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1. YLEISPERUSTELU

Alueelta on tarkoituksena ottaa ja jalostaa hiekkaa ja soraa kaupallisessa 
tarkoituksessa. Kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. 

2. ALUETIEDOT
2.1 Perustiedot

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustasta noin 20 km päässä kaakkoon. 
Suunniteltu ottamisalue rajoittuu naapurikiinteistöjen sorakuoppiin ja 
metsäalueisiin. Liitteenä alueen sijaintikartta.

2.2 Maanomistus

Tero Mikkola hakee lupaa omistamalleen kiinteistölle Tuomarniemi RN:o 1:89,
kiinteistötunnus 734-768-1-89. Naapurikiinteistöjen omistajat ja heidän 
osoitetietonsa ovat selostuksen liitteenä. Maanomistus- ja osoitetiedot on 
saatu Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä rekisteristä. 

Lähin asunto sijaitsee noin 380 m päässä lounaiseen kaivualueen reunasta 
mitattuna. Liitteenä alueen rekisterikartta. 

                   
2.3 Kaavoitustilanne ja muut selvitykset

Maakuntakaavaan toiminta-alue ympäristöineen on merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kaavassa alue sijoittuu myös 
pohjavesialueen (pv) luoteisnurkkaan. 

Muita aluevarauksia tai yksittäisiä kohdevarauksia ei alueelle ole merkitty. 
Liitteenä maakuntakaava.

Varsinaista suunnittelualuetta ei ole merkitty valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin eikä Natura 2000-kohteisiin. 

Alueelle ei ole laadittu yleis- eikä asemakaavaa.

2.4 Maaperätiedot

Toiminta-alueen kiviaines on pääosin hiekkaa ja soraa.  

2.5 Maastoselvitykset

Suunnitelman pohjaksi suunnittelualueen maasto kartoitettiin satelliitti- ja 
robottimittauksena vuodenvaihteessa 2020-2021. Aineistoa täydennettiin 
Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistolla. Suunnitelmakarttojen 
tasokoordinaatisto on ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmä N2000. 
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2.6 Luonnonolot ja maisema

Ottamisalue on vanhaa soranottoaluetta ja mäntyä kasvavaa kuivaa 
kangasmetsää.  

Käytettävissä olevan tiedon mukaan alueella ei ole havaittu uhanalaisia eikä 
harvinaisia kasveja tai eläimiä.  

Ottamisalueella maanpinta kohoaa korkeimmillaan noin 69 metrin korkeuteen.
                                                                               

2.7          Pohjavesiolot

Suunnittelualue sijaitsee Kaukurin pohjavesialueella (1).
Liitteenä pohjavesialuekartta.  

  
Naapurikuopassa olevasta havaintoputkesta (om. L&J Urakointi Oy) on saatu  
pohjaveden pinnankorkeustietoja. Keskimääräinen korkeustaso on mitta-
uksissa ollut +50.30, N2000. 

Toiminta-alueelle asennettiin uusi havaintoputki 13.01.2022. Asennuksen 
yhteydessä mitattiin pohjavesipinnan korkeudeksi +45.58, N2000. Putki on 
lukittu. Liitteenä mittaus- ja asennuskortti.
                    
Kiinteistön itäreunalla on rengaskaivo, jota käyttää paikallisen urheiluseuran 
majarakennus. Käytettävissä olevan tiedon mukaan alueen läheisyydessä ei 
ole muita käytössä olevia talousvesikaivoja eikä vedenottamoita.   

3. OTTAMISSUUNNITELMA
3.1 Ottamistoimenpiteet

Alueelle haetaan maa-aineslupaa 10 vuodeksi.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 3.0 ha ja kaivualueen pinta-ala noin 2.5 ha. 
Maa-ainesten ottamismäärä on yhteensä noin 150 000 m3. Toimintaa ei tulla 
vaiheistamaan. Mahdolliset käyttöön kelpaamattomat ainekset voivat 
pienentää ottamismäärää.

Ottaminen ulotetaan alimmillaan tasoon +54.3 mpy asti ja enimmillään noin 
14.7 m ympäröivän maanpinnan alapuolelle. Alimmalla sallitulla pohjan tasolla
varmistetaan, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään 4 m paksuinen
suojakerros koskematonta maa-ainesta (sama ottamistaso naapurilla).

Naapurikiinteistöjä RN:o 1:167 ja RN:o 1:169 (om. L&J Urakointi Oy) vastaan 
on jätetty 10 m leveät suojakaistaleet. Ottamisalueen itäreunalle on merkitty 
pintamaiden läjitysalue.

Ottamistoiminnan loputtua alueen reunaluiskat maisemoidaan lopulliseen 
kaltevuuteensa 1:2 ja 1:3 liitteenä olevan jälkitilannekartan mukaisesti.
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Maa-aineksien kaivamista, seulontaa ja käsittelyä sekä kuormausta ja 
kuljetusta tehdään arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana. Kuormausta ja 
kuljetusta tehdään myös lauantaisin klo 8-18 välisenä aikana. Toiminta tulee 
olemaan ympärivuotista.

Liitteenä kartat nyky- ja jälkitilanteesta sekä pituus- ja poikkileikkauksista.  
 

3.2 Työ-, turvallisuus- ja liikennejärjestelyt sekä suojatoimenpiteet

Ottamistoiminnassa tullaan noudattamaan työturvallisuuslainsäädännössä 
asetettuja vaatimuksia.  

Alueen liikenne johdetaan olemassa olevaa yksityistietä pitkin Kaukurintielle 
nro 1840.  

Pölyä ja melua aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet tullaan järjestämään siten, 
että valtioneuvoston antamat ohjearvot eivät ylity lähimmässä häiriintyvässä 
kohteessa. 

Mahdollinen vesien ja maaperän likaantuminen pyritään estämään 
noudattamalla huolellisuutta haitallisten aineiden käsittelyssä.

Alueella ei tulla säilyttämään öljy- yms. haitallisia aineita eikä huolleta koneita 
tai laitteita. 

3.3 Alueelle sijoitettavat koneet ja laitteet  sekä toimintaan liittyvät riskit ja 
niiden hallinta

Toiminnassa kulloinkin tarvittavaa kuormauskalustoa sekä polttoaineet 
säilytetään maatilan talouskeskuksessa olevassa hallirakennuksessa.

Hiekkaa/soraa seulotaan tela-/pyöräalustaisella seulalla, jota liikutetaan 
ottamistoiminnan edetessä. Käytettävät seulontalaitteistot edustavat parasta 
käyttökelpoisinta tekniikkaa.
  
Onnettomuuksien varalta toiminta-alueella säilytetään tarvittava määrä 
turvetta tai muuta öljynimeytysainetta.

Riskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden öljy- tai polttoainevuotoihin ja 
tankkausten yhteydessä tapahtuviin ylivuotoihin. Mahdolliset vuodot ovat 
yleensä melko harvinaisia ja vähäisiä sekä haitoiltaan rajallisia.

Ympäristövahingosta tiedotetaan ensitorjunnan jälkeen viranomaiselle sekä 
raportoidaan maa-ainesten ottamista valvovalle taholle.  

Koneiden ja laitteiden käyttäjät tarkkailevat niiden kuntoa ja toimintaa sekä 
tarvittaessa keskeyttävät tuotannon, kunnes häiriö on poistettu. Mahdollisen 
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ilkivallan estämiseksi toiminta-alueelle johtavalle kulkutielle on jo asennettu 
lukittava puomi. 

3.4 Tarkkailutoimenpiteet ja seuranta sekä raportointi

Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tullaan seuraamaan ja 
raportoimaan lupapäätöksien ja eri viranomaisten esittämien vaatimusten 
edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin 
mahdollisten ympäristöhaittojen pienentämiseksi yleisesti hyväksyttävälle 
tasolle. Kaikilla alueen toimintaa valvovilla viranomaisilla tulee olemaan 
esteetön pääsy ottamisalueelle.

Pohjan tason seurantaa varten kaivualueen reunalle rakennetaan porttaali tai 
vastaava rakennelma. Myös uuteen pohjaveden havaintoputkeen on merkitty 
tieto putken pään korkeudesta. 

Pohjaveden pinnankorkeutta tullaan seuraamaan neljä kertaa vuodessa 
(helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa). Pohjavedestä 
otetaan vesinäytteet (suppea analyysi) kerran vuodessa  marraskuun 
pinnankorkeuden mittaamisen yhteydessä. Pinnankorkeudet ja vesinäytteet 
otetaan uudesta havaintoputkesta.

Veden laadun tarkkailutulokset toimitetaan välittömästi Salon kaupugin 
ympäristönsuojeluun. Muut tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä. Salon kaupunki toimittaa tulokset eteenpäin ELY-
keskukselle.

4.                Ottamistoimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointi

Käytettävissä olevien tietojen mukaan varsinaisella toiminta-alueella ei ole 
erityisiä luonnon- tai maisemansuojelullisia arvoja.  

Alueen läheisyydessä ei ole runsasta asutusta, joten toiminnasta ihmisille 
aiheutuvat haitat jäävät alueen syrjäisen sijainnin takia pieniksi. Lähimmiltä 
asuinkiinteistöiltä ei ole välitöntä näköyhteyttä ottamisalueelle.

Suunnitelman mukaisella toiminnalla ei katsota olevan merkittävää vaikutusta 
alueen pinta- ja pohjavesioloihin. Toiminnalla ei myöskään katsota olevan 
haitallisia vaikutuksia eläinten ja kasvien kannalta tärkeisiin elin-, ravinto- ja 
lisääntymis- yms. olosuhteisiin. 

Maa-ainesoton jälkeen kaivualue maisemoidaan tarpeellisilta osin, mikä 
nopeuttaa kasvillisuuden ja eläimistön palautumista. Puuston kasvaessa myös
maiseman muodonmuutokset vähitellen häviävät ja alueen pintakasvillisuuden
uusiutuessa pohjavesien suojelu paranee.

 
Edellä esitetyn perusteella voitaneen katsoa, että suunnitelman mukaisen 
ottamistoiminnan aiheuttamat haitat ovat vähäisiä. Niistä ei ole pysyvää
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haittaa alueen pohjavesille, eikä niiden katsota vaarantavan lähialueen 
muitakaan maisema- tai luontoarvoja.

5. ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO SEKÄ KÄYTTÖ

Toiminnan päätyttyä kaivualueelle levitetään takaisin siitä kuoritut pintamaat ja
alueen annetaan luontaisesti taimettua. Tarvittaessa alueelle kylvetään / 
istutetaan mäntymetsää, jonka istutuskuvio on luonnollisen vapaa (noin 2500 
kpl/ha). Mikäli pintamaita ei ole tarpeeksi, voidaan käyttää hiekkaan 
sekoitettua humusta tai turvetta (min paksuus n. 0.2 - 0.3 m). 

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön.

Salossa 12.04.2022

MAANMITTAUSPALVELU PELTO-TIMPERI KY 

Antti Pelto-Timperi
Antti Pelto-Timperi
maa-ainessuunnittelija, sertifioitu ympäristönäytteenottaja (SYKE) 
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Kairakone: GM 100

Asentaja: KH

Puhelin: 040 748 6970

Asennuspäivä: 13.1.2022 13.1.22 15,29 45,58 asennus

X: 6682152.930

Y: 23521807.680
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Toimivuustesti

1min
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10min

Mitta Oy                                                      Y-tunnus 0779388-3

Huomautukset

Kallio punaruskea, yhtenäinen, kuiva.

Maalajit ovat aistinvaraisia

Siivilän pituus:

Vandaaliputki 

Jatkoputken pituus: Lukko

Suodatinsukka

Valurautakaivo

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat

Routapanta

Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 GK23_N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:
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YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM       

 
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 
      

Ottamisalueen nimi 
      

Kunta 
      

Kylä 
      

Tilan RN:o 
      

Ottamisalueen pinta-ala 
          ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
      

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe)        

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka        

Moreeni        

Multa tai savi        

 
 
 

2. KAIVANNAISJÄTE 

Kaivannaisjätteen  
laji(1 

Arvio kaivan-
naisjätteen 
kokonais-
määrästä  
(m3-ktr)(2 

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja 
käsittely(3 

 

Pilaantumaton     
  

Valitse 1, 2  
ja/tai 3 

 

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus  

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa                   

Kannot ja hakkuutähteet                   

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka                   

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

                  

Savi ja siltti                   

Sivukivi                   

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä?                         

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

        

  

Tero Mikkola

Tuomarniemi

Salo Toija 1:89

3.0

150 000

Kyseessä uusi lupa jatkotoiminnalle

8 000 1 Käytetään maisemointiin
500 2 Haketetaan

1000

9500



 

 
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) 

      

 
 
 

 
OHJEITA: 

Ks. maa-ainessuunnitelma

Ks. maa-ainessuunnitelma

Ks. maa-ainessuunnitelma

Ks. maa-ainessuunnitelma

Tero Mikkola,Toijantie 15, 25460 Kisko, 050 355 9056, tero.mikkola@ebaana.net



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Muistio ennakkoneuvottelusta 

Aika 22.6.2021 klo 9-10.30 

Paikka Suunniteltu lupa-alue, Tuomarniemi 734-768-1-89 

Läsnä Tero Mikkola, luvanhakija 

 Antti Pelto-Timperi, suunnittelija, Maanmittauspalvelu Pelto-Timperi Ky 

 Jaana Röytiö, ympäristönsuojelutarkastaja, Salon kaupunki 

 Pilvi Virolainen, ympäristönsuojelutarkastaja, Salon kaupunki 

Asia Kiskon kunnanhallitus on myöntänyt Tero Mikkolalle 7.5.2007 maa-ainesluvan soran 

ja hiekan ottoon kiinteistöllä Tuomarniemi 734-768-1-89. Lupa on päättynyt vuonna 

2017. Alueelle tullaan hakemaan uutta maa-aineslupaa. 

Ennakkoneuvottelu 

Kierrettiin suunnitellulla lupa-alueella, ja käytiin läpi luonnokset nykytilanne- ja 

jälkitilannekartoista sekä luvan hakemisen kannalta oleelliset asiat. 

Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottoon. Pääasiassa hiekkaa tullaan 

ottamaan omien yritysten käyttöön, joten ottaminen on todennäköisesti jatkossakin 

suhteellisen vähäistä. Ottaminen ei kuitenkaan täytä kotitarveoton määritelmiä, minkä 

vuoksi maa-aineslupa on tarpeen. 

Suunnitellun lupa-alueen pohjoisosassa ns. kotitarvekuopalla on tehty koekuoppia, 

joiden perusteella alueella tulee kallio vastaan niin, ettei maa-ainestenotto sieltä ole 

järkevää. Kyseinen alue jää tukitoimintoalueeksi. Ottaminen etenee tältä vanhalta 

kotitarveottoalueelta kohti etelää sekä aiemman luvan aikana otetulta alueelta 

pääasiassa itään. Alimmaksi ottotasoksi on luonnoksessa esitetty +54,30 (N2000). 

Kaivualueen reunat on esitetty luiskattavaksi 1:3. Soranottoalueilla rinteet 

loivennetaan useimmiten 1:3 tai loivemmiksi, mutta tapauskohtaisesti maisemaan 

sovittaen yksittäisiä rinteitä voidaan luiskata jyrkemminkin. Kalliopaljastumat, joita 

suunnitellulla kaivualueella on näkyvissä, vaikuttavat ottamisen toteutumiseen. 

Salossa noudatetaan yleisen ohjeistuksen mukaisia (Ympäristöministeriön julkaisuja 

2020:24) suojaetäisyyksiä, joista voidaan poiketa vain naapurikiinteistön omistajan 

kanssa tehdyllä kirjallisella suostumuksella. Soranottoalueilla ottamisalueesta 

naapurikiinteistöjen rajaan tulee jättää vähintään 10 m koskematon suojavyöhyke, 

jonne ei saa sijoittaa toimintaa. Karttaluonnoksissa on esitetty, että ottamisalue 

ulottuisi osittain kiinteistöjen 734-768-1-167 sekä 734-768-1-169 kiinteistörajalle asti. 

Suunnitelmaa tulee muuttaa siten, että se huomioi 10 m koskemattomat 

suojavyöhykkeet naapurikiinteistöihin, tai hakemukseen tulee liittää 

naapurikiinteistöjen omistajien kanssa tehdyt sopimukset, joiden perusteella 10 m 

suojavyöhykkeestä voidaan poiketa. 

Kiinteistöllä 734-768-1-167 Sorarinne I on L&J Urakointi Oy:n voimassa oleva maa-

aineslupa. L&J Urakointi Oy:n lupa-alueelle, Tuomarniemen kiinteistörajan 

läheisyyteen, on asennettu vuonna 2020 pohjaveden havaintoputki, joka 

todennäköisesti soveltuu myös suunnitellun lupa-alueen pohjavesitarkkailuun. 
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Mahdollisesta yhteistarkkailusta tulee tehdä sopimus L&J Urakointi Oy:n kanssa. 

Aiemman maa-ainesluvan mukaan vesitarkkailua on tehty myös lähikaivosta, mutta 

tarkkailua kaivosta ei ole tarpeen jatkaa. 

Salossa pohjavesialueella sijaitsevilla maa-ainestenottoalueille annetaan 

lupapäätöksissä määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Hakemuksessa tulee esittää 

mahdollisimman tarkasti lupa-alueella tehtävät pohjaveden suojaustoimenpiteet sekä 

arvio siitä, kuinka kauan kuormaajaa/työkoneita ja seulaa säilytetään lupa-alueella. 

Esimerkiksi kuormaajia tulee lähtökohtaisesti säilyttää tiivispohjaisessa katoksessa. 

Keskusteltiin murskaustarpeesta. Mikäli murskaustarve ei ole jatkuva, Salossa on 

sallittu kerran lupakaudessa yhteensä alle 50 päivää kestävä murskaus 

meluilmoituksella. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus on tehtävä 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen melua ja/tai 

tärinää aiheuttavan toiminnan aloittamista. 50 päivän ajanjakson laskenta ei ole 

riippuvainen kalenterivuodesta, joten mikäli murskaustoimintaa tehdään yhteensä yli 

50 vuorokautta esimerkiksi useamman vuoden ajan lyhyemmissä jaksoissa, tulee 

murskaustoiminnalle hakea ympäristölupa. 

Käytiin läpi lupahakemuksen käsittelyn mahdollinen aikataulu. Luvanhakija haluaisi 

aloittaa toiminnan jo ensi talvena. Lupahakemuksen käsittelyn kestoon vaikuttavat 

mm. kuulutukseen sekä lausuntopyyntöihin varattu lainmukainen aika sekä rakennus- 

ja ympäristölautakunnan kokousten ajankohdat. Mikäli lupahakemus tulee vireille 

viimeistään elokuussa, on mahdollista, että asia voidaan käsitellä vuoden vaihteessa. 

Jatkotoimenpiteet 

Toiminnanharjoittaja sekä suunnittelija tekevät ennakkoneuvottelun perusteella 

uuden hakemusluonnoksen, joka lähetetään Salon kaupungin ympäristönsuojeluun 

kommentoitavaksi. Ympäristönsuojelun mahdollisten kommenttien ja 

täydennystarpeiden jälkeen varsinainen maa-aineslupahakemus toimitetaan Salon 

kaupungin kirjaamoon. 

 

 

Virolainen Pilvi 

Ympäristönsuojelutarkastaja 

 

Jakelu  läsnäolijat 

 


