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YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkintä

Hakemus on tullut vireille

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Alemman ohjearvon ylittävien, mutta ylemmän ohjearvon alittavien maa-ainesten käyttäminen alueen
maisemointiin.

Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta

YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta

YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta
f) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu
jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen
käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.

YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista

Kyseessä on
 uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §)

 toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

 luvan muuttaminen (YSL 89 §)

 direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §)

 toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)

 muu syy, mikä?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi
Maanrakennus Jouko
Kärkkänen Oy

Kotipaikka
Harjavalta

Postiosoite ja -toimipaikka
Pirintie 8, 29200
Harjavalta

Puhelinnumero
044-5336180

Sähköpostiosoite
maanrakennus@joukokark
kainen.fi

Y-tunnus
0924375-4

Yhteyshenkilön nimi
Jouko Kärkkänen

Postiosoite ja -toimipaikka
Pirintie 8, 29200
Harjavalta

Puhelinnumero
044-5336180

Sähköpostiosoite
maanrakennus@joukokarkka
inen.fi

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Pirintie 8, 29200 Harjavalta

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
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Laitoksen nimi
Siirto-Putko

Käyntiosoite Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
pohjoinen 6803334
itä 237207

Puhelinnumero
0445336180

Toimiala
Hiekanottoalue

Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet

Yhteyshenkilön nimi
Jouko Kärkkänen

Postiosoite ja -toimipaikka
Pirintie 8, 29200
Harjavalta

Puhelinnumero
0445336180

Sähköpostiosoite
maanrakennus@joukokarkkain
en.fi

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET
Alueella on voimassa oleva maa-aineksen ottolupa 15.9.2020 asti

Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero)

 tiedot on esitetty liitteessä nro 4

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA
 HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN
Tilan omistaa Jouko Kärkkänen, Pirintie 8, 29200 Harjavalta

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistötunnukset: .79-410-2-25

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ
 SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA
Hiekanottoalue sijaitsee Harjavallan kaupungin Kaukaritsan kylässä tilalla Siirto-Putko 2:25

tiedot on esitetty liitteessä nro 6A

 toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA
 TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA
Selvitys rajanaapureista ja muista asianosaisista on tehty hiekanottosuunnitelman yhteydessä.

luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A

luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B

LAITOKSEN TOIMINTA

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee ympäristölupaa alemman ohjearvon ylittävien, mutta
ylemmän ohjearvon alittavia maa-ainesten käyttöön jälkihoidon maisemoinnissa, tilalla Siirto-Putko .79-
410-2-25.
Määrä tulee olemaan alle 20000 tn vuodessa.

 yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A

 yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B
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9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA
Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta

 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI
 LAITOSALUEELLA

tiedot on esitetty liitteessä nro 10

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI,
SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ

Alueella ei varastoida polttoaineita tai öljyjä.

tiedot on esitetty liitteessä nro 11

tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b

12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA

tiedot on esitetty liitteessä nro 12A

energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B

13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A

tiedot on esitetty liitteessä nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA
 SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA
Mahdollisten öljyvuotojen sattuessa alueella, pilaantunut maaperä kaivetaan pois ja toimitetaan
asianmukaiseen ongelmajätteiden käsittelylaitokseen.

Mahdollisia vaaratilanteita ehkäistään töiden ohjeistamisella sekä työntekijöiden koulutuksella ja lisäksi
paikalla on alkusammutuskalustoa. Jokaisessa alueella työskentelevässä koneeseessa on vähintään 3 kg:n
sammutin.

tiedot on esitetty liitteessä nro 14A

YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B

15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Liikennöinti tapahtuu maa-aineksenottosuunnitelman mukaisesti.

tiedot on esitetty liitteessä nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy noudattaa toiminnassaan omaa ympäristöjärjestelmää.

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi
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PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET

17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ

A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN
Alue ei sijaitse pohjavesialueella.

tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1

päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2

B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN
Pöly- ja pakokaasupäästöjä aiheuttaa pääasiassa materiaalikuormien kuljetukset ja lastaukset.
Pölypäästöjä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla.
Työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä polttoaineenaan. Polttoöljyn käytöstä aiheutuu polttoaineen
palamisesta johtuvia ilmapäästöjä. Seuraamalla polttoainemäärien kulutusta ja koneiden tehokkaalla
käytöllä voidaan minimoida niiden käytöstä johtuvat päästöt. Pakokaasupäästöjä vähennetään myös
käyttämällä viimeisimmän tekniikan mukaisia koneita ja laitteita.

tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1

päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2

C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN
Mahdollisien öljyvuotojen varalta alueella säilytetään öljynimeytysmattoja. Mahdollisen öljyvuodon
sattuessa alueella, pilaantunut maaperä kaivetaan pois, jonka jälkeen se toimitetaan asianmukaiselle
ongelmajätteiden käsittelylaitokselle.

tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1

tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2

D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ
Melua aiheuttaa pääasiassa alueella liikennöivät raskaat ajoneuvot. Tärinää toiminnasta ei aiheudu.

tiedot on esitetty liitteessä nro 17D

18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D)
 ks. 17 A-D

tiedot on esitetty liitteessä nro 18

19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN
Henkilöstöltä ja toiminnasta tuleva seka- ja energiajäte varastoidaan jäteastioissa, joiden tyhjennys
tilataan jätehuoltoyhtiöltä.
Huoltomiehet toimittavat pakollisista huolloista syntyvät jätteet asianmukaisiin keräyspisteisiin
korjaamolle.

tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN
HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA

Jätteiden määrä pyritään minimoimaan. Syntyvät jätteet lajitellaan mahdollisimman tehokkaasti ja
toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin.
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tiedot on esitetty liitteessä nro 20A

toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B

kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C

 esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN
KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy noudattaa toiminnassaan omaa laatujärjestelmää. Käytettävät koneet
ja laitteet ovat valmistettu viimeisimpien tekniikoiden mukaisesti. Korjaukset ja huollot tehdään
määräajoin. Huoltojen yhteydessä uusitaan varustelutasoa sitä mukaan kun tekniikka kehittyy.
Energiankulutus on vähäisempää uusissa koneissa ja laitteissa.

tiedot on esitetty liitteessä nro 21

22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA
Toimilla ei ole merkittäviä ristikkäisvaikutuksia.

tiedot on esitetty liitteessä nro 22

23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy noudattaa toiminnassaan omaa ympäristöjärjestelmää.
Hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja pystytään korvaamaan neitseellisiä raaka-aineiden tarpeita sekä
uusien materiaalien jalostamista, joka puolestaan säästää luonnonvaroja, energiaa sekä kustannuksia.

tiedot on esitetty liitteessä nro 23

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta

A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24B

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta
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 perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D

E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot:

 24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1

 24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2

 24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN
Suunnittelu alueen toiminnasta ei ole haittaa ihmisten viihtyvyyteen tai terveyteen. Alue ei sijaitse
pohjavesialueella. Eikä sen läheisyydessä ole asutusta.

tiedot on esitetty liitteessä nro 25A

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN

tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1

luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2

C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN
Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön.

tiedot on esitetty liitteessä nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET
Ilmaan joutuvat päästöt rajoittuvat lähinnä pakokaasuihin. Työkoneet on varustettu nykyaikaisilla
vähäpäästöisillä moottoreilla. pölynsidontaan käytetään tarvittaessa vettä.

tiedot on esitetty liitteessä nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN
Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.
Mahdollisten laitteiden ja koneiden öljyvuodot hoidetaan heti ja pilaantunut maaperä kaivetaan pois.

tiedot on esitetty liitteessä nro 25E

F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET
Toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua.

tiedot on esitetty liitteessä nro 25F

G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta nykyiseen ympäristöön.
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tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on
esitetty liitteessä nro 25G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

A. KÄYTTÖTARKKAILU
Alueelle tuotavista massoista on mitattu pitoisuudet. Muita päästöjä arvioidaan pääsääntöisesti
aistinvaraisesti. Aistinvaraisesti voidaan arvioida materiaalien puhtautta, pölyämistä ja melua.

tiedot on esitetty liitteessä nro 26A

B. PÄÄSTÖTARKKAILU
Tuotantoa ja polttoainemääriä seurataan. Polttoainemäärien perusteella voidaan laskennallisesti arvioida
ilmanpäästöjä.

tiedot on esitetty liitteessä nro 26B

C. VAIKUTUSTARKKAILU

tiedot on esitetty liitteessä nro 26C

D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS

tiedot on esitetty liitteessä nro 26D

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT
Alueelle vastaanotettavan kuorman laatu ja materiaalin soveltuvuus tarkastellaan silmämääräisesti.
Suunnittelu alueella pidetään työmaapäiväkirjaa, josta ilmenee päivittäin tulleet kuormat, päivän aikana
tehdyt työt sekä merkittävät häiriöt.

voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1

ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2

VAHINKOARVIO

27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET

A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA
Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön.

tiedot on esitetty liitteessä nro 27A

B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

tiedot on esitetty liitteessä nro 27B

C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA
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esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D

MUUT TIEDOT

28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ:
28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset
päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt
28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti

Tarpeen mukaan:

28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet

 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden
vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa

 28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Harjavalta 31.8.2020

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Jouko Kärkkänen
Nimen selvennys
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Harjavallan kaupunki
Ympäristönsuojelu
ymparistonsuojelu@harjavalta.fi

Viite: 138/05.51.514/2020, Maa-ainesten ottaminen ja jätteiden hyödyntäminen Siirto-Putkon ja
Siirto-Talosen ottamisalueilla, Harjavalta

TOIMINNANHARJOITTAJAN TÄYDENNYS JA VASTINE LIITTYEN
HARJAVALLAN KAUPUNGIN TÄYDENNYSPYYNTÖÖN JA ANNETTUI-
HIN LAUSUNTOIHIN

Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy on hakenut kiinteistöille Siirto-Putko (079-410-2-
25) ja Siirto-Talonen (079-410-2-23) maa-aines- ja ympäristölupia. Varsinais-Suomen
ELY-keskus on todennut molempien lupahakemusten lausunnoissa, että kiinteistöjen lu-
pahakemukset tulee käsitellä yhtäaikaisesti ja mikäli kiinteistöillä yhteensä käsiteltävän
haitta-ainepitoisen maa-ainesjätteen määrä ylittää 20 000 t vuodessa, tulee lupahake-
mus siirtää Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaistavaksi.

Toiminnanharjoittaja toteaa, että lupahakemukset yhdistetään ja yhdistetylle alueelle
haetaan lupaa käsitellä voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti alueelle tuodut
maa-ainesjätteet, joita alueelle on tuotu kahden vuoden aikana yhteensä 27 000 tonnia.
Maa-ainesjätteet käsitellään Siirto-Putkon kiinteistöllä. Maa-ainesjätteillä maisemoi-
daan otetut alueet. Siirto-Talosen kiinteistöllä ei tulla käsittelemään maa-ainesjätettä.
Toiminnanharjoittajan ympäristölupahakemus on tämän täydennyksen liitteenä 1.

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun täydennyspyynnössä esitetään, että otta-
misalueeseen tulisi sisällyttää myös ottamisalueen pohjoisosassa sijaitseva alue, jolta
pintamaat on kuorittu ja jossa ilmakuvassa näkyy varastokasoja.

Toiminnanharjoittaja toteaa, että aluetta ei sisällytetä ottamisalueeseen, koska virkis-
tysreitti on siirretty kyseiselle alueelle. Aluetta ei tulla käyttämään ottamistoiminnassa.
Toiminnanharjoittaja on tehnyt Harjavallan kaupungin kanssa vuonna 2002 sopimuksen,
jonka mukaan maanomistaja (toiminnanharjoittaja) sitoutuu huolehtimaan siitä, että ul-
koilureitin käyttö on aina mahdollista.

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun täydennyspyynnössä pyydetään esittämään
tiedot alueella olevista maa-ainesjätteistä: määrä, sijainti ja hyödyntäminen sekä tar-
kemmat tiedot jätteiden käytöstä alueen maisemoinnissa.

Toiminnanharjoittaja on vastaanottanut kiinteistölle Siirto-Putko (079-410-2-25) ympä-
ristölupahakemuksessa esitetyt maa-ainesjätteet, joita on tällä hetkellä ottamisalueella
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yhteensä 27 000 tonnia. Ottamissuunnitelman alkutilanne karttaan on merkitty vastaan-
otettujen maa-ainesjätteiden sijainti alueella. Lisäksi karttaa on esitetty alueelta kuorit-
tujen pintamaiden aumat. Osa alueesta on maisemoitu voimassa olevan ympäristöluvan
mukaisesti. Päivitetyssä alkutilanne kartassa (liite 2) on esitetty jo maisemoitu alue. Mai-
semoinnissa on käytetty alueelle tuotuja maa-ainesjätteitä.

Maa-ainesjäte tullaan hyödyntämään Siirto-Putkon ottamisalueen maisemoinnissa.
Maa-ainesjäte levitetään tasaisena kerroksena koko alueelle. Maa-ainesjäte muodostaa
noin 15 cm pintamaa kerroksen alueelle.

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun täydennyspyynnössä pyydetään esittämään
tiedot ympäristöluvan aikana tehdystä tarkkailusta.

Toiminnanharjoittajan käyttöpäiväkirjat, joissa on esitetty mm. tuodut maa-ainesjäte-
kuormat, on toimitettu jo aiemmin lupaviranomaiselle.

Alueelle asennetuista pohjavesiputkista (liite 3) otetaan vesinäytteet ympäristöluvan
mukaisesti kahdesti vuodessa (huhti- ja syyskuussa) ensimmäisen kahden vuoden ai-
kana. Viranomaiselle toimitetaan vesinäytteiden tulokset välittömästi näiden valmis-
tuttua.  Vesinäytteistä analysoidaan ympäristölupahakemuksessa esitetyt alkuaineet
(Cd, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, Cu, Cl), pH, kiintoaine ja öljyhiilivedyt. Ensimmäiset näytteet
otetaan syyskuun 2020 aikana.

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun täydennyspyynnössä pyydetään esittämään
selvitys alueen pohjaveden pinnantasosta. Mikäli selvityksessä todetaan, että kaivu on
jo ulottunut tai tulee jatkossa ulottumaan lähelle pohjaveden pinnan tasoa (1-2 metriä)
tai pohjaveden pinnan alapuolelle, tulee toiminnan mahdollinen vaikutus pohjaveteen
arvioida ja esittää suunnitelma vaikutusten tarkkailemiseksi.

Toiminnanharjoittaja on asentanut ottamisalueelle kolme pohjaveden havaintoputkea.
Putkien sijainnit on esitetty liitteenä 3 olevassa kartassa. Pinnanmittaustietojen perus-
teella alueen pohjaveden pinnan taso on välillä +31,31 - +31,56 (N2000), virtaussuunta
näiden putkien perusteella on kohti pohjoista. Ottamisalueiden ottotasoiksi maa-aines-
hakemuksessa esitetään Siirto-Putkon kiinteistöllä (079-410-2-25) tasoa +33 ja Siirto-
Talosen kiinteistöllä (079-410-2-23) tasoa +34 (N2000).

Siirto-Putkon ottamisalueen ottotaso on voimassa olevan maa-ainesluvan mukaan +34.
Pohjavesiputkista mitattujen pohjaveden pinnan tasojen perusteella pohjaveden pin-
nan päälle jää 2 -2,5 metrin suojakerros nykyisellä ottotasolla Siirto-Putkon kiinteis-
töllä. Siirto-Talosen kiinteistöllä ottotasoksi on esitetty +34, jolloin suojakerroksen pak-
suus on myös 2-2,5 m. Toiminnanharjoittaja muuttaa maa-aineshakemuksessa esitet-
tyä ottotasoa. Koko alueelle sekä Siirto-Putkon että Siirto-Talosen alueelle haetaan ot-
totasoksi +34.
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Harjavallan kaupunki
Ympäristönsuojelu
ymparistonsuojelu@harjavalta.fi

Viite: 138/05.51.514/2020, Maa-ainesten ottaminen ja jätteiden hyödyntäminen Siirto-Putkon ja
Siirto-Talosen ottamisalueilla, Harjavalta

TOIMINNANHARJOITTAJAN TÄYDENNYS HARJAVALLAN KAUPUN-
GIN TÄYDENNYSPYYNTÖÖN JA SATAKUNTALIITON LAUSUNTOON

Harjavallan kaupunki on pyytänyt Maanrakennus Kärkkäinen Oy:tä täydentämään ympäristö-
lupahakemustaan maa-ainesjätteiden hyödyntämisestä maa-ainestenottoalueen maisemoin-
nissa seuraavilla tiedoilla:

- Alueen taustapitoisuudet (voidaan hyödyntää jo olemassa olevia, yleisiä tietoja alueen
taustapitoisuuksista)

- Hyödynnettävien massojen haitta-ainepitoisuudet, määrä ja liukoisuudet
- Pohjavesiolosuhteet, haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen
- Maaperä, haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä
- Alueen tuleva käyttö ja alueen käyttö virkistysalueena (yleinen viihtyvyys, retkeily, marjas-

tus ym.)
- Massojen sijoittaminen pintakerrokseen, välikerrokseen ja pohjakerrokseen, riskit ja perus-

teltu sijoituskerros

Harjavallan seudun maaperän kuparin taustapitoisuudet

Harjavallan Suurteollisuuspuiston toiminta on vaikuttanut alueen maaperän raskasmetallipi-
toisuuksiin tehtaan toiminnan alkamisesta lähtien. Viimevuosina kuormitus on vähentynyt,
mutta erityisesti kuparipitoisuudet maaperän pintamaakerroksessa ovat edelleen luontaista
taustapitoisuutta korkeammat. Harjavallan alueella on tehty vuonna 1991 (Derome 1998) sel-
vitys, jossa on kartoitettu raskasmetallien kokonaispitoisuuksia metsämaan humuskerrok-
sessa eri etäisyyksillä. Tutkimuksessa todetut kokonaispitoisuudet on esitetty kuvassa (Kuva
1). Siirto-Putkon ottamisalue sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä Harjavallan Suurteollisuus-
puistosta.
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Kuva 1. Raskasmetallien kokonaispitoisuudet metsämaan humuskerroksessa vuonna 1991 eri etäisyyk-
sillä Harjavallan sulatosta (Derome 1998).

Vuonna 2008 Harjavallan Suurteollisuusalueen lähiympäristön maaperän raskasmetallien
taustapitoisuuksia tutkittiin Kuopion yliopiston selvityksessä Metallien yhdennetty kohdekoh-
tainen riskinarviointi (Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitosten monistesarja, 8/2008).
Suurteollisuusalueen ympäristö on jaettu selvityksessä kuormitusvyöhykkeisiin humuskerrok-
sen raskasmetallipitoisuuksien perusteella. Maanrakennus Kärkkäinen Oy:n Siirto-Putkon
maa-ainesten ottamisalue sijaitsee vyöhykkeellä II. Kuparipitoisuuksien mediaani on ollut hu-
muskerroksessa 824 mg/kg. Kuvassa (Kuva 2) on esitetty kuormitusvyöhykkeet ja kuvassa (Kuva
3) vyöhykkeiden raskasmetallipitoisuudet metsämaan humuskerroksessa.
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Kuva 2. Tutkitut raskasmetallipitoisuudet, pH ja eloperäisen aineksen määrä kuormitusvyöhykkeillä metsämaan humuksessa.

PIMA-asetuksen mukaiset ohjearvot kuparille ja nikkelille ylittyivät molempien metallien hu-
muskerroksen keskimääräisillä pitoisuuksilla vyöhykkeillä I ja II, maksimipitoisuuksilla vyöhyk-
keellä III ja kuparin osalta vyöhykkeelle IV asti.
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Kuva 3. Humuksen metallipitoisuuksien ja karttatarkastelun perusteella laaditut metallikuormitusvyöhykkeet
Suurteollisuuspuiston ympärillä. Oranssilla esitetty maa-ainesten ottoalueen sijainti. (Kuopion yliopiston ympä-
ristötieteiden laitosten monistesarja 8/2008)
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Sijoitettavien massojen haitta-ainepitoisuudet, määrä ja liukoisuu-
det

Vastaanotetut maa-ainekset

Ympäristölupapäätöksen mukaisesti maa-ainesottoalueen jälkihoitoa ja maisemointia varten
on vastaanotettu BASF Battery Materials Finland Oy:n rakennustyömaalta maa-ainesjätteitä
yhteensä 36 000 t. Maa-aines jätteiden siirtoasiakirjat on toimitettu aikaisemmin lupaviran-
omaiselle.  Akkumateriaalitehdas sijaitsee Harjavallassa, Harjavallan suurteollisuuspuiston vä-
littömässä läheisyydessä. Suurteollisuusalueella on ollut teollista toimintaa yli 70 vuoden ajan.
Pitkän teollisen historian aiheuttamat päästöt ovat vaikuttaneet alueen maaperän ja pohjave-
den tilaan. Kohonneita raskasmetallipitoisuuksia on havaittu orsi- ja pohjavedessä, sekä alu-
een pintamaissa. Siirto-Putko kiinteistölle vastaanotetut maa-ainekset edustavat rakentami-
sen aikana poistettua, humuspitoista peltomultakerrosta.

Alueelle vastaanotetuista maa-aineksista on tehty pilaantuneisuustutkimuksia. Pilaantunei-
suustutkimukset ja analyyseissä todettujen haitta-aineiden vertailu PIMA-asetuksen mukaisiin
kynnys- ja ohjearvoihin on tarkemmin esitetty BASF:n teettämässä perustilaselvityksessä ja
sen liitteissä (Harjavallan akkumateriaalitehtaan perustilaselvitys Ramboll 2019). Perustilasel-
vitys ja sen liitteet on esitetty ympäristölupahakemuksen täydennyksessä 8.10.2020. Lisäksi
perustilaselvityksessä on esitetty alueella tehdyt kunnostustoimenpiteet, joissa maaperä kun-
nostettiin massanvaihdolla. Haitta-ainepitoisuuksien perusteella pintamaita toimitettiin mm.
Lassila & Tikanojan Oyj toimipisteeseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ottaa kyseisiä
maita vastaan.

Lupahakemuksen täydennystä varten on koottu lyhyt kuvaus akkutehtaan toimintakiinteis-
töillä tehdyistä pilaantuneisuustutkimuksista sekä kunnostusvaiheesta, jolloin Siirto-Putko
maa-ainesottoalueelle tuotiin alueen pintamaita vuosina 2019 ja 2020. Tutkimustulosten ja
kunnostustoimenpiteiden aikana maa-aineksia luokiteltiin ja toimitettiin eri vastaanottopaik-
koihin niiden sisältämien haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Vuonna 2019, ennen akkumateriaalitehtaan varsinaista rakentamista kohteessa olevat hu-
muspitoiset pintamaat piti poistaa pohjarakennusteknisistä syistä ennen varsinaisten raken-
nustöiden aloittamista. Kohdealue jaettiin kolmeen pääalueeseen (positio 1, positio 2 ja kun-
nostettu alue) 2017 ja 2018 tehtyjen tutkimusten ja kunnostusten perusteella (Ramboll 2019,
Perustilaselvitys).
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Kuva 4. Kohdealue jaettiin kolmeen osaan: positio 1, positio 2 ja aiemmin kunnostettuihin alueisiin. Positio 1 muodostui itäi-
sestä ja läntisestä osasta. Positio 2 muodostui neljästä osa-alueesta, jotka muodostettiin edustavaa näytteenottoa varten.
(Ramboll 2019, Perustilaselvitys)

Edustavaa näytteenottoa varten positio 2 jaettiin neljään osa-alueeseen. Positio 2 -alueen
maat poistettiin kaivinkoneella, ja eroteltiin raskasmetallipitoisuuksien perusteella. Kaivetut
pintamaat kuljetettiin pitoisuuksien perusteella sopiviin vastaanottopaikkoihin (Ramboll
2019, Perustilaselvitys).

Kuoritut pintamaat toimitettiin Lassila & Tikanoja Oyj:n Munaistenmäen kaatopaikalle Uu-
teenkaupunkiin. Kiinteistöiltä kaivetut massat lajiteltiin niiden haitta-ainepitoisuuksien perus-
teella ja toimitettiin Boliden Harjavalta Oy:lle, Maanrakennusliike Jouko Kärkkäinen Oy:lle
sekä Fortum Waste Solutions Oy:lle (Ramboll 2019, Perustilaselvitys). Kunnostuksen loppura-
portti on toimitettu täydennyksessä 8.10.2020.

Maanrakennus Jouko Kärkkäisen maa-ainesottoalueen maisemointiin toimitettiin maa-ainek-
sia Position 2, area 1:lta, area 3:lta ja area 4:lta. Area 1:n maa-aineksen kuparipitoisuus oli 180
mg/kg, area 3:n 150 mg/kg ja area 4:n 180 mg/kg. Maa-aineksen kuparipitoisuus sivusi tai ylitti
PIMA-asetuksen alempia ohjearvotasoja.  Maa-aineksessa todettiin myös pieniä, kynnysarvon
ylittäviä pitoisuuksia area 3:lla ja area 4:lla arseenista. Pitoisuudet on esitetty erillisellä liit-
teellä (Liite 3 Ramboll)
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Liukoisuustutkimukset

Seitsemän hehtaarin kokoisella alueella (positio 2, keltainen) raskasmetallipitoisuudet ylittivät
alemman ohjearvontason, mistä johtuen maiden vastaanotto vaati voimassa olevan ympäris-
töluvan. Positio 2 alueen pintamaiden kaatopaikkakelpoisuus tutkittiin 16.1.2019. Edustavaa
näytteenottoa varten positio 2 jaettiin neljään osa-alueeseen (Ramboll 2019, Perustilaselvi-
tys).

Maanäytteille tehtiin kaksivaiheinen ravistelutesti. Kaatopaikkakelpoisuuden vertailu (py-
syvä/tavanomainen/vaarallinen) on esitetty liitteessä (Liite 1 Ramboll). Liukoisuuksien mu-
kaan maa-ainekset voi sijoittaa pysyvän jätteen kaatopaikalle. Kuparin liukoisuus oli pientä ja
vaihteli eri alueiden maa-aineksessa L/S 10 suhteella 0,46–0,68 mg/kg ka välillä. Pitoisuudet
alittavat selkeästi pysyvän jätteen kaatopaikalle asetetut raja-arvon, joka kuparille on 2 mg/kg
ka. Maa-aineksen pH oli tutkimustuloksissa neutraalilla tasolla.

Maa-ainesten ottoalueelta poistetut pintamaat

Maa-ainesoton seurauksena alueelta poistettuja pintamaita (kaivannaisjätteitä) on alueella
varastoitu 9 500 m3-ktr, jotka hyödynnetään myös alueen jälkihoidossa ja maisemoinnissa.
Koska Maanrakennus Kärkkäisen Siirto-Putkon maa-ainesten ottamisalue sijaitsee vyöhyk-
keellä II, on lähtöoletus, että hyödynnettävät, alueelta aikaisemmin poistetut pintamaat sisäl-
tävät kohonneita metallipitoisuuksia, mm. kuparia ja nikkeliä. Pintamaat on poistettu maa-
ainesottotoiminnan alkaessa ja ne edustavat alueen luonnontilaista metsämaata. Pintamai-
den haitta-ainepitoisuuksia ei ole erikseen edellä mainitusta syystä nähty tarpeelliseksi selvit-
tää, koska Harjavallan alueen maaperän tila on lähtökohtaisesti ennakkoon tiedossa.

Maa-aineksen haitta-aine, kupari

Kuparia esiintyy maaperässä luontaisesti sulfidimineraaleissa ja silikaattimineraalien kide-
hiloissa sekä erilaisiin rauta-, alumiini-, ja mangaanioksidisaostumiin adsorboituneena ja
kompleksoituneena orgaaniseen ainekseen. Maaperän happamuus ja kuparia sitovien aines-
ten vähäisyys lisäävät aineen kulkeutuvuutta. Suomessa kuparia on käytetty mm. teollisuuden
metalliseoksissa, väripigmenteissä ja puutavaran kyllästysaineissa.

Kupari on ihmisille, eläimille ja kasveille välttämätön hivenaine, mutta suurina annoksina myr-
kyllinen. Ihmistoiminnan seurauksena maaperään päässyt kupari on usein liukoisemmassa ja
siten haitallisemmassa muodossa kuin kallio- ja maaperän mineraaleihin sitoutunut kupari.

Kuparin luontainen pitoisuus maaperässä vaihtelee 5–110 mg/kg. PIMA-asetuksen mukainen
kynnysarvo kuparille on 100 mg/kg, alempi ohjearvo 150 mg/kg ja ylempi ohjearvo 200 mg/kg.
Asetuksen mukaiset ohjearvot on määritetty ekologisien riskien perusteella (e), ei terveysris-
kien (t). Ekologisin perustein määritellyt metallien ja puolimetallien ohjearvot on johdettu li-
säämällä aineen hyväksyttävää ekologista riskiä kuvaavaan laskennalliseen pitoisuuteen mi-
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neraalimaan keskimääräinen luontainen pitoisuus. Vastaavasti voidaan kohdekohtaisissa tar-
kasteluissa ottaa huomioon alueen maaperän luontainen pitoisuus, jos tämä on luotettavasti
selvitetty. (Reinikainen 2007, Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet)

Pohjavesiolosuhteet, haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen

Kuparille on asetettu sekä talousveden laatuvaatimus (talousvesi asetus 1352/2015 ja
683/2017), ympäristölaatunormi (VNa 341/2009) että WHO:n suositus juomavedelle. Talous-
veden laatuvaatimus kuparille on 2 mg/l, ympäristölaatunormi 0,02 mg/l ja WHO:n suositus
juomavedelle 2 mg/l. Käytetyt vertailuarvot antavat viitteitä pohjaveden laadun muutoksesta
verrattuina hyvään pohjaveteen. On kuitenkin huomioitava, ettei maisemoitava maa-ainesot-
toalue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä talousvetenä.

Kiinteistö Siirto-Putko

Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy:n kiinteistöt Siirto-Putko ja Siirto-Talonen eivät sijaitse
luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen vettä hyödynnetä talousvetenä.  Lähin 1.luokan
pohjavesialue Järilänvuori (0207951) sijaitsee noin 1,1 km etäisyydellä maisemoitavan otta-
misalueen rajasta koilliseen.

Alue on hiekkakangasmaastoa, jossa kasvaa mäntymetsää (talousmetsää). Toiminnanharjoit-
taja on asentanut ottamisalueelle kolme pohjaveden havaintoputkea. Putkien sijainnit on
esitetty kuvassa (Kuva 5) olevassa kartassa. Pinnanmittaustietojen perusteella alueen pohja-
veden pinnan taso on välillä +31,31 - +31,56 (N2000), virtaussuunta näiden putkien perus-
teella on kohti pohjoista. Ottamisalueiden ottotasoiksi maa-aineshakemuksessa esitetään
Siirto-Putkon kiinteistöllä (079-410-2-25) tasoa +34 ja Siirto-Talosen kiinteistöllä (079-410-2-
23) tasoa +34 (N2000).  Pohjavesiputkista mitattujen pohjaveden pinnan tasojen perusteella
pohjaveden pinnan päälle jää 2-2,5 metrin suojakerros molemmilla kiinteistöillä. Pohjaveden
havaintoputkista on otettu vesinäytteet lupamääräyksen 10. mukaisesti. Tarkkailutuloksia ei
ole vielä käytettävissä.
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Kuva 5. Pohjaveden havaintoputket PVP1-PVP3

Järilänvuoren pohjavesialue

Lähimmän 1. luokkaan kuuluvan Järilänvuoren pohjavesialueen pohja- ja orsiveden tarkkai-
lussa on havaittu kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja (mm. nikkeli, kadmium, arseeni).
Tarkkailua on tehty alueella säännöllisesti 1980-luvulta lähtien. Pohjavesialue sijoittuu maa-
perän raskasmetallipitoisuuksien perusteella vyöhykkeelle I, eli alueelle, jossa nikkelin ja ku-
parin pitoisuudet ovat erityisen korkeat. Alueen maaperän kuparipitoisuus ylittää jopa yli 20-
kertaisesti PIMA-asetuksen mukaiset ylemmät ohjearvot alueella.

Pohjavesialueella sijaitsee useampi vedenottamo, joista talousvedeksi johdettavaa veden laa-
tua seurataan. Teollisuusalueen ympäristössä sijaitsee kaksi vedenottamoa: Lammaisten ve-
denottamo ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy:n vedenottamo. Lammaisten veden-
ottamo on asetettu käyttökieltoon vuonna 1980, koska pohjaveden kadmiumpitoisuus on ylit-
tänyt Sosiaali- ja terveysministeriön hyvälle talousvedelle asettaman laatuvaatimuksen. Ve-
dessä on todettu myös kohonneita nikkelipitoisuuksia. Muut käytössä olevat vedenottamot
ovat Harjavallan kaupungin Järilänvuoren ja Hiitteenharjun vedenottamot ja Nakkilan kunnan
Santamaan ottamo.

Maaperä harjualueella on pääasiassa hiekkaa. Parhaiten vettä johtavat kerrokset esiintyvät
harjun ydinosissa. Pohjavesi esiintyy harjualueella syvällä, noin 15–20 metrin syvyydellä maan-
pinnasta. Orsiveden pinta esiintyy noin 1–2 metrin syvyydellä maanpinnasta. Orsivesi on pi-
laantunut tehdasalueella raskasmetalleilla ja orsivettä pumpataan kaivoista jätevedenpuhdis-
tamolle.
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Harjavallan suurteollisuuspuiston pinta-, orsi- ja pohjavesitarkkailussa on orsivedessä havaittu
kohonneita pitoisuuksia arseenia, kadmiumia, kuparia, nikkeliä, lyijyä, molybdeeniä sekä sul-
faattia. Tutkimustuloksien ja selvitysten perusteella kuparia esiintyy voimakkaasti kuormittu-
neella suurteollisuuspuiston alueella sekä orsi- että pohjavedessä. Pitoisuudet ylittävät kupa-
rin osalta ympäristölaatunormit erityisesti orsivedessä nykyisellä tehdasalueella. Yleisesti ot-
taen orsivesi on tuloksien perusteella pohjavettä likaisempaa, mutta orsiveden luonteen takia
saastuminen voi olla hyvinkin paikallista (Kuva 6). Pohjaveden mukana kulkeutuvien metallien
on oletettu kerääntyvän vanhalle Lammaisten vedenottamolle, joka on pohjaveden virtaus-
suunnassa alin tarkkailupiste ennen Kokemäenjokea. Lammaisten käytöstä poistetulla veden-
ottamolla vedenlaatu on pysynyt tarkkailun aikana samankaltaisena: kadmiumin, nikkelin ja
sinkin ympäristönlaatunormit ylittyivät (KVVY Tutkimus Oy: Harjavallan suurteollisuuspuiston
Harjavallan suurteollisuuspuiston pinta-, orsi- ja pohjavesitarkkailu vuonna 2019)

Kuva 6. Kuparin pitoisuus pohjavedessä vuoden 2019 näytteiden keskiarvona. (KVVY Tutkimus Oy: Harjavallan suurteollisuus-
puiston Harjavallan suurteollisuuspuiston pinta-, orsi- ja pohjavesitarkkailu vuonna 2019)
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Akkukemikaalitehtaan pohjavesitutkimukset

Pajakadun aluetutkimuksessa tutkituille kiinteistöille asennettiin 2017 yhteensä 5 pohjavesi-
putkea. Asennetuista pohjavesiputkista PVP 100, 102 ja 104.1 ovat putkia, joissa siiviläosuus
on orsiveden pinnan alapuolella. Pohjavesiputkissa 106 ja 108 siiviläputki on pohjaveden pin-
nan tasossa. Pohjavesiputkista otettiin vesinäytteitä, joista analysoitiin alkuaineet, kokonais-
hiilivedyt (THC), torjunta-aineet ja nitraatti. Vesinäytteissä ei todettu kuparin osalta kohon-
neita pitoisuuksia orsi- tai pohjavedessä. Pohjavesitutkimus on esitetty Harjavallan akkumate-
riaalitehtaan perustilaselvityksen (Ramboll 2019) liitteenä.

Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen

Koska pohjavesialueen maaperää on kuormittanut vuosikymmeniä teollinen toiminta, sekä
alueen pohjaveden että orsiveden tarkkailutuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kuparin
kulkeutumista maaperästä pohjaveteen kiinteistöllä Siirto-Putko. Lisäksi arvioinnissa hyödyn-
netään akkutehtaan pohjavesitutkimusta (Geopalvelu Oy 2018, Pajakadun aluetutkimus, Poh-
javesitutkimus) sekä alueelle laadittua Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi-
raporttia (Kuopion yliopiston Ympäristötieteen laitoksen monistesarja 3/2008).

Edellä mainittujen tutkimustulosten ja selvitysten perusteella kuparin kulkeutuminen orsi- ja
pohjaveteen on todennäköistä alueilla, joille sijoittuu varsinainen päästölähde (teollinen toi-
minta, kaatopaikka tms.). Alueilla, jossa kuormitus maaperään on tapahtunut kaukokul-
keuman perusteella, ei tutkimuksissa havaittu kohonneita kuparipitoisuuksia orsi- tai pohja-
vedessä. Näin ollen kuparin kulkeutumista pohjaveteen kiinteistöillä Siirto-Putko ei arvion mu-
kaan pidetä todennäköisenä. Hyödynnettävä maa-aines ei myöskään ole kosketuksissa alueen
pohjaveden kanssa vaan hyödynnettävän maa-aineksen ja pohjaveden pinnan välillä on noin
2-2,5 m suojakerros.

Maaperä, haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä

Harjavallan alueella tehtyjen tutkimuksien perusteella kupari on sitoutunut erityisesti pinta-
maahan, eikä merkittävää kulkeutumista syvempiin maakerroksiin ole ollut pilaantuneisuus-
tutkimuksissa havaittavissa. Myöskään hydrologisessa kierrossa kupari ei ole erityisen liikkuva
metalli, koska se muodostaa niukkaliukoisia yhdisteitä (Lahermo ym. 1996, Kontas 19791).
Maaperän happamuus lisää kuparin kulkeutuvuutta. Laskeumaperäinen kupari sitoutuu te-
hokkaasti maan humus- tai rikastumiskerroksiin sekä turvekerroksen pintaosaan, joista sitä
voi mobilisoitua happamoitumisen seurauksena. (Lahermo ym 1996)

Maa-ainesottoalueella hyödynnettävän maa-aineksen kuparin ei arvioida kulkeutuvan erityi-
sesti alueen maaperässä, koska alue ei sijaitse GTK:n karttatarkastelun perusteella happamien
sulfaattimaiden esiintymisalueelle, eikä lähialueen metsä/suoalueiden vesiä ohjata alueelle,
mikä laskisi alueen luonnollista pH tasoa. Mikäli kuparin kulkeutumista maaperässä tapahtuu
alueella, niin pitoisuudet ovat pieniä maa-aineksen kuparipitoisuuden takia.

1 Suomen geokemian atlas, Ympäristögeokemia purovedet ja sedimentit, Lahermo ym. 1996, Kontas 1979
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Yhteenveto kulkeutumisen arvioinnista

Haitta-aineiden kulkeutuminen syvemmälle maaperässä ja edelleen pohjaveteen on ajan ku-
luessa mahdollista hyvin vettä johtavasta maaperästä johtuen. Kupari ei kuitenkaan ole her-
kästi kulkeutuva, eikä alueen olosuhteet kuparin kannalta ole sellaiset, että ne lisäisivät kupa-
rin liikkuvuutta tai liukoisuutta. Kuparinpitoisuudet ovat maa-aineksessa myös pieniä verrat-
tuna alueen luonnontilaisen kuntan kuparipitoisuuteen vyöhykkeellä II. Haitta-aineiden kul-
keutuminen maa-ainesottoalueelta pitemmän ajan kuluessa esimerkiksi pohjavesialueen ve-
denottamolle on nykytilanteessa epätodennäköistä.

Alueen tuleva käyttö ja alueen käyttö virkistysalueena (yleinen viih-
tyvyys, retkeily, marjastus ym.)

Ottamisalue pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maisemaan ja pa-
lauttamaan alue luonnontilaan. Maisemointi tehdään vaiheittain ja alue on tarkoitus palauttaa
ympäröivän alueen kaltaiseen metsätalouskäyttöön. Alueelle tullaan istuttamaan puustoa ja
reuna-alue muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi.

Toiminnanharjoittaja on tehnyt Harjavallan kaupungin kanssa vuonna 2002 sopimuksen, jonka
mukaan maanomistaja (toiminnanharjoittaja) sitoutuu huolehtimaan siitä, että alueen ulkoi-
lureitin (ns. Sortin lenkki) käyttö on aina mahdollista. Ulkoilureitin käyttäjämääristä ei ole tar-
kempaa tietoa, eikä lähialueen muusta käytöstä (metsästys, marjastus, retkeily ym.). Arvioita-
essa kuparipitoisen maa-ainesten hyödyntämistä alueen maisemoinnissa myös alueen jatko-
käytön kannalta on tarkastelussa huomioitava edellä mainitut virkistysalueen mahdolliset
käyttäjät (altistujat sekä mahdolliset altistusreitit). Altistumista ja altistusreittejä on tässä ti-
lanteessa kuvattu käsitteellisellä mallilla. Käsitteellisen mallin tarkoituksena on havainnollis-
taa, arvioida ja tunnistaa haitta-aineiden lähde ja määrä, kulkeutumisreitit, mahdolliset altis-
tujat ja altistusreitit. Tässä yhteydessä käsitteellisestä mallista ei ole laadittu graafista esitystä,
vaan asiaa on tarkasteltu sanallisesti.

Kuparipitoiselle pintamaalle voi altistua ulkoilualueen käyttäjät sekä muut alueella liikkuvat.
Altistumisreiteiksi on tässä tilanteessa tunnistettu pintamaan pölyämisen kautta tapahtuva
pölyn hengittäminen ja maa-aineksen tahaton syönti. Lisäksi maa-aineksen suora ihokosketus
on mahdollista.  Tulevaisuudessa altistusreittinä voi olla alueella kerättyjen sienien ja marjojen
syönti.

Pintamaan pölyämistä ja sitä kautta tapahtuvaa altistusta ei arvion perusteella pidetä merkit-
tävänä, koska pintamaahan on tarkoitus saada kasvillisuus tarttumaan mahdollisimman nope-
asti eroosion vähentämiseksi. Jälkimaisemoinnin aikana pölyämistä ennaltaehkäistään mm. a
välttämättä työskentelyä kovalla tuulella.  Suora ihokosketus kohonneita pitoisuuksia sisältä-
vään maaperään vähenee myös kasvillisuuden vallattua aluetta.

Hyödynnettävän maa-aineksen haitta-aineiden pitoisuudet Siirto-Putkon ottamisalueen mai-
semoinnissa on aikaisemman toiminnan (peltomulta) käännöstä ja käsittelystä johtuen toden-
näköisesti sekoittuneet tasaisesti koko maa-aineserään, jolloin erityisiä ”hot spot”, kohtia ei
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myöskään alueella esiinny. Vastaanotettu maa-aines on tarkoitus levittää tasaisena kerrok-
sena koko alueelle, jolloin se muodostaa noin 15 cm pintamaa kerroksen alueelle.

Arvion perusteella on myös epätodennäköistä, että ulkoilualueen käyttäjät erityisesti viettäi-
sivät aikaa maa-ainesottoalueella ja olisivat näin ollen pitempiä aikoja ja säännöllisesti koske-
tuksissa alueen pintamaiden kanssa. Tarkasteltaessa hyödynnettävän maa-aineksen kuparin
pitoisuutta, voidaan todeta, että se alittaa PIMA-asetuksen mukaiset ylemmät ohjearvotasot,
joita sovelletaan esim. teollisuusalueiden työpaikoilla. Verrattaessa altistumista teollisuusalu-
eilla, voidaan todeta, että näissä tilanteissa altistujina ovat työntekijät ja altistumista voidaan
pitää säännöllisempänä, kuin nykyistä alueen virkistyskäyttöä. Tämän perusteella hyödynnet-
tävän maa-ainesjätteen kuparin pitoisuus ei arvion mukaan aiheuta erityistä viihtyvyyshaittaa
tai aiheuta haittaa alueen ulkoilukäytölle tai sen tulevalle metsätalouskäytölle.

Ravinto on tyypillisesti merkittävimpiä altistusreittejä metalleille. Arvion perusteella marjojen
ja sienten kautta altistumista ei myöskään tässä tilanteessa pidetä merkittävänä, koska nyky-
tilanteessa ei voida arvioida esiintyykö alueella tulevaisuudessa ylipäänsä syötäviksi soveltuvia
marjoja tai sieniä ja jos esiintyy, niin missä määrin kupari kertyy näihin. Arvioinnissa on myös
huomioitava, että alueen muun ympäristön pintamaa voi sisältää korkeampia haitta-ainepi-
toisuuksia, kuin maisemoinnissa käytettävät maa-ainekset. Metallien kertymistä sieniin ja
marjoihin voi tapahtua maisemoitavan alueen ulkopuolella merkittävissä määrin enemmän.
Tästä syystä kuparipitoisten maa-aineksen hyödyntäminen alueella ei arvion perusteella ai-
heuta sellaista ympäristö- tai terveysriskiä, joka estäisi maa-aineksen hyödyntämisen maise-
moinnissa. Hyödyntäminen ei arvion mukaan aiheuta myöskään alueen virkistyskäytölle mer-
kittävää haittaa.

Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi-raportissa (Kuopion yliopiston Ympäris-
tötieteen laitoksen monistesarja 3/2008) arviointiin ekologisten riskien lisäksi terveysperus-
teisia riskejä Harjavallan vyöhyke I alueella. Terveysriskin arvioinnissa lasten kuparin saanti
paikallisista ympäristölähteistä on noin 5 kertaa suurempaa kuin aikuisten. Valtaosa (yli 96 %)
sekä aikuisten että lasten altistumisesta tulee ruuansulatuskanavan kautta. Merkittävimpiä
altistumisväliaineita ovat ravintokasvit, maaperä ja juomavesi. Käytettävissä olleen aineiston
perusteella on epätodennäköistä, että ympäristöperäinen kuparialtistuminen aiheuttaisi Har-
javallassa haitallisia terveysvaikutuksia. Kuparin saanti on worst case –tarkastelussa sekä ai-
kuisilla että lapsilla pienempi kuin turvalliseksi katsottu altistuminen.

Massojen sijoittaminen pintakerrokseen, välikerrokseen ja pohjakerrokseen, riskit ja pe-
rusteltu sijoituskerros

Vastaanotetut maa-ainekset on tarkoitus hyödyntää alueen pintamaana (kasvualustakerrok-
sena). Peltomaa soveltuu tähän käyttötarkoitukseen erityisen hyvin sen ravinnepitoisuuden
johdosta. Pintamaa sisältää myös valmiiksi eri kasvien siemeniä ja juuria, jolloin jälkihoidon
kannalta toivotun kasvillisuuspeitteen tarttuminen alueelle mahdollisimman nopeasti ennal-
taehkäisee eroosion vaikutuksia. Vastaanotettujen maa-ainesten kuparipitoisuudet eivät
merkittävästi eroa vyöhyke II maaperän ”normaaleista” kuparipitoisuuksista, eikä tämän seu-
rauksena ole tarvetta sijoittaa maa-aineksia erityiseen kerrokseen maaperässä. Koska maa-
aineksen kupari on peräsin ilmapäästöistä (laskeumaperäinen), sen ei myöskään arvioida
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muuttuvan erityisen kulkeutuvaksi tai liukenevaksi maisemoitavalla alueella. Suurteollisuus-
puiston läheisyydestä johtuen voi tulevaisuudessa kuparin pitoisuus pintamaassa myös kas-
vaa nykyisestään kaukokulkeuman seurauksena.

Satakuntaliiton lausunto

Satakuntaliitto toteaa, että lupahakemusta tulee täydentää siten, että maakunnallisesti mer-
kittävällä virkistysalueelle V sijoittuva ottamistoiminta suunnitellaan siten, että virkistyskäy-
tön ja virkistyskäytön kehittämisedellytykset turvataan ottamistoiminnan edetessä ja myös ot-
tamistoiminnan päätyttyä. Reittien kulku ja niiden mahdollinen siirtäminen ottamisen aikana
tulee esittää yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistetyssä maa-ainestenottosuunnitelmassa ja suun-
nitelmaan liittyvissä kartta-aineistoissa. Ottamistoiminta tulee suunniteltuna ottamisaikana
vaiheistaa niin, että ottamistoiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueen vir-
kistyskäytölle. Ottamistoiminnan pitkäaikaisuuden ja otettavan aineksen mittavan määrän
vuoksi vaiheistus on tarpeen riippumatta siitä, onko alue virkistysaluetta vai ei. Samalla lau-
sunnolla olevat maa-ainesten ottosuunnitelmat tulee karttaesitysten osalta yhdistää niin, että
kokonaisuus on selkeästi hahmotettavissa ja myös esitetyt ottotasojen muutokset ja pohjave-
den pinnan tasot on esitetty yhtenevästi muutetussa aineistossa.

Maa-ainesten ottosuunnitelmassa tulee tarkastella, miten ottamistoiminta muuttaa alueen
maisemakuvaa ja aiheutuuko ottamistoiminnasta sellaista maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa
kauniin maisemakuvan tai luonnon merkittävien kauneusarvojen turmeltumista, millä voi olla
vaikutusta alueen ominaispiirteisiin ja sitä kautta muun muassa alueen virkistyskäytön edelly-
tyksiin. Suunnitelmia on hyvä täydentää havainnollistavalla aineistoilla.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt hakemuksissaan kohdissa 3.4 Suunnittelutilanne, 5.1 Otta-
misen yleisperustelut sekä kohdassa 5.9.2 Maisema ja luontoarvot ottamisen vaikutukset alu-
een maisemakuvaan. Toiminnanharjoittaja toteaa, että ottamisalue on loivapiirteistä ja män-
tymetsän peittämää aluetta. Ottamisalueen ympäristö on luonnontilaista tavanomaista met-
sämaisemaa eikä alueella tai sen läheisyydessä (500 m) ole maisemallisesti merkittäviä alueita,
eikä erityisiä luontoarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Ottamisalue sijaitsee syrjässä asu-
tuksesta keskellä talousmetsää.

Hakemuksen ottotoiminta ei muuta alueen kokonaismaisemakuvaa. Toiminta keskittyy alu-
eelle, jota ympäröi mäntymetsä. Ottosyvyys alueella on 3-6 metriä. Näin ollen toiminta ei tule
näkymään maisemallisessa kuvassa muutoin kuin paikan päällä. Alueen maisemallinen tila ko-
henee ottotoiminnan jälkeen maisemoinnin myötä. Alueen maisemointi tehdään mahdolli-
simman hyvin ympäröivään maisemaan sopeutuvaksi. Alue pyritään maisemoimaan mahdol-
lisimman nopeasti luonnontilaan, jotta vaikutukset alueen virkistyskäyttöön jäävät mahdolli-
simman lyhytaikaisiksi.

Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei arvioida tapahtuvan kauniin maisemakuvan turmel-
tumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutu-
mista eikä huomattavia tai laaja-alaisia vahingollisia muutoksia.
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Ottamisalue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavaan merkityllä virkistysalueella. Ottamisalu-
een läpi tulee kulkee Harjavallan kaupungin ulkoilu- ja virkistysreitti (Kuva 7) Sortti 8 km. Sortti
10 km -reitti on alusta-asti kulkenut maa-ainesten ottoalueen länsi- ja eteläreunaa. Virkistys-
reitit pidetään koko ottotoiminnan aikana käytössä. Virkistysreitti tullaan siirtämään ottoalu-
een reunoille. Siirrosta tiedotetaan ja siirretty virkistysreitti merkitään maastoon. Virkistys-
reitti siirretään takaisin alkuperäiselle paikalleen ottotoiminnan päätyttyä. Toiminnanharjoit-
taja on tehnyt Harjavallan kaupungin kanssa sopimuksen virkistysreittien käytöstä ja reittien
kunnossapidosta. Sopimus toimitetaan viranomaiselle siihen tehtävän päivityksen jälkeen
mahdollisimman pian.

Kuva 7. Harjavallan kaupungin virkistysreitti ja ottamisalue (merkitty oranssilla, suuntaa antava sijainti).
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Alue sijaitsee noin 700 metrin päässä Hiitteenkiukaanmäellä sijaitsevasta Kylä-Vehkan mui-
naisjäännöksestä. Ottamisalueen ja muinaisjäännöksen välissä on talousmetsää. Maanpinta
kohoaa loivapiirteisesti kohti Hiitteenkiukaanmäkeä. Muinaisjäännöksen alueelta ei ole nä-
köyhteyttä ottamisalueelle. Ottamistoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia Hiitteen-
kiukaanmäellä sijaitsevaan Kylä-Vehkan muinaisjäännökseen.

Envineer Oy

Teija Käpynen Janne Huttunen
Vanhempi Asiantuntija Johtava Asiantuntija
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YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM 16.3.2020 

 
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 
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy                                                                                                                                      LIITE 8 

Ottamisalueen nimi 
Siirto-Putko 

Kunta 
Harjavalta  

Kylä 
Kaukaritsa 

Tilan RN:o 
2:25 

Ottamisalueen pinta-ala 
9,30     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
15.9.2020 

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe)        

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka 105 000  

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 9 300 1 Mäntymetsän pintamaa 

Kannot ja hakkuutähteet                   

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka                   

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

                  

Savi ja siltti                   

Sivukivi                   

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä? Tuotu peltomaa 15 000 1 Muualta tuotu pintamaa 

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

 24 300  



 
 

 
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) 

Maanrakennus Jouko Käräkkänen Oy, toimitusjohtaja Jouko Kärkkänen, puh, 044 533 6180, sähköposti: 
maanrakennus@joukokarkkanen.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 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 vaadi-
ta. 
 
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. 
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10. 
 
5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli 
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamis-
suunnitelmassa" –kohtaan. 
 
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamis-
suunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
7) Toiminnan lopettaminen 
 
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunni-
telmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 
 
8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta 
 
Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta. 
Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli 
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty 
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli 
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli 
kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi. 
 
4. LISÄTIETOJA ANTAA 
 
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja. 
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