaan lupamääräysten ja viranomaisten antamien 

ohjeiden mukaan 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Hoidetaan lupamääräysten ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaan 

Pohja- ja pintavesien tarkkailu 

Hoidetaan lupamääräysten ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaan 

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 

Hoidetaan lupamääräysten ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaan 

Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

Hoidetaan lupamääräysten ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaan 
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24. Liitteet 

Liitteet: 
 Ottamissuunnitelma 
 Selvitys omistus- ja hallinto-oikeudesta 
 Selvitys allekirjoitusoikeudesta 
 Valtakirja 
 Selvitys tieyhteyksistä 
 Esitys vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa (MaL 21 §, YSL 199 §) 
 Esitys vakuudeksi jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi (MaL 12 §) 
 Sijaintikartta 
 Asemapiirros 
 Kaavakartta 
 Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi, jos ottamisalue sijaitsee Natura-alueen vaikutusalueella 
 Yhteisviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 
 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
 Muu, 

 
 

      mikä?        

 
Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Toivakka 14.5.2021 
Allekirjoitus 

Nimen selvennys Pekka Manninen 
 

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen 
 
Hakemus ja liitteet tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat. 
Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja. 
Hakemus liitteineen tulee osoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
  
Hakemuksen ja hakemukseen liittyvät liitetiedostot voi lähettää myös postitse. 
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26.5.2021 
Tässä kirjattuna hakijan puolesta täydennyksiä pyydettyihin asioihin. 
 
Vuosittainen toiminta-aika 
-Hakija esittää toiminta-ajaksi ympärivuotista toiminta-aikaa eli 12kk, koska toiminta-alue on suojainen 
ja syrjässä häiriintyvistä kohteista. Kaikkiin asuin- tai lomakiinteistöihin on matkaa yli 500m myös 
toiminnan loppuvaiheessa ja kallion rintaus sekä mäkialue suojaavat Helkasalon puolella lähimpänä 
sijaitsevaa lomakiinteistöä melulta. 
-Toiminnan ympärivuotisuus on tärkeää myös taloudellisesta näkökulmasta sillä murskeen tarve on 
suurin aina kesäaikaan, eikä tavaran menekkiä voida täysin ennustaa etukäteen. Ympärivuotinen 
toiminta-aika mahdollistaa helpommin myös lyhempien murskausjaksojen hyödyntämisen tarpeen niin 
vaatiessa. 
-Myös mahdollista betonin murskausta pitää pystyä suorittamaan kesäaikaan, jolloin prosessin sujuvuus 
ja tuotettavan betonimurskeen laatu pysyy korkeampana kuin syksy- tai talviaikaan. 
-Lisäksi edellisen ympäristöluvan myöntämisen aikaan Jyväskylän kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen on pitänyt aluetta erittäin hyvin soveltuvana kohteena ympärivuotiseen 
toimintaan, eikä hakija näe tilanteen muuttuneen sen jälkeenkään. ELY ei tätä vastustanut. 
-Lintujen pesintäaikaa pyritään mahdollisuuksien mukaan rauhoittamaan toiminnalta. 
 

Esitys vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa? 
-Hakija ei esitä erillistä vakuutta. Määrättäneen tarvittaessa pykälien mukaan. 
 

Esitys vakuudeksi jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi, 20000€? 
-Tämä käy hakijalle. Lähtökohtaisesti huomioidaan jo olemassa olevat vakuudet. Hakija kuitenkin arvioi 
että alueella pyritään jatkamaan toimintaa mahdollisuuksien mukaan myös tulevan luvan loppumisen 
jälkeen, koska kyseessä on suuri kallioalue ja mikäli hakija ei toimintaa tällä alueella jatka, sen tekee 
todennäköisesti joku toinen toimija. 
 

Kohta 12, toiminnassa käytettävä vesi 
-Alueen muotoilussa pyritään siihen, ettei lammikoitumista syntyisi ja tarpeen niin vaatiessa hakija 
varatuu tuomaan toiminnassa tarvittavan veden paikalle esim. tankkiautolla. 
 

Luvan voimassaoloaika 15v 
-Hakija perustelee 15 vuoden määrä-aikaa alueen merkittävyydellä toiminnalleen. Alue on hakijalle 
taloudellisesti ja tuotantomäärällisesti erittäin merkittävä ja luo selkärangan toimnnan olemassaololle. 
Aluetta on kehitetty ja kehitetään edelleen koko ajan toiminnan parantamiseksi ja esimerkiksi 
huoltohallien ja varastokenttien rakentaminen on tehty niin uskoen että toiminnalle saadaan varmuus 
pitkälle ajanjaksolle kerrallaan. 
 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 
-Sora-Manninen Oy:llä on olemassa Sora-Manninen Oy:n laatukäsikirja, jonka on laatinut Mitta Oy ja 
vuosittaisesta auditoinnista vastaa Kiwa Inspecta. Toimintaa suoritetaan sen mukaisesti.  
 

Murkauslaitoksen toimintaperiaate 
Käytettävän murskauslaitoksen koostumus ja toimintaperiaate on pääpiirteittäin seuraava: 
Laitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta, takamurskaimesta, kuljettimesta ja seulasta. 
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Prosessissa irroitettu louhe siirretään esimurskaimeen, josta se kulkeutuu kuljettimen kautta 
välimurskaimeen ja siitä edelleen takamurskaimeen vähintään 2-vaiheisena kiertona. Tämän jälkeen 
lajikkeesta riippuen tavara siirtyy vielä tarvittaessa seulan kautta lopputuotteeksi. 
Murskauslaitoksen lopullinen toimintamalli riippuu aina kulloinkin valittavan urakoitsijan kalustosta, 
kuitenkin niin että hakija varmistaa kyseessä olevan paras mahdollinen käyttökelpoinen tekniikka 
murskauksen suorittamiseen. 
 
 
Janne Häkkinen 
Äänekartta Ky 
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MAA-AINESTEN  

   OTTAMISSUUNNITELMA 

 

 

   HELKASALON JA 

LAMMINTAUKSEN  KALLIOALUE 

TOIVAKAN  KUNNASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA    

 

TILALLA HELKASALO 850-406-3-8 

TILALLA LAMMINTAUS 850-405-2-83 

 TOIVAKAN KUNNASSA 

 

SUUNNITELMASELOSTUS 

 

 

Yleistä 

  

Sora-Manninen Oy hakee ottamislupaa kallioalueen louhinnalle ja murskaukselle. Lupaa 

haetaan 15 vuodeksi yhteensä 450000 m3:n maa-ainesten ottamiseen ja maisemoinnin 

suorittamiseen. Helkasalosta 200000 m3 suunnitelman 1-vaiheen ottoalueelta ja 

Lammintauksesta 250000 koko ottoalueelta.  Helkasalossa 1-vaiheen kokonaisottomäärä on 

310000. Lammintauksen oton kokonaismäärä on 530000 m3. Alueelta on otettu maa-

aineksia Lammintauksen 2-83 tilalle 15 vuodeksi myönnetyllä maa-ainesluvalla 100/07 

(9.8.2007 § 43). Helkasalon 3-8 tilalta 10 vuodeksi myönnetyllä maa-ainesluvalla 109/12 

(29.5.2012 § 33). Tilojen ympäristölupa on myönnetty 15.3.2018 § 31. Tällä suunnitelmalla 

saatetaan alueen lupahakemukset nykytilanteen mukaiseen kuntoon päätöksenteon pohjaksi.  

Maa-aines tullaan käyttämään Jyväskylän, Toivakan ja lähitienoon rakennustoiminnan 

tarpeisiin. 

 

Alueen nykytila 

 

Alue  sijaitsee  Toivakan   keskustasta 4 km lounaaseen valtatie 4:n itäpuolella.  Valtatielle 

on matkaa 700 m.  

 

Kallioalue sijaitsee  tiloilla Helkasalo 3-8 ja Lammintaus 2-85.  Tilaan Helkasalo 3-8 on 

lainhuuto Sora-Manninen Oy:llä (523/13.10.2011/5165). Tilaan Lammintaus 2-83 on 

lainhuuto Sora-Manninen Oy:llä (MML/138286/71/2015) 

 

Suunnitelma-alueena on Vespudotteenmäessä ja Vespudotteenmäen pohjoispuolella olevat 

alueet alaltaan 25.70 ha. Ottamisalueen pinta-ala on 5.16 ha. Helkasalon ottamisalueen 1-

vaiheen pinta-ala on 1.78 ha ja Lammintauksen ottamisalueen pinta-ala on 3.38 ha. 

 

Otettava maa-aines on louhittavaa kalliokiviainesta. 

 

Kulku alueelle tapahtuu olemassa Kekälelammen metsätietä pitkin valtatie 4:ltä. 

 

Lähin talo sijaitsee Helkasalon 1-vaiheen kaivualueen kaakkoiskulmasta 750 m itään. Lähin 

vapaa-asunto 1-vaiheen kaivualueen kaakkoiskulmasta 550 metriä kaakkoon. Lammin-

tauksen 1-vaiheen ottamisalueen lähin asuinrakennus sijaitsee alueelta 600 metriä 

luoteeseen.  Pääosa ottamisalueesta on jo ottamistoiminnassa. Reuna-alueilla kasvaa noin 

10-metrinen taimikko. Lammintauksen ottoalue rajautuu kaakkoisreunaltaan 

metsätalouskäytössä olevaan Rantalan tilaan 13-19. Luoteisreunaltaan alue rajautuu 

metsätalouskäytössä olevaan Heinäahon tilaan 2-134. 

 



Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole alueeseen kohdistuvia merkintöjä. Lähin merkintä 

kulttuuriympäristön vetovoima-alue sivuaa aluetta alueen länsipuolella. Alueelle ei ole muita 

kaavoja. Alueen pohjoispuolella kulkeva Hirvijärven laskupuro on valtakunnallisen 

pienvesiselvityksen kohde. (6883:3451, arvoluokka 4). Kohteen rajaus on ottamisalueiden 

ulkopuolella.  Mitään muita suojelualueita ei ole läheisyydessä. Lähin luonnonsuojelualue 

sijaitsee Lammintauksen ottamisalueesta 1100 metriä länteen. 

 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Toivakan 1E-luokan pohjavesialue 

(0985001) joka sijaitsee Lammintauksen alueelta 3,1 km pohjoiseen.  Helkasalon 

ottamisalueen lähin vesistö Hirvijärvi sijaitsee lähimmillään 1-vaiheen ottamisalueen 

kaakkoiskulmasta 450 metriä kaakkoon. Hirvijärvestä laskeva puro kulkee kaivualueen 

pohjoispäästä 120 metriä pohjoiseen. Lammintauksen ottamisalueen lähin vesistö 

Heinälampi sijaitsee ottamisalueesta 400 metriä pohjoiseen. 

 

Pohjakartta  

 

Alueen suunnitelmakartta on piirretty maaliskuussa 2021 tehdyn GPS-kartoituksen,  

Maanmittauslaitoksen avoimen laserkeilausaineiston sekä 2019 tehtyjen drone- ja GPS-

kartoitusten pohjalta. Kartta on tulostettu tätä suunnitelmaa varten mittakaavaan 1:2500 2:n 

metrin käyrävälein. Koordinaatisto on ETRS-TM35 ja korkeustaso on N2000. Alueen 

korkeuspisteinä ovat kartassa näkyvät korkeuspisteet, jotka ovat maalimerkkejä maakivissä. 

 

Aineksen ottamistoiminta 

 

Aineksen ottaminen tapahtuu vuosien 2021-2036 aikana. Kaivusyvyydet ja suunta ilmenevät 

suunnitelmakartasta. Alin ottotaso on Helkasalossa 124.0. Ottotaso nousee kohti etelää.  

Lammintauksessa on alin ottotaso 119.0. Alueelle varastoidaan jalostettuja lajikkeita 

keskimäärin vuoden tarve. Kivenmurskaamo sijoittuu ottoalueelle ja siirtyy louhinnan 

edetessä. Helkasalon alueen pohjoisosaan on rakennettu laskeutusallas. Varastoalueen 

pohjoisreunaan kaivetaan oja. Hirvijärven laskupuron suojelurajauksen alueelle eivät alueen 

vedet ohjaudu ennen laskeutusallasta. Kalustona ottamisessa käytetään maa-ainesten 

ottamiseen tarvittavaa kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Alueella säilytetäään öljyä ja 

huolletaan koneita alueen länsireunassa olevissa betonilattia pohjaisissa huoltohalleissa. 

Kaivun aikana syntyvät jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla / metalliverkkoaidalla. Alueen 

reunoille rakennetaan louhinnan sinne yltäessä metalliaita. Alueen rajauspaalut, luiskamallit 

ja korkeushäkit rakennetaan luvan myöntämisen jälkeen. 

 

Puhtaita ylijäämämaita tullaan alueen varastoalueille  tuomaan vuosittain. Ylijäämaita 

tuodaan Jyväskylän, Toivakan ja Joutsan ympäristön rakennuskohteista. Alueella suoritetaan 

alueen pohjoisen varastoalueen tuntumassa  vähäisesti soran murskausta, puhtaan betonin 

murskausta ja pulverointia ja välivarastointia, asfalttirouheen ja asfalttipalojen, kantojen ja 

risujen sekä soran välivarastointia. Tuotavalle betonille tehdään liukoisuustesti. 

Ylijäämämaiden puhtautta seurataan silmämääräisesti. Alueen varastoalueilla tullaan 

valmistamaan multaa. Raaka-aineina käytetään  maa- ja kiviaineksia sekä turpeista maa-

ainesta. Maa-aines ja turve sekoitetaan keskenään ja seulotaan. Seulonnan yhteydessä 

seokseen lisätään tarvittaessa kalkkia. Lannoitteita ei alueella mullan valmistuksessa käytetä. 

Kantoja ja risuja haketetaan ja käytetään alueen maisemointiin. 

Määrät vaihtelevat vuosittain eri lajikkeiden osalta. Enimmäismäärä on kuitenkin 49000 

tonnia vuodessa. 



 

            Suunnitelma-alueen toiminnoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat lähinnä  

työkoneiden liikennöinnistä laitosalueella sekä tuotteiden myyntikuljetuksista syntyvät                                                             

päästöt ilmaan. Meluhaittaa syntyy murskauslaitoksen toiminnasta. Betonin ja asfaltin   

            murskauksesta  tuleva melu on huomattavasti pienempää kuin kiviainesten murkauksesta 

                

Murskauksessa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyviä pölyhaittoja voidaan vähentää 

 kastelulla. Laitoksen pölyävät kohteet sekä kuormat ja varastokasat kastellaan 

 tarvittaessa vedellä. 

 

 Kiviainestuotteita kuljetetaan alueelta olemassa olevaa tietä pitkin valtatielle 4. 

 

Louhinta- ja murskausasema 

 

Kallioalueelta irrotettava louhe murskataan ja varastoidaan pääosin tällä toiminta-alueella. 

Kiviaineksen louhinta tapahtuu siirrettävällä kalustolla. Murskausaseman sijoittelu muuttuu  

louhinnan edetessä louhintarintauksen suuntaan. Mahdolliset ylisuuret lohkareet rikotaan 

iskuvasaralla. Kallion louhinta- ja murskaustyössä käytetään lisäksi mm. poravaunua, 

kompressoreita, kuormaus- ja kuljetus-kalustoa. Kalliosta saatava louhe kuljetetaan ja 

syötetään esimurskaimeen, jonka jälkeen välimurskaimien ja seulojen kautta saavutetaan 

haluttua murskelajiketta. 
 

Päästöt ilmaan 

 

Louhinta- ja murskaustoiminnasta aiheutuu pölyä. Pölyvaikutus rajoittuu asemien 

välittömään läheisyyteen. Pölyhaittoja vähennetään louhinta- ja kiviaineskasojen 

sijoittelulla. Poravaunut on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Murskauslaitoksen pölyäviä 

kohteita ovat kuljettimien päät, seulat sekä kiviaineksen syöttö. Pölyä syntyy itse 

murskauslaitoksessa, kiviaineksen käsittelyssä sekä varastoinnissa, kuormauksessa ja 

liikennöinnissä laitosalueella. Murskauslaitoksen pölyävät kohteet sekä tarvittaessa kuormat, 

varastokasat ja syöttimeen kipattava louhe kastellaan vedellä. Murskaamon osalta pölyn 

leviämistä ympäristöön estetään kastelulla ja tarvittaessa käytetään pölyn leviämisesteitä 

(pressuja) ja kotelointeja. Kuljetustiet ovat mursketta/ perusmaata ja tarvittaessa tehdään 

pölynsidontaa kastelulla.  
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 

 

Hakija arvioi, että asemilla käytetään parasta mahdollista tekniikkaa. Alueella tulee 

toimimaan eri urakoitsijoita, jotka tuovat omat laitteensa alueelle. Louhinta ja murskaus 

noudattavat samoja toimintamenetelmiä riippumatta urakoitsijasta. Myös 

ympäristövaikutukset ovat pääsääntöisesti samanlaiset.  
 

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 

 

Riskinarviointi 
 

Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohja- ja pintavesille. Asema-

alue ei kuulu pohjavesialueeseen. Maaperän likaantumisvaara aiheutuu alueella 

varastoitavien ja käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa 

käytettävien hydrauliikka-öljyjen riskistä onnettomuus- ja häiriötilanteessa.  



 

Toimet onnettomuuksien estämiseksi 
 

Kevyttä polttoöljyä säilytetään 2-vaippasäiliöissä. Säiliöt on varustettu ylitäyttöestimillä. 

Polttoaineputkisto on pääsääntöisesti teräsrakenteinen. Letkuston taitekohdat ja joustavat 

liitoskudokset ovat teräskudoksella vahvistettua letkua. Letkustojen kuntoa seurataan 

viikoittain prosessivalvonnan yhteydessä. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä 

huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyn ja polttoaineiden huolelliseen 

käsittelyyn. Alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä, jotta 

mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin 

torjuntatoimenpiteisiin. Vahingoista ilmoitetaan heti valvovalle viranomaiselle sekä 

paikalliselle pelastusyksikölle. Paikallinen ympäristö-viranomainen tiedottaa tarvittaessa 

tilanteesta alueelliselle ympäristökeskukselle. Ennen toiminnan aloittamista alueelle 

laaditaan turvallisuussuunnitelma tai aluesuunnitelma, josta käy esille alueen eri toiminnot ja 

niihin liittyvät yksilöidyt tiedot. Suunnitelmaa säilytetään aseman käyttöpisteessä. 
 

Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana 

 

Häiriön sattuessa laitoksen käyttäjä keskeyttää toiminnon ja häiriö poistetaan ennen 

tuotannon jatkamista. Tarpeen mukaan viranomaiset voidaan hälyttää puhelimitse. 

Työntekijöiltä informoidaan kaikista toimenpiteistä. Työntekijöille kerrotaan ennakkoon 

toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.  
 

Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 

 

Käyttö-, päästö- sekä vaikutusten tarkkailu 

 

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, joka tarvittaessa toimitetaan 

valvontaviranomaiselle. Käyttöpöytäkirjasta käyvät ilmi prosessin valvontaan ja 

aistinvaraiseen havainnointiin liittyvät toimenpiteet. Ennen toiminnan aloittamista asema 

esitetään toimintakunnossa ja ilmoitetaan työmaavastuuhenkilöiden tiedot. Vuosittain 

toimitetaan valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta. 

Pölyn ja melun leviämistä seurataan aistinvaraisesti. Havaitut poikkeamat huomioidaan ja 

korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi. Murskauslaitoksen toiminnasta syntyy 

talousjätettä sekä jonkin verran ongelmajätettä (akut, jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet). Jätteet 

toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn tai kierrätykseen. 
 

Raportointi 
 

Hakija vastaa alueen toiminnoista. Hakija teettää urakan urakoitsijoilla, joiden urakka-

sopimuksissa on määritetty kunkin urakan osalta ne vastuuhenkilöt, jotka vastaavat urakoista 

ja niihin liittyvistä erillistoiminnoista. Hakija valvoo, että urakat ja niiden vastuut hoidetaan 

sovitusti.  

 

Jälkityöt ja maisemointi 

 

Materiaalin oton jälkeen alueelle varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan. Alueen 

metsitys tapahtuu luontaisesti. Mikäli luontainen uudistus on hidasta, kylvetään alueelle 

männynsiementä. Alueen luiskat luiskataan kaltevuuteen 7:1. Arvio alueen jälkihoito-

toimenpiteiden kustannuksiksi on  20000 euroa. 



 

Ympäristövaikutusten arviointi 

 

Kallion porauksesta tulee jossain määrin kivipölyä, joka laskehtii maahan pääosin alle sadan 

metrin. Räjäytyksestä kuuluu satunnaisesti räjähdysääniä, jotka ovat kuultavissa lähitaloissa. 

Alueelta kuljetettava maa-ainesten ajo kuormittaa jonkin verran lähiteitä.  Ympäristö-

haittojen vähentämiseksi suunnitellut toimenpiteet, arviot toimintaan liittyvistä riskeistä, 

onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja sekä toiminnan ympäristö-

vaikutusten tarkkailusta hoidetaan  viranomaisten vaatimassa laajuudessa. 

 

Äänekoskella 11.5.2021 

Äänekartta Ky 

maanmittausinsinööri   Janne Häkkinen 

 

Liitteet:  - yleissilmäyskartta  1:90000  

   - ympäristökartta 1:11000          

   - suunnitelmakartta 1:2500     

- alueen nykytilanne  

- suunniteltu tilanne 

- valokuvat 

- leikkaukset        

- leikkaukset 1:1500 / Z 1:750  



  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM  14.5.2021 
Toivakan kunta 
Ympäristölautakunta 

 
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 
Sora-Manninen Oy 

Ottamisalueen nimi 
Helkasalon ja Lammintauksen kallioalue 

Kunta 
Toivakka 

Kylä 
      

Tilan RN:o 
850-406-3-8 Helkasalo, 850-405-2-83 Lammintaus 

Ottamisalueen pinta-ala 
5.16     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
      

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe) 450000  

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka  
 
 

 

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 25000 1 käytetään alueen maisemointiin 

Kannot ja hakkuutähteet 500 1 käytetään alueen maisemointiin 

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka 25       rakennustoiminnan tarpeisiin 

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) 

Pekka Manninen, Sahinjoentie 140, 41660 Toivakka, 040-5151087, info(at)soramanninen.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). 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvan-
varaisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitel-
maa ei vaadita. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskei-
set tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyn-
tämisen 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 liite-
tään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamis-
lupa on haettu ennen ympäristölupaa tai sitä haetaan saman-
aikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten 
ottamissuunnitelma tai siihen sisältyvä kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupaha-
kemusta. 
 
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuolto-
suunnitelma esitetään maa-aineslupaa 
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkas-
tuksen yhteydessä. Ensimmäisen 
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kai-

vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei 
koske ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputar-
kastus on tehty ennen 1.6.2008. 
 
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta 
se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma 
tulee toimittaa 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 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. 
 
















