
                                                                         

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu, ja
määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat
pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä
pohjavesiin. 
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys.
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä
kiintokuutiometreinä.
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1
Hakija

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen)

*) Kiintokuutiometreinä 

2
Kiinteistön
omistaja

Nimi ja ammatti

Lähiosoite

Postinumero          Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

Haettu kokonaismäärä, m3 *)

Viranomainen täyttää

Tunnus

Saapui

Päätöksen pvm ja §

lupaviranomaiselle

3
Ottamis-
alueen
sisältävän
kiinteistön
sijaintitiedot

4
Tiedot ottamis-
alueesta
5
Toimenpide

Tarvittaessa
käytettävä
eri liitettä

6
Ottamismäärä 
ja -aika

Puhelin toimeen/kotiin

Kotipaikka

Nimi ja ammatti

Lähiosoite

Postinumero          Osoitetoimipaikka

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue

Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala ha

Ottamisalueen pinta-ala, m2 Pohjaveden keskimääräinen
korkeusasema

Maa-ainesten ottamissyvyys, m

+

Arvioitu vuotuinen otto, m3 *) Ottamisaika, vuotta

Hakemus luvan jatkamiseksi  (MAL 10.3 §)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten
ottamisesta  926/2005

Pohjaveden ylin korkeusasema

+



Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä
ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja
siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista
ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista,
polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu. (Vn A maa 2 §)

8 
Maa-ainesten 
ottaminen en-
nen päätöksen
lainvoimaisuutta

7
Ottamiseen
liittyvät
järjestelyt

Tarvittaessa
käytettävä eri
liitettä tai
selvitykset
esitetään
ottamis-
suunnitelmassa

9 
Kuuleminen

Tarvittaessa
käytettävä
eri liitettä

10
Ottamis-
suunnitelman
laatija

11
Maa-ainesten
ottamis-
toiminnan
yhteyshenkilö

12 Liitteet

13
Päätöksen
toimittaminen
14
Viranomaismak-
sujen suorittaja

16
Päiväys ja
allekirjoitus

Haetaan lupaa aloittaa maa-aineisten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (MAL 21 §)
Liitteenä ehdotus vakuudeksi.

Kyllä Ei

Nimi ja koulutus sekä ammatti

Lähiosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.

Nimi ja ammatti

Lähiosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin

Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä.

1.   valtakirja
2.   selvitys ottamisalueen omistus- tai
      hallintaoikeudesta

3.   karttaote väh. 1:20 000

4.   kaavaote kaavamääräyksineen ja
      selvitys kaavoitustilanteesta

5.   neljä sarjaa ottamissuunnitelmia

6.   selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

Postitetaan

7.     luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista

8.     vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa

9.     YVA-lain (468/1994) muk. arviointiselostus

10.   Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n arviointi

11.   Alustava suunnitelma kivenmurskaamon
        sijoittamisesta ja toiminnasta alueella

Noudetaan

Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Päivämäärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja
haltijoiden yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja
huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, Vn A maa 3 §)

Käytetty eri liitettä Esitetty ottamissuunnitelmassa

Käytetty eri liitettä

15
Tietojen
luovutus

Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai
markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)

Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa
suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.).
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KIVENLOUHIMOJEN,  
MUUN KIVENLOUHINNAN  
JA KIVENMURSKAAMOJEN 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 

 
 

(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 
 

 

Viranomaisen yhteystiedot 

Hakemus on tullut vireille 
 

 

 

 
 
1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN 

Lyhyt kuvaus toiminnasta 

Maa-ainesten otto ja murskaamotoiminta. 

Kyseessä  
on 

 uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva 

toiminta 

Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta 1.5.2022 

 olemassa olevan toiminnan  

 olennainen muuttaminen (YSL 29 §) 

Muutoksen suunniteltu  
toteutumisajankohta  

      

Mitä muutos koskee?       

 olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §) Mitä muutos koskee?       

 hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen 

 lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa 
 (YSL 199 §) 

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä 
 
Selvitys vakuudesta  

  muu syy, mikä?        

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille: 

 kivenlouhimo   muu kivenlouhinta 

 kiinteä kivenmurskaamo   siirrettävä kivenmurskaamo 

 

Toimintaan liittyy myös 

 muualta tuotavan kiviaineksen murskaus  kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus 

 muu, mikä?       

 

 
 
2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

Hakijan nimi tai toiminimi  

Pentti Rantakankaan 

Yhteismetsä 

Kotipaikka 

Lappajärvi 
Y-tunnus 

3215401-2 

Käyntiosoite 

Ammesmäentie 70 a 

Postiosoite 

Ammesmäentie 70 a 

62660 ITÄKYLÄ 

Puhelinnumero 
0400 – 563 724 

Sähköpostiosoite 
esajavirpi.rantakangas@lappajarvi.net  

Yhteyshenkilön nimi 

Esa Rantakangas 

Postiosoite 

      

Puhelinnumero 

0400 – 563 724 

Sähköpostiosoite 

      

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

Sama kuin hakemusosoite. 

 
 
3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 

Laitoksen nimi  

Kettukankaan maa-ainesalue 

Käyntiosoite 

Lestijärventie 1717, Halsua 

Postiosoite 
 

Puhelinnumero 

0400 – 563 724 

Sähköpostiosoite 

esajavirpi.rantakangas@lappajarvi.net  

Toimialatunnus (TOL) 

 08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta) 

 08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus) 

mailto:esajavirpi.rantakangas@lappajarvi.net
mailto:esajavirpi.rantakangas@lappajarvi.net
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 38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten) 

 muu, mikä?       

Laitoksen yhteyshenkilön nimi  
Esa Rantakangas 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 
 

Työntekijöiden määrä 2 (henkilöä)  tai henkilötyövuosimäärä (htv) 

 

 

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

 7042556 pohjoinen (N) Toiminta sijoittuu maa-ainesalueelle siirrettävällä kalustolla ottotilanteen mukaan. 

 373018 itä (E) 

 
 
4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 

  
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho Vireillä 

Ympäristölupa       Lestijärven kunta  

Maa-aineslain mukainen ottamislupa       Lestijärven kunta  

Pohjaveden muuttamista koskeva tai  
muu vesilain mukainen lupa 

             

Rakennuslupa              

Poikkeamispäätös              

Toimenpidelupa              

Maanomistajan suostumus laitoksen 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              

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista 

             

Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta              

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus              

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös    

a) ympäristöluvasta              

b) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?                    

Muu, mikä?                    

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita? 

 Ei 

 Kyllä, mitä?        

Ympäristövahinkovakuutus 

Vakuutusyhtiö        Vakuutuksen numero        

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN 

OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 

Kiinteistötunnus/-tunnukset 

Pentti Rantakankaan Yhteismetsä 074-874-3-1 

Kunta, kylä/kaupunginosa 

Halsua, Kanala 

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot 

Hakija 

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot 
 

Halsuan

Halsuan



6036 / 05.2016 3 
 

Kiinteistöillä sijaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista 

      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN 

KAAVOITUSTILANTEESTA 

Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta 

Kaavoittamaton maa- ja metsätalousalue. 

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi) 
 

 Maakuntakaava 

 

 Yleiskaava 

 

 Asemakaava, tontin kaavamerkintä:       

 Poikkeamispäätös   Ei oikeusvaikutteista kaavaa  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET 

Naapurikiinteistöjen omistajat 750 metrin etäisyydeltä ottamisalueen keskeltä erillisellä liitteellä. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro Naapuriluettelo 

 
 

88. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 

Kallioaineksen louhinta, maa-ainesten oton yhteydessä irrotettavan soran ja moreenin lajittelu ja murskaus. Lupaa haetaan 

ympärivuotisesti harjoitettavaan murskaamotoimintaan siirrettävää kalustoa käyttäen.  

 Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro Ottamistoimintaa koskevat selostukset leikkauksineen 

 Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro       
 
 
9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT 

Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a) 

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 

Kalliomurske, eri karkeuksia             35 50 

Moreenimurske, eri karkeuksia             5 5 

Seulottu hiekka ja sora             1 1 

                              

                              

                              

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista 

Siirrettävä murskaamokalusto, poravaunut ja kaivinkoneet ainesten irrottamiseen sekä pyöräkuormaaja massojen siirtelyyn. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
10. TOIMINNAN AJANKOHTA 

Toiminto 
Keskimääräinen 
toiminta-aika (h/a) 

Päivittäinen toiminta-
aika (kellonajat) 

Viikoittainen toiminta-
aika (päivät ja kellonajat) 

Ajallinen vaihtelu 
toiminnassa 

Murskaaminen 500 06 – 18  ma – la  ympäri vuoden 

Poraaminen 100 06 – 18 ma – la ympäri vuoden 

Rikotus 500 06 – 18 ma – la  ympäri vuoden 

Räjäyttäminen 10 06 – 18 ma – pe  ympäri vuoden 

Kuormaaminen ja kuljetus 1 000 06 – 21  ma - la ympäri vuoden 
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Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa? 

Toimintaa harjoitetaan hyödyntämiskelpoisten massojen käsittelyyn koko maa-ainesluvan ja mahdollisten jatkolupien 

voimassaolon ajan (10 + 10 vuotta).  
Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa? 

Toiminta on ympärivuotista.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET, 

NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ  

Käytettävä raaka-aine 
Keskimääräinen kulutus  
(t tai m3/a) 

Maksimikulutus  
(t tai m3/a) 

Varastointipaikka 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines 15 000 ktr-m3/a 25 000 ktr-m3/a Alueella 

Muualta tuotava kiviaines                   

Polttoaine, laatu: Moottoripolttoöljy 20 000 l/a       Siirrettävä säiliö 

Öljyt -       Ei alueella 

Voiteluaineet -       Ei alueella 

Vesi -       Ei alueella 

Räjähdysaineet, tyyppi: * 7,5 t/a 12,5 t/a Louhija huolehtii 

* Käytettävän räjähdysaineen tyyppi ja käyttömäärä ratkaistaan töiden yhteydessä. Arvio keskimäärin 0,5 kg/ktr-m3. 

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?  

Murskaamotoiminnassa käytettävänä vetenä toimii säiliöautolla tuotu pintavesi. 

Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta 
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle 

Murskattuja massoja säilytetään alueella ennen hyödyntämistä. Välivarastoitavista massoista ei aiheudu lähialueelle 

haitallista pölyämistä. 
 

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen) 

Tukitoiminta-alue käsittää koneiden sekä ajoneuvojen säilytyksen sekä mahdolliset siirrettävät taukotilat.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk) 

Siirtokuljetusten aikana noin 20 käyntiä/ajoneuvo/vrk, Maksimi 40 suoritetta/ajoneuvo/vrk. 

Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista 

Alueelle rakennetaan kulkureitti suoraan Lestijärventieltä (seututie 751). Kulkutie on hiekkapohjainen. Etäisyydet lähimpiin 

asuinrakennuksiin eivät edellytä pölynsidontaa, mutta kulkutietä kastellaan tarvittaessa. 
 

Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen) 

Maa-ainesalue muodostaa otto- ja läjitysalueineen noin 4,5 hehtaarin toiminta-alueen. Irrotettujen ainesten kuljetusreitti ei 

muutu maa-ainesten oton edetessä. Alueella voidaan tarvittaessa toteuttaa pölyntorjuntaa kastelemalla. 
 

 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 

 
 
13. ENERGIAN KÄYTTÖ 

Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a) 

0,5 

Sähkö hankitaan 

 verkosta 

 aggregaatista 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 

 Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä?       

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA 

 
 

Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly)       

Typen oksidit (NOx)       

Rikkidioksidi (SO2)       

Hiilidioksidi (CO2)       

Tiedot päästöjen puhdistamisesta 

Toiminnassa ei muodostu puhdistamista edellyttäviä päästöjä. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ 

 

Kaivuu- ja murskaamistoiminnan aikainen melu lähialueella. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista tärinää.  
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
17. TIEDOT MAAPERÄN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTÄVISTÄ TOIMISTA 

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

Alueella ei säilytetä poltto- tai voiteluaineita. Mahdollisten vuotovahinkojen varalta alueella säilytetään imeytysaineita sekä 

astioita näiden välivarastointiin.  
 

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) 

Alueen pintavedet johdetaan maastoon alueen länsi- ja luoteispuolelle. Kaikki maa-ainestoiminta tapahtuu alueellisen 

pohjavesipinnan yläpuolella. Louhinta-alueen hulevedet johdetaan pintavalutuksen kautta alapuoliseen uomaan. 
Tiedot jätevesien käsittelystä  

Alueella ei muodostu käsiteltäviä jätevesiä. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ 

Jätenimike Arvioitu määrä  
(kg/a) 

Käsittely- tai 
hyödyntämistapa 

Toimituspaikka (jos tiedossa) 
 
 

Pakkausjäte 500 Energia Hyötykäyttöasema 

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta 

      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN 

(BEP) SOVELTAMISESTA 

Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää? 

Murskaustoiminnan pölynsidonta tarvittaessa. 

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

Kalusto sekä varastokasat voidaan sijoittaa alueelle tarvittaessa siten, että melut vaimenevat lähimpien asuinrakennusten 

suuntaan. Etäisyydet asuinrakennuksiin kaikissa ilmansuunnissa yli 1 kilometri. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Ei haitallisia vaikutuksia. 
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B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 

Ei haitallisia vaikutuksia. 
 
C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Ei haitallisia vaikutuksia. Hulevesien typpipitoisuuden tarkkailu tarvittaessa vesinäyttein. 
 

D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset 

Pölyämistä rajoitetaan tarvittaessa kastelun avulla. 
 

E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Ei haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjavesiin. 
 

F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

  On tehty, päivämäärä:       

  Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 

TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA 

 

Maa-ainesten otossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ilmoitusvelvollisuuksia. Siirrettävät polttoainesäiliöt ovat 

kaksivaippasäiliöitä tai varustettu suoja-altaalla eikä niitä säilytetä toiminta-aikojen ulkopuolella ottamisalueella. Työmaalla 

on varattuna imeytysturvetta öljynimeytykseen. Hälytys- ja ilmoitusvelvollisuudesta ohjeistetaan alueella työskenteleviä 

henkilöitä. Alueen suojauksessa noudatetaan maa-ainesluvan määräyksiä. Työkoneissa on riittävä alkusammutuskalusto. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro       
 
 
22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN 

TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN 
LAADUNVARMISTUKSESTA 

A. Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailua varten pidetään päiväkirjaa. josta käyvät ilmi toiminta-ajankohta, suoritetut toimenpiteet sekä massojen 

määrä ja laatutiedot.  
 

B. Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Ei päästö tai vaikutustarkkailua. 
 

C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 

Pintavaaitukset sekä asemointi (optinen, GPS) ottamistoiminnan yhteydessä. 
 
D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

Vuosittaiset yhteenvetotiedot. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

 

 Sijaintikartta 

 Asemapiirros 

 Kaavakartta 

 Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty 

 Muu, mikä? Maa-ainessuunnitelma liitetietoineen sekä asianosaisluettelo 750 m säteeltä alueen keskeltä.  
 

 
24. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 

Lappajärvellä 15.12.2021 

 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 

   Esa Rantakangas 

 



  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM 16.12.2021 

 
KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE  
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §). 

 
Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan    

 
Ympäristölupaan  

 
 

1. LUPATIEDOT 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi 
Pentti Rantakankaan Yhteismetsä. Ammesmäentie 70 a, 62660 ITÄKYLÄ 

Ottamisalueen nimi 
Kettukangas 

Kunta 
Halsua 

Kylä 
874 

Tilan RN:o 
Pentti Rantakankaan Yhteismetsä 3:1 (074-874-3-1) 

Ottamisalueen pinta-ala 
2,50     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
Liittyy maa-ainessuunnitelmaan, jossa ottaminen päättyy 31.12.2031 

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe) 150 000  

Rakennus- ja muu luonnonkivi -  

Sora ja hiekka -  

Moreeni 20 000  

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 2 500 1 25 000 m2 x 0,10 m 

Kannot ja hakkuutähteet 2 500 3 25 000 m2 x 0,2 m x 50 % 

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka    

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

-             

Savi ja siltti -       Käytetään luiskiin ja alueen maisemointiin 

Sivukivi -             

Seulontakivet ja lohkareet -   

Muu, mitä?       -             

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?       -             

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

 5 000 (Irrotettava kokonaismäärä 175 000 m3-ktr) 



 
 

 
A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

Maaston kallioisuudesta johtuen pintamaita sekä kanto- ja hakkuutähteitä muodostuu alueen pinta-alaan nähden vähän. Suurem-
mat kannot voidaan murskata energiaksi ja pienemmät kannot läjittää sivuun yhdessä muiden pintamaiden kanssa. Massoilla ei 
ole alueelle sijoitettuna ja/tai hyödynnettynä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

 
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)  

Kaivannaisjätteistä pintamaat sekä hyödyntämiskelvottomat hakkuutähteet sijoitetaan alueen lounaislaidalle, jonne niistä muotoil-
laan loivapiirteiset aumat. Maanrakennukseen sekä rakennuskäyttöön murskattavista kiviaineksista ei muodostu merkittäviä määriä 
erikseen käsiteltäviä kivipöly- tai kivituhkajakeita. Massoille on kuitenkin suunniteltu tilavaraus ottosuunnitelmassa. 
 

 
Jätealueen perustaminen ja hoito 

Kaivannaisjätealue sijoitetaan ottoalueen yhteyteen. Massoja hyödynnetään myöhemmin alueen jälkihoidossa. 
Alueen käytön päätyttyä myös jätealue tasataan ja maisemoidaan. 

 
Jätealueen ympäristö 

Jätealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä luonnonarvoja. Toiminta ei vaikuta lähialueen peruskuivatukseen tai 
maa- ja metsätalouskäyttöön.   

 
Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta 

Maasto on luonnontilainen kallioalue, joka ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle tai muulle vedenhankintaan käytettävälle alueelle. 
Lähin luokiteltu pohjavesialue on lounaassa noin 2,7 km etäisyydellä. Ottoalueen pintavedet johdetaan luoteeseen kohti Korpiojaa 
josta edelleen Venetjoen tekojärveen. Alueelta ei muodostu valumia pohjavesialueiden suuntaan. 

 
Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta 

Kaivannaisjätealueen ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä näihin sisältyvien räjähdysaineperäisten typpipitoisuuksien kuormitta-
vaan vaikutukseen. Alueella ei ole eikä siellä käsitellä muulla tavoin pilaantuneita maita. 
Alueen hulevedet johdetaan maastoon kasvillisuuskentän kautta. Vesien laatua on mahdollisuus tarkkailla kentän jälkeen, mikäli se 
katsotaan ympäristövaikutusten seurannan kannalta tarpeelliseksi 

 
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 

Tasaus ja maisemointi. 

 
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) 

 
Hakija: Pentti Rantakankaan Yhteismetsä. Ammesmäentie 70 a, 62660 ITÄKYLÄ. esajavirpi@rantakangas@lappajarvi.net 
 
Suunnittelija: Kaarle Kaistila. Kevarintie 4, 69820 RÄYRINKI. 0400 - 462 101 kalle@tuuliruusu.fi 

 



 
 

 
OHJEITA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 103 a § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuolto-
suunnitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukai-
sen 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 
vaadita. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen 
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy 
 
Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu: 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään 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. 
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Maa-aineslupahakemus 
 
Pentti Rantakankaan Yhteismetsä 
 
Kettukangas 
 
HALSUA 
 
 
 
 
 
Hakija:  Pentti Rantakankaan Yhteismetsä   

Ammesmäentie 70 a 
62660 ITÄKYLÄ 
Esa Rantakangas 0400 – 563 724 
esajavirpi.rantakangas@lappajarvi.net    

 
 
Suunnittelija: Kaarle Kaistila 
  Kevarintie 4 
  69820 RÄYRINKI 
  0400 – 462 101 
  kalle@tuuliruusu.fi  

mailto:esajavirpi.rantakangas@lappajarvi.net
mailto:kalle@tuuliruusu.fi
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1. LÄHTÖTILANNE 
 
Hakemuksen kohde sijaitsee Halsuan kunnassa kiinteistöllä Pentti Rantakankaan Yhteismetsä 
3:1 (074 – 874 – 3 – 1). Alue on peruskartoissa Kettukangas ja se sijoittuu noin kolmen ki-
lometrin etäisyydelle Kanalan kylältä koilliseen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 78,50 ha, 
josta suunnitelman mukaisen maa-ainesten ottoalueen osuus on noin 2,5 hehtaaria. 
Ottamisalueen koordinaatit (ETRS-TM35): itä 373018, pohjoinen 7042556 
Alueella ei ole aikaisempaa maa-ainesten ottoa. 
 
 
2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
 
Hankealueen lähialueen (< 1 km) maankäyttö on pääasiallisesti talousmetsää. Suunnittelu-
alueen luoteispuolella on turvetuotantoalue noin 750 metrin etäisyydellä. Ympäröivä maasto 
vaihtelee kallioisesta metsämaasta puustoiseen kangasmaastoon. Lähimmät asuinrakennuk-
set ovat vapaa-ajanasunto alueelta itään noin 1,8 kilometrin ja pysyvä asutus alueelta etelä-
lounaaseen noin 2,1 kilometrin etäisyydellä. 
 
Suunnittelualueen lähialueen kiinteistöt (r = 750 m suunnittelualueen keskeltä) yhteystietoi-
neen on selostettu hakemuksen liitteessä naapuriluettelo. 
 
Alueelta ei ole laadittu ympäristö- tai luontoselvityksiä. Suunnittelualueen lähimaastot ovat 
tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevia eri ikäisiä kasvatusmetsiä.  
 
Etäisyys lähimmälle yleiselle tielle (Lestijärventie, seututie 751) on kaakossa noin yksi kilo-
metri.  
 
 
3. POHJAVESIOLOSUHTEET 
 
Alueen maaperä suunnittelualueella on pääasiallisesti kallio. Kallioalueiden reunassa maaperä 
on sora- ja silttimoreenia ja muuttuen alavammille alueille mentäessä pintakerroksiltaan elo-
peräiseksi. Pintaosiltaan lähialue voidaan luokitella kuivaksi kangasmetsäksi. 
 
Alue ei ole pohjavesialuetta eikä sen lähellä ole vedenottamoita, talousvesikaivoja tai lähtei-
tä. Lähin Pohjavesialue Kanala (10 074 02) sijaitsee ottamisalueelta lounaaseen noin 2,7 ki-
lometrin etäisyydellä. 
 
 
4. LÄHIALUEEN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS 
 
Hanke sijoittuu Halsuan rakenneyleiskaavassa 2020 Maatalousalueelle (M). Maa-ainesalueen 
pohjoispuolella on turvetuotantoalue noin 800 metrin etäisyydellä maa-ainesalueesta. Lä-
himmät asuinrakennukset sekä vapaa-ajan asunnot sijaitsevat kaikissa ilmansuunnissa yli ki-
lometrin etäisyydellä. Yleiskaavassa on ohjeellinen reittivaraus moottorikelkkareitille, joka 
kulkee suunnittelualueen kaakkoispuolitse.   
 
 
5. OTTAMISTOIMINTA 
 
Alueelle ei ole aikaisemmin myönnetty maa-aineslupia. 
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Tässä lupahakemuksessa alueelle haetaan lupaa ottaa maa- ja ki-
viaineksia keskimäärin 7,00 m vahvuudelta tasoon +155,00. 

 
Alueen ottamistoimintaa voidaan toteuttaa tähän tasoon koko suunnittelualueella noin 25 
000 m2:n alalla. Irrotettava laskennallinen kokonaismäärä on 175 000 m3-ktr, josta luiskien 
osuus on 2 000 m3-ktr. Kalliokiviaineksen suhteellisen suuresta määrästä johtuen kaivannais-
jätemäärä on vähäinen. Kaivannaisjätteen, lähinnä pintamaiden ja hakkuutähteiden määräksi 
on arvioitu yhtensä 5 000 m3-ktr. 
 
Ottamistoiminta on ympärivuotista ja tullaan saattamaan päätökseen kymmenen vuoden ku-
luessa luvan voimaantulosta. 
 
Tiivistelmä hakemuksen ja ottamissuunnitelman sisällöstä: 

• Luvan voimassaolo 10 vuotta 

• Otettavat maa-ainekset (arvio): 

o kalliokiviaines  150 000 m3-ktr 

o Moreeni  18 000 m3-ktr 

o Kaivannaisjätteet  5 000 m3-ktr 

o Luiskat  2 000 m3-ktr 

o Yhteensä  175 000 m3-ktr 

• Käyttötarkoitus tiet ja muut maanrakennuskohteet, rakennustoiminta, täytöt 

• Alueen maisemointi lupa-ajan päätyttyä 

 
Otettavien maa-ainesten laatu ja määräarvio perustuu alueen kokonaispinta-alaan ja arvioi-
hin alueelta saatavien maa-ainesten laadusta. 
 
Kaivannaisjätteen määrä ja laatutiedot käyvät ilmi hakemukseen liitetystä kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmasta. 
 
 
6. KONEET JA LAITTEET 
 
Alueella käytettäviä työkoneita ovat kaivinkoneet, pyöräkuormaajat ja dumpperit sekä erilai-
set murskaus ja seulontalaitteet. 
 
Alueella säilytettävät poltto- ja voiteluaineet sijoitetaan suoja-altaalla varustettuihin säiliöihin 
sekä lukittaviin kontteihin. 
 
 
7. LIIKENNE 
 
Toimintaan liittyvä liikenne suuntautuu alueelle rakennettavaa tieyhteyttä pitkin suoraan seu-
tutielle 751. Toiminta ei risteä paikallisteiden kanssa. Liikenteellä ei katsota olevan seututien 
tasolla erityisiä vaikutuksia paikallisiin liikennemääriin. 
 
Ottamisalueella ei sen verrattain pienen koon vuoksi ole tarpeen ryhtyä erillisjärjestelyihin si-
säisen liikenteen osalta. 
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8. ALUEEN MERKITSEMINEN 
 
Kallioleikkaukset merkitään maastoon leikkaustason laelle asetettavin lohkarein tai aidalla. 
Moreeniin ulottuvissa leikkauksissa alue merkitään ja muotoillaan siten, ettei luiskiin liity pu-
toamis- tai suistumisvaaraa. 
 
 
9. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
 
Maisema 
 
Hanke muuttaa paikallista maisemakuvaa kallioleikkausten vuoksi, mutta nämä vaikutukset 
eivät alueen syrjäisestä sijainnista sekä verrattain matalasta irrotussyvyydestä johtuen vaiku-
ta laajemmin maisemakuvaan. 
 
Melu ja pöly 
 
Etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin huomioiden hankkeella ei katsota olevan louhinta- 
ja murskaustoiminnasta huolimatta haitallisia melu- tai pölyvaikutuksia asuin- tai vapaa-
ajanrakennuksille. 
 
Luonnonolot 
 
Hankkeella ei sijaintinsa puolesta sekä lähialueen muu maankäyttö huomioiden katsota ole-
van haittavaikutuksia paikallisiin luonnonoloihin. 
 
Pohjavedet 
 
Ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia vedenhankintaan tai luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 
Alueelle ei muodostu ottamistoiminnan jäljiltä avovesipintoja.  
  
Pintavedet 
 
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia pintavesiin vesistötasolla. Alueen peruskuivatusvedet 
kulkevat metsäojissa noin kaksi kilometriä ennen purkautumista Korpiojaan ja edelleen Ve-
netjoen tekojärveen. 
 
Louhintatyössä käytettävien räjähteiden typpiyhdisteiden kuormitusvaikutusta vesistössä ra-
joitetaan johtamalla alueen pintavedet hankkeen ajan pintavalutuksena/kasvillisuuskentän 
kautta alapuoliseen metsäojitukseen. 
 
 
10. YMPÄRISTÖRISKIT JA TARKKAILU 
 
Ympäristöriskit 
 
Alueella tapahtuvan ottamistoiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä toiminnassa käytettä-
vien koneiden vaurioitumiseen ja näissä yhteyksissä tapahtuviin kemikaali- tai öljyvuotoihin. 
Alueella ei ole sähkölinjoja tai erityistä sortumavaaraa. Louhinnassa käytettävien räjähdysai-
neiden päästöt liittyvät lähinnä valumavesien typpipitoisuuden nousuun. 
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Alueella voidaan varastoida poltto- ja voiteluaineita suoja-altaallisissa säilöissä sekä lukituissa 
tiivispohjaisissa varastoissa. Työkoneiden tankkauksessa noudatetaan huolellisuutta. Äkillis-
ten kalustovaurioiden kuten hydrauliikkaletkujen vuotojen varalta alueella säilytetään työs-
kenneltäessä tiivistä suoja-alustaa kuten pressua sekä riittävästi imeytysmateriaalia.  
 
Tarkkailu 
 
Otetun maa-aineksen määrästä ja laadusta pidetään kirjaa. Tiedot ilmoitetaan valvontaviran-
omaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 
Alueelta johdettavia hulevesiä voidaan tarkkailla tarvittaessa pintavalutus-/kasvillisuuskentän 
alapuolisesta laskuojasta räjähdysaineperäisten typpipäästöjen monitoroimiseksi. 
 
 
11. JÄLKIHOITO 
 
Pystysuorien louhintaseinämien yläreunat varustetaan aidoilla tai lohkareilla, joilla viestitään 
vaarallisesta reunuksesta muille alueella kulkijoille. Muiden maa-ainesten kohdalla reunat 
luiskataan ja muotoillaan ottamistoiminnan päätyttyä maisema- ja turvallisuusnäkökohdat 
huomioiden (1:3) ja alue tasoitetaan. 
 
Alueen maisemointiin käytetään ainoastaan alueelta peräisin olevia maa-aineksia.  
 
 
12. YHTEENVETO OTTAMISSUUNNITELMASTA 
 
Yhteenveto ottamissuunnitelman sisällöstä: 
 

• Luvan voimassaoloaika 10 vuotta 
• Alueen kokonaispinta-ala noin 25 000 m2 josta jälkihoitoluiskaukset huomioiden hyö-

typinta-alaa noin 24 000 m2 
• Irrotettavien maa-ainesten määrä 175 000 m3-ktr 
• Ottamisen alin taso +155,00 
• Ei nykyistä pohjavesipintaa. Alueelle ei muodostu avovesipintoja. 
• Ainesten pääasiallinen käyttötarkoitus tie- ja maanrakennuskohteet, rakennusmateri-

aalit sekä erilaiset täytöt 
• Alue maisemoidaan ottamistoiminnan päätyttyä 

 
 
Hakemuksen laadinnassa on sovellettu opasta Maa-ainesten kestävä käyttö, ympäristöhallin-
non ohjeita 1/2009. 
 
 
LIITTEET: 
 

• Alueen sijoittuminen ja rajaus – kartat 
• Naapuriluettelo 
• Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 
• Ottamissuunnitelma 13.12.2021 
• Leikkaukset 13.12.2021 

 
 

Vetelissä 15.12.2021 Kaarle Kaistila 
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