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ESIPUHE

Maa-aineslain yleisenä tavoitteena on ainesten ottaminen ympäristön kestävää kehitystä tu-
kevalla tavalla. Lain tarkoituksena ei ole ohjata elinkeinotoimintaa eikä säännellä ottamisen 
tarvetta tai liiketaloudellisia tarpeita. Tämän vuoksi ainesten kestävän käytön toteutuminen 
edellyttää, että lupaharkinnan tukena on myös muita hallinnollisia menettelyjä kuten, maan-
käytön suunnittelua sekä lupamenettelyn ja ainesvarantojen käytön seurantaa ja tilastointia.

Maa-ainesten ottamista koskeva lupamenettely on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi. 
Ottamisen ja lupamenettelyn seuranta on kuitenkin osoittanut, että ottamissuunnitelmissa on 
edelleen puutteita ja niiden taso saattaa vaihdella huomattavasti. Lupamenettelyssä ratkaisut 
ovat saattaneet perustua myös muuhun kuin maa-aineslakiin. Myös ottamisen valvonnassa on 
voinut esiintyä puutteita. Erityisesti ottamiseen liittyvää suunnittelua, jälkihoitoa ja valvontaa 
on tarpeen tehostaa ja yhdenmukaistaa.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena maa-aineslain mukaisessa lu-
pamenettelyssä, ottamisen suunnittelussa ja valvonnassa. Opas on suunnattu ennen muuta 
maa-ainesten ottamisluvan hakijoille, ottamissuunnitelmien laatijoille, maa-aineslain mukai-
sille lupa- ja valvontaviranomaisille sekä maankäytön suunnittelusta vastaaville. Oppaan 
tarkoituksena on yhtenäistää lupahakemusten sisältöä sekä lupa-, ja valvontamenettelyjä  ja 
tietojärjestelmäilmoituksia ja siten helpottaa luvan hakijoiden ja viranomaisten työtä ja nopeut-
taa myös lupaprosesseja. Oppaan rakenne on kaksiosainen. Se sisältää varsinaisen opasosion 
ja sitä täydentävän liiteosion. Liiteosio antaa laajempaa tietopohjaa ottamisen sääntelyn ja 
järjestämisen tueksi.

Oppaassa on käsitelty ottamisen sääntelyyn keskeisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä, ottamis-
luvan hakemista, ottamissuunnitelman laatimista ja sisältövaatimuksia, ottamisen valvontaa 
sekä alueellisia suunnitteluperusteita ja tavoitteita. Oppaassa esitetään sekä maa-ainesten ot-
tamisen ympäristölliset että ainestaloudelliset tavoitteet ja käytännön toimenpiteet. Oppaassa 
korostetaan luonnonolojen, maiseman ja asutuksen huomioonottamista, alueellisten selvitys-
ten ja suunnittelun merkitystä, pohjaveden suojelutarvetta sekä ottamisalueiden jälkihoitoa. 
Myös vanhoille ennen maa-aineslain säätämistä syntyneille ottamisalueille esitetään tarvittavat 
kunnostustoimet. Oppaan laadinnan lähtökohta on ollut maa-ainesten ottamista koskevan 
lainsäädännön viimeaikainen uudistuminen ja siten tarve päivittää ottamisen sääntelyä ja 
järjestämistä koskevat seikat. Nyt laadittu opas korvaa ympäristöministeriön vuonna 2001 
laaditun Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito-oppaan (Ympäristöopas 85/2001). 

Oppaan laatimisesta on vastannut ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka pu-
heenjohtajana on ollut ylitarkastaja Markus Alapassi ympäristöministeriöstä ja jäseninä 
hydrogeologi Ritva Britschgi, vanhempi tutkija Jari Rintala ja vanhempi tutkija Terhi Ryttäri 
Suomen ympäristökeskuksesta, hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ympäristökeskuk-
sesta, ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Suomen Kuntaliitosta, ympäristösuunnittelija 
Anne Savola Satakuntaliitosta, geologi Markku Tiainen Geologian tutkimuskeskuksesta sekä 
ympäristöpäällikkö Mika Lavia Hyvinkään kaupungista. Työryhmän sihteereinä ovat olleet 
työryhmän jäsenet Jari Rintala ja Timo Kinnunen. Työn aikana työryhmä on kuullut useita 
alan asiantuntijoita ja tahoja sekä tutustunut maa-ainesten ottamisen ja jälkihoidon käytäntöön 
useilla maastokohteilla.
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1  Johdanto

Suomessa käytetään maa-aineksia, lähinnä 
soraa ja kalliomursketta, huomattavia määriä 
eli noin 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Mää-
rä on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan 
suurin. Maa-ainesten saatavuudessa onkin 
viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut on-
gelmia erityisesti suurimpien kasvukeskus-
ten alueilla sekä alueilla, joilla luonnostaan on 
niukasti kiviainesvarantoja. Monin paikoin 
ollaan tilanteessa, että kiviaineshuollon ja 
yhteiskunnan muiden maankäyttötarpeiden 
kesken on vakavia eturistiriitoja.

Maa-ainesten ottaminen kohdistuu ensi 
sijassa soravaroihin, mutta yhä enenevässä 
määrin myös muihin aineksiin kuten kallio-
perän kiviainekseen sekä moreeniin ja meren-
pohjan hiekka- ja soravaroihin. Kiviainesten 
kokonaiskäytöstä kalliomurskeen osuus on 
jo yli puolet. Kalliokiven ja muiden luonnon-
soraa korvaavien kiviainesten käyttöä ovat 
lisänneet hyödynnettävissä olevien sorava-
rojen voimakas väheneminen. Käyttöön saa-
tavien soravarojen vähentyessä kalliokiviai-
neksen ja muiden kiviainesten kysyntä tulee 
lähivuosina oleellisesti lisääntymään. Myös 
ainesten uusiokäyttöä on tarpeen edelleen 
tehostaa.

Maa-aineslakia (555/1981) ja muuta maa-
ainesten ottamista koskevia säännöksiä, kuten 
ympäristövaikutusten arvioinnin, maankäy-
tönsuunnittelun ja rakentamisen sekä luon-
nonsuojelulain säännöksiä, on viime vuosien 
aikana uudistettu vastaamaan paremmin ym-
päristön kestävän kehityksen vaatimuksia. 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten otta-
misesta (926/2005) on uudistettu kokonaan. 
Kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täy-
täntöönpanon edellyttämät lainsäädännön 
muutokset on otettu huomioon ympäris-
tönsuojelulaissa (86/2000), maa-aineslaissa 
(555/1981) ja asetuksessa maa-ainesten otta-
misesta (926/2005), pelastuslaissa (486/2003), 
ympäristönsuojeluasetuksessa (380/2008) ja 
asetuksessa kaatopaikoista (381/2008).Yk-
sityiskohtaisesti direktiivin säännökset on 
pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella 
kaivannaisjätteistä (2008/3�9). Uudistunees-
sa tilanteessa on ollut tarve saada käyttöön 
ajantasaistetut ohjeet maa-ainesten ottamisen 
sääntelyn ja järjestämisen tueksi. 

Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina 
alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuh-
teisiin, erityisesti ottamisalueen geologisiin 
ja biologisiin luonnonarvoihin. Soran otta-
misalueilla korostuvat lisäksi vaikutukset 
pohjaveteen, sillä soran ottaminen lisää poh-
javeden laadun vaihtelua ja likaantumisris-
kiä. Suunnittelemattoman soran ottamisen 
seurauksena Suomessa on jo alueita, joissa on 
puutetta sekä hyvälaatuisesta luonnonsorasta 
että pohjavedestä. Pohjavesialueilla sijaitsee 
myös tuhansia vanhoja ottamisalueita, joil-
ta puuttuu jälkihoito. Mikäli ottamisalueen 
jälkihoito on tehty huolimattomasti tai jätet-
ty kokonaan tekemättä, on usein aiheutettu 
pysyviä haitallisia muutoksia ottamisalueen 
luonnonoloihin. 
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Ottamisen haitallisia vaikutuksia voidaan 
vähentää jälkihoidolla. Ottamisalueen jälki-
hoidon tavoitteena on sopeuttaa ottamisalue 
luontevasti ympäristöön, vähentää pohjave-
den likaantumisriskiä, parantaa ottamisalu-
een turvallisuutta ja luoda parhaimmillaan 
alueelle uusia käyttömahdollisuuksia ja ym-
päristöarvoja, kuten biologisesti arvokkaita 
ns. korvaavia elinympäristöjä ja luontotyyp-
pejä. 

Yleistavoite ottamisen suunnittelussa ja 
järjestämisessä on luonnonvarojen kestävän 
käytön periaatteen noudattaminen. Maa-ai-
nesten ottamistoiminnassa kestävän käytön 
periaate tarkoittaa, että maa-ainesten saata-
vuus ja maa-ainesmuodostumissa esiintyvä 
pohjavesi voidaan sekä määrällisesti että 
laadullisesti turvata myös tulevien sukupol-
vien käyttöön vaarantamatta luonnon mo-
nimuotoisuutta. Tämän vuoksi yksittäisten 
ottamissuunnitelmien tulisi perustua alueel-
lisiin maa-aines- ja pohjavesivarojen käytön 
suunnitelmiin, joissa on osoitettu suojelu- ja 
käyttötarpeet ja selvitetty ainesten määrä ja 
laatu sekä niiden kulutus ja kulutustarve. Ot-
tamissuunnitelmien laajuus tulisi määritellä 
paikallisten olosuhteiden ja ottamisalueen 
erityisvaatimusten perusteella.
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2  Maa-ainesten ottamisen tavoitteena   
 ainesten kestävä käyttö

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Nykyisin kalliokiven osuus on yli puolet kivi-
ainesten kokonaiskäytöstä, mutta esimerkiksi 
Uudellamaalla kalliokiven osuuden arvioi-
daan olevan vuonna 2010 jo yli 70 %.

Kalliokiven lisäksi myös merenpohjan ki-
viainesten sekä heikompilaatuisten kiviaines-
ten, kuten moreenien, käyttö on lisääntynyt 
viime vuosina. Lähitulevaisuudessa luonnon 
kiviaineksia on tarpeen käyttää entistä sääste-
liäämmin. Myös kaivosten ja luonnonkivilou-
himoiden sivukivet sekä teollisuuden tuhkat 
ja kuonat on tarpeen hyödyntää yhä tarkem-
min. Kiviainesten käytössä säästöä saadaan 
aikaan muun muassa olemassa olevien ja 
vanhojen maarakenteiden vahvistamisella ja 

2.1  
Kiviaineksia käytetään 
huomattavia määriä

Maa- ja kallioperän kiviainekset ovat uusiu-
tumaton luonnonvara. Suomessa kiviainek-
sia, kuten soraa, hiekkaa, kalliomursketta ja 
-louheita, käytetään vuosittain noin 100 mil-
joonaa tonnia. Tästä määrästä noin 80 miljoo-
naa tonnia  otetaan maa-aineslain mukaisilta 
ottamisalueilta ja loput 20 miljoonaa tonnia 
saadaan rakentamisen yhteydessä. Kiviaines-
ten käyttömääriin vaikuttavat merkittävästi 
taloudelliset suhdannevaihtelut.

Maa-aineslain mukaisia ottamislupia oli 
vuonna 2007 voimassa soralle ja hiekalle lähes 
5 000 ja kalliokiviainekselle noin 1 200. Kivi-
aineksia otetaan vuosittain noin � 000 otta-
misalueelta. Luvanvaraisten ottamisalueiden 
lisäksi kalliomursketta otetaan merkittäviä 
määriä suurten rakennushankkeiden yhtey-
dessä. Soran ja hiekan osuus kokonaiskäy-
töstä oli vuonna 2007 noin �5 % ja kalliokiven 
noin 55 %.

Alueelliset erot kiviainesvarantojen riit-
tävyydessä ja laadussa ovat suuret. Soran 
ottamisesta tai luonnon olosuhteista johtuen 
useiden suurten asutuskeskusten läheisyy-
dessä on jo pulaa hyvälaatuisesta luonnon-
sorasta. Tämän seurauksena luonnonsoraa 
korvaavia materiaaleja, kuten kalliokiveä, on 
alettu käyttämään yhä enemmän. Kalliokiven 
käyttömäärät ovat kasvaneet voimakkaasti 
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uusiokäytöllä sekä jalostamalla huonolaatui-
set maa- ja kiviainekset, pilaantuneet maat ja 
sedimentit hyötykäyttöön. 

Laadukkaiden kiviainesvarantojen alueel-
lisen vähenemisen seurauksena kiviainesten 
kuljetusmatkat käyttökohteisiin ovat pidenty-
neet. Pidentyneet kuljetusmatkat ovat nosta-
neet kustannuksia ja lisänneet muun muassa 
kuljetuksista aiheutuneita päästöjä ja muita 
ympäristöhaittoja. Laajamittaisen soran otta-
misen seurauksena myös hyvälaatuisen poh-
javeden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat 
lisääntyneet. 

Kiviainesten saatavuuden vaikeutuessa 
korostuvat yhä enemmän kiviaineshuollon ja 
muiden maankäyttömuotojen yhteensovitta-
mistarpeet. Tässä tilanteessa tarvitaan ennen 
muuta lupamenettelyä tukevaa alueellista 
suunnittelua kiviainesten käytön ja muiden 
maankäyttömuotojen yhteensovittamiseksi. 
Maa-ainesten kestävän käytön toteuttamisek-
si ainesten ottamiselle tarvitaan keskeisten 
toimijoiden yhteisesti hyväksyttävät tavoit-
teet. 

2.2  
Maa-ainesten ottamisen  
ja käytön strategiset 
tavoitteet 

Maa-aineslain tavoitteena on ainesten ottami-
nen ympäristön kestävää kehitystä tukevalla 
tavalla. Tämä tarkoittaa, että maa-ainesten 
saatavuus tulee turvata sekä määrällisesti 
että laadullisesti myös tulevien sukupolvien 
käyttöön vaarantamatta luonnon monimuo-
toisuutta. Samalla tulee huolehtia siitä, että 
maa- ja kallioperässä esiintyvä hyvälaatuinen 
pohjavesi säilyy laadullisesti hyvänä ja mää-
rällisesti riittävänä. Maa-ainesten ottaminen 
on kestävää, kun;

• Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
geologiset luontotyypit ja pohjavesi- 
alueet säilytetään 

Maa-ainesmuodostumia voidaan luokitella 
ja arvottaa erilaisina geologisina luontotyyp-
peinä. Harjuja ja reunamuodostumia, kallio-
alueita, moreenimuodostumia, tuuli- ja ranta-
kerrostumia, vedenalaisia muodostumia sekä 
pohjavesialueita on inventoitu ja luokiteltu 
ympäristöhallinnon toimesta 1970-luvulta 
lähtien. Monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaita geologisia luontotyyppejä sisältyy myös 
erilaisiin suojelu-, suojeluohjelma- ja Natura 
2000-verkoston alueisiin. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaami-
seksi arvokkaimmat geologiset luontotyypit 
sekä vedenhankintaa varten tärkeät ja veden-
hankintaan soveltuvat pohjavesialueet tulee 
säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. 
Maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa 
kyseiset pohjavesialueet sekä arvokkaiksi 
luokitellut geologiset luontotyypit inven-
tointitietoineen ovat keskeinen tausta-aineis-
to harkittaessa onko maa-ainesten ottaminen 
kyseisellä alueella mahdollista. Pohjavesialu-
eista ja arvokkaista geologisista luontotyy-
peistä ja niiden inventoinneista on tarkemmin 
liitteessä 2.

• Maa-aineksia otetaan ja käytetään  
säästävästi sekä taloudellisesti 

Maa-ainesten säästävässä käytössä hyvälaa-
tuisia aineksia ei tuhlata toisarvoisiin käyt-
tökohteisiin ja aineksia kierrätetään. Myös 
teollisuuden mineraalipitoiset sivutuotteet 
hyödynnetään mahdollisimman tehokkaas-
ti, ja alueilta, jotka tutkimusten perusteella 
soveltuvat maa-ainesten ottamiseen, hyödyn-
netään ainekset kustannustehokkaasti.

Maa-ainesten ottaminen tulee olla suun-
nitelmallista ja sen tulee perustua kunnan 
aluetta laajempaan tarkasteluun ja tietopoh-
jaan käytettävissä olevien maa-ainesvaran-
tojen määristä, laaduista ja saatavuudesta 
sekä ainesten kulutustarpeesta ja korvaavien 
materiaalien käyttömahdollisuuksista. Ki-
viainesten tilinpitojärjestelmä luo keskeisen 
tietopohjan maa-ainesten säästävälle käytölle 
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ja maa-ainesten ottamisen alueelliselle suun-
nittelulle. Kiviainesten tilinpitojärjestelmästä 
on tarkemmin luvussa 6.3 ja liitteessä 7.

• Alueiden käyttöön liittyvät ristiriidat 
sovitetaan yhteen

Maa-ainesmuodostumiin liittyy usein monia 
hankalasti yhteen sovitettavia maankäyttö-
tarpeita. Tarpeet liittyvät muun muassa yh-
dyskuntarakentamiseen ja kiviaineshuoltoon, 
ulkoilu- ja virkistyskäyttöön, luonnon- ja mai-
semansuojeluun sekä pohjavesien suojeluun 
ja käyttöön. Erilaiset käyttötarpeet ovat aihe-
uttaneet ristiriitatilanteita erityisesti suurten  
kaupunkien ja asutuskeskusten läheisyydes-
sä sekä pohjavesialueilla. Maa-ainesten otta-
misen ja muun maankäytön yhteensovitta-
misen tavoitteet sisältyvät valtioneuvoston 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
(VAT), joista tarkemmin luvussa 2.3.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittä-
viä selvityksiä, joiden tulisi perustua kunnan 
aluetta laajempiin maa-aines- ja pohjavesiva-
rojen käytön suunnitelmiin. Suunnitelmissa 
tulee  osoittaa suojelu- ja käyttötarpeet sekä 
selvittää ainesten määrä, laatu ja kulutustarve. 
Hyvänä esimerkkinä alueellisista suunnitel-
mista ovat maakunnalliset pohjavesien suoje-
lun ja kiviainesten yhteensovittamishankkeet 
(POSKI-projektin hankkeet). Alueellisista ki-
viaines- ja pohjavesivarojen käytön suunni-
telmista on tarkemmin liitteessä 1.

• Lupakäsittely on yhdenmukaista 

Maa-aineslain mukainen lupaharkinta on 
tapauskohtaista oikeusharkintaa. Maa-ai-
neslain lupamenettely toimii hyvin, kun lain 
harkintakriteerit tunnetaan eikä toimivalta-
suhteissa ja vastuissa synny tulkintaeroja. 
Tämä edellyttää yleensä yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa erityisesti kunnan lupa- ja valvonta-
viranomaisten sekä alueellisten ympäristö-
keskusten asiantuntijoiden kanssa. Toimin-
nanharjoittajien yhdenvertaisuus toteutuu, 

kun päätökset tehdään samoilla kriteereillä 
ja ne perustellaan. 

Hyvä hallintokäytäntö edellyttää, että 
viranomaiset ovat tietoisia ottamishanketta 
mahdollisesti koskevista eri menettelyistä. 
Esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mu-
kainen arviointi tulisi olla kerran tehtynä 
riittävä hanketta koskevissa kaikissa eri vi-
ranomaismenettelyissä. Hyvä hallintokäytän-
tö edellyttää myös viivytyksetöntä asioiden 
käsittelyä.

• Ottamisalueiden jälkihoidosta  
huolehditaan 

Ottamisalueiden jälkihoidon tavoitteena on 
vähentää ottamistoiminnan haitallisia vai-
kutuksia pohjaveteen ja sopeuttaa ottamis-
alue ympäröivään luontoon ja maisemaan. 
Jälkihoito voi antaa uusia mahdollisuuksia 
alueiden jälkikäytölle ja sillä voidaan luoda 
myös uusia ns. korvaavia elinympäristöjä 
esimerkiksi paahteisuutta vaativille kasveil-
le ja hyönteisille. Jälkihoito edellyttää usein 
tapauskohtaista suunnittelua, jossa otetaan 
huomioon kyseisen alueen erityispiirteet ja 
luonnonolot. Ottamisalueiden jälkihoidosta 
on tarkemmin luvussa 7 ja liitteessä 9.

Kuva 2. Maa-ainesten ottamisesta järvimaisemassa 
aiheutuu yleensä kauniin maisemakuvan turmeltu-
mista. Ottamisen jäljet on mahdollista korjata vain 
perusteellisilla jälkihoitotoimilla.
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2.3  
Ottamistoiminnan 
alueelliset suuntaviivat

Maa-ainesten ottamisen alueelliset suuntavii-
vat sisältyvät valtioneuvoston valtakunnalli-
siin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT), joiden 
tarkistamisesta valtioneuvosto teki päätöksen 
13.11.2008. Mainitut tarkistetut tavoitteet si-
sältävät erityistavoitteen, jonka mukaan maa-
kuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyt-
tökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja 
kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava 
yhteen kiviaineshuolto ja suojelutarpeet. Kiviai-
nesten ottoon osoitettavien alueiden on perustut-
tava arviointiin, jossa selvitetään alueiden luon-
to- ja maisema -arvot sekä toisaalta soveltuvuus 
vesi- ja kiviaineshuoltoon.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 
132/1999) määriteltyä alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmää maakuntakaavan, yleis-
kaavan ja asemakaavan ohella.  Maankäyttö- 
ja rakennuslain suunnittelujärjestelmän kaut-
ta on mahdollista toteuttaa edellä mainitut 
maa-ainesten ottamisen ja käytön alueelliset 
yhteensovittamistavoitteet. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisesta 
ja huomioon ottamisesta on säädetty MRL  
2� §:ssä. Velvoite näiden tavoitteiden toteutta-
misesta ja huomioon ottamisesta koskee sekä 
valtion viranomaisten toimintaa että maakun-
nan suunnittelua ja muuta alueidenkäytön 
suunnittelua eli yleis- ja asemakaavoitusta.

Alueellisten ympäristökeskusten tehtävä-
nä on edistää ja ohjata alueensa kuntien alu-
eidenkäytön suunnittelua ja valvottava, että 
kuntakaavoituksessa otetaan huomioon val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (MRL 
18 §).

Maakunnallista kiviaineshuollon ja pohja-
vesien suojelun yhteen sovittavaa suunnitte-
lua ja tutkimusta on tehty muun muassa ym-
päristöministeriön ohjaamassa POSKI -projek-
tissa (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittaminen, vrt. liite 1).

Edellä mainitut ns. poski -selvitykset luo-
vat osaltaan edellytykset kiviaineshuoltoa ja 
suojelua yhteen sovittavalle yleispiirteisel-
le kaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön 
suunnittelulle. Ne voivat ohjata myös  lupien 
hakemista sellaisille alueille, joilla kiviaines-
ten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aines-
lain rajoitusten kanssa. On huomattava, että 
mainituilla selvityksillä ei  ole suoraan lakiin 
perustuvia oikeudellisia vaikutuksia, vaan ne 
ovat ympäristöselvityksiä, joita esimerkiksi 
kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten 
maa-aineslupa- ja valvontaviranomaiset voi-
vat hyödyntää. 
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3  Ottamisen sääntely

Luvanvaraisuus

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten otta-
miseen on oltava lupaviranomaisen myöntä-
mä lupa (MAL 7 §). Luvan ainesten ottami-
seen myöntää kunnan määräämä viranomai-
nen (lupaviranomainen). Lupa myönnetään 
määräajaksi. Lupaviranomainen voi lain  
21 §:ssä säädetyin perustein määrätä, että ot-
taminen voidaan aloittaa muutoksenhausta 
huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa 
(tarkemmin luvussa 5.5). Ainoastaan lain �  
§:n mukaista omaa tavanomaista kotitarve-
ottamista voidaan suorittaa ilman lupaa (tar-
kemmin luvussa 3.3).

Ottamisen rajoitukset

Maa-ainesten ottamisen sääntelyn ydin sisäl-
tyy lain 3 ja 6 §:iin. Lupa ainesten ottamiseen 
on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristirii-
dassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa 
ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma  
(6 §) on esitetty.

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 
MAL 3 §:n 1 momentin mukaan:
1)  kauniin maisemakuvan turmeltumista
2)  luonnon merkittävien kauneusarvojen tai eri-

koisten luonnonesiintymien tuhoutumista
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia 

luonnonolosuhteissa; tai 
4)  tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön so-

veltuvan pohjavesialueen veden laadun tai 
antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole 
saatu vesilain mukaista lupaa.

3.1  
Maa-aineslaki on 
ottamisen erityislaki

Maa-aineslaki (MAL 555/1981) on maa-aines-
ten ottamisen sääntelyn erityislaki. Ottamisen 
sääntely tapahtuu lupamenettelyn kautta ja 
lupaharkinnassa on otettava huomioon lain 
3 §:n ympäristöehdot. Lain keskeinen tarkoi-
tus on ohjata maa-ainesten ottamista niin, että 
luonnon ja maiseman sekä eräiden muiden 
ympäristöarvojen suojelu voidaan turvata 
kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sesti. 

Maa-ainesten ottamisen sääntelyllä on kiin-
teä yhteys maankäytön suunnitteluun, maa- 
ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun 
sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. 

Soveltamisala
Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, 
hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois 
kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai 
jalostettavaksi. Laissa mainittu luettelo on 
yleiskielinen. Maa-aineslakia sovelletaan 
siten kaikkien maa- ja kallioperän ainesten 
ja niiden sekoitusten ottamiseen turvetta lu-
kuun ottamatta.

Laki ei koske: 
• kaivoslakiin perustuvaa ainestenottamista 
• rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten 

ottamista ja hyväksikäyttöä, kun siihen on vi-
ranomaisen lupa tai hyväksymä suunnitelma 

• vesialueella tapahtuvaa ainesten ottamista 
silloin, kun siihen vesilain mukaan on oltava 
ympäristölupaviraston lupa.
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Kuvat 3 a–b. Kallio tai harju rantamaisemassa on 
esimerkki maa-aineslain 3 §:n käsitteestä kaunis 
maisemakuva.

Jos maa-ainesten ottamisesta aiheutuu yh-
dessäkin maa-aineslain 3 §:n 1 momentissa 
mainitussa kieltosäännössä tarkoitettuja hai-
tallisia vaikutuksia, lupaa ei voida myöntää. 
Lain soveltaminen edellyttää siten perusteel-
lista tietoa ottamisalueen luontoarvoista ja 
luonnon olosuhteista, maisemasta ja ottami-
sen vaikutuksista ympäristöön. Lain 3 §:n tar-
koittamat haitalliset vaikutukset tulee lupaa 
haettaessa aina selvittää.

Maa-aineslain 3 §:n 2 momentin mukaan 
alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oi-
keusvaikutteinen yleiskaava, ottaminen ei saa 
vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varat-
tuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai 
maisemakuvaa.

Maa-aineslain 3 §:n 3 momentin mukaan 
maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa me-
ren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole 
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaa-
vassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.
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Rantavyöhykkeen käsite tulee maankäyttö- ja 
rakennuslaista (MRL 72 §). Rantavyöhykkeen 
leveys vaihtelee tapauskohtaisesti ja on yleen-
sä 50–200 metriä rantaviivasta. Rantavyöhyk-
keen leveyteen vaikuttavat muun muassa 
maaston jyrkkyys ja muodot, kasvillisuus sekä 
muut luonnon olosuhteet.  Avoimella ja loiva-
piirteisellä rannalla rantavyöhyke on yleensä 
metsäistä tai kallioista rantaa leveämpi ja me-
ren rannalla vesistön vaikutus ulottuu tavalli-
sesti etäämmälle kuin sisävesien rannoilla.

Maa-ainesten ottaminen on 3 §:n � momen-
tin mukaan suunniteltava niin, että;
• ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja 

maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäi-
seksi 

• maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeli-
äästi ja taloudellisesti 

• toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympä-
ristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin 
vältettävissä olevaa haittaa.

Kauniilla	maisemakuvalla	ja	luonnon	mer-
kittävillä	 kauneusarvoilla tarkoitetaan tar-
kasteltavan kohteen tai sitä ympäröivän 
maiseman kauneutta. Maisema voi tarkoit-
taa sekä luonnon- että kulttuurimaisemaa. 
Maiseman kauneutta voidaan tarkastella 
kohteesta ympäristöön päin ja ympäristöstä 
kohteeseen päin. Kaunis maisema ei ole mi-
kä tahansa maisema, vaan on edellytettävä, 
että maisema sisältää tiettyjä objektiiviseen 
arviointiin perustuvia kauneusarvoja. Kaunis 
maisemakuva ja luonnon merkittävät kaune-
usarvot kytkeytyvät käsitteinä toisiinsa.

Maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnas-
sa kaunis maisemakuva ja luonnon merkittä-
vät kauneusarvot on koettu ongelmallisiksi, 
koska maiseman kauneuden tai rumuuden 

Kuva 4. Luonnon merkittäviä kauneusarvoja sisältyy 
esimerkiksi sellaisiin kallioalueisiin, joilta on laaja  
näköala ympäristöön.
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näkeminen on subjektiivista. Ellei kohteen 
tai sitä ympäröivän alueen maisema-arvoja 
ole objektiivisesti arvioitu, voidaan niiden 
kauneudesta saada käsitys esimerkiksi sil-
loin, kun niistä on alueen väestöllä yleinen 
mielipide.

Geologisen kohteen, kuten kallion, harjun, 
dyynin tai moreenimuodostuman, kauneu-
den tärkeimpiä visuaalisia tekijöitä voivat 
olla muodostuman hahmottuminen ja rajau-
tuminen ympäristössään. Kaunista maisema-
kuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoja 
voivat maisemassa edustaa esimerkiksi harju, 
moreenikumpu tai kallio, joka on luonnon- tai 
kulttuurimaisemassa selvästi erottuva ja jolta 
on laaja näköala ympäristöön.

 Geologisen kohteen maisemakuvaan ja 
kauneusarvoihin vaikuttavat myös muodos-
tuman geologiset pienmuodot, kuten esimer-
kiksi harjujen supat, ja painanteet tai kallio-
alueiden lohkareikot ja porrastasanteet. 

Kuvat 5 a–d. Komeat kalliojyrkänteet (a), hiidenkir-
nut (b), raukit (c) ja muinaisrannat (d) ovat esimerk-
kejä erikoisista geologisista luonnonesiintymistä.

a

b

c

d

Ta
pi

o 
K

an
an

oj
a

Ta
pi

o 
K

an
an

oj
a

Ta
pi

o 
K

an
an

oj
a

M
ar

ku
s 

A
la

pa
ss

i



17Ympäristöhallinnon ohjeita  1 | 2009

Maa-aineslain tarkoittamia erikoisia luonno-
nesiintymiä voivat olla sekä luonnon geologi-
set että biologiset luonnonesiintymät. Erikoinen 
luonnon-esiintymä poikkeaa tavanomaisesta 
esimerkiksi visuaalisilta, geologisilta tai bio-
logisilta ominaisuuksiltaan. Esiintymän eri-
koisuutta ilmentävät muun muassa sen harvi-
naisuus sekä yleensä myös sen uhanalaisuus. 
Esiintymä voi olla erikoinen, kun se on alueella 
tavanomaisesta poikkeava esimerkiksi muo-
tonsa, rakenteensa tai syntyhistoriansa vuoksi. 
Usein esiintymän biologiset ja geologiset tekijät 
saattavat korostaa toistensa erikoista luonnetta 
ja merkitystä. Erikoisilla luonnonesiintymillä 
on yleistä luonnontieteellistä, maisemallista ja 
opetuksellista merkitystä.

Erikoisia geologisia luonnonesiintymiä 
voivat olla esimerkiksi geologiset avainkoh-
teet, joiden avulla on mahdollista selittää tie-
teellisesti merkittäviä ajanjaksoja ja tapahtu-
mia. Erikoisia geologisia luonnonesiintymiä 
voivat olla myös sellaiset edustavimmat muo-

dostumatyypit, joiden avulla on mahdollista 
selittää muodostumien syntyhistoriaa, muo-
toa ja rakennetta. Erikoisia geologisia luon-
nonesiintymiä voivat olla monet geologiset 
pienmuodot kuten muinaisrannat, törmät, 
tasanteet, harjukuopat, lohkareikot, kuilut, 
rotkot, luolat, hiidenkirnut, raukit ja jyrkän-
teet. Erikoisia geologisia luonnonesiintymiä 
voivat olla myös harvinaiset kivilajiesiinty-
mät, suuret siirtolohkareet sekä luonnontilai-
set uomat ja lähteet.

Erikoisia biologisia luonnonesiintymiä 
voivat olla esimerkiksi harvinaiset tai uhan-
alaiset harju- ja kalliokasvillisuusesiintymät, 
kallionaluslehdot ja lähteikköjen luontotyypit 
sekä uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja 
eläinten elinpaikat.

Luonnonolosuhteilla tarkoitetaan lähinnä 
alueen pohja- ja pintavesioloja, lämpö- ja kos-
teusoloja sekä kasvien kasvupaikkatekijöitä. 
Luonnonolosuhteisiin voidaan lukea myös 
eläinten lisääntymis- ja levähdyspaikat. 

Kuva 6. Paahteiset kalliokedot voivat olla erikoisia biologisia luonnonesiintymiä ja tärkeitä  
elinympäristöjä useille kasvi- ja perhoslajeille. 
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3.2  
Ottamiseen vaikuttaa 
myös muu lainsäädäntö 

Maa-ainesten ottamishankkeissa maa-aines-
lain lisäksi on noudatettava, mitä muualla 
laissa säädetään. Keskeisimmät maa-ainesten 
ottamiseen liittyvät lait ovat ympäristönsuoje-
lulaki (YSL 86/2000), vesilaki (VL 264/1961), 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999), 
luonnonsuojelulaki (LSL 1096/1996) ja laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(YVAL 468/1994). Maa-ainesten ottamiseen 
voivat vaikuttaa myös metsälain (1093/1996), 
lain vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004), 
maantielain (503/2005), ratalain (110/2007) 
ja muinaismuistolain (295/1963) säännökset. 
Poikkeustilanteissa maa-ainestenottaminen 
saattaa edellyttää ympäristölupaa naapu-
ruussuhdeperusteella (YSL 28 §:n 2 mom. 3 
kohta).

Kivenlouhintaan ja murskaamolle 
ympäristölupa 

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä kivenlou-
hinta ja murskaamo (sekä kalliokiven että 
irtokiven murskaamo) tarvitsevat ympäris-
tönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Maa-aineslain mukaisella luvalla ja ym-
päristöluvalla ei ole keskinäistä edellytys-
suhdetta. Luvat ovat rinnakkaisia ja niiden 
käsittelyjärjestys on toisistaan riippumaton. 
Maa-ainesten ottamislupa ei ole ympäristölu-
van myöntämisen edellytyksenä tai päinvas-
toin. Päätösten tulisi kuitenkin olla mahdolli-
suuksien mukaan yhteen sovitetut siten, että 
lupien lupamääräykset eivät ole keskenään 
ristiriitaisia. Käytännössä on suositeltavaa, 
että maa-aineslain mukainen lupahakemus 
käsitellään ensin, ja että louhimisen ja otta-
misalueelle sijoitettavan murskaamon ympä-
ristövaikutukset selvitetään jo maa-aineslain 
mukaisen lupahakemuksen yhteydessä. Ha-
kemusten käsittelyssä tulisi tällöinkin pyrkiä 

samanaikaisuuteen. Toiminnanharjoittajalta 
edellytetään, että hän tuntee toimintansa 
ympäristövaikutukset, riskit sekä haitallisten 
ympäristövaikutusten vähentämismahdolli-
suudet (YSL 5 §). 

Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuo-
jeluasetuksen (YSA 169/2000) mukaan maa-
ainesten ottamiseen liittyen seuraavasti:
• kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennus-

toimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa 
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 
vuodessa;

• kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoitet-
tava siirrettävä murskaamo tai asfalttiasema, 
jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää 
vuodessa.

Pohjaveden muuttamiselle vesilupa

Vesilaissa säädetty pohjaveden muuttamis-
kielto (VL 1:18) tarkoittaa, että ilman ym-
päristölupaviraston lupaa ei saa ryhtyä toi-
menpiteisiin, joista voi aiheutua esimerkiksi 
pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin 
vaikeutuminen, tärkeän tai muun veden-
hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialu-
een antoisuuden olennainen väheneminen 
tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu 
huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä 
talousveden saannin vaikeutuminen. Kielto 
koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta 

Kuva 7. Maa-ainesten ottaminen pohjaveden pinnan 
alapuolelta edellyttää pääsääntöisesti ympäristölupa-
viraston luvan.
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toimenpidettä, josta ilmeisesti voi aiheutua 
edellä mainittu seuraus.

Ympäristönsuojelulaissa säädetty pohjave-
den pilaamiskielto (YSL 8 §) koskee päästöjä 
eli aineen tai energian päästämistä siten, että 
siitä aiheutuu tai voi aiheutua pohjaveden 
laadun huonontumista. Kielto on ehdoton, 
joten sen vastaisten seurausten aiheuttami-
seen ei voi myöntää lupaa (vesiluvan tarpees-
ta tarkemmin luvussa 3.�).

Maankäyttö- ja rakennuslaki  
edistää ainesten kestävää käyttöä

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on 
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että luodaan edellytykset hyvälle elinympä-
ristölle ja edistetään ekologisesti, taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä. 

Vahvistetut maakuntakaavat sekä oikeus-
vaikutteiset yleiskaavat ovat tärkeitä tietoläh-
teitä, kun lupahakemuksen kohteina olevien 
alueiden maisemallisia ja luonnonsuojelulli-
sia arvoja arvioidaan. Kaavamerkintä kertoo 
alueen varausperusteen ja antaa viitteitä sen 
suojelutarpeesta.

Viranomaisten on alueiden käytön suunnit-
telussa ja toteuttamisessa otettava maakunta-
kaava huomioon. Maakuntakaavassa osoite-
taan yleispiirteisesti maa-ainestenottamiseen 
soveltuvat alueet. Maa-ainesten ottamisluvan 
myöntämisen varsinaisista edellytyksistä sää-
detään kuitenkin maa-aineslaissa. 

Kunnissa keskeisiä alueidenkäytön suun-
nitteluvälineitä ovat yleiskaava ja asemakaa-
va, joilla maankäyttöä ja eri toimintoja sovi-
tetaan yhteen kunnan alueella. Yleiskaavan 
tulee perustua maakuntakaavaan ja asema-
kaavan yleiskaavaan

Maa-aineslain soveltamisen kannalta 
maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujär-
jestelmä voi toimia maa-aineslain mukaisen 
lupaharkinnan tukena. Esimerkiksi, jos alue 
on osoitettu kaavassa suojelualueeksi, ilmen-
tää se varsin todennäköisesti myös maa-ai-

neslain 3 §:n arvojen olemassa oloa. Jos alue 
on osoitettu kaavassa ottamistarkoituksiin 
soveltuvaksi EO-merkinnällä, ilmentää se 
varsin todennäköisesti, että maa-aineslain  
3 §:n tarkoittamia ympäristöarvoja alueella 
ei olisi.

Luonnonsuojelulaki edistää  
luonnon- ja maisemansuojelua 

Luonnonsuojelulain keskeiset tavoitteet ovat 
luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, 
luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaali-
minen sekä luonnonvarojen ja luonnonympä-
ristön kestävän käytön tukeminen. Tavoit-
teiden saavuttamiseksi laissa on säännökset 
eri suojelukeinoista ja menettelyistä niiden 
toteuttamiseksi. Laissa on säännökset myös 
suhteesta aikaisemmin vahvistettuihin suo-
jelualueisiin tai suojeluohjelmiin.

Luonnonsuojelualueilla maa-ainesten ot-
taminen on lähtökohtaisesti kielletty.

Luonnonsuojelulain � luku sisältää luet-
telon lain perusteella suojelluista	 luonto-
tyypeistä ja niiden suojeluun liittyvät sään-
nökset. Luonnonsuojelulain (29 §) yhdeksän 
suojeltavaa luontotyyppiä ovat:
1)  luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin 

jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt,
2)  pähkinäpensaslehdot,
3) tervaleppäkorvet,
4) luonnontilaiset hiekkarannat,
5) merenrantaniityt,
6)  puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset 

hiekkadyynit,
7) katajakedot,
8) lehdesniityt sekä
9)  avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäi-

set puut ja puuryhmät.

Näistä luontotyypeistä erityisesti vähäpuus-
toiset hiekkadyynit sekä kalliojyrkänteiden 
juurilla sijaitsevat jalopuumetsiköt ja pähki-
näpensaslehdot voivat sijaita maa-ainesten 
ottamiseen suunnitelluilla alueilla. Luettelon 
luontotyyppejä voidaan pitää maa-aineslain 
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3 §:n tarkoittamina erikoisina luonnonesiin-
tyminä. Luonnonsuojelulain tarkoittaman 
luontotyypin muuttamiskielto saa lainvoi-
man silloin, kun alueellinen ympäristökes-
kus on määritellyt luontotyypin alueen rajat 
luonnonsuojelulain mukaisesti. 

Eliölajien suojelussa maa-ainesten otta-
misen suunnittelun kannalta huomionarvoi-
sia ovat uhanalaiset lajit etenkin erityisesti 
suojeltavat lajit. Erityisesti suojeltavan lajin 
säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävit-
täminen tai heikentäminen on luonnonsuo-
jelulain 47 §:n mukaan kielletty. Erityisesti 
suojeltavat lajit luetellaan luonnonsuojeluase-
tuksessa. Niiden joukossa on muun muassa 
useita hyönteislajeja, jotka esiintyvät harjujen 
paisterinteillä ja ovat joissain tapauksissa siir-
tyneet myös vanhoihin sorakuoppiin ja lou-
hoksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi perhosista 
harjusinisiipi ja pikkusinisiipi. 

Maa-aineslain mukaisessa lupaharkin-
nassa erityisesti suojeltavia lajeja ja niiden 
elinympäristöjä voidaan pitää maa-aineslain 
tarkoittamina erikoisina luonnonesiintyminä. 
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispai-
kan hävittämis- ja heikentämiskielto tulee 
luonnonsuojelulain nojalla voimaan silloin, 
kun alueellinen ympäristökeskus on tehnyt 
esiintymispaikan rajauspäätöksen.

Maa-ainesten ottamiseen saattaa vaikut-
taa myös EY:n luontodirektiivin liitteessä  
IVa mainittujen lajien suojelu. Luonnonsuo-
jelulain 49 §:n mukaan näiden lajien lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen 
ja heikentäminen on kielletty. Näistä lajeista 
esimerkiksi muurahaissinisiipi ja liito-orava voi-
vat esiintyä maa-ainesten ottamiseen suun-
nitelluilla alueilla. Edellä mainittujen lajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikat voivat olla 
maa-aineslain tarkoittamia erikoisia luonnon-
esiintymiä. 

Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäis-
tapauksessa myöntää luvan poiketa luonto-
direktiivin liitteessä IVa mainittujen lajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittä-
mis- ja heikentämiskiellosta luontodirektiivin 
artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla.

Natura 2000-verkosto

Luonnonsuojelulain 10 luku koskee Natura 
2000-verkostoa. Natura 2000-verkosto muo-
dostuu jäsenmaiden Euroopan yhteisön ko-
missiolle ilmoittamista lintudirektiivin perus-
teella osoitetuista erityisistä suojelualueista 
(SPA-alueet) ja luontodirektiivin mukaan 
osoitetuista yhteisön tärkeänä pitämistä  
alueista (SCI-alueet), jotka komission hyväk-
symispäätösten jälkeen muodostetaan eri-
tyisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueet). 
Jäsenmaiden velvollisuutena on toimia siten, 
että verkoston tavoitetta tiettyjen luontotyyp-
pien ja lajien elinympäristöjen suojelemiseksi 
ei heikennetä. 

Natura 2000-verkostoon sisällytetyillä alu-
eilla on luonnonsuojelulain 68 §:n mukaisesti 
toteutettava kunkin alueen suojelutavoittei-
ta vastaava suojelu. Natura 2000-verkostoon 
kuuluvien alueiden suojelua toteutetaan 
luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja raken-
nuslain, vesilain, maa-aineslain, metsälain, 
erämaalain, koskiensuojelulain, ulkoilulain, 
metsästyslain, kalastuslain ja vesiliikennelain 
mukaisissa menettelyissä. Mikäli maa-ainesten 
ottamisalue sijaitsee Natura-alueella tai sen välit-

Kuva 8. Luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit ovat luon-
nonsuojelulain tarkoittamia suojeltuja luontotyyppejä. 
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tömässä läheisyydessä, ottamisluvan hakijan on 
arvioitava ottamisen vaikutukset luontotyyppi- ja 
lajikohtaisesti.

Viranomainen ei saa myöntää lupaa, kuten 
maa-ainesten ottamislupaa, eikä hyväksyä 
suunnitelmaa, jos vaikutusten arviointi- ja 
lausuntomenettely osoittavat, että hanke tai 
suunnitelma merkittävästi heikentää Na-
tura-alueen niitä luontoarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000-verkostoon. Mikäli 
viranomainen päätyy siihen, että lupaa ei 
luonnonsuojelulain säännösten vuoksi voi-
da myöntää, hanke tai suunnitelma voidaan 
kuitenkin toteuttaa, mikäli valtioneuvosto 
katsoo, että se on toteutettava erittäin tärke-
än yleisen edun kannalta pakottavasta syystä 
eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole, eikä lupaes-
teitä varsinaisen lupalain kuten esimerkiksi 
maa-aineslain, ympäristönsuojelulain tai ve-
silain kannalta ole.

Laaja ottamishanke edellyttää 
ympäristövaikutusten arviointia

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annettua lakia sovelletaan tietyissä tapauk-
sissa myös maa-ainesten ottamishankkeisiin. 
Maa-aineslain mukainen ottamishanke voi 
tulla YVA-menettelyyn joko suoraan YVA-
asetukseen (6 §) sisältyvän hankeluettelon 
perusteella tai muutoin YVA-menettelyn ta-
pauskohtaisen (YVAL 4 § 2 mom.) sovelta-
mispäätöksen perusteella. 

YVA-asetuksen hankeluettelossa on maa-
ainesasioita käsittelevä oma kohtansa:
2)  luonnonvarojen otto ja käsittely

b)  kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- 
tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaa-
ria tai otettava ainesmäärä on vähintään 
200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.

Kuva 9. Yli 25 hehtaarin louhintahankkeet  
edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia. 
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Kohta tarkoittaa maa-aineslain mukaista 
ottamista sekä sellaista maa-ainesten ottamis-
ta, kuten merihiekan nostoa, johon vesilain 
mukaan vaaditaan ympäristölupaviraston 
lupa. Maa-ainesten ottaminen ja merihiekan 
nosto tulevat YVA-menettelyyn suoraan, jos 
asetuksen raja-arvoista jompi kumpi täyttyy. 
Kohta ei tarkoita rakentamisen yhteydessä 
tehtävää maanrakennustoimintaa eikä maan-
alaista rakentamista. Tällainen toiminta voi-
daan saattaa tarvittaessa YVA-menettelyyn 
tapauskohtaisesti YVA-lain � §:n 2 momentin 
perusteella.

Tapauskohtaisen soveltamispäätöksen te-
kee alueellinen ympäristökeskus. YVA-me-
nettelyn tapauskohtaiselle soveltamiselle on 
laissa kriteerit ja menettelytavat. Tarkastelu 
lähtee hankkeen todennäköisistä haitallisista 
ympäristövaikutuksista. Jos vaikutukset ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin hankeluettelon 
hankkeiden haitalliset ympäristövaikutukset, 
hanke tulee saattaa YVA-menettelyn piiriin. 
Tällöin ei olla sidoksissa hankeluettelon ko-
korajoihin.

Mikäli jollakin alueella on tarkoitus toteut-
taa useita hankkeita samanaikaisesti, jotka 
ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, hankkeita 
on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Ne 
voivat tilanteen mukaan tulla YVA-menette-
lyyn suoraan hankeluettelon perusteella tai 
tapauskohtaisen päätöksenteon kautta. Kiin-
teässä yhteydessä olevina hankkeina voidaan 
pitää ainakin sellaisia hankkeita, joita ei ole 
mahdollista toteuttaa itsenäisesti. 

Maa-ainesten ottamisluvat ovat määräai-
kaisia ja jatkoluville tai kokonaan uusille luvil-
le on usein tarvetta. Jos jatkolupahakemus tai 
uusi lupahakemus pysyy myönnetyn luvan 
puitteissa, ei YVA-tarvetta ole eikä muutos 
todennäköisesti aiheuta laadultaan ja laajuu-
deltaan, mukaan lukien myös eri hankkeiden 
yhteisvaikutukset, hankeluettelon hankkei-
den vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Mikäli jatkolupahakemus tai uusi lupa-
hakemus poikkeaa olennaisesti aiemmasta 

luvasta, asiaa tarkastellaan YVA-lain � §:n 2 
momentin mukaisesti toteutetun hankkeen 
olennaisena muutoksena, johon tapauskoh-
taisesti voidaan soveltaa YVA-menettelyä. Jos 
jatkolupahakemukseen tai uuteen lupahake-
mukseen mahdollisesti sisältyy sellainen laa-
jennus, joka ylittää YVA-asetuksen hankeluet-
telon raja-arvon, YVA-menettelyä sovelletaan  
suoraan hankeluettelon perusteella. 

Laajemmissa alueellisissa maa-ainesten ot-
tamisalueisiin liittyvissä suunnitelmissa saat-
taa tulla huomioon otettavaksi viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövai-
kutusten arvioinnista annetun lain (SOVA 
200/2005) mukainen menettely.

Metsälain ja vesilain  
tarkoittamat luontotyypit 
otetaan huomioon

Metsälain 10 § sisältää luettelon metsien mo-
nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeis-
tä elinympäristöistä. Luettelon tarkoittamia 
elinympäristöjä voidaan soveltuvin osin pitää 
myös maa-aineslain tarkoittamina erikoisina 
luonnonesiintyminä. Metsälain tarkoittamia 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:
1)  lähteiden, purojen ja pysyvän veden-

juoksu-uoman muodostavien norojen 
sekä pienten lampien välittömät lähiym-
päristöt,

2)  ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä 
lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella 
sijaitsevat letot,

3)  rehevät lehtolaikut,
�)  pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamat-

tomilla soilla,
5)  rotkot ja kurut,
6)  jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät, 

sekä
7)  karukkokankaita puuntuotannollisesti 

vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, 
kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja 
rantaluhdat.
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Vesilain 1 luvun 15 a § ja 17 a § sisältävät lu-
ettelon luontotyypeistä, joiden luonnontilai-
suutta ei saa vaarantaa ilman ympäristölupa-
viraston lupaa.

Maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä 
on siten otettava huomioon, että maa-ainesten 
ottaminen ei vaaranna luonnontilaisen lähteen 
taikka muualla kuin Lapin läänissä sijaitsevan 
luonnontilaisen uoman tai enintään kymme-
nen hehtaarin suuruisen fladan tai kluuvijär-
ven taikka muualla kuin Lapin läänissä sijait-
sevan alle hehtaarin suuruisen lammen tai 
järven säilymistä luonnontilaisena.

Laki vesienhoidon  
järjestämisestä

Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 
(1299/200�) 5 §:n mukaan alueellisten ympä-
ristökeskusten tulee järjestää vesien seuranta 
ja laatia vesien seurantaohjelma sekä valmis-
tella vesienhoitosuunnitelma ja toimenpide-
ohjelma. Seurannan, vesienhoitosuunnitel-
man sekä toimenpideohjelman tavoitteina on 
mm. ettei pinta- ja pohjavesimuodostumien 
tila heikkene ja niiden tila on vähintään hy-
vä. Lisäksi tavoitteena on suojella, parantaa ja 
ennallistaa pinta- ja pohjavesimuodostumia 
sekä varmistaa tasapaino pohjavedenoton 
ja pohjaveden muodostumisen välillä siten, 
että hyvä tila voidaan saavuttaa viimeistään 
vuonna 2015.  Seurannan, vesienhoitosuunni-
telman ja toimenpideohjelman avulla ehkäis-
tään myös pohjavesimuodostumia pilaavien 
aineiden pitoisuuksien pysyvää ja merkittä-
vää kasvamista.

Vesienhoitosuunnitelmat laaditaan Suo-
messa vesienhoitoalueittain, joita on kahdek-
san. Pohjavesien osalta toimenpideohjelmat 
laaditaan alueellisten ympäristökeskusten 
toimialueiden mukaan, ja niitä on 13. Vesien-
hoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan 
kootaan tiedot mm. maa-ainesten ottamisesta 
pohjavesialueilla sekä pohjavesialueilla ole-
vien maa-ainesten ottamisalueiden sijainnit 
ja lukumäärät. Lisäksi arvioidaan maa-aines-
ten ottamisesta aiheutuva riski pohjaveden 
määrällisen ja kemiallisen tilan tavoitteiden 
saavuttamiselle. Toimenpideohjelmassa esi-
tetään toimenpiteet pohjavesimuodostuman 
hyvän tilan säilyttämiseksi tai saavuttamisek-
si. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua myös 
maa-ainesten ottamiseen, koska valtion ja 
kuntien viranomaisten tulee ottaa valtioneu-
voston vahvistamat suunnitelmat soveltuvin 
osin huomioon mm. lupa-asioissa.

Valtioneuvoston on määrä vahvistaa ve-
sienhoitosuunnitelmat vuoden 2009 lopulla.

Kuvat 10 a–b. Lähteet (a) ja rotkot (b) ovat sekä 
metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä että maa-aineslain tarkoittamia erikoisia 
luonnonesiintymiä.

A
ki

 K
uo

ri
ko

sk
i

b

a

Ta
pi

o 
K

an
an

oj
a



2�  Ympäristöhallinnon ohjeita  1 | 2009

Maa-aineslakia ei sovelleta 
tiealueella eikä rata-alueella

Maantielain (503/2005) mukainen tiesuun-
nitelma edellyttää yleensä maa-ainesten otta-
mistarvetta tielinjan lähialueilla. Maantielain 
7 §:n mukaan maanteihin kuuluviksi luetaan 
myös niiden liitännäisalueina tiealueen ulko-
puoliset tienpitoaineen ottopaikat maantien 
rakentamista ja kunnossapitoa varten. Jos 
maantien rakentamisen ajaksi on tarpeen tie-
työtä varten perustaa oikeus tienpitoaineen 
ottamiseen, voidaan tästä määrätä tiesuunni-
telmassa, jossa on osoitettava tarkoitukseen 
tarvittava alue tai tie. Tiesuunnitelma ei kuiten-
kaan syrjäytä maa-aineslakia muutoin kuin itse 
tiealueen osalta. Liitännäisalueiden ja rajoitetun 
ottamisoikeuden alueiden osalta maantielaki 
ei poista maa-ainesten ottamisluvan tarvetta. 

Lain yksityisistä teistä (358/1962) 12 ja 1�  
§:n mukaan tietoimituksessa voidaan mää-
rätä, että tienpitoainetta voidaan ottaa myös 
toisen kiinteistön alueelta. Toimenpiteistä ei 
saa aiheutua huomattavaa haittaa kiinteis-
tölle. Tietoimituksella ei syrjäytetä maa-ainesten 
ottamisluvan tarvetta.

Ratalain (110/2007) 3 §:n mukaan rauta-
tien liitännäisalueella tarkoitetaan radanpi-
dossa tarvittavaa maa-aineksen ottopaikkaa, 
läjityspaikkaa tai radanpidossa tarpeelliselle 
laitteistolle varattua aluetta. Liitännäisalueet 
osoitetaan ratalain 16 §:n mukaan ratasuun-
nitelmassa. 

Mikäli  radan rakentamisen ajaksi on tar-
peen perustaa oikeus maa-aineksen ottami-
seen rajoitettuun määrään, työssä irrotetta-
vien maa-ainesten läjittämiseen tai alueen 
käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä, varas-
to- tai muuna sellaisena alueena taikka oike-
us työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön 
tai tekemiseen, voidaan tämä osoittaa rata-
suunnitelmassa. Ratasuunnitelma ei kuitenkaan 
syrjäytä maa-aineslakia muutoin kuin itse rata-
alueen osalta. Liitännäisalueiden ja rajoitetun 
ottamisoikeuden alueiden osalta ratalaki ei 
poista maa-ainesten ottamisluvan tarvetta.

Muinaisjäännökset  
ovat rauhoitettuja

Kaikki kiinteät muinaisjäännökset, kuten esi-
merkiksi muinaiset hauta- ja asuinpaikat tai 
muinaiset linnoitusten paikat, ovat muinais-
muistolailla (295/1963) rauhoitettuja. Ilman 
lupaa kiinteän muinaisjäännöksen kaivami-
nen, peittäminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen, poistaminen ja muu siihen kajoami-
nen on kielletty (1 §).

Maa-ainesten ottamisluvan hakijan tulee 
selvittää onko ottamisalueella muinaisjään-
nöksiä. Museovirasto vastaa muinaismuisto-
jen suojelusta ja ylläpitää muinaisjäännösre-
kisteriä. Myös vedenalaiset muinaisjäännök-
set ovat rauhoitettuja. Niitä ovat yli sata vuotta 
sitten uponneiden alusten hylyt ja hylyn osat 
sekä muut vanhat, ihmisen tekemät rakenteet 
veden alla. Vedenalaisten muinaisjäännösten 
suojelusta vastaa Museoviraston arkeologian 
osastoon kuuluva meriarkeologian yksikkö. 

Ottamisen estymisestä muinaismuistolain 
nojalla ei aiheudu korvausvelvollisuutta. 
Muinaisjäännöksen paljastuttua kaivajalla on 
velvollisuus keskeyttää kaivaminen ja ilmoit-
taa asiasta Museovirastolle (1� §). Alueellinen 
ympäristökeskus voi hakemuksesta antaa lu-
van kajota muinaisjäännökseen muinaismuis-
tolain 11 §:n perusteella. Lupaan voidaan si-
sällyttää tarpeellisiksi katsottuja ehtoja.

Kuva 11. Hautaröykkiöt ovat suoraan lailla rauhoi-
tettuja eikä niitä saa tuhota maa-ainesten ottamisen 
yhteydessä.
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Kunnalliset määräykset

Kunnissa on voimassa erilaisia määräyksiä, 
joilla voi olla vaikutuksia maa-ainesten otta-
mistoimintaan. Tällaisia ovat mm. ympäris-
tönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset. Nämä 
määräykset tulee ottaa huomioon ottamis-
suunnitelmaa laadittaessa, ottamislupaa rat-
kaistessa ja ottamistoimintaa harjoitettaessa.

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan 
ympäristönsuojelulain nojalla ja ne koskevat 
muuta kuin ympäristöluvan tai -ilmoituksen 
mukaista toimintaa. Maa-ainesten ottami-
seen  liittyen ne voivat koskea öljytuotteiden 
käsittelyä ja tarpeellisia toimenpiteitä tai 
rakennelmia öljysäiliöiden suojaamiseksi ja 
öljytuotteiden varastoimiseksi. Määräyksillä 
on voitu kieltää esimerkiksi asfalttiaseman 
sijoittaminen pohjavesialueelle tai jätevesien 
johtaminen maahan.

Vastaavasti myös jätelain nojalla annetuissa 
kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä saattaa 
olla myös maa-ainesten ottamistoiminnassa 
syntyvien jätteiden käsittelyyn liittyviä mää-
räyksiä, jotka tulee ottaa huomioon jo toimin-
taa suunniteltaessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n pe-
rusteella rakennusjärjestyksellä ei voi antaa 
mitään maa-ainesten ottamista koskevia 
määräyksiä. Yleis- tai asemakaavan kaava-
määräyksillä voidaan ohjata ja rajoittaa otta-
mistoimintaa.

3.3  
Kotitarveottaminen 
on myös säänneltyä

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomai-
seen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen 
tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-
aineslain mukaista lupaa (MAL 4 § 2 mom). 
Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentami-
seen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveottamista on siis ainesten ottaminen 
omalta maalta omaan tavanomaiseen käyt-
töön. Vähäinenkään ainesten ottaminen myy-
täväksi esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle 
ei ole mahdollista ilman lupaa. Omalta maalta 
ottamiseksi rinnastetaan ainesten ottaminen 
kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 2 §:n 
2 kohdassa tarkoitetulta ainesten ottamiseen 
tarkoitetulta yhteisalueelta. Sitä vastoin sopi-
mukseen tai rasitteeseen perustuva ottaminen 
toisen maalta ei ole kotitarveottamista.

Kotitarveottamisen tulee olla tavanomais-
ta, mikä liittyy sekä tarkoitukseen että otetta-
vien ainesten määrään. Kotitarpeena voidaan 
pitää maa-ainesten ottamista esimerkiksi tilan 
normaaliin rakennustoimintaan, salaojituk-
seen tai tilusteiden kunnossapitoon. Esimer-
kiksi mullanjalostustoimintaa ei voitane pitää 
kotitarveottamisena. 

Ainesten määrä on aina suhteutettava to-
delliseen tarpeeseen, mitä kuvaa esimerkiksi 
tilan koko sekä tienkunnostus- ja rakennus-
hankkeiden tosiasiassa vaatima ainesmää-
rä. Ennakolta ei kuitenkaan ole mahdollista 
määritellä, paljonko maa-aineksia voi ottaa 
kotitarvekäyttöön.

Kotitarveottamista voivat harjoittaa yksi-
tyishenkilöiden lisäksi mm. maatalousyhty-

Kuva 12. Kotitarveottamisessakin ainesten ottami-
nen tulee järjestää niin, että ottamisen vahingollinen 
vaikutus pohjaveteen ja maisemakuvaan jää mahdolli-
simman vähäiseksi.
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mät ja asunto-osakeyhtiöt, mikäli ottamistoi-
minta muutoin on kotitarvekäytön määritel-
män mukaista.

 Kotitarveottamisessakin ottamispaikat on 
sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä 
niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus 
luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisim-
man vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää 
hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellises-
ti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai 
ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustan-
nuksin vältettävissä olevaa haittaa (MAL 3 § 
� mom). Kiinteistönmuodostamislain 2 §:n 2 
kohdan mukaisella ainesten ottamiseen tar-
koitetulla yhteisalueella tulee noudattaa maa-
aineslain 3 §:n 1, 2 ja � momentissa säädettyjä 
vaatimuksia.

Kotitarveottamista valvotaan vastaavasti 
kuin luvanvaraistakin maa-ainesten ottoa. 
Mikäli kotitarveottamisessa rikotaan maa-ai-
neslain tai sen nojalla annettuja säännöksiä, 
ovat lain pakkokeinot valvontaviranomaisen 
käytettävissä. Kotitarveottamisessa on otetta-
va huomioon maa-aineslain lisäksi myös muu 
lainsäädäntö kuten esimerkiksi luonnonsuo-
jelulaki, muinaismuistolaki, metsälaki ja ve-
silaki. 

Pohjavesialueilla tapahtuva kotitarveot-
taminen voi aiheuttaa pohjaveden pilaan-
tumisriskin (YSL 8 §) tai muuttamiskiellon 
vastaisen seurauksen (VL 1:18 §). Tällöin 
pilaantumisriskiä aiheuttavaan kotitarveot-
tamiseen tulee kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen puuttua ympäristönsuojelulain 
13 luvun mukaisilla keinoilla ja pohjaveden 
muuttamiskiellon vastaiselta kotitarveotta-
miselta tulee edellyttää vesilain mukainen 
lupa (kts. luku 3.�). 

3.4  
Ottamistoiminta 
erityisalueilla

Kaava-alueella tarvitaan 
maisematyölupa
Maa-ainesten ottamisen lupaharkinta perus-
tuu myös kaava-alueilla ja kaavoitettavilla 
alueilla maa-aineslain 3 §:n tarkoittamiin 
kriteereihin. Maankäyttö- ja rakennuslaki si-
sältää maisematyölupaa koskevat säännökset 
(128 §), jotka koskevat maisemaa muuttavaa 
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 
muuta näihin rinnastettavaa työtä. Maise-
matyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta 
sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tar-
vitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa. 

Rakentamisalueita koskevissa asemakaa-
voissa on saatettu rakentamistasot ja tontti-
korkeudet määritellä hyvinkin yksityiskoh-
taisesti. Tällöin maa-ainesluvan tarve voitai-
siin arvioida seuraavasti:

Maa-ainesten ottamislupa (MAL � §) tar-
vitaan, jos voimassa olevan asemakaavan 
mukaista rakentamista varten kaavassa on 
osoitettu laajempi, jopa useiden korttelien 
laajuinen alue ja se halutaan tasata esimer-
kiksi louhimalla ennalta valmiiksi varsinaista 
rakentamista varten. Yleensä kaavan laati-
misen yhteydessä on jo ratkaistu suojelu- ja 
maisemakysymykset, joten maa-aineslain 
mukaisessa lupamenettelyssä tulee selvittää 
lähinnä kyseisten seikkojen ajantasaisuus ja 
varmistaa, että maa-ainesten ottaminen ei 
vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varat-
tuun tarkoitukseen.

Maa-ainesten ottamislupaa ei tarvita, jos voi-
massa olevan asemakaavan mukaiselta yksit-
täiseltä rakentamispaikalta on tarpeen pois-
taa maa-aineksia rakennuslupaa edellyttävää 
rakentamishanketta valmistelevana toimen-
piteenä (MRA 72 §). Tällöin ottamistoimen-
pide voi tapahtua maisematyöluvan nojalla 
(MRL 128 §). Yksittäisen rakentamishankkeen 
laajuudella voi kuitenkin olla asiassa merki-
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tystä siten, että laaja-alaiseen maa-ainesten 
käsittelyyn saattaa olla tarve soveltaa maa-
aineslakia.

Pohjavesialueilla ottamista  
ohjaavat myös vesilaki ja 
ympäristönsuojelulaki 

Maa-ainesten ottaminen edellyttää aina poh-
javeden suojelunäkökohtien huomioon ot-
tamista. Pohjaveden suojelua maa-ainesten 
ottamisen yhteydessä koskevat maa-aineslain 
ohella ja sen lisäksi myös vesilain ja ympä-
ristönsuojelulain säännökset. Vesilain sään-
nökset koskevat pohjavesiesiintymiä, luon-
nontilaisia lähteitä, uomia ja alle 1 hehtaarin 
suuruisia  lampia muualla kuin Lapissa. 

Ympäristönsuojelulaissa säädetty pohjave-
den pilaamiskielto (YSL 8 §) koskee päästöjä 
eli aineen tai energian päästämistä siten, että 
siitä aiheutuu tai voi aiheutua pohjaveden 
laadun huonontumista. Kielto on ehdoton, jo-
ten sen vastaisten seurausten aiheuttamiseen ei 
saa myöntää lupaa.

Vesilaissa säädetty pohjaveden muutta-
miskielto (VL 1:18) tarkoittaa, että ilman ym-
päristölupaviraston lupaa ei saa ryhtyä toi-
menpiteisiin, joista voi aiheutua esimerkiksi 
pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin 
vaikeutuminen, tärkeän tai muun veden-
hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialu-
een antoisuuden olennainen väheneminen 
tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu 
huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä 
talousveden saannin vaikeutuminen. Kielto 
koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta 
toimenpidettä, josta ilmeisesti voi aiheutua edellä 
mainittu seuraus.

Vesilain mukainen ympäristölupaviraston 
lupa pohjaveden muuttamiskiellosta poik-
keamiseen voidaan tarvita, mikäli suunniteltu 
maa-ainesten ottaminen kohdistuu pohjave-
denpinnan alapuolelle, pohjavedenottamon 
suoja-alueelle tai laaja-alaisesti pohjavesi- 
alueelle. Ympäristölupaviraston luvan tar-
peen määrittelee yleensä alueellinen ympä-

ristökeskus antaessaan maa-ainesten ottamis-
lupahakemuksesta lausuntonsa. Jos ainesten 
ottamiseen tarvitaan vesilain mukainen lupa, 
tulee maa-aineslain mukaisen hakemuksen 
käsittelyä lykätä, kunnes vesiasia on lainvoi-
maisesti ratkaistu.

 Mikäli maa-aineslain mukaisen hakemuk-
sen kohteena olevaa aluetta koskeva vesilain 
mukainen asia on ympäristölupavirastossa 
vireillä, voidaan maa-aineslain mukaisen ha-
kemuksen käsittelyä lykätä. Tämä voi tulla 
kyseeseen esimerkiksi silloin, kun alueelle on 
haettu vedenottolupaa tai vesilain mukaista 
vedenottamon suoja-aluetta.

Vesilain mukaisessa lupamenettelyssä sel-
vitetään, ovatko luvan myöntämisedellytyk-
set olemassa, esimerkiksi onko toimenpiteestä 
saatava hyöty siitä johtuvaa vahinkoa, haittaa 
ja muuta edunmenetystä huomattavasti suu-
rempi (VL 9:8). Pohjaveden muuttamiskiellos-
ta poikkeamiseen annettu lupa ei syrjäytä maa- 
aineslain edellyttämää lupaa. Muuttamiskiel-
losta poikkeamiseen annettu lupa tarkoittaa, 
että maa-aineslain 3 §:n 1 momentin � kohtaa 
pohjaveden muuttamisen osalta ei enää voi 
pitää esteenä maa-ainesten ottamiselle. Lupa 
ei siten poista muita maa-aineslain 3 §:n tar-
koittamia ottamisen rajoituksia. 

Kuva 13. Mikäli ottaminen kohdistuu pohjaveden 
ottamon suoja-alueelle tai  laaja-alaisesti pohjave-
sialueelle voidaan siihen tarvita vesilain mukainen   
ympäristölupaviraston lupa.
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Jos ottamishankkeelle on saatu maa-aines-
lain edellyttämän ottamisluvan lisäksi myös 
vesilain 1:18 §:n mukainen lupa, noudatetaan 
kummankin luvan määräyksiä. Jos määräykset 
koskevat samaa asiaa, esimerkiksi suojakerroksen 
paksuutta, tulee ympäristölupaviraston päätöksen 
asettamat rajoitukset sisällyttää maa-aineslupaan 
vähimmäisrajoituksina. 

Vesilaissa ei ole erityissäännöstä maa-ai-
nesten ottamissuunnitelmasta. Kyseessä voi 
olla maa-aineslain mukainen hakemus ja otta-
missuunnitelma, jota on täydennetty riittävil-
lä selvityksillä alueen pohjavesiolosuhteista 
ja hankkeen ympäristövaikutuksista. Suun-
nitelmasta tulee ilmetä alueen soveltuvuus 
haluttuun tarkoitukseen sekä maa-ainesten 
ottamiseen liittyvä muu toiminta. Vesilain 
mukaista käsittelyä edellyttävässä suunni-
telmassa tulee selvittää maa-ainesten ottami-
sen vaikutus pohjaveden pinnan korkeuteen 
sekä pohjaveden laatuun ja määrään. Pohja-
vedenottamon ympärille hakemuksesta mää-
rättävän vesilain mukaisen suoja-alueen (VL 
9:20) määräyksiin voidaan sisällyttää kieltoja 
tai rajoituksia, jotka koskevat maa-ainesten 
ottamista. 

Vesialueella ottaminen edellyttää 
vesilain mukaista lupaa

Vesialueella, kuten järvien-, jokien- ja meren-
pohjasta, tapahtuvaan maa-ainesten ottami-
seen ei yleensä sovelleta maa-aineslakia. Käy-
tännössä tällainen toiminta edellyttää vesilain 
mukaista lupaa, jota haetaan ympäristölupa-
virastosta. Jos maa-ainesten ottamiseen ve-
sialueella tarvitaan vesilain mukainen lupa, 
maa-aineslakia ei sovelleta. Vesilain mukaista 
lupa-asiaa ratkaistaessa on kuitenkin nou-
datettava mitä luonnonsuojelulaissa (LSL) 
ja muinaismuistolaissa (MML) sekä niiden 

nojalla säädetään. Joissakin tapauksissa ve-
sialueilla tapahtuva hiekan ja soran nosto on 
ollut mahdollista toteuttaa matalikon poistoa 
tai vapaata ruoppaamisoikeutta koskevan py-
kälän (VL 1:30) nojalla ilman lupaa. Ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annettua 
lakia  (YVA) sovelletaan tietyissä tapauksissa 
myös vesialueilla tapahtuvaan maa-ainesten 
ottamishankkeisiin.

Suomen yleisvesialueet ovat valtion omis-
tamia ja Metsähallituksen hallinnassa. Pää-
osin ne sijaitsevat merialueilla.

Suomen talousvyöhyke käsittää Suomen 
aluevesiin välittömästi liittyvän merialueen. 
Maa-ainesten ottamiseen talousvyöhykkeel-
lä sovelletaan vesilakia (Laki Suomen talous-
vyöhykkeestä 1058/200�), jolloin ottaminen 
edellyttää valtioneuvoston myöntämän hyö-
dyntämisoikeuden.
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� Ottamisen suunnittelu ja toteutus

4.1  
Alkuvalmistelut  
ja esiselvitykset 

Ennen alueen hankkimista ja lupahakemuk-
sen laadinnan aloittamista kannattaa selvit-
tää kunnan ja valtion ympäristö- ja kaavoi-
tusviranomaisilta tai ympäristöhallinnon 
tietojärjestelmistä, sijaitseeko suunniteltu 
ottamisalue sellaisella alueella, jolla on ot-
tamistoimintaa rajoittavia tai sen estäviä 
maankäyttömuotoja. 

Luvanhakuprosessin alkuvaiheessa kan-
nattaa hyödyntää olemassa olevaa aineistoa 
suunnittelualueen maankäytöstä, luonnon-
olosuhteista, maankamarasta ja pohjavedes-
tä. Näitä tietoja löytyy esimerkiksi ympäris-
töhallinnon OIVA-järjestelmästä ja Geolo-
gian tutkimuskeskuksen tietojärjestelmistä. 
Yksityiskohtaisemmin tietoaineistoja ja nii-
den sijaintipaikkoja on käsitelty liitteessä 2.

Esimerkiksi pohjavesiolosuhteita selvitet-
täessä on syytä olla yhteydessä kuntaan tai 
alueelliseen ympäristökeskukseen. Kunnan 
maa-ainesvalvontaviranomaisella tai ve-
sihuoltolaitoksella voi olla tietoja pohjave-
denhavaintopaikoista ja -korkeuksista sekä 
alueella aiemmin tehdyistä pohjavesitark-
kailuista. Kunnasta tai alueellisesta ympä-
ristökeskuksesta saa tiedot pohjavesialueista 
(pohjavesialuekartta ja -kortti). Lisäksi ym-
päristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmäs-
sä (POVET) on tietoa pohjavedenpinnan 
havaintopisteistä (lähteet, kaivot, havain-
toputket, pohjavesilammikot), pohjaveden 

pinnankorkeuksista, pohjaveden laadusta se-
kä aiemmista pohjavesiselvityksistä.

Ottamistoiminnan suunnittelua ja toteu-
tusta varten tarvitaan pohjavesitietojen lisäk-
si perustiedot maanpinnan korkeudesta sekä 
maa- ja kallioperän rakenteesta, kerrospak-
suuksista, kalliokynnyksistä sekä pohjaveden 
pinnan korkeudesta. Keskeistä on myös sel-
vittää ainesten määrä ja laatu. Yleensä myös 
pohjakartta on syytä päivittää maastomit-
tauksin.

Käyttökelpoista tietoa maankamarasta 
saadaan kairauksien, koekuoppien, geofysi-
kaalisten tutkimusten ja pohjavesiputkien 
avulla. Maaperään ja pohjaveteen liittyvistä 
tutkimus- ja kartoitusmenetelmistä sekä to-
pografisten karttojen laadinnasta on olemassa 
omat erilliset ohjeet, joita suunnitelman laa-
dun varmistamiseksi tulee noudattaa. 

Jalostuslaitoksien (mm. murskauslaitos, as-
falttiasema, seulat, vesiseulontalaitos, vaaka) 
alustavasta sijoittamisesta tulisi olla tieto jo 
maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa, 
jolloin luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä 
mihin paikkaan näitä toimintoja ei voida esi-
merkiksi maisemallisista tai ympäristönsuo-
jelullisista (mm. melu ja pöly) syistä perustaa. 
Kuitenkin tulee huomioida, että murskaamo-
jen sijaintipaikan ilmoittaminen ei poista vel-
vollisuutta hakea toiminnalle ympäristönsuo-
jelulain mukaista ympäristölupaa.
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4.2  
Ottamisalueen ympärille 
tarvitaan suojaetäisyys

Maa-ainesten ottamisalueen ympärille tar-
vitaan suojaetäisyys häiriintyviin kohteisiin. 
Suojaetäisyyteen vaikuttaa ottamisalueen 
ympäristön herkkyys sekä ottamisen laatu ja 
laajuus.

Tehdyt tutkimukset ja vakiintunut käytän-
tö ovat osoittaneet kuvassa 16 esitetyt suoja-
etäisyydet tarkoituksenmukaisiksi. 

Kuva 16. Ottamisalueen ympärille suositeltavat 
suojaetäisyydet: a) soran ottamisalueella b) kallion 
ottamisalueella.

Kuva 14. Etäisyys soran ottamisalueelta asuinraken-
nukseen tulisi olla vähintään 100 metriä.
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Kuva 15. Ottamisalueen vähimmäisetäisyys maantiel-
le tulisi olla vähintään 50 metriä tien keskilinjasta.
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4.3   
Ottamissuunnitelma

Maa-ainesten ottamislupaa haettaessa on ai-
nesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta 
sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmäs-
tä käyttämisestä pääsääntöisesti esitettävä ot-
tamissuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa 
on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä val-
litsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä 
ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäris-
töön ja luonnonolosuhteisiin. Jos hanke on 
laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, 
ottamissuunnitelmaa ei edellytetä.

Ottamissuunnitelma on asiakirja, jonka 
sisältö muodostaa maa-aineslain mukaisen 
lupa- ja lupamääräysharkinnan keskeisen 

perustan. Suunnitelma on liitettävä lupaha-
kemukseen neljänä kappaleena. Suunnitel-
mista tulee tällöin omat kappaleet lupa- ja 
valvontaviranomaiselle samoin kuin alueel-
liselle ympäristökeskukselle sekä arkistoon.
Maa-ainesten ottamissuunnitelman laatii 
yleensä hakija itse tai toimeksiannon saanut 
konsultti. 

Ottamissuunnitelman tulisi perustua otta-
misaluetta laajempiin alueellisiin maankäyt-
töselvityksiin ja -suunnitelmiin ja siinä tulee 
olla maa-aineslain 11 §:n 2  ja 3 momentissa 
sekä maa-aineslain 5 §:n 2 momentissa, 5 a ja 
16 b §:ssä tarkoitetut tiedot. Lisäksi suunni-
telman tulisi täyttää maa-ainesten ottamisesta 
annetun asetuksen 2 §:n 1 ja 2 kohtien vaati-
mukset. Suunnitelmien sisältövaatimuksiin 

Etäisyys asuttuun rakennukseen
• soran ottamisalueilla vähintään 100 m 
• kalliokiven ottamisalueilla 300–600 m
Suojaetäisyydet harkitaan tapauskohtaisesti alueen sijainnin ja maisemallisten näkökohtien 
perusteella.

Etäisyys järven, joen tai meren rantaan 
Rantavyöhykkeellä maa-ainesten ottaminen on pääsääntöisesti kielletty (MAL 3 §:n 3 mom).  
Vesistöjen rannoilla rantavyöhykkeen leveyteen vaikuttaa alueen topografia, maisema ja 
kasvillisuus. Ranta-alueen luonto ja maisema voivat edellyttää maa-ainesten ottamiselta 200 
metrin suojaetäisyyttä ja poikkeustapauksissa suojaetäisyys voi olla 50 metriä. Pääsääntö on,  
että ottamisalue ei näy rantamaisemassa.

Etäisyys naapuritilan rajaan
• soran ottamisalueilla vähintään 10 m
• kalliokiven ottamisalueilla vähintään 30 m
Suojaetäisyyden laajuuteen vaikuttavat mm. kasvillisuus ja maaston muodot. Jos ottamisalueen 
ympärillä ei ole suojapuustoa, suojaetäisyys tulee olla laajempi. 

Etäisyys maantielle
• vähintään 50 m tien keskilinjasta
Suojaetäisyyteen vaikuttaa liikenneväylän luokitus ja tienvarsimaisema. Vähimmäisetäisyys tiehen 
tulee varmistaa tieviranomaiselta. 

Etäisyys suojelualueeseen
Ottamisalueiden suojaetäisyydet luonnonsuojelualueisiin, Natura-alueisiin ja muihin 
suojelualueisiin ratkaistaan tapauskohtaisesti siten, että ottaminen ei heikennä niiden 
suojeluarvoa. Tällöin ottamishankkeesta pyydetään aina alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.
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vaikuttavat ottamisalueen sijainti, laajuus, 
luonnonarvot  ja otettava aineksen määrä 
ja laatu sekä mahdollisen kaivannaisjätteen 
synty (vrt. luku 8). 

Maa-ainesten ottamisluvan lisäksi tarvi-
taan yleensä myös vesilain mukainen lupa, 
mikäli suunniteltu ottaminen kohdistuu 
pohjavesipinnan alapuolelle tai laaja-alaises-
ti pohjavesialueelle. Ottamissuunnitelmassa  
tulee tällöin ottaa huomioon myös vesilaissa 
ja -asetuksessa edellytetyt seikat, jotta samaa 
suunnitelmaa voidaan käyttää molemmissa 
lupaprosesseissa. 

Mikäli hanke kuuluu ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn piiriin ottamis-
suunnitelmassa tulee selostaa, miten ympä-
ristövaikutusten arviointi on otettu suunni-
telmassa huomioon. YVA-selostus liitetään 
hakemukseen eikä arviointiselostuksessa 
esitettyjä asioita tarvitse enää selvittää erik-
seen ottamissuunnitelmassa.

Ottamissuunnitelman sisältöä ja rakennet-
ta on käsitelty tarkemmin liitteessä 3.

4.4  
Ottamisen toteutus

Ottamisalue ja ottoalue merkitään maas-
toon. Maastomerkintöjen tulee olla kestäviä 
ja oikein sijoitettuja, jotta ne säilyvät koko 
ottamistoiminnan ajan. Lisäksi huolehditaan 
ottamisalueen turvallisuusnäkökohdista mm. 
varoittamalla jyrkistä luiskista sekä estämäl-
lä asiattomien pääsy alueelle. Ottamisalueen 
ympärille tulee jättää suoja-alue, jolla ei salli-
ta mitään ottamiseen liittyvää toimintaa.

Ottamisalueelta poistetaan puusto sekä 
kuoritaan pintamaata, kangashumus (noin 
10–30 cm:n  paksuudelta) ja sen alapuolella 
oleva rikastumiskerros (noin 30–50 cm:n pak-
suudelta), jotka varastoidaan ottamisalueen 
reunoille. Pintamaiden poistaminen tehdään 
mikäli mahdollista vaiheittain ottamisen ede-
tessä. Muuta ylijäämämaitten varastointia ja 

käsittelyä ei tule tehdä ottamisalueella. Otta-
misalueen ympärille jätetään suojapuusto.

Ottamistoiminnan valvonnan helpotta-
miseksi ottamisalueelle laitetaan korkeus-
kiintopisteet, tasomerkinnät, ja tarvittaessa 
pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkaile-
miseksi havaintoputket. Lisäksi esimerkiksi 
tärinämittareita voidaan asentaa ympäristön 
häiriintyviin kohteisiin. Tarkkailua ja valvon-
taa on käsitelty tarkemmin luvussa 6.

Toiminta ottamisalueella ja ottamisalueen 
liittymätiet sekä kuljetukset on hoidetta-
va siten, että toiminnasta aiheutuvat pöly-, 
melu- ja tärinähaitat ovat mahdollisimman 
vähäisiä. 

Polttoaineiden ja muiden ympäristölle hai-
tallisten  aineiden säiliöt on sijoitettava riit-
tävän tilaviin suoja-altaisiin ja ensisijaisesti 
pohjavesialueen ulkopuolelle. Toiminta-alu-
een jätehuolto on järjestettävä kunnan jäte-
huoltomääräysten mukaisesti.  Ongelmajät-
teet on pidettävä erillään ja sijoitettava omiin 
säiliöihinsä tai keräysvälineeseen. Mainitut 
jätteet on poistettava toiminta-alueelta vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa tai jos niitä syntyy 
vähäisiä määriä, kerran vuodessa.

Toiminnan järjestämisessä tulee ottaa huo-
mioon myös työsuojelulliset asiat. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat muun muassa huolehtimi-
nen siitä, että kaivualueelle ei pääse muodos-
tumaan sortumavaaraa aiheuttavia jyrkkiä ja 
jossain tapauksissa jopa ylijyrkkiä luiskia tai 
talviaikana routalippoja. Edellä mainitut toi-
menpiteet lisäävät myös alueen yleistä turval-
lisuutta suoja-aitauksien, liikkumiskieltojen ja 
muiden varoitustaulujen lisäksi. Vastaavasti 
myös pölyn ja melun vähentämistoimenpi-
teet ovat työsuojelullisesti perusteltuja. 

Pölyn sitomiseksi käytetty suolaus voi 
lisätä pohjaveden kloridipitoisuutta. Pölyn 
sidonnassa suolauksen sijasta käytetään puh-
dasta vettä ja murskauslaitteiden kotelointia. 
Asiaton ajoneuvoliikenne ottamisalueelle es-
tetään.
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Ottaminen tulee toteuttaa siten, ettei rikota 
tiiviitä reuna-alueiden maakerroksia, minkä 
seurauksena pintavesiä kulkeutuisi pohjave-
sialueelle tai pohjavettä virtaisi pois pohja-
vesialueelta. Lisäksi ottaminen tulee järjestää 
siten, että pintavesien valuman mukana ot-
tamisalueelta ei kulkeudu ympäristöön epä-
puhtauksia ja että ottaminen ei vaikuta mer-
kittävästi vaikutusalueella olevien lammikoi-
den tai pienten järvien pinnan korkeuteen. 
Pohjaveden suojelua soran ottamisalueilla ja 
vesiensuojelua kallion ottamisalueilla on tar-
kasteltu yksityiskohtaisesti liitteissä 5 ja 6.

Haittojen syntyä voidaan ehkäistä muun 
muassa murskausasemien ja liittymäteiden 
oikeantyyppisellä sijoittamisella sekä häiriötä 
aiheuttavien kohteiden suojaamisella kuten 
murskausasemien koteloinnilla. Häiriinty-
vien ja häiriötä aiheuttavien kohteiden  vä-
liin voidaan rakentaa myös erilaisia suoja- ja 
meluvalleja. Pölyhaittoja voidaan vähentää 
kastelemalla liittymäteitä ja ottamisaluetta. 
Kallion ottamiseen liittyviä erityispiirteitä on 
tarkasteltu yksityiskohtaisemmin liitteessä 5

Vesien likaantumisvaaraa voi aiheuttaa 
myös ottamisalueille virheellisesti suunnitel-
tu jälkikäyttö (teollisuusalueet, moottoriur-
heilu). Ottamisen päätyttyä tai vaiheittain 
jo ottamisen aikana ottamisalue tulee jälki-
hoitaa. Jälkihoitoa ja ottamisen ympäristö-
vaikutusten huomioimista on tarkasteltu 
yksityiskohtaisemmin luvussa 7 ja liitteessä 
9.                            

Kuva 18. Ottamisen aikana tulee huolehtia, ettei 
kaivualueelle muodostu sortumavaaraa aiheuttavia 
jyrkkiä luiskia.
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Kuva 17. Ottamisalueelta kuoritut pintamaat otetaan 
talteen ja varastoidaan ottamisalueen reunalle.
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5  Lupamenettely ja lupaharkinta

5.1  
Luvan hakeminen 
ja lupahakemus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kir-
jallisesti kunnan toimivaltaiselta viranomai-
selta. Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yk-
sityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö, 
kuten kunta tai valtio. Luvan hakijan tulee 
olla alueen omistaja tai muu haltija, kuten 
maanrakennusyrittäjä, jolla on (yksityisoi-
keudelliselta kannalta) oikeus alueen maa-
ainesten hyödyntämiseen. 

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset 
tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten otta-
misesta. Maa-ainesten ottamislupaa voidaan 
hakea sähköisellä lomakkeella (www.suomi.
fi/asiointi ja lomakkeet). Lupahakemus liit-
teineen on tehtävä kahtena kappaleena ja 
siihen liittyvä ottamissuunnitelma neljänä 
kappaleena. Lupahakemuksen liitteitä otta-
missuunnitelman lisäksi ovat selvitys haki-
jan hallintaoikeudesta ottamisalueeseen tai 
maanomistajan suostumuksesta ottamiseen, 
kiinteistörekisteriote ja rekisterikartta, sekä 
tarvittaessa YVA-arviointiselostus ja luonnon-
suojelulain 65 §:n mukainen arviointiselostus. 
Myös viranomaisilta hankitut lausunnot sekä 
naapurien kuulemista koskevat tiedot liite-
tään hakemukseen (vrt. liite 12). 

5.2  
Lupahakemuksesta 
kuuleminen ja 
tarvittavat lausunnot

Naapureita ja muita 
asianosaisia on kuultava

Maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on 
kuulutettava kunnan ilmoitustaululla 30 päi-
vän ajan. Lisäksi kunnan tulee varata ottamis-
alueen kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen 
ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille 
tilaisuus tulla kuulluiksi. Tämä koskee myös 
tien tai kapean vesistön erottamien lähikiin-
teistöjen omistajia tai haltijoita. Naapureiden 

Kuva 19. Maa-aineslain mukainen lupamenettely. 
Lupapäätöstä koskevat valitukset käsitellään ao. 
alueellisessa hallinto-oikeudessa.

Lupaviran-
omaisen päätös

YVA-menettely

Arviointiohjelma
Arviointiselostus

Hakemuksen 
jättö
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lupa

Lausunnot

Ei lupaa Lupa voimaan

Päätöksestä
valitetaan

Päätöksestä
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Lupa evätään
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lisäksi tulee kuulla myös muita asianosaisia, 
joiden oikeuteen tai etuun hanke saattaa vai-
kuttaa. Jos hankkeella voi olla huomattavaa 
vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten hen-
kilöiden oloihin, hakemuksesta on lisäksi il-
moitettava ainakin yhdessä hankkeen vaiku-
tusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdes-
sä. Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet 
kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi, 
ja ne peritään luvan käsittelymaksussa. 

Luvan	hakija voi liittää lupahakemukseen 
selvityksen naapureiden kuulemisesta, josta 
ilmenee, että naapurit tai osa naapureista ovat 
tietoisia ottamishankkeen kannalta merkittä-
vistä asiakirjoista ja tiedoista sekä naapurei-
den kannat hankkeesta. Selvityksestä tulee 
ilmetä lisäksi kuulemisen ajankohta ja paik-
ka sekä tahot, joita on kuultu. Merkittäviä 
asiakirjoja ovat esimerkiksi lupahakemus ja 
ottamissuunnitelman pääkohdat sekä niihin 
sisältyvät naapureiden ja ympäristön kan-
nalta keskeiset tiedot. Kuuleminen voidaan 
osoittaa siten, että kuultava allekirjoituksel-
laan todistaa saaneensa tiedon asiasta. ”Selvi-
tys naapureiden kuulemisesta” -lomake, jolla 
ilmoitetaan naapurille maa-ainesten ottamis-

ta koskevasta lupahakemuksesta (MAL 13 §, 
MAA 3 §) on saatavana internetistä www.
suomi.fi. 

Kunnalla on velvollisuus tarkistaa hakijan 
antama selvitys ja kuultavalle tiedoksi anne-
tut asiakirjat. Jos kaikki olennaiset asiakirjat, 
eivät ole olleet naapureiden tiedossa, tulee 
kunnan suorittaa kuuleminen uudestaan. 
Tämä ei ole tarpeen, mikäli luvan hakija on 
suorittanut kuulemisen asianmukaisesti ja 
naapurien oikeusturva voidaan taata. Kun-
nasta saa tarvittaessa tiedot naapureiden 
kuulemisessa tarvittavista asiakirjoista ja sel-
vityksistä, 

Kuultavalle tulee varata riittävästi aikaa 
tutustua asiakirjoihin ja hankkeeseen. Haki-
jan suorittamalle kuulemiselle ei ole säädetty 
vähimmäisaikaa. Viranomaisen suorittaman 
kuulemisen ajaksi on säädetty seitsemän päi-
vää tiedoksisaannista. Kuultava ei allekirjoi-
tuksellaan anna suostumustaan hankkeelle 
eikä luovu oikeudestaan muutoksen hakuun 
tai muutoin ottamasta kantaa hankkeeseen 
lupakäsittelyn aikana. 

Kuuleminen on suoritettava uudelleen, 
jos hakemusta muutetaan olennaisesti. Olen-
naisella muutoksella on vaikutuksia muiden 
oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. Muutos 
on olennainen, esimerkiksi jos ottamisalue 
laajenee kymmeniä metrejä tai ottamissyvyys 
kasvaa. Olennaiset muutokset ja muutosten 
laajuus tulee perustella, harkita ja ratkaista 
tapauskohtaisesti.

Tarvittavat lausunnot

Viranomaislausuntojen merkitys lupahar-
kinnassa on suuri, vaikka lausunnoilla ei 
ole välitöntä sitovuutta. Lausuntojen avul-
la maa-aineslupa-asiaa voidaan tarkastella 
myös suhteessa muuhun lainsäädäntöön. 
Lausuntomenettely on siten keskeinen en-
nakkovalvonnallinen keino maa-aineslain 
soveltamisessa.

Viranomaislausunnot hankkii kunta luvan 
valmistelijana viran puolesta. Ennen luvan 

Kuva 20. Maa-aineslain mukainen lupamenettely 
edellyttää naapurien (a–g)  ja tienpitäjän kuulemista. 
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myöntämistä lupaviranomaisen on pyydet-
tävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto, 
milloin:
1)  alueella on valtakunnallista tai muutoin 

huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun 
kannalta;

2)  alueella on merkitystä vesien suojelun kannal-
ta; tai

3)  ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi 
toisen kunnan alueeseen.

Maa-ainesten ottamisen haittavaikutuksia 
säännellään pääsääntöisesti maa-aineslain 3 
§:llä. Tästä syystä alueellisen ympäristökeskuk-
sen lausunto tulee pyytää sekä 3 §:n kokonaiskiel-
tojen (1–3 mom.) että ottamisen toteuttamistapaa 
(4 mom.) koskevista seikoista.

Lisäksi lausunto tulee pyytää:
1)  toiselta kunnalta, jos ainesten ottaminen 

saattaa aiheuttaa maa-aineslain 3 §:ssä 
tarkoitettuja seurauksia tai jos sitä muus-
ta syystä on pidettävä tarpeellisena;

2)  maakuntakaavoitusta hoitavalta kun-
tayhtymältä, yleensä maakuntaliitolta, jos 
lupahakemuksen tarkoittamalla alueella 
on huomattavaa merkitystä maakunta-
kaavoituksen kannalta;

3)  muulta kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulta 
viranomaiselta, jos se on asian käsittelys-
sä tarpeen esimerkiksi tieviranomaiselta 
tai Museovirastolta, jos ottamisalueella 
saattaa olla muinaisjäännöksiä.

Lupa-asian valmistelussa lupaviranomaisen 
on syytä olla yhteydessä myös kunnan kaa-
voittajaan, liikuntatoimeen sekä alueella toi-
mivaan vesihuoltolaitokseen.

Lausuntojen tarpeellisuus on oikeuskysy-
mys. Valitus voidaan tehdä sillä perusteella, 
ettei jonkin selvityksen vuoksi tarpeellista 
lausuntoa ole pyydetty. Lausunto on annet-
tava kahden kuukauden kuluessa lausunto-
pyynnöstä. Jollei lausuntoa ole määräajassa 
annettu, asia voidaan ratkaista ilman kyseistä 
lausuntoa. 

Luvan hakijan vastine

Luvan hakijalle varataan mahdollisuus antaa 
vastine annettujen lausuntojen ja hakemuk-
sesta mahdollisesti jätettyjen muistutusten 
johdosta. Vastineessa luvan hakijalla on mah-
dollisuus esimerkiksi antaa lisäperusteluja sii-
tä, että hänen esittämänsä toiminta ei aiheuta 
muistutuksessa esitettyjä seurauksia tai toi-
saalta hän voi esittää itse, millä muutoksilla 
toiminta ei aiheuttaisi esitettyjä seurauksia.

Mahdollinen vesilain mukainen lupa 

Mikäli maa-ainesten ottaminen edellyttää 
vesilain mukaista lupaa, voi maa-ainesten 
ottamisluvan hakija hankkia sen etukäteen 
tai kunnan lupaviranomainen voi edellyttää 
asiaa käsitellessään, että pohjavettä koskevil-
ta osin asia on ensin ratkaistava ympäristö-
lupavirastossa. Tällöin asian käsittely lykä-
tään vesilain mukaisen lupakäsittelyn ajaksi 
(MAA 5 §).

5.3  
Lupapäätös ja -määräykset

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, 
jos asianmukainen ottamissuunnitelma on 
esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole 
ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitus-
ten kanssa. Luvan myöntämisen edellytyksiä 
harkittaessa on otettava huomioon myös lu-
pamääräykset.

MAL 6.1 § yhdessä MAL 3 §:n kanssa mer-
kitsee, että lupaharkinta on oikeusharkintaa. 
Lupa on myönnettävä, jos estettä ei ole ja toi-
saalta evättävä, jos este on. Lupaharkintaan 
ei saa vaikuttaa se, kuka on hakija, hankkeen 
tarpeellisuus esimerkiksi kulkuyhteyden ra-
kentaminen tai se, että kunta tai valtio mah-
dollisesti joutuisi lunastamaan alueen. Se, että 
joku on saanut ottamisluvan, ei ole riittävä 
peruste luvan antamiseen myös toiselle sa-
malta alueelta. Yhdenvertaisuuden periaate 
ei siis syrjäytä lupaharkintaa. 
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Mikäli hanke edellyttää ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä, tulee maa-aines-
ten ottamislupapäätöksestä käydä ilmi, miten 
YVA -selostus on otettu huomioon. Jos arvi-
ointia ei ole tehty, on se luvan myöntämisen 
este. Sama koskee LSL 65 §:n nojalla tarvitta-
vaa Natura 2000-arviointia.

Lupaviranomaisen tulee asettaa lupamää-
räykset, joilla luvan myöntämisedellytykset 
täyttyvät. Määräysten tulee olla tarpeellisia 
ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen. Mikäli 
määräyksien seurauksena ottamistoiminta ei 
enää tuota ottajalle kohtuullista hyötyä, voi-
daan niitä pitää kohtuuttomina. Tällöin lupaa 
ei tulisi myöntää.

Lupapäätöksen sisältö

Lupapäätöksestä (MAA 6 §) tulee käydä ilmi 
tarvittavassa laajuudessa:
• hakija, tämän osoite sekä ottamisalueen 

sijaintipaikka ja kiinteistötiedot;
• hakemuksen käsittely sekä annetut lausun-

not, muistutukset, mielipiteet, vastineet se-
kä niiden sisältö;

• tiedot tehdyistä tarkastuksista;
• tarvittavat määräykset ottamistoiminnan 

ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista 
valvonnan kannalta tarpeellisista toimen-
piteistä, jos sanotut seikat eivät käy ilmi 
ottamissuunnitelmasta;

• luvan voimassaolo;
• maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn va-

kuuden sekä lain 23 §:n nojalla määrätyn 
tarkastusmaksun suuruus.

Mikäli ottaminen edellyttää vesilain mukaista 
lupaa, tulee sen keskeinen sisältö käydä ilmi 
lupapäätöksestä. 

Lupamääräykset 

Lupamääräykset on annettava maa-aineslain 
11 §:n 2 momentissa mainituista seikoista, 
jolleivät ne käy ilmi ottamissuunnitelmasta. 
Lupamääräykset tulisi pohjautua ottamis-

Kuva 22. Lupamääräykset koskevat esimerkiksi 
alueen suojaamista ja toimenpiteitä ottamisesta 
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Kuva 21. Lupamääräyksissä esitetään toimenpiteet 
puuston ja muun aluskasvillisuuden säilyttämiseksi.

suunnitelman yhteenvedossa esitettyihin 
hankkeen keskeisiin tietoihin  ja niihin liitty-
viin toimenpiteisiin (liite 3). 

Lupamääräyksissä esitetään: 
• ottamisalueen rajaus, kaivausten ja leik- 

kausten syvyys ja muoto sekä ottamistoi-
minnan etenemissuunnat

• toimenpiteet alueen suojaamiseksi ja siis-
timiseksi ottamisen aikana ja sen jälkeen; 
sekä

• toimenpiteet puuston ja muun kasvilli-
suuden säilyttämiseksi ja uusimiseksi sekä 
uudet istutukset ottamisen aikana ja sen 
jälkeen.
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Lisäksi lupamääräyksiä voidaan antaa maa-
aineslain 11 §:n 3 momentin mukaan:
• ottamiseen liittyvistä laitteista ja suun-

nittelualueen liikenteen järjestämisestä 
erityisesti pohjaveden suojaamiseksi,

• ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet on 
suoritettava,

• muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeel-
lisia haittojen välttämiseksi tai rajoittami-
seksi.

Liikenteen järjestämistä annetaan määräyksiä 
erityisesti pohjaveden suojelemiseksi. Mää-
räysten tulee koskea liikenteen järjestämistä 
ottajan hallussa olevalla maa-ainesten otta-
misalueella sekä liikenteen ohjaamista otta-
misalueelta alueen ulkopuolelle. Maantie- ja 
yksityistielain mukaisille tiealueille ei määrä-
yksiä tulisi laajentaa, koska niiden osalta lii-
kenteeseen liittyvien määräyksien antaminen 
kuuluu tienpitäjälle.

Toiminta-aikoja harkitessa tulee ottaa huo-
mioon häiriintyvien kohteiden läheisyys ja 
toiminnan harjoittajan tekemät suojaustoi-
menpiteet.

Luvan hakijan tulisi ottamissuunnitelmas-
sa kuvata, kuinka toiminnanharjoittaja itse 
seuraa ja tarkkailee toiminnan etenemistä ja 
vaikutuksia sekä kuinka tästä raportoidaan 
valvontaviranomaiselle.

Lupapäätös tulee aina perustella. Lisäksi 
lupamääräykset tulee perustella yksityiskoh-
taisesti niiltä osin kuin ne poikkeavat otta-
missuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteis-
tä. Perustelu muodostuu ratkaisun pohjana 
olevista tosiseikoista ja oikeussäännöksistä. 
Päätöksen perustelemisesta ja valitusosoi-
tuksesta säädetään hallintolain 7 luvussa. 
Ottamissuunnitelma tulee tarvittavilta osil-
taan (mm. ottamissuunnitelmakartat, -leik-
kaukset) tarkentaa vastaamaan lupapäätöstä 
ennen päätöksen antamista.

Esimerkki lupapäätöksestä on liitteessä 
10.

Lupapäätöksen antopäivä ja 
päätöksestä ilmoittaminen

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen (19 
§). Julkipanoilmoitus ja päätöksen antami-
nen ovat päätöksen tiedoksiantoa. Julkipa-
nolla tarkoitetaan päätöksen antamishetken 
ilmoittamista etukäteen viranomaisen ilmoi-
tustaululla. Päätöksen katsotaan tulleen kaik-
kien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon 
silloin kun se on annettu. Valitusaika alkaa ja 
päättyy kaikkiin asianosaisiin nähden saman-
aikaisesti. Tässä julkipanon jälkeen annettava 
päätös eroaa toisesta päätöksen tiedoksianto-
tavasta eli erityistiedoksiannosta (tavallinen, 
todisteellinen tai yleistiedoksianto), jolloin 
valitusaika voi alkaa eri päivänä eri asian-
osaisten kohdalla.

Kunnan toimielin käsittelee maa-ainesten 
ottamislupa-asian kokouksessaan ja tekee 
siitä päätöksen. Kun kokousta ja asiaa koske-
va pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu, 
kunnan ilmoitustaululle laitetaan ilmoitus, 
josta ilmenee, minä päivänä tätä asiaa kos-
keva päätös annetaan (antopäivä). Ilmoitus 
tulee olla ilmoitustaululla vähintään päivää 
ennen päätöksen antopäivää. Julkipanoilmoi-
tuksen malli on esitetty liitteenä 11. Samoin 
toimitaan niissä asioissa, joissa ratkaisuvalta 
on siirretty viranhaltijalle ja päätöstä kos-
keva ilmoitus laitetaan ilmoitustaululle sen 
jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut 
päätöksen. 

Päätöksen antopäivällä on erityistä oikeu-
dellista merkitystä, koska valitusaika alkaa 
julkipanoilmoituksessa mainitusta antopäi-
västä eikä siitä päivästä, jolloin asianosainen 
tosiasiassa sai tiedon päätöksestä. Päätöksen 
antopäivä on siis myöhempi kuin päätöksen 
ratkaisupäivä. Valitusajan ensimmäinen päi-
vä on antopäivää seuraava päivä ns. määrä-
aikalain (150/1930) mukaisesti. Antopäivä 
merkitään päätökseen. Päätöksen valitusosoi-
tuksesta tulee näkyä, että valitusaika alkaa 
antopäivästä.
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Ehdotus päätöksen antopäiväksi voi olla 
merkittynä jo kokousasiakirjoissa, joskaan 
antopäivää ei voida varmasti tietää etukäteen, 
koska asian käsittelyä kokouksessa saatetaan 
siirtää. Päätöksen antopäivän voi määrätä 
myös asian täytäntöönpanosta vastaava vi-
ranhaltija kokouskäsittelyn ja ratkaisemisen 
jälkeen sen mukaan, miten asiakirjat valmis-
tuvat. 

Päätöksen antopäivänä päätösasiakirjat tu-
lee olla asianosaisten saatavilla. Päätöksestä 
tiedotetaan ja päätöstä koskevat pöytäkirjan 
otteet ja ilmoitukset toimitetaan asianomai-
sille muutaman päivän sisällä päätöksen an-
tamisesta. Samaan aikaan tulee tarvittaessa 
ilmoittaa päätöksestä sanomalehdessä. 

Päätös toimitetaan luvan hakijalle. Lisäksi 
lupapäätöksestä on viipymättä ilmoitettava 
niille, jotka asian käsittelyn yhteydessä ovat 
sitä pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa. Mikäli hankkeella voi olla huomatta-
vaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten 
henkilöiden oloihin, tulisi lupaviranomaisen 
ilmoittaa päätöksestä ainakin yhdessä hank-
keen vaikutusalueella ilmestyvässä sano-
malehdessä. Päätös tulisi laittaa aina myös 
kunnan internet-sivuille. Päätöksestä tiedot-

tamisessa on suositeltavaa noudattaa samaa 
menettelyä kuin lupahakemuksenkin osalta 
on toimittu. Nämä ilmoitukset täydentävät 
julkipanolla tiedoksi annettavan päätöksen 
tiedottamista niille, joita asia koskee sekä nii-
tä jotka ovat pyytäneet tiedon. Tiedon saanti 
palvelee muun muassa muutoksenhakumah-
dollisuuden käyttämistä ajallaan.

 Lupaviranomaisen tulee ilmoittaa viivy-
tyksettä lupapäätöksestä alueelliselle ympä-
ristökeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä ensisi-
jassa sähköisellä ”lupapäätös” -lomakkeella, 
joka on saatavissa internetistä www.suomi.fi. 
Lisäksi ottamispäätökseen liittyvät lupa-asia-
kirjat tulee toimittaa alueelliselle ympäristö-
keskukselle. Mikäli asiakirjat ovat sähköises-
sä muodossa, ne voidaan toimittaa sähköisen 
lupapäätöksen liitetiedostona.

Kuva 23. Julkipano-
menettelyn kulku.

A) varataan riittävän monta päivää, jotta 
asiakirjat saadaan valmiiksi

B)  päätösasiakirjat valmistellaan  
antamista ja tiedottamista varten 

  (otteet yms.)
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5.4  
Muutoksenhaku

Ottamislupapäätökseen voidaan hakea muu-
tosta valittamalla ao. alueelliseen hallinto-oi-
keuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa 
lupapäätöksen antopäivästä kyseistä päivää 
kuitenkaan lukuun ottamatta. Valitusoikeus 
on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Lisäksi 
valitusoikeus on alueellisella ympäristökes-
kuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella 
toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdis-
tyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuoje-
lun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen. Valitusoikeus on myös kunnan 
jäsenellä. Kunnan jäseniä ovat henkilöt, yhtei-
söt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka on 
kunnassa. Jäseniä ovat myös ne henkilöt tai 
yhteisöt, jotka omistavat tai hallitsevat kiin-
teää omaisuutta taikka harjoittavat liikettä tai 
ammattia kunnassa. Ottamislupaa koskevia 
päätöksiä ovat lupaa (� §), vakuutta (12 §) 
sekä lupamääräysten muuttamista, lupapää-
töksestä poikkeamista ja luvan peruuttamista 
(16 §) koskevat päätökset.

Maa-ainestaksan yleisperusteiden hyväk-
symistä koskevasta valtuuston päätöksestä 
haetaan muutosta kunnallisvalituksella alu-
eelliselta hallinto-oikeudelta. Muuta kuin 
yleisiä perusteita koskevasta taksan hyväk-
symisestä sekä tarkastus- ja valvontamaksun 
määräämisestä yksittäistapauksissa haetaan 
muutosta kunnallisvalituksella alueelliselta 
hallinto-oikeudelta.

Muista tämän lain nojalla tehdyistä (kun-
nan määräämä valvontaviranomaisen tai 
alueellisen ympäristökeskuksen) päätöksistä 
samoin kuin työn keskeyttämistä, valvonta-
määräystä sekä teettämisuhan ja uhkasakon 
asettamista (1� § ja 15 §) koskevista päätök-
sistä, haetaan muutosta valittamalla siten 

kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

Valitusviranomainen voi tehdä lupapäätök-
seen vähäisiä muutoksia asiaa palauttamatta. 
Jos lupa on evätty ja päätöksestä valitetaan, 
asia on palautettava lupaviranomaisen käsi-
teltäväksi, jos muutoksenhakuasteen mielestä 
lupaviranomaisen ilmoittamia epäämisperus-
teita ei ole. Jos lupaa on tarpeen olennaisilta 
osin muuttaa, asia tulee palauttaa lupaviran-
omaiselle. Valitusviranomaisella ei ole valtaa 
päättää luvan myöntämisestä.

5.5  
Päätöksen noudattaminen 
muutoksenhausta  
huolimatta

Maa-ainesten ottaminen voidaan pääsään-
töisesti aloittaa lupapäätöksen tultua lain-
voimaiseksi. 

Luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä 
voidaan määrätä, että ainesten ottaminen voi-
daan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. 
Kyseinen määräys voidaan antaa vain perus-
tellusta syystä ja samalla on harkittava, ettei 
määräyksen mukainen täytäntöönpano tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

Hakijan on asetettava hyväksyttävä va-
kuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustan-
nusten korvaamisesta, jotka päätöksen ku-
moaminen tai luvan muuttaminen voi aihe-
uttaa. Hyväksyttävä vakuus on määräyksen 
antamisen edellytys. Määräys voidaan antaa 
valitusajan kuluessa tai 1� päivän kuluessa 
valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä 
hakemuksesta. 

Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta vii-
vytystä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 
noudattaen, mitä 19 §:ssä säädetään. Lisäk-
si myönnetystä oikeudesta on välittömästi 
ilmoitettava hallinto-oikeudelle, muutosta 
hakeneille sekä alueelliselle ympäristökes-
kukselle. Ottamislupapäätöksestä valittaneet 
voivat vaatia hallinto-oikeudessa ratkaisua 
kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että 
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siitä olisi erikseen valitettava. Muutoksen- 
hausta on muutoin voimassa, mitä 2 momen-
tissa säädetään.

5.6  
Luvan voimassaoloaika

Lupa ainesten ottamiseen myönnetään mää-
räajaksi, pääsääntöisesti enintään kymmenek-
si vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan 
myöntää enintään 15 vuodeksi, ja kallioki-
ven louhinnalle enintään 20 vuodeksi. Tämä 
voi tulla kyseeseen silloin, jos se hankeen 
laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun 
ja muihin ainesten ottamisessa huomioon 
otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopi-
vaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös 
sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisessa voimassa olevassa 
maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen vara-
tulle alueelle. 

Mikäli lupa on myönnetty alle kymme-
neksi vuodeksi ja lupa-ajan päättyessä osa 
luvan maa-aineksista on vielä ottamatta, 
voidaan luvan voimassaoloaikaa jatkaa niin, 
että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen 
vuotta. Sääntely ei koske uusien, esimerkiksi 
entiseen ottamisalueeseen rajoittuvien alu-
eiden käyttöönottoa, vaan ne edellyttävät 
uutta lupaa. Voimassaoloaikaa jatkettaessa 
voidaan lupamääräyksiä muuttaa tai antaa 
uusia lupamääräyksiä. Voimassaoloaikaa ei 
kuitenkaan saa jatkaa, jos alueelle on tullut 
voimaan asemakaava tai oikeusvaikutteinen 
yleiskaava taikka toimenpiderajoitus. Voi-
massaoloaikaa voidaan jatkaa ilman 7 §:ssä 
sekä maa-ainesasetuksessa säädettyjä lausun-
toja. Muutoin asia käsitellään kuten normaali 
lupahakemus. 

Luvanhaltijan vaihtuminen 

Maa-ainesluvan siirtämisestä toiselle on 
viipymättä ilmoitettava lupaviranomaisel-
le. Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista 

lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes lupa-
viranomainen on hakemuksesta hyväksynyt 
uuden luvanhaltijan. Lupaviranomainen 
voi määrätä, että uusi haltija asettaa ennen 
ottamista hyväksyttävän vakuuden luvassa 
määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. 
Tämän vakuuden tulee olla hyväksytty ennen 
kuin lupaviranomainen voi hyväksyä luvan 
siirron ja vapauttaa luvan aikaisemman hal-
tijan asettaman vakuuden. 

Luvan siirrosta ei järjestetä erikseen kuu-
lemista tai pyydetä lausuntoja. Luvan siirtoa 
koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen 
MAL 19 §:n mukaisesti.

5.7  
Lupaan liittyvät maksut 
ja vakuudet

Tarkastus- ja valvontatoiminnan 
maksut

Luvan hakija tai luvan haltija on velvollinen 
suorittamaan ottamissuunnitelman tarkasta-
misesta sekä ottamistoiminnan aikaisesta val-
vonnasta kunnalle maksun (MAL 23 §:n sekä 
MRL 1�5 §). Maksujen perusteet määritellään 
kunnan hyväksymässä taksassa. Myös ympä-
ristöluvat ovat maksullisia. Tällä on merkitys-
tä etenkin kallion louhinnassa.

Ottajalle aiheutuu lisäksi kustannuksia 
pohjavesitarkkailusta, kaivutilanteen kartoi-
tuksista sekä korkeusmerkkien ja luiskamal-
lien asentamisesta. Kustannuksia aiheutuu 
myös ottamis- ja kaivurajojen merkitsemi-
sestä maastoon sekä työturvallisuuteen liit-
tyvistä toimenpiteistä.

Vakuudet

Lupaviranomainen voi vaatia, että luvan-
hakija antaa ennen maa-aineksen ottamista 
hyväksyttävän vakuuden kaikkien lupamää-
räyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorit-
tamisesta. Vakuutta voidaan muuttaa lupavi-
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ranomaisen toimesta. Lupaviranomainen voi 
myös määrätä lisävakuuden, mikäli vakuus ei 
ole riittävä lupamääräyksissä tarkoitettujen 
toimenpiteiden suorittamiseksi. Erityinen syy 
voi olla puutteelliset tai virheelliset tiedot lu-
pahakemuksessa tai olosuhteiden olennainen 
muutos.

Hyväksyttävä vakuus on esimerkiksi pank-
ki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkai-
nen takaus tai pankkitalletus, josta luvanha-
kija luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi 
kunnalle. Vakuuden määrääminen on lupa-
viranomaisen harkinnassa. Vakuuspäätös 
tulee perustella. Valtion laitosten ja kuntien 
ollessa luvan hakijoina vakuuksia ei yleensä 
ole vaadittu, sillä niiden ei oleteta menevän 
konkurssiin ja siten kyvyttömiksi vastaamaan 
velvollisuuksistaan.

Vakuutta ei tule sitoa pelkästään otetta-
vaan ainesmäärään, vaan vakuus arvioidaan 
tapauskohtaisesti maisemoinnin ja muiden 
MAL 11 §:n edellyttämien toimenpiteiden 
kustannusten perusteella. Kustannuksiin vai-
kuttavat ottamisalueen pinta-ala, korkeuserot, 
maaston muoto, metsitettävä ala ja humusker-
roksen lisäystarve. Louhintaluvissa vakuuden 
määrä on usein suurempi kuin soran ottamis-
luvissa. Etenkin vanhoissa luvissa vakuudet 
ovat osoittautuneet liian pieniksi. Vakuuden 
määrä on vuonna 2007 voimassa olleissa 
luvissa ollut keskimäärin 3 000–� 000 €/ha, 
suurimmillaan noin 20 000 €/ha.

Vakuudet tulee tarvittaessa tarkistaa mää-
räajoin, esimerkiksi 2–3 vuoden välein ja saat-
taa ajan tasalle ottamistoiminnan perusteella. 
Vakuuksia voidaan myös pienentää vaiheit-
tain, kun jälkihoitotoimenpiteet on suoritet-
tu. Vakuuden tulee olla voimassa, kunnes 
kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät 
toimenpiteet on lopputarkastuksessa hyväk-
sytty. Vakuuden vapauttaminen tapahtuu 
valvontaviranomaisen päätöksellä.
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6  Ottamisen valvonta ja seuranta

6.1  
Toiminnanharjoittajan tekemä 
tarkkailu ja raportointi

Ottamisen ja ympäristövaikutusten 
tarkkailu
Toiminnan harjoittajan tulee seurata ottamis-
alueen laajuutta ja kaivutason korkeutta. Li-
säksi vaikutuksia ympäristöön tulee seurata 
lupamääräysten mukaisesti.

Pohjaveden korkeuden ja laatumuutosten 
tarkkailu on keskeinen maa-ainesten otta-
misen liittyvä asia. Maa-ainesten ottaminen 
edellyttää, että alueelle laaditaan pohjaveden 
tarkkailuohjelma sekä korkeusmuutosten että 
yleensä myös laatumuutosten seuraamiseksi. 
Tätä varten ottamisalueella ja sen välittömäs-
sä läheisyydessä tulee olla riittävästi oikein 
asennettuja pohjavesiputkia ja tarvittaessa 
muita havaintopaikkoja, esimerkiksi talous-
vesikaivoja. 

Ottamisalueen pohjaveden pinnan kor-
keus ja pohjavesinäytteet määritetään lupa-
määräysten mukaisesti. Pohjavesialueilla 
mittauksia edellytetään yleensä tehtäväksi 
eri vuodenaikoina neljä kertaa vuodessa, 
jotta pystytään arvioimaan pohjaveden vuo-
tuinen korkeusvaihtelu. Pohjavesialueiden 
ulkopuolisilla alueilla pinnan korkeus mää-
ritetään yleensä 2–� kertaa vuodessa. Kor- 
keuden seuranta aloitetaan noin vuotta ennen 
ottamistoimintaa ja se lopetetaan noin vuosi 
toiminnan päättymisen jälkeen. Pohjaveden 
laatua seurataan pääasiassa pohjavesialueilla 

ottamalla vesinäytteitä kerran vuodessa. Poh-
javeden pinnan korkeus- ja laatutiedot tulee 
toimittaa säännöllisesti lupamääräysten mu-
kaisesti joko ottamistietoilmoituksessa  säh-
köisesti tai muutoin valvontaviranomaiselle, 
joka toimittaa tiedot tarvittaessa alueellisen 
ympäristökeskuksen tai konsulttitoimiston 
asiantuntijan arvioitaviksi. Pohjaveden kor-
keuden ja laadun tarkkailua on tarkasteltu 
yksityiskohtaisemmin liitteessä 6.

 

Kuva 24. Pohjaveden laatua ja korkeutta voidaan seu-
rata ottamisalueelle asennetuista havaintoputkista.
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Ottamisesta ilmoittaminen

Maa-ainesten ottamisluvan haltijan tulee il-
moittaa vuosittain viimeistään tammikuun 31 
päivänä lupaviranomaiselle otetun aineksen 
määrä ja laatu. Lupaviranomaisen on vuosit-
tain toimitettava mainitut tiedot tietojärjestel-
mään tai alueelliselle ympäristökeskukselle 
viimeistään maaliskuun 31 päivänä (kts. luku 
6.3).

Nykykäytännön mukaan otettujen maa-
ainesten määrää ja laatua koskevat ilmoitus-
tiedot pyritään keräämään mahdollisimman 
kattavasti sähköisessä muodossa. Luvan 
haltijan tulisi siten täyttää ja lähettää ottoil-
moituslomake mikäli mahdollista aina säh-
köisesti. Ilmoitus tehdään Maa-ainestenotto 
ilmoituslomakkeella (YM012), joka on saata-
vana täyttö- ja lähettämisohjeineen internet 
-osoitteesta www.suomi.fi. Luvan haltijan 
ilmoittamat ottotiedot siirtyvät lomakkeen 
Lähetä -toiminnolla automaattisesti ympäris-

töhallinnon asianhallintatietojärjestelmän 
NOTTO -tietokantaan. Luvan haltija saa, mi-
käli hän on ilmoittanut sähköpostiosoitteen-
sa lomakkeelle, sähköpostikuittauksen, jossa 
kerrotaan myös asioinnin diaarinumero ja 
asiaa käsittelevä organisaatio. Länsi-Suomen 
ympäristökeskus toimittaa tiedon saapuneis-
ta ilmoituksista kunnan maa-ainestenoton lu-
pa- ja valvontaviranomaisille.

Kotitarveottamisesta ottajan tulee ilmoit-
taa valvontaviranomaiselle ottamispaikan 
sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, 
kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus 
ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä 
maa-aineksia. Ilmoitus tehdään uudestaan 
kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 
kiintokuutiometrillä.

Yhteisalueelta (KiintmuodL 2 § 2 kohta) ta-
pahtuvasta kotitarveottamisesta ilmoituksen 
tulisi järjestäytyneen osakaskunnan osalta 
tehdä osakaskunnan hoitokunta tai toimit-

Kuva 25. Soran ottamisen vaikutukset pohjaveden määrään ja laatuun.
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sija (YhteisalueL (758/1989) � § ja 22 §). Jär-
jestäytymättömän osakaskunnan osalta tulisi 
ottajan tehdä vastaava ilmoitus.

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelman 
tarkistaminen

Maa-ainesten ottamisluvan haltijan ja ym-
päristönsuojelulain tarkoittaman toimin-
nanharjoittajan tulee arvioida toimintansa 
jätehuoltoa ja tarvittaessa tarkistaa kaivan-
naisjätehuoltosuunnitelma vähintään viiden 
vuoden välein. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että suunnitelma tulee tarkistaa vastaamaan 
olemassa olevaa toimintaa ottaen huomioon 
samalla myös mahdollisuudet jätehuollon 
parantamiseen. Valvontaviranomainen ei tee 
ilmoituksen johdosta hallintopäätöstä. 

Valvontaviranomainen voi ryhtyä tarvit-
taessa toimiin, jos tarkistus vaatii kaivannais-
jätehuoltosuunnitelman muuttamista. Tällöin 
lupaviranomainen voi maa-aineslain 16 §:n 
ja ympäristönsuojelulain 58 ja 59 §:n nojal-
la tarvittaessa muuttaa lupaa tai peruuttaa 
luvan. Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmasta 
tarkemmin luvussa 8.

6.2  
Viranomaisen 
suorittama valvonta

Valvontaviranomaiset

Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-
ainesten ottamista kunnassa. Maa-aineslain 
noudattamista kunnassa valvoo kunnan mää-
räämä valvontaviranomainen, joka yleensä on 
rakennus- tai ympäristölautakunta. Valvon-
taa kunnassa hoitaa useimmiten valvontavi-
ranomaisen määräämä viranhaltija, yleensä 
kunnan rakennus- tai ympäristötarkastaja. 

Alueellinen ympäristökeskus ohjaa ja val-
voo maa-ainesten ottamista alueellaan. Sillä ei 
ole kuitenkaan sitovaa määräysvaltaa kunnan 
ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa.

Valvontaviranomaisilla on maa-aineslain 
mukaisen valvontatehtävän hoitamiseksi 
oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mitta-
uksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalla. Tar-
kastukset voivat koskea maa-aineslain 3 §:ssä 
tarkoitettuja asioita ja lupapäätöksessä otta-
mistoiminnalta vaadittuja toimenpiteitä sekä 
muita vastaavia ottamistoiminnan laatua ja 
vaikutuksia koskevia seikkoja

Maa-aineslain mukaisen toiminnan ylei-
nen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu 
ympäristöministeriölle.

Valvontatarkastukset

Ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä 
ottamisalueella tehdään alkutarkastus, jossa 
tarkistetaan, että lupaehtojen edellyttämät 
ottamistoimintaa valmistelevat toimenpiteet 
on tehty. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
esimerkiksi:
•  ottamis- ja kaivualueen merkitseminen 

maastoon
•  havaintoputkien asentaminen ja vesinäyt-

teiden otto
• varoituskilpien, lippusiimojen ja aitojen 

asennus
• lupaehtojen edellyttämät liikenne-
 järjestelyt
•  poltto- ja voiteluöljyjen asianmukainen 

varastointi
•  varautuminen öljyvahinkojen torjuntaan.

Lisäksi on syytä varmistaa, että tarkastus-
maksu on suoritettu ja hyväksyttävät vakuu-
det on asetettu.

Valvontatarkastuksia on suoritettava riittä-
vän usein, pääsääntöisesti kerran vuodessa,  
toiminnan seuraamiseksi. Edellä esitettyjen 
asioiden lisäksi voidaan tarkistaa: 
• todellinen ottamistaso ja mittaustulokset 
• korkeusmerkit ja luiskamallit
• ottamisen ympäristövaikutukset ja 

siisteys
•  jälkihoidon eteneminen ja onnistuminen.
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Ottamisen tarkkailuun kuuluu kaivuta-
son ja kaivualueen laajenemisen valvonta. 
Tämän voi tarvittaessa tehdä kunta säännöl-
lisin väliajoin tarkistusvaaitusten ja maasto-
mittausten avulla. Lupaehdoissa edellytetty 
tarkkailu tehdään ottajan toimesta. Mittauk-
silla saatavia tietoja käytetään hyväksi valvot- 
taessa pohjaveden suojakerrospaksuuksia ja 
lupaehtojen mukaisia aikatauluja. Valvonnan 
helpottamiseksi ottajan tulee asentaa kaivu-
alueelle riittävästi korkeusmerkkejä. Valvon-
tatarkastuksia varten on olemassa lomake.

Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt 
tai luvan voimassaoloaika on kulunut um-
peen, alueella on tehtävä	lopputarkastus	val-
vontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei 
luvassa ole toisin määrätty. Ottamisluvan hal-
tijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä 
valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen 
pitämistä varten. Lopputarkastuksessa tar-
kistetaan yksityiskohtaisesti lupamääräysten 
noudattaminen ja toteutuminen. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota jälkihoitotoimenpi-
teiden riittävyyteen. Pöytäkirjaan merkitään 
alueella tehdyt havainnot ja mahdollisten 
puutteiden korjaamiseen annetaan määräai-

ka. Vastuu luvassa määrätyistä velvoitteista, 
esimerkiksi jälkihoidon osalta, on luvan hal-
tijalla luvan voimassaoloajasta ja vakuudesta 
riippumatta siihen saakka, kunnes velvoitteet 
ovat hyväksyttävästi toteutettu. 

Lupaehtojen sekä valvontatarkastuksilla 
havaittujen puutteiden korjaustoimenpitei-
den valvonta on tärkeä osa maa-ainesten ot-
tamisen valvontaa. Valvontaviranomaisen on 
seurattava, että kaikki lupapäätöksessä edel-
lytetyt tarkkailutiedot ja raportit on toimitet-
tu. Puuttuvat tiedot pyydetään toiminnan-
harjoittajilta ja toimitetut tiedot tarkistetaan. 

Maa-ainesten ottamistoiminnasta saattaa 
valvontaviranomaiselle tulla myös valituksia 
ja ilmoituksia. Valvontaviranomaisen on sel-
vitettävä esitetyt asiat ja tarvittaessa ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 
Valitukset ja ilmoitukset ovat harvoin aiheet-
tomia ja niihin tulee reagoida nopeasti.

6.3  
Ottamisen seuranta  
ja tilinpitojärjestelmä

Maa-ainesten ottamisen ja sen vaikutusten 
seurannan järjestämiseksi ylläpidetään tieto-
järjestelmää (MAL 23b §), joka sisältää tar-
peelliset tiedot:
1)  maa-aineslain mukaisista luvista ja ilmoi-

tuksista, ja
2)  ottamisalueiden tilan seurannasta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä maa-aineslaissa 
tarkoitetun lupa- ja valvontaviranomaisen on 
toimitettava tietojärjestelmään hallussaan ole-
vat 1 momentin 1 kohdan mukaiset tiedot.

Maa-aineslaissa tarkoitetulla lupa- ja val-
vontaviranomaisella on salassapitosäännös- 
ten estämättä oikeus saada maksutta käyt-
töönsä tietojärjestelmästä valvonnan ja seu-
rannan kannalta tarpeelliset tiedot. Henki-
lötietojen käsittelyssä on noudatettava, mitä 
henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

Kuva 26. Ottamisalueen kaivutasoa voidaan valvoa 
tarkistusvaaituksilla.
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Tietojärjestelmää ylläpitävät alueelliset 
ympäristökeskukset ja Suomen ympäristö-
keskus. Ympäristöministeriö voi sopia, että 
tietojärjestelmän ylläpitoon osallistuu tarvit-
tavilta osin muu asiantuntijalaitos, jolla on 
tehtävän edellyttämä asiantuntemus. 

Ilmoittamislomakkeet on saatavana säh-
köisenä www.suomi.fi.

Kiviainesten tilinpito

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja ympäris-
töhallinto ovat yhteistyössä toteuttaneet kivi-
ainesten tilinpitojärjestelmän (KITTI). Tilinpi-
tojärjestelmä on osa GTK:n tiedonhallintajär-
jestelmää (www.geo.fi) ja sitä voidaan käyttää 
internetin välityksellä. Tilinpitojärjestelmästä 
saadaan tietoa maa-ainesten ottamisluvista 
ja ottamismääristä, ottamisalueiden rajauk-
sista sekä kulutusalueittain jäljellä olevien 
maa-ainesten laadusta ja määrästä, alueiden 
sijainnista ja mahdollisista maankäyttöra-
joituksista. Järjestelmä on tarkoitettu niin 
viranomaisten, kiviainesteollisuuden kuin 
yksittäisten kansalaistenkin käyttöön. Järjes-
telmän tavoitteena on turvata yhteiskunnan 
tarvitseman kiviaineshuollon tarpeet kestä-
vien periaatteiden mukaisesti ja samalla hel-
pottaa lupa- ja valvontaviranomaisten työtä. 
Kiviainesteollisuuden osalta järjestelmä hel-
pottaa sekä luvanhakuprosessia että vuosit-
taisten ottamisilmoitusten tekoa. Kansalais-
ten osalta maa-ainesten ottamiseen liittyvien 
tietojen saanti helpottuu. Lisäksi järjestelmä 
tulee palvelemaan tutkimus- ja seurantatar-
peita sekä alueidenkäytön suunnittelu- ja 
ohjaustarpeita. 

Maa-ainesten ottamistietojen osalta kiviai-
nesten tilinpitojärjestelmän tiedot perustuvat 
MAL 23 a §:n mukaisiin vuosi-ilmoituksiin. 
Kiviainesvarantotietojen osalta se kattaa ensi-
vaiheessa pääkaupunkiseudun kiviaineshuol-
toalueen, jossa käytetään noin kolmasosa ki-
viainesten kokonaiskulutuksesta Suomessa. 
Muiden keskeisten kulutusalueiden varanto-
tiedot saadaan mukaan tilinpitojärjestelmään 

koko maan osalta vuoteen 2012 mennessä 
(liite 7). Myös korvaavat materiaalit, kuten 
esimerkiksi kaivosten ja louhosten sivukivet 
sekä teollisuuden mineraalipitoiset sivutuot-
teet, on tarkoitus liittää osaksi tietojärjestel-
mää niiden hyötykäytön lisäämiseksi.

6.4  
Toimenpiteet  
erityistilanteissa

Toimenpiteet lupamääräysten 
rikkomistapauksissa

Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin 
maa-aineslain tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä taikka muutoin laiminlyödään niiden 
mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, 
valvontaviranomaisen on velvoitettava asi-
anomainen noudattamaan säännöksiä, pois-
tamaan	tai	muuttamaan	tehdyn	työn	vaiku-
tukset taikka palauttamaan	vallinnut	olotila. 
Velvollisuudet tulee täyttää sakon uhalla tai 
sillä uhalla, että tekemättä jätetty työ suorite-
taan laiminlyöjän kustannuksella. Jos virhe 
on vähäinen, toimenpiteisiin ei tarvitse välttä-
mättä ryhtyä. Teettämistoimenpiteet voidaan 
suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan 
tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. 
Valvontaviranomaisen teettämistoimenpitei-
tä koskevassa päätöksessä voidaan määrätä, 
että sitä on noudatettava ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi 
kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpa-
non.

Jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin 
maa-aineslain tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä taikka laiminlyödään niiden noudat-
taminen, valvontaviranomainen tai sen mää-
räämä viranhaltija voi keskeyttää	ottamisen 
sopivaksi katsottavalla tavalla. Myös alueel-
linen ympäristökeskus voi keskeyttää ottami-
sen silloin, kun ottaminen kohdistuu alueelle, 
jolla on luonnonsuojelun kannalta valtakun-
nallista tai muutoin huomattavaa merkitystä 
tai alueelle, jolla on merkitystä tärkeän tai 
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muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesialueen suojelun kannalta. Poliisivi-
ranomainen on velvollinen antamaan virka-
apua ottamisen keskeyttämiseen liittyvissä 
toimissa. Viranomaisvalvonnan kriteerien ja 
reagointikynnysten tulisi olla toiminnanhar-
joittajiin nähden tasapuolisia.

Valvontaviranomaisen maa-aineslain 1� §:n 
nojalla tekemässä päätöksessä voidaan mää-
rätä, että sitä on noudatettava ennen kuin se 
on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen 
voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöön-
panon. Sellaisesta yksinomaan täytäntöön-
panoa koskevasta hallinto-oikeuden päätök-
sestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen 
täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, 
saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
vain pääasian yhteydessä.

Lupaviranomainen voi muuttaa maa-ai-
neslain nojalla antamiaan lupamääräyksiä	
tai peruuttaa	luvan (16 §), milloin:
1)  lupamääräyksiä on jatkuvasti tai muu-

toin törkeästi rikottu;
2)  ainesten ottaminen on ennalta arvaamat-

tomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti 
ympäristöön, asutukseen tai luonnonolo-
suhteisiin; tai

3)  lupahakemuksessa on annettu vääriä tai 
virheellisiä tietoja tai selvityksiä.

Lupaviranomainen voi luvan voimassaolo-
aikana antaa päätöksellään suostumuksen 
poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväk-
sytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista 
lupamääräyksistä. Esimerkkinä vähäinen ot-
tamissuuntien  tai tukitoimintojen sijoittami-
sen muutos. 

Rangaistusseuraamuksista säädetään maa-
aineslain 17 §:ssä. Rangaistus vastoin maa-ai-
neslakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä tehdystä ympäristön turme-
lemisesta säädetään rikoslain �8 luvun 1–�  
§:ssä. ”Joka muulla tavalla tahallaan tai huo-
limattomuudesta ryhtyy ilman maa-aineslain 
mukaan vaadittavaa lupaa tai luvan vastai-
sesti ottamaan aineksia, laiminlyö luvassa 
määrätyt velvollisuutensa tai muutoin ottaa 
aineksia vastoin maa-aineslain säännöksiä 
on tuomittava maa-ainesrikkomuksesta sak-
koon. Näiden rikosten tuottaman taloudelli-
sen hyödyn ja rikosten tekemiseen käytetyn 
esineen tai muun omaisuuden tuomitsemi-
sessa menetetyiksi on noudatettava mitä ri-
koslain 2 luvun 16 §:ssä säädetään.”

Ilmoituksesta syytteen nostamiseksi sää-
detään maa-aineslain 18 §:ssä. Valvontavi-
ranomaisen on 17 §:ssä tarkoitetun teon tai 
laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta 
syyttäjäviranomaiselle syytteen nostamista 
varten. Ilmoitus saatetaan kuitenkin jättää 
tekemättä, jos tekoa olosuhteet huomioon 
ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleisen 
edun ole katsottava vaativan viranomaisen 
toimenpiteitä. Syytteen nostamisesta pääte-
tään esitutkinnan perusteella.

Luvanhaltijan konkurssi

Konkurssitilanteessa maa-ainesten ottamislu-
paan perustuva otto-oikeus raukeaa ja lupaan 
liittyvät velvoitteet on täytettävä jo otetun 
maa-ainesmäärän osalta. Lupaan perustuva 
oikeus ei kuitenkaan raukea, mikäli lupa siir-
retään kuuden kuukauden kuluessa toiselle 
tai mikäli konkurssipesä ilmoittaa jatkavansa 
luvanmukaista toimintaa. Tällöin siirtämisen 

Kuva 27. Mikäli ottamistoiminta on tapahtunut vastoin lupa-
määräyksiä, vallinnut olotila tulisi palauttaa. Toimenpiteet 
tilanteen korjaamiseksi eivät aina ole olleet riittäviä.
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tai jatkamisen osalta toimitaan kuten edellä 
toiminnanharjoittajan vaihtuessa (luku 5.6). 

Konkurssitilanteessa kunnan on tärkeää 
valvoa saatavansa (mm. vakuudet ja maksut) 
konkurssipesästä, jotta luvassa säädetyt vel-
voitteet voidaan hoitaa hyväksyttävästi sil-
loinkin, kun konkurssipesä ei jatka toimintaa 
eikä lupaa siirretä toiselle.

Ottajan korvausvelvollisuus ja 
yhteiskunnan lunastusvelvollisuus 

Maa-ainesten	ottajalla on velvollisuus kor-
vata vähäistä suuremmat vahingot ja haitat 
lähialueiden kiinteistöjen omistajille. Jos maa-
ainesten ottaminen alentaa viereisen tai lä-
histöllä olevan kiinteistön arvoa tai aiheuttaa 
muuta sellaista vahinkoa tai haittaa kiinteis-
tön käyttämiselle, mitä ei ole pidettävänä vä-
häisenä, on kiinteistön omistajalla ja haltijalla 
oikeus saada ainesten ottajalta täysi korvaus 
haitasta, joka ainesten ottamisesta hänelle ai-
heutuu. Mikäli korvauksesta ei sovita, niin 
korvausta on haettava viiden vuoden kulu-
essa vahingon tai haitan aiheutumisesta asi-
anomaiselta maanmittaustoimistolta. Jos ky-
symys on ympäristövahingoksi määritellystä 
vahingosta, sovelletaan lisäksi ympäristöva-
hinkolain säännöksiä. Mikäli kyse on vesilain 
mukaisesta vahingosta sovelletaan vesilain 
menettelyjä ja korvaussäännöksiä.

Maa-ainesten ottamisluvan epääminen voi 
joissakin tapauksissa johtaa	 yhteiskunnan	
lunastusvelvollisuuteen. Jos lupa ainesten 
ottamiseen on lainvoimaisesti evätty eikä 
maanomistaja voi käyttää maataan maa- ja 
metsätalouteen, rakentamiseen tai muuhun 
vastaavaan kohtuullista hyötyä tuottavaan 
tarkoitukseen, on kunta tai, jos alueella on 
luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista 
merkitystä, valtio velvollinen omistajan niin 
vaatiessa lunastamaan alueen (MAL 8 §).

Maa-aineslain 26 § koski pääasiassa ennen 
maa-aineslain voimaantuloa aloitettua otta-
mistoimintaa, jonka jatkaminen ratkaistiin 
maa-aineslain mukaisesti.
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7  Ottamisalueiden jälkihoito, kunnostus   
 sekä jälkikäyttö

Jälkihoidon tavoitteena on vähentää otta-
mistoiminnan haitallisia vaikutuksia ym-
päristöön, sopeuttaa ottamisalue ympäröi-
vään luontoon ja maisemaan sekä edistää 
ottamisalueen jälkikäyttömahdollisuuksia 
ja turvallisuutta. Jälkihoitotoimet esitetään 
ottamissuunnitelmassa. Mikäli ottamissuun-
nitelma on jälkihoidon osalta puutteellinen, 
ottamissuunnitelmaa on täydennettävä tai ot-
tamislupaan on liitettävä erikseen jälkihoitoa 
koskevat määräykset. Jälkihoito tehdään joko 
vaiheittain ottamisen aikana tai viimeistään 
ottamisen päätyttyä. Jälkihoidon kunnollinen 
toteuttaminen edellyttää, että alueen jälki-
käyttö on tiedossa. 

Useat vanhat ottamisalueet ovat jääneet 
kokonaan jälkihoitamatta ja osa niistä on kii-

Kuva 28. Pintamateriaalin levittäminen ottamisalueel-
le parantaa kasvillisuuden kasvuolosuhteita ja edistää 
pohjaveden suojelua.

Ja
ri

 R
in

ta
la

reellisen kunnostuksen tarpeessa. Ottamis-
alueiden kunnostuksen tavoitteena on vähen-
tää ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia 
maisemaan ja pohjaveteen. Vanhojen ottamis-
alueiden kunnostaminen on usein haastavaa 
ja kallista. Jälkihoidon ja kunnostuksen kus-
tannuksia on tarkasteltu yksityiskohtaisem-
min liitteessä 9.

7.1  
Jälkihoitotoimet

Jälkihoitotoimia ovat:
•  alueen siistiminen toiminnan päätyttyä
•  alueen muotoilu ja pintamateriaalin  

levitys
•  kasvillisuuden palauttaminen
•  alueelle soveltumattoman käytön  

estäminen.

Jälkihoitotoimia on tarkemmin käsitelty liit-
teessä 9. 

Soran ottamisalueilla jälkihoidon toteu-
tukseen vaikuttavat ympäristön luonnon- ja 
maisemansuojelullisten arvojen lisäksi ennen 
muuta alueen hydrogeologiset olosuhteet ja 
soveltuvuus vedenhankintaan. Pohjavesialu-
eilla samoin kuin maisemallisesti arvokkai-
den luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä 
asutuksen läheisyydessä sijaitsevat ottamis-
alueet tulee jälkihoitaa erittäin huolellisesti.

Erityisen haasteellisia jälkihoitokohteita 
ovat myös ottamisen seurauksena muodos-
tuneet tai esiin tulleet luontokohteet.
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Kuva 29. Pintamateriaa-
lilla on keskeinen mer-
kitys soran ottamis-
alueiden jälkihoidossa. 
Oikein rakennettu 
pintakerros muodostaa 
biologisesti aktiivisen 
kasvualustan, nopeut-
taa humuksen muodos-
tumista ja suojaa siten 
pohjavettä. Soran otta-
misalueen karkearakei-
sen pohjamaan päälle 
levitetään suodattava 
hiekkakerros ennen 
varsinaisen pintamate-
riaalin levittämistä. 

Murskelouhosten ja luonnonkivilouhimoi-
den jälkihoito suunnitellaan ja toteutetaan 
tapauskohtaisemmin kuin soran ottamisalu-
eilla. Näiden alueiden jälkihoidossa korostu-
vat turvallisuustekijät. Seinämiltä ja rinteiltä 
edellytetään pitkäaikaista pysyvyyttä. Toi-

saalta tulee varmistaa, että putoamisvaaran 
takia pääsy ottamisalueen mahdollisille jyr-
kille rinteille estetään. Pohjaveden suojelun 
kannalta louhokset ja louhimot eivät yleensä 
sijaitse yhtä kriittisillä alueilla kuin soran ot-
tamisalueet. 

'

'

'

'

'

'

'

''
'

''

'
'
'

'
'

'

'

'

'
'

Jälkihoidettu soranottoalue Jälkihoitamaton soranottoalue Luonnon-
tilainen
sora-alue

.
.

. .
... ...

.
.

.

. . . . .
.. .. .. ..

,.
. . .. ..

..
.

.
..

....
. . .,,..... ..

... ...
.

.....
....... .

.

....

.,..
. .. . ... ,.... .. . ...

.. . ., ,

,,,,,,,
,

,

,,
,

,

..
. .
... . .

.

.
. ,

,
,

,
,

. .
.
. . .

. .
.

.
.

.

.

.
.

.
.
. .

..
...

.
.

.

.

.
.
.
. .

.

. .
.
. .

.

.
.

.

.

.
.
.
. . .

.
.

.

. .
.

.

.
.

..

.
.. .

..

... .
.

.

.
..

.
.

.

.

.

. . .
.

.

.
.

.

.
.

alkuperäinen
maanpinta

suojaa pohjavettä
lika-aineilta

kasvillisuus vähäistä

maanoksen muodos-
tuminen hidasta

lika-aineet kulkeu-
tuvat pohjaveteen

vapohj de enp ni ta

nopeuttaa maan-
noksen kehittymistä

toimii kasvualustana

ei heikennä itse
pohjaveden laatua

aluskasvillisuus ja puusto
humuspitoinen hiekka 0,1-0,2m

0,5m

hidastaa eroosiota

rikastumiskerroksesta kuorittu maa
tai keskikarkea- karkea hiekka 0,2-0,3m

Kallio



52  Ympäristöhallinnon ohjeita  1 | 2009

7.2  
Vanhojen ottamisalueiden 
kunnostaminen

Suomessa on arviolta tuhansia kunnostusta 
vaativia vanhoja soran ottamisalueita, satoja 
vanhoja louhoksia ja louhimoita sekä kymme-
nittäin vanhoja louhimoiden sivukivikasoja. 
Näiden alueiden kunnostamiseen on viime 
vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Ym-
päristöhallinto on selvittänyt ottamisalueiden 
ympäristöllistä tilaa ja kunnostustarvetta 
erillishankkeissa, joissa vanhojen ottamis-
alueiden kunnostustarvetta on arvioitu ta-
pauskohtaisesti. Kunnostustarve kohdistuu 
ennen muuta maisemakuvan siistimiseen, 
turvallisuuden parantamiseen sekä pohjave-
den suojelutoimiin.

Vanhat hoitamattomat ottamisalueet ovat 
yleinen ongelma. Ne ovat jääneet maanomis-
tajan tai alueen uuden käyttäjän vastuulle 
eikä niihin kohdistu maa-aineslain edellyttä-
mää jälkihoitovelvoitetta. Viime vuosina joi-
takin vanhoja ottamisalueita on kunnostettu 
valtion ympäristötöinä sekä osin Euroopan 
aluekehitysrahaston rahoituksella alueelli-
sissa yhteistyöhankkeissa. Myös kunnat ja 
pohjaveden ottajat ovat kunnostaneet joitakin 

Kuva 30. Vanhat soran ottamisalueet voivat olla tärkeitä 
elinympäristöjä esimerkiksi törmäpääskyille. Törmäpääskyn 
pesien hävittäminen pesintäkauden aikana on kielletty.

Ja
ri

 R
in

ta
la

vanhoja ottamisalueita. Joissakin tapauksissa 
vanha hoitamaton ottamisalue on yhdistet-
ty uuteen ottamisalueeseen, jolloin niiden 
jälkihoito on käsitelty uuden ottamisalueen 
lupahakemuksen yhteydessä. Ottamisaluei-
den kunnostamista on käsitelty tarkemmin 
liitteessä 9. 

7.3  
Luonnon monimuotoisuus 
jälkihoidossa ja 
kunnostuksessa

Vanhoille soran ottamisalueille sekä lou-
hoksille ja louhimoille on saattanut muo-
dostua luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeitä uhanalaisten tai harvinaisten 
eläinten ja kasvien elinympäristöjä. Soran 
ottamisalueiden jyrkkiin rinteisiin on voinut 
syntyä esimerkiksi törmäpääskyn pesäyh-
dyskuntia. Vanhat ottamisalueet voivat olla 
myös taantuneen kangaskiurun ja kivitas-
kun pesimäympäristönä. Etelään viettävillä 
paahderinteillä elää monimuotoinen ja ym-
päristöönsä erikoistunut eliölajisto, joka on 
muun muassa soran ottamisen, metsäpalojen 
tehokkaan torjunnan ja rakentamisen seu-
rauksena taantunut ja tullut uhanalaiseksi. 
Paahderinteille sopeutunut eliölajisto – kasvit 
ja monet hyönteiset – tarvitsevat elääkseen 
paljasta kivennäismaata sekä runsaasti valoa 
ja lämpöä. Monille hyönteislajeille elinehto 
ovat myös niiden ravintona käyttämien kas-
vien runsaat esiintymät. Tällaiset olosuhteet 
voivat olla nykyisin esimerkiksi teiden ja ra-
tojen varsilla, pienlentokentillä ja vanhoilla 
sorakuopilla. Ottamisalueille tulisikin mah-
dollisuuksien mukaan jättää ja varta vasten 
muotoilla etelään viettäviä hiekkaisia rintei-
tä avoimiksi paahderinteiksi. Paahderinteitä 
voidaan perustaa, mikäli siitä ei ole haittaa 
pohjavedelle.

Ottamisalueen rinteistä on saattanut pal-
jastua myös geologisesti merkittäviä poikkileik-
kauksia, joilla voi olla maa- tai kallioperän 
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syntyhistoriaa kuvaavaa luonnontieteellistä 
ja opetuksellista merkitystä. Mikäli ottamis-
alueella on arvokkaita luonto- tai geologi-
sia kohteita, tulee ottamisalueen kunnostus 
suunnitella siten, etteivät ne tuhoudu. Luon-
non monimuotoisuuden huomioimista otta-
mistoiminnassa on tarkasteltu yksityiskohtai-
semmin liitteessä 8.

7.4  
Ottamisalueiden jälkikäyttö

Maa-ainesten ottamisalueiden jälkikäyt-
töön vaikuttaa muun muassa ympäristö- ja 
maisemavaatimukset, maankäytön suun-
nittelutilanne sekä ottamisalueen geotekni-
set ominaisuudet. Esimerkiksi louhimoille 
soveltuva jälkikäyttö ei välttämättä sovellu 
soran ottamisalueelle. Toisaalta asutuskeskus-
ten läheisyydessä sijaitseville ottamisalueille 
voidaan suunnitella yhdyskuntarakennetta ja 
maankäytön suunnittelua palvelevaa käyttöä. 
Ottamisalueiden jälkikäyttömahdollisuuksia 
on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin liittees-
sä 9.

Kuva 31. Ottamisalueita voidaan kunnostaa myös 
uimakäyttöön sellaisilla alueilla, joilla ei ole pohja- 
veden pilaantumisvaaraa.

Kuva 32. Kangasajuruoho kuuluu kissankäpälän 
ohella paahderinteiden peruslajeihin. Lajia voidaan 
pitää paahderinteiden avainlajina, sillä kymmenet 
hyönteislajit ovat siitä riippuvaisia. 
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Kuva 33. Metsätalous on yleisin ja pohjaveden kan-
nalta myös suositeltavin ottamisalueiden jälkikäyt-
tömuoto.
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8 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma  
 on uusi vaatimus

Euroopan yhteisön kaivannaisjätedirektiivin 
(2006/21/EY) säännökset on pantu täytän-
töön kaivannaisjätteistä annetulla valtio-
neuvoston asetuksella (379/2008), joka tuli 
voimaan 13.6.2008. Direktiivin edellyttämät 
laki- ja asetuksentasoiset täytäntöönpano-
säännökset on tehty myös ympäristönsuoje-
lulakiin (86/2000) ja -asetukseen (169/2000), 
maa-aineslakiin (555/1981) ja asetukseen 
maa-ainesten ottamisesta (926/2005) sekä 
pelastuslakiin (�68/2003) ja valtioneuvoston 
päätökseen kaatopaikoista (861/1997). Edellä 
mainitut laintasoiset säädösmuutokset tulivat 
voimaan 1.6.2008 ja asetukset 13.6.2008.

Vaatimus kaivannaisjätteen jätehuolto-
suunnitelmasta koskee muun ohella maa-ai-
neslain (5 a § ja 16 b §) nojalla tapahtuvaa 
maa-ainesten ottamista  sekä ympäristönsuo-
jelulain (103 a §) tarkoittamaa kivenlouhimoa, 
muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
tulee esittää maa-aineslain mukaisen lupa-
hakemuksen yhteydessä myös silloin, jos 
maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamis-
suunnitelmaa (5 §:n 1 mom). 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, jo-
ten kotitarveotosta suunnitelmaa ei vaadita. 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 
koskeva vaatimus ei koske ottamistoimintaa, 
joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on 
tehty ennen 1.6.2008.

Kaivannaisjätteen	käsite määritellään ym-
päristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain 
�5 a §:n 1 momentin mukaan kaivannaisjät-

teellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä 
luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epä-
orgaanisen aineksen irrotuksessa tai sen va-
rastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalos-
tamisessa syntyvää jätettä. Kaivannaisjätteitä 
ovat siten varsinaisen kaivannaistoiminnan 
erilaiset maa- ja kallioperän ainekset, jos ne 
muutoin täyttävät jätteen tunnusmerkit. 

Maa-ainesten ottamisen yhteydessä synty-
viä kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi 
ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, selkey-
tys- ja pesulietealtaiden lietteet, kivituhka ja 
vastaavat ainekset. Kaivannaisjätteitä eivät 
ole esimerkiksi koneiden huollossa syntyvät 
tai ottamisalueella muun toiminnan yhteydes-
sä syntyvät yhdyskuntajätteet. Maa-ainesten 
ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat 
yleensä pilaantumattomia sekä pysyviä maa-
aineksia ja niitä voidaan käyttää ottamisalu-
eiden jälkihoidossa tai hyödyntää ja jalostaa 
muualla kiviainestuotannossa ja erilaisissa 
rakennushankkeissa. Pysyvä kaivannaisjäte ja 
pilaantumaton maa-aines on määritelty edellä 
mainitun kaivannaisjäteasetuksen 2 §:n 2 ja 3 
kohdissa. 

Kaivannaisjätteen	 jätehuoltosuunnitel-
man	 laatimisen	 perustavoitteet	 ovat jättei-
den synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen 
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsit-
tely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman 
tavoitteista ja sisällöstä säädetään kaivan-
naisjätteistä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 3 ja � §:ssä. Jätehuoltosuunnitelman 
määrämuotoisuudesta ei ole erikseen säädet-
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Kuva 34. Ottamistoimin-
nassa syntyvällä pilaan-
tumattomalla kaivan-
naisjätteellä tarkoitetaan 
kallio- ja maaperän 
pintakerroksen kasvi- ja 
mineraaliperäisiä maa-
aineksia. Pintakerroksen 
alapuolella olevasta maa-
aineksesta (kallio, sora, 
hiekka ja muut kiviainek-
set) syntyvä  kaivannais-
jäte on yleensä pysyvää 
eli inerttiä ainesta.

ty, joten se voi olla vapaamuotoisesti laadit-
tu. Ilmoitusmenettelyn nopeuttamiseksi ja 
suunnitelmien laatimisen yhtenäistämiseksi 
on kuitenkin suositeltavaa, että kaivannais-
jätteen jätehuoltosuunnitelma esitetään tätä 
tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
-lomake on saatavissa internet -osoitteista 
www.ymparisto.fi/lomakkeet ja www.kun-
nat.net/yty >Ympäristönsuojelu > Maa-ai-
nesasiat. 

Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kai-
vannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja 
ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan 
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman 
tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjät-
teen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen 
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätealueeseen 
ei sovelleta kaatopaikkaa koskevia sään-
nöksiä (VNp kaatopaikoista 2 §). Kaivan-
naisjätteen jätealueeseen ei tule myöskään 
yleensä hakea erikseen ympäristölupaa, jos 
kyse on maa-ainesten ottamisen yhteydessä 
syntyvän pilaantumattoman maa-aineksen 
tai pysyvän kaivannaisjätteen jätealueista. 
Kaivannaisjätteen jätealueen luvanvaraisuu-
desta säädetään ympäristönsuojeluasetuksen  
1 §:n 3 momentissa sekä � §:ssä, josta viitataan 
kaivannaisjäteasetuksen 1 §:n 2 momenttiin. 
Sen sijaan esimerkiksi kivenlouhimoiden 
sivukiven läjitysalueet edellyttävät yleensä 
ympäristölupaa, vaikka kiviaines olisi pysy-
vää jätettä.  Kaivannaisjätteen sijoittamiseen 
käytetyn alueen luvassa edellytettävistä mää-

räyksistä säädetään ympäristönsuojelulain  
�5 a §:n 2 momentissa.

Kaivannaisjätteen jätealueesta esitetään 
tiedot sen perustamisesta, hoidosta, ympä-
ristövaikutuksista ja käytöstä poistamisesta. 
Kaivannaisjätteen jätealueesta voidaan il-
moittaa myös edellä mainitulla kaivannais-
jätteen jätehuoltosuunnitelmalomakkeella. 
Kaivannaisjätteen jätealueen sijainti osoite-
taan lomakkeen liitekartalla mittakaavassa 
1:2 000–1:10 000 (kts. liite �). 

Kaivannaisjätteen jätealueen ympäristölu-
vanvaraisuudesta on säädetty erikseen ym-
päristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentissa. 
Jotta jätealueeseen tulisi hakea ympäristölu-
paa, toiminnan tulisi olla ammattimaista tai 
laitosmaista jätteen käsittelyä. 

Maa-ainesten	ottamislupaa	ja	ympäristö-
lupaa	on	täydennettävä mikäli jo voimassa 
olevassa maa-ainesten ottamisluvassa tai ki-
venlouhimoa ja kivenlouhintaa koskevassa 
ympäristöluvassa ei ole esitetty kaivannais-
jätteen jätehuoltosuunnitelmaa tai kaivan-
naisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vastaavia 
tietoja eikä toiminta muutoinkaan vastaa jä-
tehuoltosuunnitelman vaatimuksia. Jos otta-
mistoiminta on edellyttänyt ympäristölupaa, 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esi-
tetään ympäristöluvan valvontaviranomaisel-
le ja tarvittavat muutokset tehdään ympäris-
tölupaan. Maa-aineslupia ja ympäristölupia 
valvovat viranomaiset varmistavat, että mo-
lemmat tahot ovat tietoisia kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmasta.

Kuntta

Irtomaa

Kallio, sora, hiekka ja muut kiviainekset
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Kuvat 35 a–b. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä 
syntyviä kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi 
ottamisalueiden (a) sivukivet ja (b) pintamaat.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 
koskeva täydentäminen voidaan tehdä esi-
merkiksi vuosi- tai valvontatarkastuksen 
yhteydessä, jolloin toiminnanharjoittaja voi 
esittää valvontaviranomaiselle edellä maini-
tun kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
ma -lomakkeen asianmukaisesti täytettynä. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman 
vastaanottamisesta ei tehdä hallinnollista 
päätöstä vaan se merkitään tiedoksi tarkas-
tuspöytäkirjaan. 

 Koska maa-aineslain mukaisella ottamis-
luvalla ja ympäristönsuojelulain ympäristö-
luvalla ei ole keskinäistä edellytyssuhdetta, 
on tarkoituksenmukaista ja suositeltavaa, että 
myös kiven louhinnalle haetaan ensin maa-ai-
neslain mukainen ottamislupa, johon liitetään 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Täl-
löin louhimisen ja ottamisalueelle sijoitetta-
van murskaamon ympäristöhaitat on mah-
dollista selvittää jo maa-aineslain mukaisen 

lupahakemuksen yhteydessä. Louhinnan ja 
louhimon kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-
nitelman varsinainen hyväksyntä tehdään 
kuitenkin maa-aineslain 5 a §:n 3 momentin 
mukaisesti ympäristöluvan yhteydessä.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
esitetään vain kerran samaa hanketta koske-
vien lupamenettelyjen yhteydessä. Päällek-
käisyyksien välttämiseksi maa-ainesten otta-
misluvan ja ympäristöluvan valmistelijoiden 
tulee siten lupia käsitellessään tarkistaa, onko 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esi-
tetty tai hyväksytty mahdollisesti jo aikaisem-
man luvan yhteydessä.

Kaivannaisjätteen	jätehuoltosuunnitelma	
on	 arvioitava	 ja	 tarvittaessa	 tarkistettava	
maa-ainesten ottamisluvan haltijan ja ym-
päristönsuojelulain tarkoittaman toiminnan-
harjoittajan toimesta ensimmäisen arviointi- 
ja tarkistuskerran jälkeen vähintään viiden 
vuoden välein. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että suunnitelmaa tulee tarkistaa vastaamaan 
olemassa olevaa toimintaa ottaen huomioon 
samalla myös mahdollisuudet jätehuollon 
parantamiseen. Kaivannaisjätehuoltosuun-
nitelman arvioinnista ja tarkistuksesta tulee 
tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Val-
vontaviranomainen ei tee ilmoituksen joh-
dosta hallintopäätöstä. 

Valvontaviranomainen voi kuitenkin ryh-
tyä tarvittaessa toimiin, jos tarkistus vaatii 
kaivannaisjätehuoltosuunnitelman muutta-
mista. Tällöin lupaviranomainen voi maa-ai-
neslain 16 §:n ja ympäristönsuojelulain 58 ja 
59 §:n nojalla tarvittaessa muuttaa lupaa tai 
peruuttaa luvan. 
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Liite 1

Maakunnallinen kiviaines- ja pohjavesivarojen käytön suunnitelma

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT) sisältävät muun ohella luonnonvarojen 
kestävää käyttöä edistävät yleistavoitteet ja 
kiviainesten ottamista koskevat erityistavoit-
teet. Kiviainesten riittävyys tulisi turvata pit-
källe tulevaisuuteen vaarantamatta luonnon 
monimuotoisuutta. Kiviainesten ottamiseen 
ja käyttöön liittyvät eturistiriidat tulisi sovit-
taa yhteen alueidenkäytön suunnittelussa. 
Ristiriitoja kiviainesten käytön, pohjaveden 
suojelun sekä muiden maankäyttötarpeiden 
välillä on selvitetty ja sovitettu yhteen maa-
kunnallisilla kiviaines- ja pohjavesivarojen 
käytön selvityksillä ja suunnitelmilla.

Maakunnallinen kiviaines- ja pohjavesiva-
rojen käytön suunnitelma edellyttää riittävät 
perustiedot:
•  kiviainesmuodostumien sijainnista ja 

kiviainesten määrästä ja laadusta
•  kiviainesten ottamisalueiden sijainnista ja 

tilasta
•  kiviainesten kulutuksesta ja kulutuksen 

kehityksestä
•  luonnon kiviainesta korvaavista aineksis-

ta (tuhkat, kuonat, kaivosten ja louhi-
moiden sivukivet sekä kiviainespitoiset 
rakennusjätteet)

•  pohjavesialueiden sijainnista ja luokituk-
sesta

•  pohjavesivarantojen määrästä, kulutuk-
sesta ja kulutuksen kehityksestä

•  pohjavedenottamoiden sijainnista sekä 
suoja-alueista ja pohjavesialueiden suoje-
lusuunnitelmista

•  luonnon- ja maisemasuojelun kannalta 
arvokkaista alueista

Suunnitelmalla on lupahakemuksia oh-
jaava vaikutus alueille, joilla kiviainesten 
ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 
tarkoittamien rajoitusten kanssa. Maakunnal-
linen suunnitelma luo osaltaan edellytykset 
yleispiirteiselle kaavoitukselle ja muulle alu-
eiden käytön suunnittelulle.

Maakunnallista kiviainesten käytön suun-
nittelua on tehty muun muassa ympäristö-
ministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen 
ohjaamassa POSKI -projektissa (Pohjavesien 
suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovitta-
minen). Projektissa on koottu ja täydennetty 
tietoja sora- ja kallioalueiden kiviainesten 
määrästä ja laadusta, niiden geologisista, 
biologisista ja maisemallisista arvoista se-
kä soveltuvuudesta vedenhankintaan ja 
kiviaineshuoltoon. Projektissa on tehty myös 
kiviainesten kulutusennusteet ja selvitetty 
tutkimusalueilla olevat luonnon kiviainesta 
korvaavat materiaalit, kuten rakennuskivi-
louhimoiden sivukivet sekä energiantuotan-
tolaitosten tuhkat ja kuonat. Alueet on arvo-
tettu maa-aineslain, ympäristönsuojelulain, 
vesilain, luonnonsuojelulain, muinaismuisto-
lain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä metsä-
lain ympäristökriteerien avulla, jonka jälkeen 
alueille on määritelty niiden pääasiallinen 
käyttötarkoitus.

Projektin lopputuloksena kiviainesalueet 
on luokiteltu ottamistoiminnan soveltuvuu-
den perusteella kolmeen soveltuvuusryh-
mään:
1)  maa-aineksenottoon soveltumattomat 

alueet,
2)  maa-aineksenottoon osittain soveltuvat 

alueet ja
3)  maa-aineksenottoon soveltuvat alueet.
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Rakennuskivituotantoa palvelevia maakun-
nallisia rakennuskivivarojen selvityksiä teh-
dään yhteistyössä Geologian tutkimuskes-
kuksen, maakuntien liittojen, kuntien ja alan 
yrittäjien kesken. Myös rakennuskivivarojen 
selvitysten tulisi perustua laajempaan alu-
eelliseen luonnonvarasuunnitteluun, jossa 
on riittävällä tarkkuudella selvitetty myös 
näiden alueiden geologiset, biologiset ja mai-
semalliset arvot.

Pohjaveden suojaamiseksi voidaan laatia 
koko pohjavesialuetta koskeva suojelusuun-
nitelma. Suojelusuunnitelman laatiminen tai 
laadituttaminen on ensisijaisesti kunnan ja 
pohjavedenottajan tehtävä.

Maakunnalliset suunnitelmat 
kaavoituksen pohjana

Maakunnalliset kiviaines- ja pohjavesivaro-
jen käytön suunnitelmat voivat olla pohjana 
kaavojen laadinnassa edellyttäen, että ne ovat 
asianmukaisia ja täyttävät kaavaselvityksille 
asetetut vaatimukset (MRL 9 §). Esimerkiksi 
maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota muun muassa alueiden 
käytön ekologiseen kestävyyteen, vesi- ja 
maa-ainesvarojen kestävään käyttöön sekä 
maisema- ja luonnonarvojen vaalimiseen 
(MRL 28 §). Tutkimuksia täydentämällä maa-
kunnallinen suunnitelma voidaan tarkentaa 

POSKI-luokitellut geologiset muodostumat ja pohjavesialueet 
Uudellamalla ja Itä-Uudellamaalla

Kuva 1. Maankäytön suunnittelun lähtökohtana on luonnonvarojen ja ympäristön kestävän käytön tukeminen. 
Esimerkkinä on POSKI-projektin alueellinen kiviaines- ja pohjavesivarojen suojelun ja käytön suunnitelma.
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kunnan maa-aines- ja pohjavesivarojen käy-
tön suunnitelmaksi, joka antaa yksityiskoh-
taisempaa tietoa kunnan alueidenkäytön 
suunnittelua varten.

Vahvistetut maakuntakaavat sekä oikeus-
vaikutteiset yleiskaavat ovat tärkeitä tietoläh-
teitä, kun lupahakemuksen kohteina olevien 
alueiden maisemallisia ja luonnonsuojelul-
lisia arvoja arvioidaan. Kaavamerkintä ker-
too alueen varausperusteen ja antaa viitteitä 
suojelutarpeesta ja esimerkiksi aluevarausten 
suhteesta maa-ainesten ottamiseen.

Maakuntakaavassa voidaan osoittaa muun 
muassa maa-ainesten ottamiseen soveltuvia 
alueita tai arvokkaita harju- ja kallioalueita.  
Maakuntakaavassa maa-ainesten ottamiseen 
soveltuviksi osoitetuilla alueilla maa-ainesten 
ottamiseen on todennäköisesti mahdollista 
tietyin ympäristöllisin edellytyksin, mutta 
ottamisaluevaraus ei ole maa-ainesten otta-
misluvan tae. Vastaavasti arvokkaat geolo-
giset muodostumat ilmaisevat, että alueella 
on maisema- ja luonnonarvoja, jotka maa-ai-
neslupaharkinnassa on otettava huomioon. 
Maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa 
maakuntakaava toimii tausta-aineistona muun 
aineiston ohella, kun maa-ainestenoton edelly-
tyksiä arvioidaan. Maa-ainesluvan myöntämi-
sen edellytyksistä säädetään maa-aineslaissa, 
eikä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva 
kaavoitus mene tältä osin maa-ainesten otta-
mista koskevan erityislainsäädännön edelle.

Maakuntakaavassa maa-ainesten ottami-
seen soveltuviksi osoitettujen alueiden raja-
ukset ovat yleispiirteisiä. Maa-aineksen laatua 
koskevat tiedot perustuvat myös yleispiirtei-
seen arvioon, joten lupahakemusvaiheessa 
jokainen toimija selvittää ja vastaa itse han-
kekohtaisesti ainesten laatuvaatimukset, 
hankkeen liiketaloudelliset edellytykset sekä 
hankkeen ympäristövaikutukset muun muas-
sa asutukseen, luontoon ja maisemakuvaan

Kunnassa maankäyttöä ohjataan ja toimin-
toja sovitetaan yhteen yleis- ja asemakaavoi-
tuksella. Maakuntakaavan keskeiset periaat-
teet ja maakuntakaavassa esitetyt maakun-
nalliset tai seudulliset kaavaratkaisut ovat 
kuntakaavoituksen lähtökohtana. Yleiskaava 
voidaan laatia sisällöltään ja oikeusvaikutuk-
seltaan erilaisten tilanteiden mukaisesti. Oi-
keusvaikutteinen yleiskaava ohjaa yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua ja viranomaisten 
toimia ja sillä on myös yksityisiin maanomis-
tajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia.

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan 
alueella. Alueiden käytön suunnittelujärjes-
telmän periaatteena on kuitenkin, että yleis-
piirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa yksityiskohtaisempia kaavoja. 
Näin ollen maakuntakaavan alueiden käyt-
töä koskevat periaatteet ja siinä osoitetut alu-
eidenkäyttöratkaisut ovat kunnan kaavoituk-
sen perustana.

Yksityiskohtainen maankäytön ohjaami-
nen tapahtuu kunnissa maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisilla asemakaavoilla. Alueella, 
jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvai-
kutteinen yleiskaava, on katsottava maa-ai-
neslain 3 §:n 1 momentin säädösten lisäksi, 
ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä 
kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turme-
le kaupunki- tai maisemakuvaa.
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Liite 2 

Suojeluohjelmat ja luontoinventoinnit lupaharkinnan tausta-aineistona

Maisema- ja luontoarvoista on saatavissa 
tietoa ensi sijassa ympäristöhallinnon suoje-
lualueita ja -ohjelmia sekä suojeltavia luonto-
tyyppejä ja lajeja koskevista tietorekistereistä 
ja julkaisuista. Maa-aineslain 7 §:n tarkoitta-
maa valtakunnallista tai muutoin huomatta-
vaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta on 
valtioneuvoston hyväksymillä suojeluohjel-
mien alueilla sekä sellaisilla luontokohteilla, 
jotka ympäristöhallinnon inventoinneissa on 
todettu luonnon ja maisemansuojelun kan-
nalta valtakunnallisesti arvokkaiksi. Pohja-
vesien suojelun kannalta merkittäviä alueita 
ovat ympäristöhallinnon luokittelemat poh-
javesialueet. Valtioneuvosto on vuoden 2008 
loppuun mennessä tehnyt seuraavat alueiden 
suojelua ja hoitoa koskevat päätökset ja hy-
väksynyt seuraavat valtakunnalliset suoje-
luohjelmat:
• Kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehit-

tämisohjelma
• Soidensuojelun perusohjelma
• Lintuvesien suojeluohjelma
• Harjujensuojeluohjelma
• Lehtojensuojeluohjelma
• Rantojensuojeluohjelma
• Vanhojen metsien suojeluohjelma
• Valtakunnallisesti arvokkaiden maise-

ma-alueiden suojelua ja hoitoa koskeva 
päätös

• Natura 2000-verkoston Suomen ehdotus

Valtakunnalliset suojeluohjelmat toteutetaan 
pääosin luonnonsuojelulain nojalla perus-
tamalla niistä luonnonsuojelulain mukaisia 
suojelualueita. Poikkeuksen muodostavat 
harjujensuojeluohjelma, maisema-alueiden 
suojelua ja hoitoa koskeva päätös ja suojeluoh-

jelmien ulkopuoliset Natura 2000-verkoston 
alueet. Harjujensuojeluohjelman alueiden 
suojelu toteutetaan pääosin maa-aineslain 
nojalla lupamenettelyn kautta. Arvokkaiden 
maisema-alueiden sekä suojeluohjelmien ul-
kopuolella olevien Natura-verkoston alueiden 
suojelua ja hoitoa toteutetaan luonnonsuoje-
lulain ohella myös maankäyttö- ja rakennus-
lain sekä muun lainsäädännön avulla.

Lakisääteisiä suojelualueita ovat:
• Luonnonpuistot
• Kansallispuistot
• Muut suojelualueet (esimerkiksi soiden-

suojelualueet, lehtojensuojelualueet, lin-
tuvesien suojelualueet, vanhojen metsien 
suojelualueet, luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaiset luontotyyppien suojelualueet)

• Yksityismaiden luonnonsuojelualueet
• Erämaa-alueet
• Koskiensuojelulain mukaiset alueet

Oman ryhmänsä muodostavat luonnonsuoje-
lulailla perustetut maisema-alueet, joita 2008 
loppuun mennessä on perustettu kolme: 
Suomussalmen Vienalaiskylien, Sallan Sai-
jankylän ja Raaseporin (entinen Tammisaa-
ri) Skärlandetin maisema-alueet. Maisema- 
alueilla maa-ainesten ottamisen edellytykset 
määräytyvät alueille laadittavien hoito- ja 
käyttösuunnitelmien kautta.

Maa-aineslain lupamenettelyn kannalta 
keskeisiä ympäristöhallinnon selvityksiä ja 
inventointeja ovat:
• Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon 

yhteensovittamisselvitykset
• Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus
• Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
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• Valtakunnallisesti arvokkaat moreeni-
muodostumat

• Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja 
rantakerrostumat

• Kallioperän suojelu- ja opetuskohdein-
ventointi

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuusar-
viointi

• Suomen lajien uhanalaisuus 2000 (päivi-
tettävänä, uusi julkaisu vuonna 2010)

• Valtakunnallinen pienvesikartoitus
• Erityistä suojelua vaativat vesistöt

Valtakunnallisista suojeluohjelmista, suoje-
lualueista ja inventoinneista saa tietoa alu-
eellisista ympäristökeskuksista, maakuntien 
liitoista ja kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisilta. Myös Suomen ympäristökeskuk-
sella, Metsähallituksen luontopalveluilla, 
Luonnontieteellisellä keskusmuseolla ja Geo-
logian tutkimuskeskuksella on tietoaineistoja, 
joilla voi olla merkitystä harkittaessa alueen 
soveltuvuutta maa-ainesten ottamiseen. 
Aiheeseen liittyviä keskeisiä tietojärjestel-
miä ovat ympäristöhallinnon ympäristö- ja 
paikkatietopalvelu OIVA ja Geologian tutki-
muskeskuksen kiviainesten tilinpitopalvelu 
KITTI. Lisäksi osalla kunnista on omia paik-
katietoaineistoja.
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Liite 3 

Ottamissuunnitelman sisältö 

Ottamissuunnitelmassa kuvataan ottamisen 
lähtötilanne sekä  suunnittelualueen nykytila 
ja selostetaan miten ottaminen on tarkoitus 
järjestää. Suunnitelmassa kuvataan ottamisen 
mahdolliset vaikutukset ympäristöön, miten 
ottamisen vaikutukset on arvioitu ja esitetään 
toimenpiteet haitallisten vaikutusten vähen-
tämiseksi. Ottamissuunnitelmaan kuuluvat 
keskeisesti kartat ja leikkauspiirrokset. Seu-
raavissa kappaleissa selostettavat asiat on 
esitetty siinä järjestyksessä kuin niitä yleensä 
ottamissuunnitelmissa käsitellään.

Suunnittelualueen kuvaus

Suunnittelualueen kuvauksessa ilmoitetaan 
lyhyesti tiedot suunnittelualueeseen kuulu-
vista tiloista, rajanaapureista ja hakijan hal-
lintaoikeudesta alueeseen ja esitetään tiedot 
alueen luonnonolosuhteista ja siitä  onko alu-
eella kaunista maisemakuvaa, luonnon mer-
kittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonno-
nesiintymiä. Tietojen tulisi perustua alueelle 
laadittuun luonto- ja maisemaselvitykseen. 
Jos alueella ei selvitysten mukaan ole edel-
lä mainittuja ympäristöarvoja, myös siitä on 
syytä mainita ottamissuunnitelmassa.

Pohjavesiolosuhteet kuvataan sekä otta-
missuunnitelman selostuksessa että suunni-
telmakartoilla. Kuvaukset laaditaan aina hie-
kan ja soran ottamishankkeissa ja soveltuvin 
osin myös laajoissa kallion ottamishankkeissa 
sekä harkinnan mukaan myös muiden maala-
jien ottamishankkeissa. Pohjavesiolosuhteista 
kuvataan  seuraavat  kohdat:

• pohjavesialueen nimi ja luokka, pohjave-
den pinnankorkeudet ja päävirtaussuun-
nat sekä mahdolliset purkautumispaikat

• lähellä sijaitsevat talousvesikaivot, 
lähteet, pohjavedenottamot ja niiden 
mahdolliset suoja-aluerajaukset ja -mää-
räykset

• pohjaveden havaintopaikat, pinnankor-
keus, erityisesti ylin pinnankorkeus, vir-
taussuunnat ottamisalueella ja verrattuna 
pohjavedenottamoihin ja lähikaivoihin 

Tärkeitä esitettäviä tietoja ovat myös ottamis-
alueen ja sen ympäristön asutus, nykyinen 
maankäyttö, kaavoitustilanne sekä kaava-
määräykset ja niiden vaikutukset suunnitel-
tuun maa-ainesten ottamiseen. Mikäli kysees-
sä on vanha ottamisalue tulee selvittää aiem-
mat ottamisluvat, otetut maa-ainesmäärät 
sekä soran ottamiseen liittyvien tarkkailujen 
keskeiset tulokset. 

Mikäli lupaa haetaan rantavyöhykkeelle 
sijoittuvalle ottamisalueelle, tulee ottamis-
suunnitelmassa aina esittää tälle perustelut 
ja erityiset syyt. Myös mahdolliset muinais-
jäännökset tulee huomioida suunnitelmassa.

Ottamistoiminta  
ja sen järjestäminen

Ottamisen järjestämisen osalta suunnitelmas-
sa esitetään ottamisen valmistelu sekä otta-
misen toteutus ja vaiheistus. Suunnitelmasta 
tulee käydä ilmi myös suunniteltu ottamisen 
kokonaisaika. Lisäksi voidaan esittää vuotui-
sia ja päivittäisiä ottamisaikoja.
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Suunnitelmassa esitetään tiedot ottamis-
alueen pinta-alasta sekä otettavan maa-ai-
neksen laadusta ja kokonaismäärästä. Mää-
rät ilmoitetaan kiintokuutiometreinä (k-m3). 
Maa-ainesten laatu ilmoitetaan käyttämällä 
samaa ryhmittelyä  kuin vuosittain kunnan 
valvontaviranomaiselle tehtävässä ilmoituk-
sessa otetuista maa-ainesmääristä. Ryhmit-
tely on:
• sora ja hiekka
• kalliokiviaines (murske, louhe)
• rakennuskivi ja muu tarvekivi
• moreeni
• siltti ja savi
• eloperäiset maalajit (multa,lieju)

Suunnitelmassa esitetään otettavan maa-ai-
neksen pääasialliset käyttökohteet joko ar-
vioituna prosenttiosuuksina tai sanallisesti 
kuvattuna. Maa-ainesten käyttötarkoituksia 
ovat esimerkiksi:
• asfalttituotanto
• betonituotanto
• rakennuskivituotanto
• raidesepeli
• teiden rakentaminen  ja tienpito
• täytöt
• muu käyttötarkoitus 

Ottamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi 
tutkimukset tai selvitykset, joiden pohjalta 
laatu- ja määräarviot on laadittu sekä tarvit-
taessa erilaatuisten ainesten sijainti ja kerros-
paksuudet ottamisalueella. Suunnitelmassa 
esitetään myös arviot kaivannaisjätteen mää-
rästä ja laadusta sekä toimenpiteistä niiden 
vähentämiseksi. 

Käytettävistä työkoneista ja -laitteista sekä 
niihin liittyvistä tankkaus- ja huoltopaikoista 
samoin kuin polttoaineiden varastointimää-
ristä  ja -paikoista esitetään tiedot sekä otta-
missuunnitelmaselostuksessa että -kartoilla. 

Ottamissuunnitelmassa kuvaillaan jalos-
tuslaitoksien (mm. murskauslaitos, asfalt-
tiasema, seulat, vesiseulontalaitos, vaaka)  
suunniteltu sijoitus ja toiminta sekä pintamai-
den, ylijäämämassojen ja valmiiden jalostei-
den varastointialueet ja niiden sijaintialueet 
esitetään myös suunnitelmakartoissa. Jalos-
tuslaitoksista esitetään myös miten niiden 
tarvitsema sähkövoima aiotaan järjestää.

 Ottamiseen liittyvän liikenteen järjestämi-
sestä esitetään liikenteen pääkulkusuunnat ja 
liikennemäärät, mitä tieyhteyksiä (yksityis-
tiet/yleiset tiet) aiotaan käyttää, mitä uusia 
tieyhteyksiä tai liittymiä aiotaan rakentaa 
(tarvittaessa esitetään sopimukset/luvat 
suunnitellun tiealueen maanomistajan ja liit-
tymissä Tiehallinnon kanssa) sekä selvitetään 
mahdolliset käyttöoikeudet yksityisteihin. 
Samoin kuvataan ottamisalueen sisäisen lii-
kenteen järjestäminen.

Ottamissuunnitelmassa kerrotaan myös,  
kuinka ottamisalue merkitään maaston, mi-
tä ottamistoiminnan valvontaa helpottavia 
toimenpiteitä tullaan tekemään (korkeus-
kiintopisteet, tasomerkinnät, luiskausmallit, 
pohjaveden havaintoputket). Lisäksi suun-
nitelmassa on syytä esittää turvallisuutta 
edistävät ja asiattomien liikkumista ohjaavat 
toimenpiteet. 

Vaikutukset ympäristöön  
ja luonnonolosuhteisiin

Ottamishankkeella on välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia ympäristöön. Suunnitelmassa  
esitetään millaisia ottamistoiminnan aikai-
sia ja sen jälkeisiä muutoksia alueen lähi- ja 
kaukomaisemassa tulee tapahtumaan, mis-
tä ilmansuunnista tarkasteltuna muutokset 
tulevat olemaan merkittävimmät sekä miten 
muutoksia aiotaan lieventää. 
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Melu- ja pölyvaikutusten arvioimiseksi ot-
tamissuunnitelmassa voi esittää esimerkiksi 
melun ja pölyn leviämismalleja, mikäli sel-
laiset on tehty. Murskaamoja ja asfalttiasemia 
sekä kivenlouhintaa koskevat melu-, pöly- ja 
tärinäasiat käsitellään yleensä perusteellisesti 
ympäristölupaharkinnan yhteydessä. 

Ottamistoiminnan vaikutukset luonnon-
oloihin tunnistetaan luontotyyppi- ja lajita-
solla.

Ottamistoiminnan vaikutukset pohjaveden 
pinnan korkeuteen ja laatuun arvioidaan sekä 
ottamisen aikana että sen jälkeen.  Arviointi 
voi perustua esimerkiksi aikaisempiin pin-
nankorkeuden ja laadun seurantatietoihin tai 
ottamisalueen pinta-alaan suhteessa pohjave-
den muodostumisalueen pinta-alaan. 

Pintavesivaikutusten osalta arvioidaan 
ottamisen mahdolliset vaikutukset alueen 
vesiin, joihin ottamisalueelta tulevat vedet 
ja niiden määrä mahdollisesti johdetaan (vrt. 
liite 7). Rantavyöhykevaikutusten osalta tulee 
selvittää ottamistoiminnan mahdolliset vai-
kutukset rantaluontoon ja -maisemaan.

Ympäristöriskien arviointi ja 
ympäristövaikutusten tarkkailu

Kun ottamistoiminnan vaikutukset ympäris-
töön ja luonnonolosuhteisiin on selvitetty esi-
tetään suunnitelmassa niiden pohjalta arvio 
toiminnasta aiheutuvista ympäristöriskeistä 
ja laaditaan suunnitelma toiminnan ympäris-
tövaikutusten tarkkailusta. Tavanomaisimpia 
tarkkailtavia ympäristövaikutuksia ovat eten-
kin soran ja hiekanottamisalueilla pohjaveden 
pinnan korkeus ja laatu sekä kallion- ja soran 
ottamisalueilla melu ja pölypäästöt. Kallion 
ottamisalueilla tulee lisäksi tarkkailla  tärinää 
ja pintaveden laatua etenkin, jos louhosvesiä 
johdetaan ympäröiviin vesistöihin. 

Haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentäminen sekä 
jälkihoito ja -käyttö

Ottamissuunnitelmassa  tulisi käsitellä aina-
kin toimenpiteet melun, pölyn ja tärinän le-
viämisen estämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä 
ovat mm. murskausasemien kotelointi, maa-
aineksen kastelu ja suojavallit.  Haitallisia me-
luvaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi 
rajoittamalla melua aiheuttavaa toimintaa 
viikonloppuisin ja iltaisin. Liikennemelua 
voidaan vähentää myös alentamalla ajono-
peuksia. Pohjaveden pilaantumisen riskiä 
voidaan vähentää muun muassa varikkoalu-
een huolellisella rakentamisella ja  ylläpidolla 
sekä työkoneiden ja -laitteiden huolellisella 
käytöllä. Maisemavaikutuksia voidaan vä-
hentää säilyttämällä olemassa oleva kasvilli-
suus alueella niin kattavasti kuin se teknisesti 
on mahdollista.  

  Onnettomuuksien estämiseksi tehtävistä 
toimenpiteistä esitetään  suojausrakenteet ja 
-varusteet. Mahdollisia onnettomuuksia  ot-
tamistoiminnan yhteydessä ovat esimerkiksi  
polttoainevuodot, putoamis- ja sortumison-
nettomuudet, liikenneonnettomuudet, ilki-
valta, sähkö- sekä  räjähdysonnettomuudet. 

Ottamisalueen jälkihoidosta esitetään toi-
menpiteet muun muassa ottamisalueen muo-
toilusta, siistimisestä ja kasvillisuuden pa-
lauttamisesta sekä mahdollisuuksien mukaan 
suunnitelma alueen myöhemmästä käytöstä. 
Ottamisalueen ympäristö ja luonnonolosuh-
teet sekä pohjavesiolot vaikuttavat jälkihoi-
don vaativuuteen ja jälkikäyttöratkaisuihin. 
Ottamisalueiden jälkihoitoa selvitetään tar-
kemmin liitteessä 9.
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Ottamissuunnitelman  
yhteenveto

Ottamissuunnitelman yhteenvedossa suosi-
tellaan luettelomaisesti esitettävän keskeiset 
tiedot ottamistoiminnasta, sen vaikutuksista 
ja haitallisten vaikutusten vähentämisestä. 
Yhteenvedossa tulee esittää vähintään MAL 
11 §:ssä esitetyt asiat.  Tällöin lupaviranomai-
nen voi lupapäätöksen lupamääräyksissä so-
veltuvin osin viitata suunnitelman yhteenve-
dossa esitettyihin asioihin.

Ottamissuunnitelman kartat 
ja leikkauspiirrokset

Ottamissuunnitelmaan tulee liittää suunnitel-
makartat ja leikkauspiirrokset, joista ilmene-
vät ottamisalueen nykytilanne ja tuleva lop-
putilanne sekä ottamistoiminnan eteneminen 
ja mahdollinen vaiheistus. Ottamissuunnitel-
maa on usein syytä täydentää ilmakuvin ja 
valokuvin.

Suunnitelmakartoilla havainnollistetaan 
ottamistoiminnan järjestämistä sekä alueen 
tulevaa lopputilannetta. Karttojen tulee olla 
selkeitä. Jos esitettäviä tietoja on paljon, tiedot 
kannattaa jakaa useammalle eri teemakartal-
le. Suunnittelualueen koko määrää karttojen 
tarkoituksen mukaisimman mittakaavan. Al-
la olevat mittakaavat ovat yleisimmin käy-
tettyjä.

• yleiskartta 1:200 000–1:100 000. Yleiskart-
ta tarkoittaa esimerkiksi tiekarttaotetta tai 
vastaavaa. Kartan tarkoituksena on toimia 
opaskarttana, jos luvan valmistelijalla tai 
valvojalla ilmenee tarvetta käydä tutustu-
massa ottamisalueeseen paikan päällä.
- jolle merkitään suunnittelualue

• peruskartta 1:20 000–1:10 000
 - jolle rajataan suunnittelualue, ottamis-

alue ja varsinainen ottamisalue, tilojen 
rajat ja rekisterinumerot sekä suunnit-
telualueeseen rajoittuvat naapurikiin-
teistöt. Kartalla esitetään lisäksi kaava-
määräykset, suojelukohteiden rajaukset, 
pohjavesialueiden rajaukset, pohjavesi-
olosuhteita kuvaava kartta sekä inven-
toidut luontokohteet. Alueella tehdyt 
kairaukset, luotaukset ja vesipintamit-
taukset esitetään myös kartalla. 

Lisäksi esitetään yleispiirteisesti ottamisessa 
käytettävien tai ottamiseen liittyvien konei-
den ja laitteiden, kuten mahdollisen kiven-
murskaamon, sijoituspaikat ja tukitoimin-
tojen alueet samoin kuin liikennejärjestelyt. 
Tarvittaessa em. seikat esitetään yksityiskoh-
taisesti suunnitelmakartoissa. 

• yksityiskohtaiset suunnitelmakartat  
1:5 000–1:500
 - maastomittauksilla, ilmakuvilla sekä 

visuaalisilla atk-tulosteilla täydennetty 
kuvaus ottamisalueen nykytilanteesta 
sekä tulevasta lopputilanteesta. Nyky-
tilanne ja tuleva lopputilanne esitetään 
eri kartoilla. Kartoilla esitetään mahdol-
lisimman yksityiskohtaisesti suunnitel-
lun ottamistoiminnan etenemissuunnat. 
Jos ottaminen on vaiheistettu, kaikilta 
osa-alueilta esitetään ohjeellinen toimin-
ta-aika ja tuleva pohjakorkeus sekä lii-
kennejärjestelyissä tapahtuvat muutok-
set (ajourien siirrot, katkaisut ja uudet 
reitit). Vaiheiden määrä ja laajuus ovat 
ottamisaluekohtaisia ja riippuvat mm. 
ympäristöoloista ja ottamisalueen laa-
juudesta. Suunnitelmakartasta näkyvät 
myös ottamistoiminnan seurantaan liit-
tyvät mahdolliset tarkkailupisteet, ku-
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ten pohjaveden ja pintaveden havainto-
paikat, suunnitellut varastokasa-alueet 
ja pintamaiden varastointialueet, sekä 
tiedot naapuritiloista. 

Kartan pitää ulottua vähintään 50 metriä otta-
misalueen ulkopuolelle. Lisäksi kartalla tulee 
esittää 300 metrin säteellä ottamisalueen ra-
jasta sijaitsevat häiriintyvät kohteet

Leikkauspiirrokset  esitetään  tarkoituk-
senmukaisessa mittakaavassa. Suositeltava 
pituusmittakaava on 1:500–1:5000 ja pysty-
mittakaava 1:200–1:500. Esimerkkejä leik-
kauspiirroksista on liitteessä �. Piirroksissa 
esitetään mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
ottamisalueen maanpinnan tason nykytilan-
ne ja tuleva lopputilanne sekä lopputilanteen 
muotoilu ja muu jälkihoito. Leikkauksissa 
esitetään lisäksi tiedot kairauksista, maa-
kerrosten paksuudesta ja rakenteesta sekä 
pohjaveden ja kalliopinnan tasosta. Leik- 
kauksissa voi esittää  myös tiet, vaiheistus-
rajat, muiden leikkausten sijainnit, varasto-
alueet  ja pintamaakasat  Leikkauspiirrokset 
ulotetaan ainakin 20 metriä suunnitellun ot-
tamisalueen rajojen ulkopuolelle.

Kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma

Ottamistoiminnassa syntyvälle kaivannais-
jätteelle on esitettävä jätehuoltosuunnitelma. 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman 
vaatimista tiedoista suuri osa on saatavissa  
maa-ainesten ottamissuunnitelmaa laadittaes-
sa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman 
laatimista helpottamaan on tehty erillinen 
sähköinen lomake (www.ymparisto.fi), joka 
täyttää valtioneuvoston asetuksessa säädetyt 
sisältövaatimukset. Lomake lisätään liitteeksi 
maa-ainesten ottamissuunnitelmaan.
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Liite 4 

Esimerkkejä ottamissuunnitelmakartoista ja -piirroksista

LIITE 4/1

Esimerkkien tarkoituksena on antaa yleiskä-
sitys siitä, mitä ottamissuunnitelmien kar-
toissa ja piirroksissa tulisi erilaisissa ottamis-
hankkeissa esittää. Suunnitelmat on valittu 
siten, että ne edustaisivat mahdollisimman 
monipuolisesti tyypillisimpiä ottamishank-
keita ja tyypillisimpien maa-ainesten ottamis-
hankkeiden yhteydessä esiin tulevia tilantei-
ta. Esimerkit on koottu Rudus Oy:n, More-
nia Oy:n, Palin Granit Oy:n, FCG Planeko  
Oy:n sekä Ramboll Finland Oy:n maa-aines-
ten ottamissuunnitelmista. Suunnitelmakart-
toja on modifioitu oppaan tarpeisiin ja niiden 
tiedot eivät vastaa kaikilta osin alkuperäisiä 
suunnitelmia.

Kartoissa ja piirroksissa on yleiskuvauksia 
ottamisalueiden nykytilanteesta, ottamisen 

järjestämisestä ja alueiden jälkikäytöstä. Mer-
kittävimpänä uutena asiana suunnitelmakar-
toissa ja -piirroksissa on käsitelty kaivannais-
jätteiden jätehuoltosuunnitelman esitystapaa 
eri tilanteissa.

Esimerkkikartoissa on käsitelty seuraavia 
suunnittelutilanteita:

1. Kalliomurskeen ottamisalue
2. Luonnonkiven ottamisalue
3. Soran ottamisalue
4. Vanhan soranottamisalueen kunnostus 

pohjaveden pinnan yläpuolella
5. Vanhan soranottamisalueen kunnostus 

pohjaveden pinnan alapuolella
6. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
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Esimerkki 1. Kalliomurskeen ottamisalue (kuvat 1 A–D)

Esimerkki on laaja-alaisesta ja pitkäai-
kaisesta kalliokiviainesten ottamishank-
keesta, jossa louhitaan ympäröivien kal-
liomäkien suojassa oleva mäki pois. Lou-
hinta tapahtuu kolmessa eri vaiheessa.  
Alueen kokonaispinta-ala on 25 ha ja otettava 
ainesmäärä 10 miljoonaa kiintokuutiometriä. 
Alueella toimitaan noin 15 vuotta. Louhinta 
tapahtuu vaiheittain 10 metrin rintauksina. 
Louhoksen kokonaissyvyys alkuperäises-
tä maanpinnasta mitattuna on toiminnan 
päättyessä 60 metriä. Alueella syntyviä kai-
vannaisjätteitä ovat pintamaat, noin 10 000 
k-m3, hakkutähteet ja kannot, noin 1000 k-m3 
sekä kivituhka, noin 5000 k-m3. Suunnitel-
mapiirustuksissa ja leikkauksissa on esitetty 
mm. ottamissuunnat, ottamistasot eri vai-
heissa, ottamisalueelle perustettavat kaivan-
naisjätteen jätealueet sekä niiden arvioidut 
korkeudet,  työkoneiden säilytys- ja huolto-

alueet,  murskauslaitokselle varattu paikka, 
kulkuyhteydet sekä hulevesien käsittely ja 
johtaminen purkuojaan selkeytysaltaan tai 
muun vastaavan käsittelymenetelmän kaut-
ta. Alueelle muodostuu ottamistoiminnan 
päätyttyä lampi, jonka pohja on ympäröivää 
maanpintaa 30 metriä alempana. Ottamisalu-
een ympärille jätetään nykytilaan jäävä suo-
ja-alue. Jälkihoitoa tehdään ottamisalueen 
reunaosissa vedenpinnan yläpuolelle jäävillä 
osilla ottamistoiminnan aikana. Kaivannais-
jätteen jätehuoltosuunnitelman sekä jätealu-
eiden vaatimat tiedot kootaan maa-ainesten 
ottamissuunnitelmasta tarkoitusta varten 
tehdylle lomakkeelle, ja lomakkeeseen liite-
tään tarvittavat piirustukset maa-ainesten 
ottamissuunnitelmasta. Kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma käsitellään ympäris-
töluvan yhteydessä.
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Esimerkki 1, kuvat 1 A ja B.
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Esimerkki 1, kuvat 1 C ja D.
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Esimerkki 2, kuva 2 A.

A Yleiskartta 1:10 000 

LIITE 4/5

Esimerkki on osa laajempaa luonnonkivilou-
himoiden keskittymää, jolle on laadittu yh-
teismaisemontisuunnitelma. Ottamisalueen 
pinta-ala on 10 ha, ottomäärä 400 000 k-m3 ja 
sivukivimäärä 360 000 k-m3. Pintamaita ja ki-
vituhkaa alueelta kertyy noin 3000 k-m3. Alin 
louhintataso tulee olemaan noin 40 metriä 
nykyisen maanpinnan alapuolella. Suunni-
telmapiirustuksissa on esitetty ottamistasot, 
alueen itäreunalle perustettavat kaivannais-
jätteen jätealueet, joille varastoidaan pin-
tamaat ja sivukivi, työkoneiden säilytys- ja 
huoltoalue, siirrettävälle murskauslaitokselle 
varattu paikka, kulkuyhteydet sekä huleve-

sien käsittely ja johtaminen purkuojaan sel-
keytysaltaan tai muun vastaavan käsittely-
menetelmän kautta. Suunnitelmakartoissa 
ja leikkauspiirustuksissa on lisäksi esitetty 
kaivannaisjätealueiden arvioidut korkeudet 
toiminnan eri vaiheissa sekä niiden maksimi-
korkeudet. Kaivannaisjätteistä ja jätealueista 
vaadittavat tiedot on selostettu kaivannaisjät-
teen jätehuoltosuunnitelma -lomakkeella.Jä-
tehuoltosuunnitelma käsitellään ympäristö-
luvan yhteydessä. Suunnittelualueelle muo-
dostuu ottamistoiminnan päätyttyä lampi. 
Alueen jälkikäyttömuotoja ovat metsätalous 
ja virkistyskäyttö.

Esimerkki 2. Luonnonkiven ottamisalue (kuvat 2 A–D)
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Esimerkki 2, 
kuva 2 B.

B Vaihe 1, tilanne 5 vuoden kuluttua

C Vaihe 1I, tilanne 10 vuoden kuluttua
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Esimerkki 2, 
kuva 2 C.
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Esimerkki 2, kuva 2 D.
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LIITE 4/8

Esimerkki 3. Soran ottamisalue (kuvat 3 A–C)

Esimerkin ottamissuunnitelma on laadittu ve-
denhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 
(luokka II) sijaitsevalle alueelle. Ottamisalu-
een pinta-ala on 3,6 ha, otettava ainesmäärä 
95 000 k-m3 ja toiminnan arvioitu kestoaika 5 
vuotta. Kartoissa ja leikkauspiirustuksissa on 
esitetty mm. nykyinen ja tuleva maanpinnan 
korkeus, suunnittelualueen ja ottamisalueen 
rajat, kaivusuunnat, alimmat kaivutasot, 
luiskakaltevuudet, pohjavesipinnan määrit-
telemiseksi alueelle asennetut havaintoputket 
pohjavedenpinnan korkeustietoineen, työko-
neiden ja polttoaineiden säilytyspaikat sekä 
murskauslaitoksen ja valmiiden tuotteiden 
sijaintipaikat. Alueella muodostuvat kaivan-
naisjätteet ovat esiintymän pinnalta kuorittua 
humuspitoista hiekkaa ja soraa, jota arvioi-
daan olevan kaikkiaan 5 000 k-m3 ja kantoja, 
joita tulee noin 1 000 k-m3 sekä mahdollisesti 
suuria kiviä. Ne läjitetään ottamisalueen reu-

noille perustetuille kaivannaisjätteen jätealu-
eille odottamaan käyttöä jälkihoidossa. Otta-
misalueen ympärille jätetään suojavyöhyke, 
jolta puustoa ei poisteta, vaan alue jää nyky-
tilaansa. Pohjaveden pinnan päälle jätetään 
vähintään 4 metrin suojakerros. Kaivutoimin-
nan aikana alueen halki kulkeva yksityistie 
siirretään tilapäisesti alueen eteläpuolelle. 
Jälkihoito toteutetaan kahdessa vaiheessa. 
Ensin maisemoidaan alueen pohjoisosa. Tä-
män jälkeen, ottamisen päätyttyä tie siirre-
tään alkuperäiselle paikalle ja maisemoidaan 
alueen keski- ja eteläosat. Alueelta kuoritut 
pintamaat levitetään takaisin ottamisalueelle 
kasvualustaksi ja alue metsitetään. Kannot 
haketetaan ja hake myydään kunnan lämpö-
voimalaitokselle. Kaivannaisjätteen jätealueet 
poistuvat ja jälkihoidetaan muun jälkihoidon 
yhteydessä. Ottamisen päätyttyä alue palau-
tuu metsätalouskäyttöön
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Esimerkki 3, kuvat 3 A, B ja C.
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LIITE 4/10

Esimerkki 4.  Vanhan soranottamisalueen kunnostus 
pohjavedenpinnan yläpuolella (kuvat 4 A–E)

Esimerkki koskee pohjavesialueella ja ve-
denottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeillä 
sijaitsevaa hoitamatta jäänyttä vanhaa otta-
misaluetta, joka kunnostetaan ja jälkihoide-
taan vesilaitoksen toimesta sen pohjaveden 
laadulle aiheuttaman riskin vuoksi. Otta-
misalueen pinta-ala on noin 10 ha ja ainek-
sia otetaan noin 1,1 milj. k-m3. Kunnostus 
tapahtuu käyttämällä hyväksi aikaisemman 
ottamistoiminnan seurauksena ottamatta jää-
neitä kannaksia, pintamaakasoja, seulonnassa 
syntyneitä kivikasoja sekä isoja kiviä. Kiviä ja 
kannaksissa olevia maa-aineksia  käytetään 
täyttöihin ja pintamaakasat hyödynnetään 
jälkihoidossa kasvualustan materiaalina. Jyr-
kät luiskat loivennetaan kaltevuuteen 1:3 tai 
loivemmiksi. Kaakkoisreunalla oleva luiska, 
jossa pesii törmäpääsky-yhdyskunta, jätetään 

käsittelemättä. Alueella olevat pohjavesilam-
mikot täytetään. Pieniä alueita jätetään pal-
jaalle sorapinnalle paahderinteeksi. Kuopan 
nykyinen pohjataso, joka on syvimmillään 
noin 10 metriä ympäröivää luonnontilaista 
maanpintaa alempana, nostetaan täyttämällä  
siten, että pohjavedenpinnan päälle jää vähin-
tään 4 metrin suojakerros. Ottamisalue met-
sitetään pääasiassa männyntaimilla, joiden 
sekaan istutetaan koivua ja pihlajaa. Alueen 
jälkikäyttö on metsätalous. Alueelle jäänei-
tä kaivannaisjätteitä käytetään jälkihoitoon 
tasaisesti koko toiminta-ajan, joten kaivan-
naisjätteen jätealueita alueelle ei ole tarvetta 
perustaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-
nitelmalomake täytetään ja liitetään ottamis-
suunnitelman liitteeksi.
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Esimerkki 4, kuva 4 A.
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Esimerkki 4, kuva 4 B.
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LIITE 4/13 

Esimerkki 4, kuva 4 C.
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Esimerkki 4, kuvat 4 D ja E.
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Esimerkkialue 5.  Vanhan soranottamisalueen kunnostus 
pohjavedenpinnan alapuolella (kuvat 5 A–C)

Esimerkki koskee pohjavedenottamon lä-
hi- ja kaukosuojavyöhykkeillä sijaitsevan 
vanhan laimmikoituneen ottamisalueen 
kunnostamista. Ottamisalueen pinta-ala 
on noin 70 ha ja aineksia kaivetaan noin  
250 000 k-m3. Ottamisaika on 5 vuotta. Kun-
nostus tapahtuu käyttämällä alueella jääneis-
sä kannaksissa ja pintamaakasoissa olevia 
maa-aineksia sekä syventämällä osaa alueella 
olevista lammikoista noin 10 metriä syviksi ja 
käyttämällä näin saatavia maa-aineksia täyt-
töihin  Törmäpääskyjen pesimärinteet jätetään 
kunnostamatta. Pohjoisosaan jätetään myös 
pieni alue kunnostamatta paahderinteeksi. 

Kunnostuksen jälkeen pohjaveden pinnan 
yläpuolelle jäävän suojakerroksen minimi-
paksuus on 3–4 metriä. Ottamisalue metsite-
tään pääasiassa männyntaimilla. Aluetta käy-
tetään kunnostuksen jälkeen metsätalouteen 
ja virkistykseen. Vanhan toiminnan seurauk-
sena alueelle jääneitä, nykyisin kaivannaisjät-
teiksi luokiteltavia aineksia käytetään jälki-
hoitoon koko toiminnan ajan, eikä alueelle ole 
tarvetta perustaa kaivannaisjätteen jätealuet-
ta. Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitel-
ma on laadittu täyttämällä kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmalomake ja liittämällä se 
ottamissuunnitelman liitteeksi.

LIITE 4/15
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Esimerkkialue 5, kuva 5 A.

LIITE 4/16

A



87Ympäristöhallinnon ohjeita  1 | 2009

Esimerkkialue 5, kuvat 5 B ja 5 C.
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LIITE 4/18

Esimerkki 6.  Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
luonnonkiven ottamisalueella (kuvat 6 A–B)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma voi-
daan esittää tätä tarkoitusta varten laaditulla 
lomakkeella. Jos ottamisalueelle perustetaan 
kaivannaisjätteen jätealue, tulee alue esittää  
myös liitekartalla, jona voi käyttää esimer-
kiksi maa-ainesten ottamissuunnitelman tai 
ympäristölupahakemuksen asemapiirrosta. 
Karttaa tulee kuitenkin täydentää jätealueen 

tulevaa korkeutta, muotoa ja luiskakalte-
vuuksia kuvaavilla korkeuskäyräpiirroksilla. 
Lisäksi jätealueita suositellaan havainnollis-
tettavaksi yksinkertaisilla leikkauspiirustuk-
silla. Tässä esitetty liitekartta ja leikkauspiir-
ros ovat jo aiemmin esimerkissä 2 kuvatusta 
ottamishankkeesta.
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Liite 5

Kalliokiven ottamisen erityispiirteitä

Kalliokiveä otetaan kivilouhoksilta, joilla 
tuotetaan kalliomursketta ja kivilouhimoil-
ta, joilla tuotetaan luonnonkiveä edelleen 
jalostettavaksi erilaisiin rakennus- ja tarve-
kivituotteiksi. Kalliomurskeita tuotetaan 
huomattavia määriä myös rakentamisen yh-
teydessä.

Kivilouhoksilla tuotettuja murskeita käyte-
tään yhä enemmän korvaamaan luonnonso-
raa erilaisissa rakennus- ja hiekoituskohteis-
sa. Murskelouhokset pyritään sijoittamaan 
taloudellisista syistä suhteellisen lähelle käyt-
tökohteita. Kalliomurskeiden laatu riippuu 
kiven geologisista ominaisuuksista, mutta 
siihen voivat vaikuttaa myös murskaus- ja 
räjäytystekniikat. Kalliomurskeiden soveltu-
vuus eri tarkoituksiin selvitetään standardin 
mukaisilla teknisillä testeillä, joissa tutkitaan 
muun muassa kiviaineksen lujuus-, hierre- ja 
muoto-ominaisuuksia.

Kivilouhimoilla tuotetaan määrämittai-
sia luonnonkiviblokkeja. Jatkojalostuksessa 
blokit sahataan eri paksuisiksi laatoiksi ja 

niiden pinta käsitellään käyttötarkoituksen 
mukaan. Blokkien sahaus ja jatkojalostus eri 
kivituotteiksi asettaa kivelle korkeita tasa-
laatuisuus- ja eheysvaatimuksia. Kivilouhi-
moiden tuotteet viedään pääosin ulkomaille. 
Tärkeimpiä luonnonkiviblokkien raaka-ainei-
ta ovat rakenteeltaan tasalaatuiset syväkivet, 
kuten graniitit, gabrot, dioriitit ja diabaasit, 
koostumukselta ja kuvioinniltaan vaihtelevat 
gneissit ja migmatiitit, laattamaisesti lohkea-
vat liuskeet sekä helposti sahattavat vuolu-
kivi ja marmori. Tärkeimmät luonnonkiven 
tuotantoalueet ovat Kaakkois- ja Lounais-
Suomessa.

Luonnonkiven louhintaan liittyy usein 
myös sivukiven murskausta kalliomurske-
tuotteiksi. Kohtuullisella etäisyydellä kas-
vukeskuksista sijaitsevien louhimoiden si-
vukivet voidaan hyödyntää lähes kokonaan 
murskeena, mutta syrjäisemmillä seuduilla 
pitkien kuljetusmatkojen takia sivukivikasat 
joudutaan yleensä varastoimaan ja maisemoi-
maan ympäristöön soveltuviksi.

Kallion louhittavuuteen 
vaikuttaa kiven rakenne

Kallion louhittavuuteen ja louhintajälkeen 
vaikuttavat monet geologiset tekijät. Tärkein 
tekijä on kiven rakenne, joka heijastaa kiven 
syntyoloja ja myöhempiä muuttumisilmiöitä. 
Muita tekijöitä ovat muun muassa kiven mi-
neraalikoostumus, raekoko ja rikkonaisuus. 
Kallion rakoilu vaikuttaa merkittävästi ki-
ven hyödynnettävyyteen. Luonnonkivituo-
tannossa tiheä rakoilu on haitaksi kun taas 
murskekivilouhinnassa siitä voi olla hyötyä. 
Mursketta voidaan ottaa hyvinkin rikkonai-
sesta kalliosta. 

Kuva 1. Kalliomurskeita tuotetaan merkittäviä määriä esimer-
kiksi teiden rakentamisen yhteydessä.

LIITE 5/1
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Selvästi suuntautuneet kivet, kuten erilaiset 
liuskeet ja gneissit, ovat yleensä alkuperäl-
tään rapautumissedimenttejä tai tulivuoritoi-
minnan tuotteita. Niissä sedimentin alkupe-
räinen kerrosrakenne tai kiven uudelleenki-
teytymisessä syntynyt liuskeisuus on usein 
selvästi näkyvissä ja kivi lohkeaa helposti 
joko kerroksellisuuden tai liuskeisuuden 
suunnassa. Vinosti kiven liuskeisuutta leik-
kaavat seinämät jäävät usein epästabiileiksi 
ja louhintajälki on rikkonainen.

Syvällä maan kuoressa kiteytyneet syvä-
kivet, kuten graniitit, granodioriitit, dioriitit 
ja gabrot, ovat yleensä massamaisia suun-
tautumattomia kiviä. Ne ovat mineraali-
koostumukseltaan tasalaatuisia eikä niiden 
raekoossa yleensä ole suurta vaihtelua. Sy-
väkiveä louhittaessa ottamisalueen seinämät 
ovat suorapintaisia ja pysyviä ja ainakin osa 
seinämistä myötäilee luonnon rakopintoja. 
Tällaisissa tasalaatuisissa graniittisissa syvä-
kiviesiintymissä ovat suurimmat luonnonki-
vilouhimomme. 

Louhimoilla ja louhoksilla sovellettavat 
louhinta- ja kivenkäsittelymenetelmät ero-
avat merkittävästi toisistaan. Louhimoilla 
pyritään irrottamaan suuria ja mahdolli-
simman ehjiä kivilohkareita, joista paloitel-
laan määrämittaisia säännöllisen muotoisia 
blokkeja, joten kiven irrotus ja paloittelu on 
tehtävä varovasti. Louhoksilla taas pyritään 
jo irrotusvaiheessa rikkomaan kivi tietyn ko-
koluokan louheeksi ja siten helposti edelleen 
murskattavaksi.

Ottaminen kivilouhoksella

Kivilouhoksilla kiviaines irrotetaan räjäyt-
tämällä, jonka jälkeen se murskataan ja seu-
lotaan eri raekokoihin. Kalliomursketta voi-
daan käyttää lähes samoihin käyttökohteisiin 
kuin soraa ja hiekkaa: teiden ja rautateiden 
eri rakennekerroksiin, hiekoituksiin, raken-
nuskohteiden perustuksiin sekä satama- ja 
ympäristörakentamiseen. Betoniteollisuu-
dessa eräiden erityistä lujuutta vaativien eri-

LIITE 5/2

Kuva 2. Kivilajien liuskeisuus 
ja mahdollinen liuskeisuu-
den suuntainen voimakas 
rakoilu vaikeuttavat siistin 
yleisvaikutelman saamista 
louhimalla.

Loiva-asentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Pystyasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Vinoasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu Massamainen harvajakoinen kivilaatu

Loiva-asentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Pystyasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Vinoasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu Massamainen harvajakoinen kivilaatu

Loiva-asentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Pystyasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Vinoasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu Massamainen harvajakoinen kivilaatu

Loiva-asentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Pystyasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu

Vinoasentoinen liuskeisuus
tai tiheä rakoilu Massamainen harvajakoinen kivilaatu
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koisbetonien tuotannossa kalliomurskeella ei 
kuitenkaan voida kokonaan korvata soraa.

Kivilouhoksen päätoimintoja ovat kiviai-
neksen irrottaminen, murskaus ja varastointi. 
Kiven irrottaminen tehdään yleensä poraa-
malla ja räjäyttämällä. Murskaus tapahtuu 
joko kiinteällä tai siirrettävällä murskauslait-
teistolla, joka voi sijaita joko ottamisalueella 
tai ottamisalueen ulkopuolella. Kivilouhok-
sissa louhinnan pengerkorkeus on pääsään-
töisesti 5–15 metriä. Louhinnan aikaiset sei-
nämät ovat pystyjä tai lähes pystyjä. Pysty-
seinäiset louhokset on turvallisuussyistä aina 
aidattava.

Useimmilla kivilouhoksilla louhintaa ja 
murskausta tehdään vain osan vuodesta ja 
vuorokaudesta. Murskeita tehdään yleensä 
varastoon eri karkeusasteen lajitteiksi lou-
hosalueelle ja hyödynnetään käyttötarpeen 
mukaan. Kalliokiven laatu vaihtelee usein 
louhosalueen eri osissa. Valikoivalla louhin-
nalla huonoimmat kiviainekset voidaan va-
rastoida omiin kasoihin ja käyttää vähemmän 
vaativissa kohteissa. Murskeiden kuljetus on 
osa tuotantoketjua, mutta se voi ajoittua eri 
ajankohtaan muun toiminnan kanssa.

Kivilouhosten vaikutukset 
ympäristöön

Kivilouhoksista aiheutuu ympäristöön me-
lu-, pöly- ja tärinähaittoja. Niitä syntyy kiven 
räjäytyslouhinnasta, porauksesta sekä kiven 
murskaamisesta, lastaamisesta ja kuljetukses-
ta. Kivilouhoksilla voi olla myös haitallisia 
vaikutuksia pohja- ja pintaveteen. Kivilou-
hosten ympäristövaikutukset riippuvat en-
nen muuta louhoksen sijainnista ja koosta. 
Asutuksen läheisyydessä toimintaa ohjaavat 
ympäristömääräykset ovat yleensä tiukem-
mat kuin syrjäisellä seudulla.

Kivilouhosten haitallisia vaikutuksia ym-
päristöön voidaan vähentää keskittämällä 
tuotantolaitoksia alueellisesti sekä ajoitta-
malla toiminta oikein niin vuorokauden kuin 
vuodenaikojenkin mukaan. Kiven louhinnas-
ta ja murskauksesta aiheutuvaan meluun ja 
tärinään voidaan vaikuttaa mitoittamalla 
kerralla irrotettavan kiven määrä oikein sekä 
porauksella, panostuksella ja räjäytysaineen 
valinnalla. Räjäytyksistä johtuva tärinä voi 
joskus vaurioittaa louhoksen läheisyydessä 
olevia rakennuksia. Epäselvyyksien välttämi-
seksi on toiminnanharjoittajan edun mukaista 
tarkastaa tärinälle altistuvat rakenteet ennen 
toiminnan aloittamista. Louhintamelua voi-
daan vähentää myös erilaisilla suojaamisjär-
jestelyillä. Työkoneista ja kiven käsittelystä 
syntyvää melua voidaan vähentää sovelta-
malla louhosseinämiä ja varastokasoja myös 
meluesteinä. 

Kivilouhosten pölyhaittoja voidaan vähen-
tää murskaustoimintojen huolellisella suun-
nittelulla kuten louhintasuunnan valinnalla, 
varastokasojen sijoittamisella, alueen kaste-
lulla sekä murskauslaitteiston kapseloinnilla. 
Myös louhoksen seinämät vähentävät pölyn 
kulkeutumista ympäristöön.

LIITE 5/3

Kuva 3. Murskelouhoksilla ottamistoimintaan 
liittyy usein kiviaineksen murskausta ja kiviaineksen 
varastointia.
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Ottaminen luonnonkivilouhimolla

Luonnonkivilouhimoilla ottamistoimintaa 
on yleensä ympäri vuoden. Louhimon elin-
kaareen sisältyy kuitenkin sekä hiljaisia että 
kiireisiä vuosia tuotteen kysynnän mukaan. 
Suurilla louhimoilla tuotanto voi jatkua 
useita vuosikymmeniä. Ottamistoimintaa 
louhimoilla ei yleensä ole iltaisin, öisin eikä 
viikonloppuisin.

Luonnonkivilouhimolla louhinta aloite-
taan irrottamalla kalliosta suuri kivilohkare 
eli kami. Kamin irrotuksessa käytettäviä me-
netelmiä ovat poraaminen, räjäytys, kiilaami-
nen ja sahaaminen. Yleensä kamin irrotukses-
sa käytetään jotain yhdistelmää näistä mene-
telmistä. Luonnonkiven louhintamenetelmät 
ovat mekaanisia eikä niihin liity kemiallisia 
prosesseja. 

Kami paloitellaan louhimolla määrämit-
taisiksi blokeiksi, jotka ovat luonnonkivi-
louhimon pääasiallinen myyntituote. Blokit 
luokitellaan laadun ja koon mukaan jatkoja-
lostusta varten. Tämän jälkeen blokit kulje-

tetaan kotimaisiin ja ulkomaisiin laitoksiin, 
joissa ne jalostetaan lopputuotteiksi. Tärkeim-
piä blokeista jalostettuja tuotteita ovat laatat, 
hautakivet, tulisijat sekä erilaiset rakennus-
alan kivituotteet, joita käytetään rakennusten 
julkisivuissa, sisustuksessa sekä puutarha- ja 
ympäristörakentamisessa.

Blokkien jatkojalostus asettaa kivelle kor-
keita tasalaatuisuus- ja eheysvaatimuksia. Tä-
män vuoksi louhimot sijoitetaan ehjille kallio-
alueille, joissa on vähän halkeamia ja rakoja. 
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Kuva 4. Kallion ottamisesta aiheutuu usein pölyhait-
toja lähiympäristöön. Pölyhaittoja voidaan vähentää 
murskaustoimintojen huolellisella suunnittelulla 
kuten louhintasuunnan valinnalla, laitosten ja 
varastokasojen sijoittamisella, alueen kastelulla sekä 
murskauslaitteiston kapseloinnilla.

LIITE 5/4

Kuva 5. Luonnonkivilouhimot sijaitsevat ehjillä 
kallioalueilla, joissa on vähän halkeamia ja rakoja. 
Louhimoilla kallioperästä irrotetaan isoja ja ehjiä 
kivilohkareita eli kameja.

Kuva 6. Kami paloitellaan louhimolla määrämittaisiksi 
blokeiksi, jotka ovat luonnonkivilouhimon pääasialli-
nen myyntituote.
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Luonnonkiven teknisiä laatuvaatimuksia on 
määritelty luonnonkivistandardeissa (CEN-
standardit) sekä rakentamisohjeissa ja raken-
nussuosituksissa.

Louhimotoimintaan liittyy usein myös 
sivukiven murskausta. Jos sivukiveä murs-
kataan yli 50 päivää vuodessa, on murskaus-
toiminnalle haettava ympäristölupa.

Luonnonkivilouhimoiden  
sivukivi

Luonnonkivilouhimoilla syntyy runsaasti si-
vukiveä, sillä yleensä vain 5–40 % irrotetusta 
kivestä jatkojalostetaan blokeiksi. Sivukiviä 
ovat esimerkiksi väri- tai muita virheitä si-
sältävät blokit. Sivukivellä voi olla alueellista 
merkitystä kiviaineshuollossa, mikäli louhimo 
sijaitsee suhteellisen lähellä mahdollisia käyt-
tökohteita. Mikäli sivukiveä syntyy kaukana 
käyttökohteista, joudutaan ne varastoimaan 
louhimon suunnittelualueelle sivukivikasoi-
hin joko lopullisesti tai odottamaan sopivaa 
käyttöä. Sivukivikasat voivat olla kymmeniä 
metrejä korkeita ja ne saattavat näkyä kauas 
ympäristöön. Louhimoiden maisemavaiku-
tukset ovat yleensä suurempia kuin kivilou-
hosten. 

Sivukiviä voidaan käyttää esimerkiksi vesi- 
ja satamarakentamisessa. Vesirakentamisessa 
sivukiven käyttökohteita ovat esimerkiksi 
aallonmurtajat, satamarakennelmat, laiturit, 
jokien pengerrykset, pohjapadot, tulva-alu-
eiden suojakivetykset ja merimerkkien ank-
kurointikivet. Sivukiveä voidaan hyödyntää 
myös murskeena, ympäristörakentamisessa 
ja louhimon jälkihoidossa. Ympäristörakenta-
misessa käyttökohteita voivat olla esimerkik-
si tiepengerrykset, meluvallit, kivimuurit ja 
-aidat, lähiöiden moottoriajoneuvoliikenteen 
esteet sekä koristeet liikennejakajissa, leikki-
kentillä ja piha-alueilla.

Sivukivien varastointiin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, jotta niitä voidaan myös 
tulevaisuudessa hyödyntää. Sivukivikasoihin 
ei saa ajaa multa- tai savipitoisia maa-ainek-
sia eikä metalliromua tai muita jätteitä. Jos 
tiedossa tai suunnitelmissa on sivukiven hyö-
dyntämistä, kannattaa sivukivi lajitella kiven 
kokoluokan mukaan eri kasoihin. Suurimmat, 
esimerkiksi penger- ja patorakennelmiin sopi-
vat lohkareet on hyvä erotella omiin kasoihin. 
Hienoainespitoinen lajite voidaan käyttää esi-
merkiksi louhosalueen pohjan jälkihoidossa.

Louhimoiden sivukivet ovat jälkihoito-
velvoitteen alaisia. Suunnitelma sivukiven 
tulevasta käsittelystä esitetään ottamissuun-
nitelman yhteydessä kaivannaisjätteen jäte-
huoltosuunnitelmassa. 

Louhimoiden vaikutukset  
ympäristöön

Luonnonkiven louhinnan ympäristövaiku-
tukset rajoittuvat pääosin louhimoalueelle ja 
sen läheisyyteen. Merkittävimpiä louhimoi-
den melu-, pöly- ja tärinälähteitä ovat räjäy-
tykset, poraaminen, sahaaminen, lastaaminen 
ja kuljetukset. Melun ja pölyn leviämiseen 
vaikuttavat ottamisalueen ympäristön maas-
tonmuodot ja ottamisajankohdan säätila se-
kä vuodenaika ja vuorokauden aika. Tärinän 
etenemiseen vaikuttaa ottamisaluetta ym-
päröivän maaperän koostumus. Haitalliset 
ympäristövaikutukset vaihtelevat louhimo-
kohtaisesti. Tärkeimpiä tekijöitä ovat louhi-
mon sijainti, koko ja sovellettavat irrotus- ja 
paloittelumenetelmät. Eri työvaiheissa ja lou-
hinnan edetessä korostuvat erilaiset haitat. 
Ottamisen edetessä syvemmälle melun ja pö-
lyn leviäminen ympäristöön vähenee, mutta 
sivukivikasat kasvavat. 

Luonnonkivilouhimoilla tärinää syntyy 
pääasiassa kamin irrotuksessa kalliosta sekä 

LIITE 5/5
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sivukiven louhinnassa. Tärinän voimakkuus 
ja eteneminen ympäristöön riippuu erityi-
sesti panostuksen suuruudesta, joten suun-
nitelmallisella panostuksella ja porauksella 
voidaan vähentää räjäytyksen aiheuttamia 
tärinähaittoja. Ennen toiminnan aloittamis-
ta on toiminnanharjoittajan edun mukaista 
tarkastaa kaikki alle kilometrin etäisyydellä 
sijaitsevat tärinälle mahdollisesti altistu-
vat rakennukset. Meluvaikutuksia on voitu 
vähentää rakentamalla meluvalleja ja käyt-
tämällä louhimon seinämää meluesteenä. 
Melua voidaan vähentää käyttämällä myös 
vähän melua aiheuttavia kiven irrotus- ja 
paloittelumenetelmiä kuten kiilausta ja vai-
jerisahausta.

Pölyä louhimoilla syntyy lähinnä kiven 
porauksesta ja sahauksesta sekä kiven kulje-
tuksesta. Louhimoiden pölyhaittoja on voitu 
vähentää asentamalla porauslaitteisiin imurit, 
kastelemalla kulkuväylät. Myös suojapuusto, 
meluvallit, sivukivikasat ja louhimoseinämät 
estävät pölyn leviämistä. 

Luonnonkiven louhinnan vaikutukset 
pohjaveteen ovat yleensä vähäisemmät kuin 
murskelouhoksilla, koska louhimot sijaitse-
vat ehjillä kallioalueilla. Luonnonkiveä porat-
taessa tai sahattaessa syntyy kivijauhoa, joten 
louhimoiden kuivatusvedet voivat ajoittain 
lisätä kiintoaineskuormitusta. Tämän vuoksi 
louhimoiden kuivatusvedet tulee laskea sa-
maan tapaan kuin murskelouhoksilla pääosin 
saostusaltaiden kautta takaisin ympäristöön. 
Luonnonkivilouhimoiden kallioperä ei sisäl-
lä yleensä merkittäviä määriä metalleja tai 
muita ympäristön kannalta haitallisia mine-
raaleja, jolloin ne eivät aiheuta kemiallista 
kuormitusta ympäristöön.

Vesiensuojelu kallion  
ottamisalueilla

Kalliopohjaveden määrään vaikuttaa ratkai-
sevasti kallioperän rikkonaisuus. Ruhjeisen 
ja rakoilevan kallioperän alueilla pohjavettä 
voi varastoitua kallioperään huomattaviakin 
määriä. Kallioperässä esiintyvälle pohjave-
delle on kuitenkin tyypillistä pieni varastoti-
lavuus ja syvyysulottuvuus sekä pienialainen 
ja lyhytkestoinen hydrologinen kierto.

Kalliopohjaveden korkeus vaihtelee vuo-
sittain keskimäärin 0,5–0,9 m. Pienissä kallio-
pohjavesivarastoissa vedenpinnan vaihtelu 
voi tosin olla tätä huomattavasti suurempi. 
Erityisesti ruhjeisilla kallioalueilla pohjave-
den taso voi ottamisen seurauksena laskea 
myös ottamisalueen ympäristössä, etenkin jos 
ottaminen tapahtuu pohjaveden pinnan ala-
puolelta. Mikäli ottamistoiminta on ulottunut 
pohjavedenpinnan alapuolelle, ottamisalue 
täyttyy yleensä vedellä ottamisen ja suoja-
pumppauksen päätyttyä. Tällöin pohjaveden 
pinnankorkeus myös palautuu lähes alkupe-
räiselle tasolle.

Kuva 7. Kallion rikkonaisuus vaikuttaa ratkaisevasti 
kalliopohjaveden määrään.
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Ottamistoiminta voi vaikuttaa myös pohja-
veden laatuun. Pohjavesivaikutuksia arvioi- 
taessa voidaan hyödyntää pohjavesialuekart-
toja sekä topografiaan ja geofysiikkaan perus-
tuvia ruhjetulkintoja. Kalliopohjaveden suo-
jelu edellyttää louhoksen toiminnanaikaisia 
järjestelyjä, kuten poltto- ja voiteluaineiden 
sekä räjähdysaineiden vastuullista käyttöä ja 
varastointia. 

Kallionlouhinnalla voi olla haitallisia vai-
kutuksia myös pintavesiin Kallion ottamis-
alueelle voi ottamisen edetessä valua ympä-
ristöstä sade- ja sulamisvesiä, jotka joudutaan 
pumppaamaan pois ottamisalueelta. Nämä 
vedet pumpataan joko saostusaltaiden kaut-
ta ottamisalueen ympäristön ojiin tai vähäi-
set määrät voidaan imeyttää ottamisalueen 
ulkopuolelle maaperään. Koneiden pesu- ja 
huoltoalueen vedet pidetään aina erillään 
ympäristöön pumpattavista vesistä.

Kuva 8. Ottamisalueelta pois johdettava vesi pumpa-
taan saostusaltaiden kautta maastoon.
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Pohjaveden suojelu ja tarkkailu soran ottamisalueilla

LIITE 6/1

Maannoskerroksella ja 
kasvillisuudella keskeinen 
merkitys pohjaveden suojelussa

Maan pintakerroksella on keskeinen merki-
tys pohjaveden laadun turvaamisessa, sillä 
sade- tai sulamisveden koostumus muuttuu 
merkittävästi luonnontilaisessa maa- tai kal-

Vaikutukset veteen

Liukenee humus- ja 
hiilihappoja
Vesi värjäytyy ruskeaksi

Happamuus vähenee
Veden humushapot
sitovat kalsiumia, rautaa
ja alumiinia

Humushappoihin
sitoutunut rauta ja 
alumiini saostuvat
Vesi kirkastuu

Vedessä  mm. liukoinen
kalsium, natrium,
magnesium ja bikarbonaatti

Maan ominaisuudet

Pohjamaa

Humuskerros

Uuttumiskerros

Rikastumiskerros

Silikaatti-
mineraalit

SO H Me4
2- 2++

HCOOH

HCOO

Fe

Fe-COOH

FeOOH

H O2

+H

CO2

CO2

SO4
2- Me2+HCO3-

Ca H Mg
Na K

Kemialliset muutokset
veden laadussa

Ravinne- ja ioninvaihto-
varasto. Paljon juuria

Savimineraalien rapau-
tuminen. Jäljelle jää pää-
asiassa kvartsia

Rautahydroksidi- (ruoste)
kerros peittää mineraali-
rakeet

,1
m

0
,1

m
0

0,
4

m
.

0
n

2
m

Pohjavesi
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Va

ve
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H  O2

lioperässä. Veden laadun muutokset ovat 
suurimmat maan pinnan ylimmässä osassa 
eli maannoskerroksessa. Maannoskerros si-
sältää sekä orgaanista että mineraalista ai-
nesta ja eroaa alapuolisesta pohjamaasta niin 
fysikaalisilta, kemiallisilta kuin biologisilta 
ominaisuuksiltaan. Maannoskerros sitoo te-
hokkaasti ilmakehästä kulkeutuvia haitallisia 

Kuva 1. Sade- ja sulamisveden kemialliset muutokset maaperässä ja vaikutukset vajo- ja pohjaveden laatuun.
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aineita kuten raskasmetalleja. Maannosker-
roksen alapuolella vajoveden koostumuksen 
vaihtelut vähenevät ja se alkaa muistuttaa 
laadultaan pohjavettä, jolle on ominaista ta-
salaatuisuus. Luonnontilaisen pintakerroksen 
ja kasvillisuuden poistaminen lisäävät pohja-
veden likaantumisriskiä, ainepitoisuuksia ja 
pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluita 
sekä aiheuttavat maaperän eroosiota. Soran 
ottamisalueilla pohjaveden muodostuminen 
lisääntyy, koska veden pintavalunta alueelta 
pois vähenee. Laaja-alaisella ottamisalueella 
pohjaveden pinnan korkeusvaihtelu voi olla 
jopa yli metrin suurempi kuin luonnontilai-
sella sora-alueella. Pohjaveden pinnan ko-
hoamisen seurauksena pohjavettä suojaavan 
yläpuolisen maakerroksen paksuus vähenee, 
mikä lisää pohjaveden likaantumisriskiä.

Pohjavesiluokitus vaikuttaa 
lupamääräyksiin ja pohjaveden 
suojelutarpeeseen

Soran ottamisalueet pyritään sijoittamaan 
pohjavesialueiden ulkopuolelle, sillä soran 
ottamisen on todettu lisäävän pohjaveden li-
kaantumisriskiä. Mikäli ottamisalueita kuiten-
kin sijoitetaan pohjavesialueille tulisi niiden 
sijoittuminen perustua riittäviin selvityksiin 
alueen pohjavesioloista. Ottamistoiminnalle 
tulee tällöin asettaa myös riittävät lupamäärä-
ykset. Lupamääräyksissä kiinnitetään erityis-
tä huomiota suojakerrospaksuuksiin, ottami-
sen laajuuteen, pohjaveden tarkkailuun sekä 
ottamisalueiden jälkihoitoon ja -käyttöön.

Ympäristöhallinnon kartoittamat ja luo-
kittelemat pohjavesialueet on jaoteltu seu-
raavasti:
•  Luokka I, vedenhankintaa varten 

tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä 
käytetään tai tullaan käyttämään 20–30 
vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan 

esimerkiksi vesihuollon erityistilanteissa 
varavedenottoon vedenhankintaa varten 
liittyjämäärältään vähintään 50 ihmisen 
tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 
10 m3/d. Erityisperustein pienempiäkin 
vedenottamoita palvelevia alueita voi-
daan merkitä tähän luokkaan kuuluviksi.

•  Luokka II, vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue on alue, joka soveltuu 
yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei 
toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä 
yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa 
vedenhankinnassa.

•  Luokka III, muu pohjavesialue, jonka 
hyödyntämiskelpoisuuden arviointi 
vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedelly-
tysten, veden laadun tai likaantumis- tai 
muuttumisuhan selvittämiseksi. Luok-
kaan III kuuluvat pohjavesialueet siirty-
vät tutkimusten perusteella joko luokkiin 
I ja II tai luokituksen ulkopuolelle. 

• Pohjavesialueluokituksen  ulkopuoli-
silla alueilla maa-ainesten ottaminen ei 
ole ristiriidassa yleisen vedenhankinta-
tarpeen kanssa. Tällöinkään maa-aines-
ten ottaminen ei saa aiheuttaa haittaa 
yksittäisten talouksien vedenhankinnalle 
eikä vesilain 1 luvun 7 a §:n mukaisille 
lähteille.

Ottamisen laajuus
Soran ottamisen haitalliset vaikutukset poh-
javeteen ovat yleensä sitä suuremmat mitä 
enemmän pohjavesialueesta on ottamisaluet-
ta. Jos ottamisalueiden pinta-ala on yli 30 % 
pohjavesialueesta, voidaan tehtyjen tutkimus-
ten perusteella arvioida niiden aiheuttavan 
potentiaalisen riskin pohjaveden laadulle.

Soran ottamisen haitalliset vaikutukset 
tulee kuitenkin arvioida pohjavesialue- ja 
tapauskohtaisesti, sillä ottamisalueen laajuu-
den lisäksi pohjaveden ainepitoisuuksiin vai-
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kuttaa muun muassa suojakerroksen paksuus 
sekä ottamisalueen maaperä- ja pohjavesiolo-
suhteet. 

Osalla pohjavedenottamoista on vesilain 
mukainen suoja-alue ja siihen sisältyvät 
suojavyöhykkeet. Suoja-alueita on arvioitu 
toiminnassa oleville tai suunnitelluille ve-
denottamoille myös ilman vesilain mukaista 
hakemusmenettelyä esimerkiksi pohjave-
sialueiden suojelusuunnitelmissa. Pohjave-
denottamon suoja-alueille voidaan tehtyjen 
tutkimusten perusteella ja yleistä varovai-
suusperiaatetta noudattaen asettaa seuraa-
vat ottamisalueiden sijoittamista koskevat 
tavoitteet:
a) 	lähisuojavyöhykkeillä ottamistoimintaa tai 

jälkihoitamattomia ottamisalueita ei saisi olla 
lainkaan,

b) 	kaukosuojavyöhykkeillä jälkihoitamatto-
mien ottamisalueiden yhteispinta-ala ei saisi 
olla alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 
huomioon ottaen yli 10–20	% suoja-alueesta,

c) 	suoja-alueiden	ulkopuolella jälkihoita-
mattomien ottamisalueiden yhteispinta-ala ei 
saisi olla alueen maaperä- ja pohjavesiolosuh-
teet huomioon ottaen yli 20–30	% pohjavesi-
alueesta.

Mikäli edellä esitetyt pinta-alaosuudet ylitty-
vät, tulee lupaharkinnassa huolehtia siitä, että 
ottaja velvoitetaan tehostetusti seuraamaan 
ottamisen vaikutuksia pohjaveteen. 

Mikäli ottaminen vaikuttaa haitallisesti 
pohjaveden laatuun tai määrään, valvonta-
viranomainen on velvollinen keskeyttämään 
ottamisen. Tällöin ottamislupa tulee ottaa 
uuteen käsittelyyn, jolloin lupaviranomainen 
voi peruuttaa luvan tai muuttaa antamiaan 
lupamääräyksiä tai edellyttää hakemaan ve-
silupaa (VL 1:18 §).

Suojakerrospaksuudet
Soran ottamisalueen sijoittuminen pohjave-
denottamon suoja-alueelle tai pohjavesialu-
eelle edellyttää riittäviä suojakerrospaksuuk-
sia pohjaveden pinnan yläpuolelle. Suojaker-
rospaksuuksille voidaan asettaa seuraavat va-
rovaisuusperiaatetta noudattavat tavoitteet:
a)  lähisuojavyöhykkeille	ei	uusia	ottamis-

alueita.	Olemassa olevilla ottamisalueilla 
suojakerros on vähintään 6	metriä,

b) kaukosuojavyöhykkeillä suojakerroksen 
paksuus on vähintään 4	metriä,

c)  suoja-alueiden	ulkopuolisilla	pohjavesi-
alueiden osilla, suojakerroksen paksuus on 
vähintään 3–4	metriä.

Pohjaveden muodostumis-
alueen raja

Pohjavesialueen raja
Pohjaveden
virtaussuunta

Jälkihoidettu ottamisalue

Jälkihoitamaton ottamisalue

Vedenottamo
tutkittu/arvioitu
vedenottamon
paikka

Tutkittu/arvioitu
lähisuoja-
vyöhyke

Tutkittu/arvioitu
kaukosuoja-
vyöhyke

Suojavyöhykkeen
ulkopuolinen alue

4 m 3-4 m

Pohjaveden pinta

Kuva 2. Pohjavesialueella tulee välttää maa-ainesten ottamista. 
Mikäli ottamista tapahtuu, tulisi ottamisalueet jälkihoitaa 
välittömästi ottamisen edetessä ja pohjaveden pinnan ylä-
puolelle tulee jättää riittävä suojakerros. 
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d)	pohjavesialueiden	ulkopuolisilla ottamis-
alueilla suojakerroksen paksuus on vähintään 
1–2	metriä. Pohjavedenpinnan alapuolinen 
ottaminen mahdollista, mikäli se perustuu 
riittäviin tutkimuksiin ja ottamiselle ei ole 
muita rajoituksia. 

Mikäli pohjavesialueella luonnontilaisen 
pohjaveden pinnan yläpuolella olevan hiek-
ka- ja sorakerroksen paksuus on alle 5 metriä, 
niin tällöin hiekkaa ja soraa ei yleensä voida 
hyödyntää säästeliäästi ja taloudellisesti il-
man että siitä aiheutuu vaaraa  pohjaveden 
laadulle. Olemassa olevat ottamisalueet tulisi 
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, ei-
kä niille tulisi pääsääntöisesti määrätä edellä 
mainittuja paksumpia suojakerroksia. 

Pohjavesipinnan alapuolinen ottaminen
Pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvan 
maa-ainesten ottamisen seurauksena syntyy 
pohjavesilammikoita, jotka lisäävät pohjave-
den likaantumisriskiä. Likaantumisriskiin 
vaikuttaa muun muassa lammikoiden mää-
rä ja laajuus, syvyys sekä sijainti pohjavesi-
alueella. Pohjavesilammikoiden veden laatu 
vaihtelee merkittävästi, mikä lisää usein myös 
pohjavesilammikon ympäristön pohjaveden 
laadun vaihtelua. Lammikot vaikuttavat esi-

Kuva 3. Soran ottamista pohjavesipinnan alapuolelta.
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merkiksi pohjaveden lämpötilaan, veteen 
liuenneen hapen määrään, happamuuteen 
sekä hiilidioksidi-, bikarbonaatti-, kalsium-, 
sulfaatti- ja piihappopitoisuuteen.

Pohjaveden pinnan alapuolinen ottaminen 
on mahdollista, mikäli se perustuu perusteel-
lisiin tutkimuksiin. Ottaminen tulee kysee-
seen lähinnä pohjavesialueiden ulkopuolella. 
Muodostuvista pohjavesilammikoista tulee 
tehdä vähintään 3 metrin syvyisiä, jolloin nii-
den vesi pysyy kohtuullisen hyvälaatuisena. 
Pohjaveden pinnan alapuolinen ottaminen 
pohjavesialueilta tulee kyseeseen lähinnä 
vanhojen ottamisalueiden kunnostuksissa, 
jolloin olemassa olevia pohjavesilammikoita 
täytetään tai syvennetään.

Pohjavesitarkkailu soran 
ottamisalueilla

Pohjavesitarkkailun tavoitteena on selvittää 
maa-ainesten ottamisen ja siihen liittyvien 
toimintojen vaikutuksia pohjaveden laatuun 
ja määrään. Tarkkailua tekee ensisijassa luvan 
haltija sekä tarvittaessa kontrollitarkastuksia 
valvontaviranomainen. Luvanhaltija tarkkai-
lee yleensä paikallisia pohjavesivaikutuksia 
ottamisalueellaan, kun taas viranomainen voi 
tarkkailla lisäksi pohjavesialueen yleistilaa.

Maa-ainesten ottamisluvissa alin kaivutaso 
hiekka- ja sora-alueilla määritellään nykyisin 
pääsääntöisesti ylimmästä pohjaveden pinnan 
korkeustasosta. Ylin pohjaveden pinnan kor-
keus voidaan määrittää luotettavasti, mikäli 
korkeushavaintoja on kattavasti yli viideltä 
vuodelta. Käytännössä korkeusmäärityksiä 
ei useinkaan ole riittävästi poikkeavien pohja-
veden pinnan korkeuksien määrittämiseksi.

Ottamistoiminnan aikana saadaan usein 
tarkemmat tiedot pohjaveden pinnan kor-
keustasosta. Näiden tietojen perusteella voi-
daan tarvittaessa tarkistaa alinta kaivutasoa 
koskevia lupamääräyksiä.
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dinaatit ja putken pään korkeus tulee mää-
rittää maastomittauksin valtakunnallisessa 
korkeus- ja koordinaattijärjestelmässä.

Havaintoputkien suositeltavin materiaali 
on muovi ja niiden sisähalkaisijan tulisi olla 
vähintään 50 mm. Tällöin putkesta pystytään 
ottamaan syvälläkin olevasta pohjavedestä 
vesinäyte uppopumpulla. Muoviset havain-
toputket säilyvät toimintakuntoisina parem-
min kuin teräsputket, sillä niiden siiviläosa 
on kestävä eikä se tukkeudu korroosion seu-
rauksena.

Havaintoputkien kunto tulee tarkastaa 
vuosittain mittaamalla putken kokonaissy-
vyys ja vertaamalla sitä putkikortin tietoi-
hin. Mikäli putki on tukkeutunut, avataan se 
pumppaamalla tai huuhtelemalla.

Tarkkailupisteet
Maa-ainesten ottamisen pohjavesivaikutuk-
sia seurataan pääsääntöisesti ottamisalueelle 
ja sen lähiympäristöön asennetuista havain-
toputkista. Pohjaveden korkeutta seurataan 
usein myös ottamisalueen lähistöllä sijaitse-
vista kaivoista. Pohjavesitarkkailua voidaan 
tehdä myös ottamisalueen ympäristön pohja-
vesilammikoista ja lähteistä.

Luvan hakijan tulee esittää ottamissuun-
nitelmassa pohjaveden pinnankorkeuden ja 
laadun tarkkailuun tarkoitettujen havainto-
putkien ja -kaivojen sekä muiden havainto-
paikkojen sijainnit. Lisäksi suunnitelmassa  
tulee esittää havaintoputkien asennustapa ja 
materiaali sekä kaivokortit, joista selviää kai-
von tyyppi, materiaali, halkaisija, vedenpin-
nan syvyys, pohjan syvyys sekä arvio kaivon 
kunnosta. 

Putkien asentamisesta vastaa luvanhaltija 
lupamääräysten mukaisesti. Putket suosi-
tellaan asennettavaksi mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa ennen ottamistoiminnan 
aloittamista. Putket tulee sijoittaa siten, että 
näytteenotto on mahdollista ja putket säilyvät 
koko seurantajakson ajan. Tarvittaessa putket 
tulee suojata esimerkiksi betonisilla kaivoren-
kailla. Mikäli maakerrokset ovat paksuja, voi-
daan osa havaintoputkista asentaa ottamisen 
edetessä lupaviranomaisen suostumuksella. 
Tällaisissa tapauksissa asiantuntijan tulee ar-
vioida pohjaveden pinnan taso, jottei ottami-
nen etene liian lähelle pohjavedenpintaa.

Havaintoputkien asentaminen vaatii eri-
koisasiantuntemusta ja ne tulee asennuttaa 
kairauskalustolla. Tilaaja saa tällöin yleensä 
kairausraportin sekä asennetuista putkista 
putkikortin, jossa on selostettu mm. maaker-
rosten laatu, putken kokonaispituus, siivilä-
osan ylä- ja alapää, siivilän tyyppi ja rako- 
tai reikäkoko. Esimerkiksi traktorikaivurilla 
asennettuja pohjavesiputkia ei tulisi hyväk-
syä tarkkailupisteiksi. Havaintoputkien koor-

Kuva 4. Rakennepiirros havaintoputkesta. Havainto-
putket tulee asennuttaa kairauskalustolla. 

Suojaputki

Muoviputkea 
jätetään
vähintään metri
maanpinnan 
yläpuolella

Siivilän alapää +64,26

Hiekkaa

Savista silttiä

Soraa

Pp +85,13

Siivilän yläpää +80,26

Mp +84,13

W +78,26

Siivilän alapää +75,26

Siivilän yläpää +69,26

Suodatinhiekkaa

Kallion pinta +64,26
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Pohjaveden määrän tarkkailu
Maa-ainesten ottamisen vaikutuksia pohja-
veden määrään seurataan yleensä havainto-
putkista tai kaivoista tehdyistä pohjaveden 
korkeushavainnoista. Luvan haltija voidaan 
määrätä seuraamaan myös lähteiden veden-
pinnankorkeuksia tai lähteestä purkautuvia 
vesimääriä, mikäli lähde on luonnontilainen 
tai siinä elää esimerkiksi harvinaisia samma-
lia tai hyönteisiä. 

 Pohjavesialueilla pohjaveden pinnankor-
keus määritetään yleensä neljä kertaa vuodes-
sa eri vuodenaikoina. Pohjaveden pinnan kor- 
keus mitataan varsinaisen havaintoputken tai 
-kaivon yläpäästä ja tulos ilmoitetaan sentti-
metrin tarkkuudella sekä etäisyytenä putken 
päästä että korkeustasona. Mittauksia ei tule 
tehdä pohjavesiputken ympärillä olevan suo-
japutken päästä, koska suojaputki voi liikkua 
esimerkiksi routimisen tai ilkivallan seurauk-
sena. Kaivoissa mittauskohta tulee merkitä 
kaivon kanteen, jotta mittaus tehdään aina 
samasta kohdasta.

Pohjaveden laadun tarkkailu
Pohjaveden laatua tarkkaillaan lupapäätök-
sessä määrätyistä näytteenottopisteistä ote-
tuista vesinäytteistä. Näytteet otetaan pää-
sääntöisesti kerran vuodessa samana ajankoh-
tana. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tai 
toiminnan alkuvaiheessa tehdään yleensä kat-
tava pohjaveden laadun analysointi. Vastaava 
laaja analysointi tehdään ottamistoiminnan 
aikana kolmen vuoden välein. Välivuosina 
analyysivalikoimaa voidaan supistaa käsit-
tämään vain keskeisimmät parametrit. Soran 
ottamisen laajassa tarkkailussa tavallisesti 
määritettäviä pohjaveden parametrejä ovat 
haju, maku, sameus, väri, pH, happi, perman-
ganaattiluku/TOC, sähkönjohtavuus, rauta, 
mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, koko-
naiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilive-

dyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset ja E.coli 
bakteerit. Lisäksi raskasmetallipitoisuudet 
tulee selvittää, mikäli näytteen läheisyydes-
sä on malmiesiintymiä tai jos näytteen pH on 
alhainen. Alumiinipitoisuus voi olla tarpeen 
määrittää laajassa analyysissä, jos näytteen 
pH on alle 6. Kromipitoisuus määritetään, jos 
pH on yli 8. Pohjaveden lämpötila mitataan 
aina näytteenoton yhteydessä. Jos pohjave-
den laadun todetaan muuttuneen voi valvon-
taviranomainen määrätä näytteitä otettavan  
useammin tai tarkentaa analyysivalikoimaa. 
Vesinäytteiden otossa tulee käyttää akkredi-
toitua näytteenottajaa. Vesinäytteet otetaan 
yleensä havaintoputkesta imu- tai uppopum-
pulla näytteenotto-ohjeita noudattaen ja ne 
kestävöidään sekä säilytetään ohjeiden mu-
kaisesti.

Pohjaveden pinnan korkeus- ja laatutiedot 
tulee toimittaa lupamääräysten mukaisesti 
valvontaviranomaiselle. Tiedot suositellaan 
toimitettavaksi samanaikaisesti ja  samalla 
lomakkeella kuin tiedot otetuista maa-ainek-
sista, jolloin ne voidaan tallentaa ympäristö-
hallinnon pohjavesitietojärjestelmään. Tällöin 
seurantatiedot ovat sähköisessä paikkatieto-
järjestelmässä niin luvanhaltijoiden kuin val-
vontaviranomaistenkin käytössä.
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Kuva 5. Ottamistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen 
tarkkaillaan pohjaveden havaintoputkista.
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Liite 7

Kiviainesten tilinpito

Kiviainesten tilinpitojärjestelmä on GTK:n 
Geotietoytimen osa ja KITTI-karttapalvelu 
on keino julkaista tietoja Internetissä. KITTI-
palveluun pääsee GTK:n geo.fi-portaalin aloi-
tussivun kautta osoitteesta www.geo.fi.

Muodostumakohtaiseen maa- ja kalliokivi-
ainesten varanto- ja laatutietoon sekä ottamis-
tietoon pohjautuva tilinpito luo omalta osal-

LIITE 7/1

taan pohjaa kestävän kehityksen mukaiselle 
uusiutumattomien luonnonvarojen käytölle. 
Kiviainestilinpito toteutetaan keskeisillä ki-
viainesten kulutusalueilla vaiheittain. Alussa 
painopiste on kasvualueiden ja kaupunkien 
sekä suurimpien taajamien ympäristössä, 
missä korostuvat maa-aineshuollon, muiden 
maankäyttömuotojen sekä pohjavesivaranto-

Kuva 1. Keskeisten kiviaines-
ten kulutusalueiden varanto-
tietojen päivittäminen (kallio-
kiviaines, hiekka- ja soravarat) 
alustava aikataulu.

© Maanmittauslaitos lupa nro 13/MML/08
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jen ja ympäristönäkökohtien yhteensovitta-
mistarpeet. 

Kiviainesten tilinpitojärjestelmä on muo-
dostettu yhdistämällä maa-aineslain mukai-
set lupa- ja ottamistiedot sekä GTK:n varan-
totiedot, joiden avulla saadaan tieto jäljellä 
olevista kiviaineksista. Lisäksi www-kart-
tapalveluna toimivaan KITTI-kiviainesten 
tilinpitopalveluun on liitetty mm. ympäris-
töhallinnon pohjavesialuetiedot ja luonnon-

suojeluaineistot sekä maanmittauslaitoksen 
pohjakartta-aineistot sekä hallinnollisia ra-
joja.

KITTI-palvelusta voidaan hakea voimassa 
olevat ja päättyneet maa-ainesluvat esimer-
kiksi kunnittain. Kartan taustatietoihin voi-
daan valita mm. pohjakartta, kallioalueet, 
hiekka- ja soramuodostumat sekä ottamista 
rajoittavat suojelutiedot.

LIITE 7/2

Kuva 2. Näkymä KITTI-tilinpitojärjestelmässä olevista maa-ainesten ottamisluvista Hyvinkään alueella. 
Klikkaamalla lupakohdetta saadaan näkyviin luvan perustiedot. Keltaiset ja vihreät ympyrät kuvaavat voimassa 
olevien lupien sijaintia ja punaiset ympyrät päättyneiden lupien sijaintia.
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Liite 8 

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ottamistoiminnassa

LIITE 8/1

Maa-ainesten ottamisen päätyttyä vanhoille 
sorakuopille on saattanut syntyä huomatta-
via luontoarvoja. Luontoarvoja voidaan myös 
tietoisesti muodostaa ottamisalueiden jälki-
hoidon ja kunnostuksen yhteydessä. Täten 
voidaan parantaa kymmenien harvinaisten 
ja uhanalaisten eliölajien tilannetta maassam-
me. Luontoarvojen huomioimisesta ei yleensä 
aiheudu maa-ainesten ottajalle ylimääräisiä 
kustannuksia. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaami-
seksi jälkihoitosuunnitelmaa voidaan tar-
vittaessa tarkentaa. Tarkentaminen tehdään 
yhteistyössä luvan haltijan ja valvontaviran-
omaisen kanssa. Tarkentamisessa käytetään 
luonnontieteen asiantuntijoita, esimerkiksi 
alueellisista ympäristökeskuksista, Suomen 
ympäristökeskuksesta, Geologian tutkimus-
keskuksesta ja Luonnontieteellisestä keskus-
museosta. Asiantuntemusta on myös eri luon-
nontieteellisissä seuroissa ja luontoharrasta-
jissa. Tarkistetun suunnitelman perusteella 
lupamääräyksiä on mahdollista muuttaa 
(MAL 16 §) siten, että tärkeät elinympäristöt 
jätetään jälkihoitamatta tai ne kunnostetaan 
luonto- ja opetuskohteiksi. Jos ottamisalueella 
on luonnonsuojelulain tarkoittamia uhanalai-
sia, erityisesti suojeltavia tai luontodirektiivin 
liitteessä IVa mainittuja lajeja, noudatetaan 
niiden suojelussa luonnonsuojelulain sään-
nöksiä.

Paahderinteitä ottamisalueille

Harjujen paahderinteet ovat etelään viettäviä 
hiekkapohjaisia rinteitä, joilla  elää rikas ja 
ympäristöönsä erikoistunut eliölajisto. Tämä 
eliölajisto on viime vuosina monesta syystä 
taantunut ja useat lajit ovat tulleet uhanalai-

seksi. Soran ottaminen  ja rakentaminen ovat 
tuhonneet osan elinpaikoista. Metsäpalojen 
tehokas torjunta, metsälaidunnuksen loppu-
minen sekä ilmasta tuleva rehevöittävä typ-
pilaskeuma ovat aiheuttaneet valoisien ja har-
vapuustoisten harjumetsien umpeen kasva-
mista. Paahderinteiden eliölajisto, kasvit sekä 
useat hyönteiset tarvitsevat elääkseen paljasta 
kivennäismaata, vapaata tilaa sekä runsaasti 
valoa ja lämpöä. Esimerkkejä paahdeympä-
ristöjen perhosista ovat harjusinisiipi ja pik-
kusinisiipi, joiden luontaiset elinympäristöt 
ovat lähes hävinneet. Muita hiekkaisista ja 
paahteisista elinympäristöistä riippuvaisia 
uhanalaisia hyönteisiä ovat monet pistiäiset, 
kaksisiipiset ja kovakuoriaiset. Nykyisin näi-
den lajien elinpaikkoja ovat esimerkiksi tei-
den ja ratojen pientareet, pienlentokentät ja 
vanhat sorakuopat. 

Harvinaisten ja uhanalaisten eliölajisto-
jen  elinmahdollisuuksia voidaan parantaa  
luomalla paahderinteitä ottamisalueelle. 
Tämä tulisikin ottaa huomioon suunnitel-
taessa ottamisalueiden jälkihoitoa. Jälkihoi-
dettavan alueen tuleva maankäyttö vaikuttaa 
paahderinteen suunnitteluun. Paahderinteen 
perustaminen sopii sekä virkistyskäyttöön 
että metsätalouteen suunnitelluille alueille. 
Pohjavesialueella olevien ottamisalueiden jäl-
kihoidossa pohjaveden suojelu on keskeisin 
tavoite. Jos paahderinne voidaan toteuttaa 
ilman, että se vaikuttaa heikentävästi poh-
javesiolosuhteisiin, niitä voidaan perustaa 
myös pohjavesialueille. Paahderinteiksi so-
veltuvat kaikki etelään ja lounaaseen viettä-
vät rinteet. 

Paahderinteen muodostamisen jälkihoi-
tokeinot ovat  yksinkertaisia. Paahderinne 
muotoillaan hiekalla. Periaatteessa se voi-
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LIITE 8/2

daan jättää tämän jälkeen kehittymään luon-
taisesti. Tuulen ja sateen aiheuttama vähäinen 
eroosio ei haittaa, sillä se on paahderinteille 
luontaista. Jos paahderinteeseen on tarpeen 
muodostaa hiekkaa sitovaa kasvillisuutta, 
voidaan sinne kylvää esimerkiksi harvaksel-
taan laikkuina lampaannataa. 

Mikäli lähistön tienvarsilla elää harjuille ja 
paahderinteille luonteenomaisia kasveja (tau-
lukko 1), tulisi näitä  mahdollisuuksien mu-
kaan siirtää jälkihoidettavalle rinteelle. Uhan-
alaisten ja rauhoitettujen kasvien siirtokylvöt 
tulee tehdä asiantuntijan opastuksella,  jota 
voi saada paikallisilta kasvi- tai hyönteishar-
rastajilta tai alueellisesta ympäristökeskuk-
sesta. Rauhoitetun lajin siementen keruuseen 
tarvitaan myös alueellisen ympäristökeskuk-
sen lupa. Kasvien levittämisessä tulee pyrkiä 
luonnonmukaisuuteen. Ulkomaisia siemen-
seoksia ei tule käyttää ja kotimaisia kasveja 
tulee siirtää vain lähialueilta, joilla nämä kas-
vit luontaisestikin esiintyvät. Suomen kasvi-
en levinneisyyskarttoja löytyy mm. luonnon-
tieteellisen keskusmuseon kasviatlaksesta: 
http://www.luomus.fi/kasviatlas/.

Kallion ottamisalueiden seinämillä 
elää sammalia ja jäkäliä

Vanhat kallion ottamisalueet ovat monil-
le eliöryhmille tärkeitä uhanalaisten lajien 
esiintymispaikkoja. Monet uhanalaiset tai 
harvinaiset sammaleet ja jäkälät elävät  kal-
lion ottamisalueiden seinämillä. Näillä sei-
nämillä voi olla näkyvissä myös merkittäviä 
geologisia rakenteita.

Kuva 1. Paahderinteeksi sopiva maisemointikohde. 
Hieno hiekka etelään suuntautuvalla rinteellä antaa 
hyvät edellytykset  paahderinteen syntymiselle. 
Lähistön tienvarsilla kasvavia kangasajuruohoa ja 
kissankäpälää sekä uhanalaisia hietaneilikkaa ja 
kangasraunikkia voisi kylvää (huom. luvat!) ylärintee-
seen, josta kasvit levittäytyvät itsekseen alemmaksi. 
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Taulukko 1. Paahderinteille hyvin soveltuvia kasvilajeja. 
Yksittäiselle paahderinteelle riittää muutamakin laji.  
Alla luetelluilla kasveilla on tärkeä merkitys paahderin-
teiden uhanalaistuneille hyönteislajeille, joko toukkien 
ravintokasvina tai aikuisten yksilöiden mesikasvina. 

Kangasajuruoho (Thymus serpyllum)  
Kissankäpälä (Antennaria dioica) 
Kultapiisku (Solidago virgaurea)
Karvaskallioinen (Erigeron acer)
Sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi)
Nuokkukohokki (Silene nutans)
Hietaneilikka (Dianthus arenarius) – uhanalainen, 
rauhoitettu
Kangasraunikki (Gypsophila fastigiata) – uhanalainen, 
rauhoitettu
Idänkeulankärki (Oxytropis campestris ssp. sordida)
Masmalo (Anthyllis vulneraria)
Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus ssp. arcticus)
Keltamaite (Lotus corniculatus)
Lampaannata (Festuca ovina)
Kanervisara (Carex ericetorum)
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Harvinaistuneen törmäpääskyn 
elinolot turvattava

Monissa sorakuopissa on harvinaistuvan 
törmäpääskyn pesimäkolonioita ja niiden 
hävittäminen törmäpääskyn pesintäkauden 
aikana on kielletty. Ottamistoiminnan aikana 
pääskyjen asuttamat törmät voidaan mahdol-
lisuuksien mukaan säästää ja niitä voidaan  
myös kunnostaa törmäpääskyjen elinolojen 
turvaamiseksi. Eroosion ja kasvillisuuden 
rapauttamia rinteitä voidaan kunnostaa  esi-
merkiksi kaivamalla uusi leikkauspinta sei-
nämään. 

Jälkihoitosuunnitelmissa voidaan hyväk-
syä, että luodaan uusia törmäpääskyjen pe-

LIITE 8/3
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Kuva 3. Hietaneilikka kasvaa jopa paljaalla hiekalla 
syvälle ulottuvan paalujuurensa ansiosta. Kasvia 
on helppo lisätä siemenistä. Tämän uhanalaisen ja 
rauhoitetun kasvin siementen keräämiseen tarvitaan 
alueellisen ympäristökeskuksen lupa.
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Kuva 4. Harvinaistuneen törmäpääskyn pesäkoloniat 
tulisi säästää kunnostettaessa vanhoja sorakuoppia. 
Myös jälkihoidon yhteydessä voidaan luoda törmä-
pääskylle soveliaita pystysuoria leikkauksia. Pesien 
hävittäminen pesintäkauden aikana on kielletty.

Kuva 2. Palosirkka on merkittävästi vähentynyt 
lämpimien paahderinteiden laji. Palosirkan tunnistaa 
helpoiten sen loppukesällä kuuluvasta rätisevästä 
lentoäänestä ja lennossa näkyvistä punaisista taka-
siivistä. 
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säkolonioiksi soveltuvia törmiä, mikäli tör-
mä voidaan toteuttaa siten, että törmistä ei 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa. 
Käytännössä tämä edellyttää törmän suo-
jaamista siten, että se ei aiheuta sortumis- 
tai putoamisvaaraa luonnossa liikkuville. 
Tarvittavat suojaustoimenpiteet voisi joko  
alueen maanomistaja tai jokin muu taho ot-
taa vastuulleen. Ottajalle, maanomistajalle tai 
kunnalle ei tällaista velvoitetta kuitenkaan 
voida asettaa. 

Törmän ilmansuunnalla ei ole merkitystä. 
Törmän korkeudella on sen sijaan väliä. Pesä-
kolojen ala- ja yläpuolella tulee olla maata riit-
tävästi estämään petoeläinten kaivautuminen 
koloihin. Käytännössä jyrkänteen korkeuden 
tulisi olla vähintään 5 metriä, mielellään jo-
pa 10 metriä. Törmän pituus vaikuttaa myös  
pääskykolonioiden elinvoimaisuuteen. Tör-
män tulisikin olla vähintään 30 metriä pitkä. 
Törmän edustaa ei tule metsittää, vaan se jä-
tetään joko paljaaksi tai siihen kylvetään esi-
merkiksi heinää. Mikäli mahdollista törmän 

edustalle tulisi jättää pohjavesilammikko 
elinpaikaksi pääskyjen ravintohyönteisille.

Kosteikoillakin on  
luontoarvoja

Avoimet pohjavesiallikot ja -lammikot ovat 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkei-
tä pienkohteita, joille on jo syntynyt tai voi 
syntyä monipuolista ranta- ja kosteikkokas-
villisuutta. Kosteikot voivat olla joko avoimia 
tai osittain kasvipeitteisiä allikoita ja lampia, 
soistumia tai kausikosteita painanteita. Sa-
mantyyppisiä luontaisesti syntyneitä pienia-
laisia kosteikkoja on hiekka- ja moreenimailla, 
mutta nämä kosteikot tunnetaan huonosti. 

Soran ottamisalueiden pohjavesiallikois-
sa ja -lammikoissa voi esiintyä esimerkiksi 
konnanliekoa ja harvinaistuneita ojakaalia ja 
isovesirikkoa. Muu allikoiden ja lammikoi-
den  ranta- ja kosteikkokasvillisuus voi olla 
suojana ja ravintona useille vesihyönteisille, 
kuten sudenkorennoille, vesiluteille ja sukel-
tajakuoriaisille. Kosteassa rantahiekassa voi 
elää kovakuoriaisiin kuuluvia myyriäisiä. 
Rantahietikot ovat tärkeitä myös harvinaistu-
neelle pikkutyllille. Allikot ja lammikot ovat 
myös sammakkoeläinten, kuten vesiliskon, 
sammakon ja luontodirektiiviin kuuluvien 
viitasammakon ja rupiliskon, elin- ja lisään-
tymispaikkoja. Myös eräät lepakot, kuten ve-
sisiippa, voivat hyödyntää allikoissa elävää 
hyönteisfaunaa. 

Pohjavesiallikoita ja -lammikoita voidaan 
säästää ja jättää kasvittumaan luontaisesti, 
silloin kun ne eivät sijaitse pohjavesialueella 
eivätkä aiheuta uhkaa pohjaveden laadulle. 
Vanhojen ottamisalueiden mahdollisissa kun-
nostustoimenpiteissä tulee pohjavesiallikot 
ja -lammikot aina mahdollisuuksien mukaan 
säästää ja uusien ottamisalueiden suunnitte-
lussa ne voivat olla eräs jälkihoitotapa.
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Kuva 5. Pohjavesilammikot ja -allikot  voidaan jättää 
kasvittumaan luontaisesti, silloin kun ne eivät sijaitse 
pohjavesialueella eivätkä aiheuta uhkaa pohjaveden 
laadulle. Ne voivat olla luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä pienkohteita. 
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LIITE 9/1Liite 9  
 

Ottamisalueiden jälkihoito, kunnostus ja jälkikäyttö

Ottamisalueiden jälkihoidon tavoitteena on 
vähentää ottamistoiminnan haitallisia vaiku-
tuksia pohjaveteen ja sopeuttaa ottamisalue 
ympäröivään luontoon ja maisemaan. Jälki-
hoito edistää myös ottamisalueen jälkikäyt-
tömahdollisuuksia ja turvallisuutta. Jälkihoi-
totoimet esitetään ottamissuunnitelmassa ja 
lupamääräyksissä. Jälkihoito tehdään joko 
vaiheittain ottamisen aikana tai viimeistään 
ottamisen päätyttyä. Jälkihoidon kunnollinen 
toteuttaminen edellyttää, että alueen jälki-
käyttö on tiedossa.

Alueen siistiminen

Ottamisalue siistitään välittömästi ottamis-
toiminnan päätyttyä. Murskaus-, asfaltti- ja 
soranpesuasemat sekä muut oheistoiminnot 
poistetaan. Alueelle mahdollisesti luvatta tuo-
dut romut ja jätteet viedään asiankuuluviin 
keräilypaikkoihin. Ylijäämämaat käytetään 
soveltuvin osin alueen jälkihoitoon kaivan-
naisjätesuunnitelman mukaisesti. Siistiminen 
nostaa ottamisalueen yleistä arvostusta eikä 
hoidetulle alueelle tuoda jätteitä niin paljon 
kuin hoitamattomalle.

Alueen muotoilu
Siistimisen jälkeen ottamisalue muotoillaan. 
Muotoilu parantaa alueen maisemakuvaa, 
pohjaveden muodostumisolosuhteita, kas-
villisuuden kasvuolosuhteita, kulkukelpoi-
suutta ja turvallisuutta. Muotoilua ei tehdä 
kaavamaisesti vaan ottamisalueesta pyritään 
luomaan monipuolinen ympäröivään luon-
toon ja maisemaan sulautuva alue. Muo-
toilussa tulee ottaa huomioon myös alueen 
jälkikäyttö.

Soran ottamisalueilla jyrkät rinteet loi-
vennetaan yleensä 1:3 tai loivemmiksi sekä 
rinteiden ylä- ja alaosat pyöristetään. Maise-
man elävöittämiseksi rinteiden kaltevuutta 
on syytä vaihdella alueen eri osissa. Rinteiden 
muotoiluun vaikuttaa ottamisalueen ympä-
ristö, rinteen korkeus, rinteen viettosuunta, 
alueen jälkikäyttö ja maa-aineksen laatu. 

Soran ottamisalueen pohjalla kumpareet 
ja harjanteet lisäävät pinnan muotojen vaih-
telua. Niiden rakentamisessa voi käyttää 
hyväksi isoja kiviä ja lohkareita. Lohkareita 
ja isoja kiviä ei tule kuitenkaan käyttää poh-

Ja
ri

 R
in

ta
la

Kuva 1. Suunnittelematon soran ottaminen voi 
aiheuttaa kauas näkyviä vaurioita maisemassa.

Kuva 2. Ottamisalue tulee siistiä ottamisen päätyt-
tyä ja romut ja jätteet tulee viedä asianmukaisiin 
keräilypaikkoihin.
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Kuva 3. Jälkihoidon huomioon ottaminen soran ottamistoiminnassa.

Jälkikäyttö
• ensisijaisesti metsätalous ja virkistyskäyttö

Lupaehtojen valvonta
• valvontaviranomainen tekee tarkistuskäynnit 

vuosittain ja tarvittaessa

Vaiheittainen jälkihoito
yli 3–4 hehtaarin soran ottamisalueilla

Ottamislupa
•  määrätään: mm. velvoitteet jälkihoidosta ja 
 -käytöstä, vakuudet, merkinnät maastoon

Ottamislupahakemus
• liitteenä ottamissuunnitelma

Loppukatselmus
• tarkistetaan jälkihoitotoimet ottamisen päätyttyä

Soveltumattoman käytön estäminen
• puomit
• maavallit
• lohkareet

Kasvillisuuden palauttaminen
• aluskasvillisuus
• puusto
• kalkitseminen ja lannoitus joissakin tapauksissa

Ottamisalueen suojaverhoilu
• pohjamaan möyhennys
• suodatinkerros
• pintamateriaali/kasvualusta

Ottamisalueen muotoilu
• loivennetaan rinteet vähintään 1:3
• vältetään kaavamaisia ratkaisuja
• tarvittaessa täyttö puhtaalla karkearakeisella maalla

Ottamisalueen siistiminen
alueelta poistetaan: 
• soranoton oheistoiminnot
• ylijäämämaat

Alueen suojaaminen
•  säilytetään kasvillisuus ja pintamateriaali 
 ottamissuunnitelman mukaisesti
•  minimoidaan soranoton haittavaikutukset 
 ympäristöön

Ottamissuunnitelma
•  tiedot ottamisalueen ympäristöolosuhteista,  

jälkihoidosta, jälkikäytöstä 
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Toimenpiteet ennen 
ottamistoiminnan 
aloittamista

Toimenpiteet 
ottamistoiminnan 
aikana

Toimenpiteet 
ottamisen 
päätyttyä
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javeden päälle jätettävään suojakerrokseen, 
sillä ne eivät suojaa pohjavettä haitta-aineilta 
eivätkä toimi hyvänä kasvualustana. Entiset 
tienpohjat ja raskaiden laitteiden sijaintipai-
kat sekä kiviaineksen varastokasojen pohjat  
ovat ongelmallisia sekä kasvualustoina että 
pohjavedenmuodostumisalueina. Raskaat 
työkoneet ja painavien maamassojen varas-
toiminen ovat  usein tiivistäneet maaperän. 
Tiivis maaperä läpäisee vettä huonosti ja 
vähentää siten muodostuvan pohjaveden 
määrää. Myös kasvillisuuden juurtuminen 
tällaisille alueille on usein hidasta. Nämä tii-
vispohjaiset alueet tuleekin möyhentää ennen 
pintamateriaalin levittämistä.

Louhosten ja louhimoiden muotoilussa 
korostuu turvallisuusnäkökohdat. Turvalli-
suusvaatimukset ovat suurimmat ottamisalu-
eilla, jotka sijaitsevat joko lähellä asutusta tai 
ulkoilu- ja virkistysalueita.

Kalliomurskelouhosten seinämät ovat 
usein sekä kallion luonnollisten rakojen että 
louhinnasta syntyneiden rakojen rikkomaa. 
Lisäksi kallion raoissa oleva vesi jäätyessään 
ja sulaessaan heikentää rikkonaisten seinä-
mien pysyvyyttä. Tällaiset seinämät on syy-
tä pengertää tai loiventaa rinteiksi. Rinteitä 
loivennettaessa voidaan jäljitellä ympäristön 
kallioiden kaltevuuksia. Seinämien muotoi-
lussa pyritään välttämään suoria rajapintoja 
sekä lisäämään rinteiden kaltevuuden vaih-
telua ja polveilua. Ehjien seinämien muotoi-
lussa voidaan käyttää myös jylhiä muotoja. 
Erityistapauksissa louhosten rinteitä voidaan 
lujittaa betonilla. Louhosten rinteitä voidaan 
muotoilla myös ylijäämämailla, mikäli niistä 
ei aiheudu pohjaveden likaantumisvaaraa. 

Louhoksen pohjalla kumpareet ja harjanteet 
lisäävät pinnanmuotojen vaihtelua. Alueelle 
mahdollisesti jääneet ylijäämämaat voidaan 
käyttää pohjan muotoiluun sekä tarvittaessa 
suurten lohkareiden peittämiseen. Kuiville 

jäävän louhoksen pohjan muotoilussa otetaan 
huomioon sade- ja sulamisvesien johtaminen 
pois alueelta 2–3 promillen kaltevuuksilla.

Luonnonkivilouhimoiden seinämät ovat 
niillä tapahtuvan varovaisen louhinnan ansi-
osta yleensä ehjiä. Sortumavaaran takia niitä 
ei juurikaan tarvitse loiventaa. Putoamisvaa-
ran poistamiseksi jyrkille rinteille pääsy tulee 
estää esimerkiksi rakentamalla louhimoiden 
sivukivestä suojarakenteet. Suojarakenteiden 
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Kuva 4. Hyvällä muotoilulla entisestä ottamisalueesta 
saadaan monipuolinen ympäröivään luontoon ja  
maisemaan sulautuva alue.

Kuva 5. Rinteiden muotoilussa voidaan käyttää 
erikoisratkaisuja.
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tulee olla riittävän massiivisia ja pysyviä, sillä 
ottamistoiminta on usein jaksottaista ja pit-
käkestoista.

Pintamateriaalin levitys

Pintamateriaalin tehtävä on:
• nopeuttaa uuden maannoksen kehitty-

mistä.
• luoda uusi pohjavettä suojaava biologi-

sesti aktiivinen kasvualusta
• vähentää pohjaveden likaantumisherk-

kyyttä
• pienentää pohjaveden laatuvaihteluja ja 

pohjaveden pinnan korkeusvaihteluja
• pidentää vajoveden viipymää
• estää ja hidastaa happamoitumista
• pienentää pintavalunnan aiheuttamaa 

eroosiota

Alkuperäisen pintamaan  
hyödyntäminen
Maannos muodostuu soran ottamisalueelle 
hitaasti usein vasta satojen vuosien kuluttua. 
Tästä syystä ottamisalueille tulisikin otta-
misen päätyttyä levittää orgaanista ainesta 
sisältävä pintamateriaali. Pintamateriaalina 
tulisi käyttää ensisijaisesti ottamisalueen al-
kuperäisiä pintamaita, jolloin pohjaveden 
laatu palautuu ottamisen jälkeen lähes luon-
nontilaiseksi. 

Alkuperäisen pintakerroksen kangashu-
mus (noin 10–30 senttimetrin paksuudelta) ja 
sen alapuolella oleva rikastumiskerros (noin 
30–50 senttimetrin paksuudelta) tulisi kuoria 
ja varastoida erikseen ottamisalueen reunoille 
ennen ottamisen aloittamista. Kuoritut pin-
tamaat tulisi levittää takaisin ottamisalueelle 
mikäli mahdollista alkuperäisessä järjestyk-
sessä. Kasvillisuuden ja pohjaveden kannalta 
saavutetaan paras tulos, jos maan ylin orgaa-
nista ainesta sisältävä humuskerros eli kuntta 

voidaan irrottaa ja levittää takaisin alueelle 
laajoina mattoina. Pintamaiden varastointiai-
ka tulisi olla mahdollisimman lyhyt, sillä pin-
takerroksen orgaaninen aines hajoaa nopeasti. 
Suositeltava varastointiaika on korkeintaan 3 
vuotta. Vaiheistamalla ottaminen ja jälkihoito 
voidaan uuden vaiheen pintamaita käyttää 
välittömästi edellisen vaiheen jälkihoitoon.

Ulkopuolelta tuotavat  
pintamateriaalit
Pintamateriaali ottamisalueelle voidaan tuo-
da alueen ulkopuolelta, jos alkuperäisiä pin-
tamaita ei ole  riittävästi. Pintamateriaalina 
käytettävän maa-aineksen tulee olla puhdas-
ta eikä se saa sisältää haitallisia aineita, jotka 
saattaisivat kulkeutua pohjaveteen. Tällaisia 
aineita ovat mm. rauta, alumiini, typpiyhdis-
teet, kloridi ja sulfaatti sekä anionisia suoloja 
muodostavat metallit, kuten arseeni ja kromi. 
Haitallisten aineiden pitoisuudet tutkitaan 
näytteenotossa. Pinta- ja täyttömateriaalien 
alkuperä on aina selvitettävä ja merkittävä 
muistiin. 

Ennen pintamateriaalin levittämistä ot-
tamisalueen soravaltainen ydinvyöhyke on 
peitettävä puhtaalla, vettä hyvin läpäiseväl-
lä, 20–50 cm:n paksuisella hiekkakerroksel-
la. Tämän jälkeen pintamateriaali voidaan 
sekoittaa esimerkiksi äestämällä hiekkaiseen 
suodatinkerrokseen tai hiekkamailla suoraan 
hiekkaan noin 0,2 metrin paksuiseksi kasvu-
alustaksi. Mikäli pintamateriaali tuodaan 
mattoina tai laikkuina, se levitetään suoraan 
alustalle sekoittamatta. Pintamateriaali voi 
koostua yhdestä tai useasta maalajista ja sen 
tulee sisältää tarkoitukseen soveltuvaa orgaa-
nista maa-ainesta. Orgaaninen aines nopeut-
taa kasvillisuuden kehittymistä. Orgaanista 
ainesta käytettäessä tulee varmistua siitä, et-
tei sitä kulkeudu pohjaveteen. Kasvualustan 
humuspitoisuudeksi havupuille ja karujen 
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maiden kasveille suositellaan 3–12 paino-%. 
Pohjavesialueilla levitettävä pintamateriaali 
ei saa olla liian hienorakeista, sillä hienorakei-
sista maalajeista koostuva pintamaa vähentää 
muodostuvan pohjaveden määrää merkittä-
västi ja soveltuu huonosti myös kasvillisuu-
den kasvualustaksi. Toisaalta siitä voi kulkeu-
tua hienoainesta pohjaveteen. Hienorakeiset 
kivennäismaalajit (< 0,06 mm ainesta yli 50 
%), kuten savi ja siltti sekä soran pesussa syn-
tynyt hienoainespitoinen liete, eivät sovellu 
yksinään käytettäväksi pintamateriaaleina.

Mikäli ottamisalueella on pohjavesilammi-
koita, jätetään niiden ympärille vähintään  
5 metrin suojavyöhyke, jottei humuspitoista 
pintamaata huuhtoudu lammikkoon.

Taulukko 1. Pääperiaatteet eri pintamateriaalien 
soveltuvuudesta ottamisalueiden jälkihoitoon  
erityisesti pohjaveden suojelun kannalta.

Soveltuvuus Peruste/Huomioitavaa

Hyvin soveltuvat
Alkuperäinen  
pintamaa

Maatunut turve

Laikkuina tai mat-
toina siirretty kan-
gasmetsän pintamaa 
(kangashumus ja 
aluskasvillisuus)

Varastointiaika alle 3 vuotta. 

Parantaa kasvuolosuhteita. 
Ei heikennä pohjaveden 
määrää ja laatua.

Levitys välittömästi. Mate-
riaali otetaan ensisijaisesti 
maansiirto- ja -parannustöi-
den yhteydessä. Kasvillisuus 
valmiina.

Soveltuvat
Kohtalaisesti maatu-
nut turve
Maatunut puun kuori
Multa

Parantavat kasvuolosuhteita. 
Eivät heikennä merkittävästi 
pohjaveden laatua ja määrää.

Heikosti  
soveltuvat
Savi
Siltti
Soran pesussa 
syntyvä liete

Parantavat vähän kasvu-
olosuhteita. Estävät veden 
imeytymistä, mikä vähentää 
pohjaveden muodostumista. 
Mineraali-ainesta saattaa 
huuhtoutua pohjaveteen. 
Saattavat lisätä pohjaveden 
ainepitoisuuksia mm. sul-
faattia

Soveltumattomat
Puhdistamolietteet
Lietelanta

Parantavat kasvuolosuhteita. 
Saattavat heikentää merkit-
tävästi pohjaveden laatua.

Pintamateriaalin kalkitus ja lannoitus
Pohjavesialueilla lannoitteita ja kompostimai-
ta voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa. 
Pintamateriaalia voidaan kalkita, jos se on 
kasvualustaksi liian hapanta. Riittävän mag-
nesiumpitoisuuden saamiseksi kasvualus-
taan voidaan käyttää esimerkiksi dolomiit-
tikalkkia. Enimmäismääränä kalkituksessa 

a

Kuvat 6 a–b. Hienorakeinen pintamateriaali estää 
veden imeytymistä maaperään, jonka seurauksena 
alueelle muodostuu pintavesilammikoita. Nämä 
alueet soveltuvat huonosti puuston kasvualustaksi. 
Kuvat samasta paikasta yläkuva vuodelta 2002 ja 
alakuva vuodelta 2007.
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Kasvillisuuden palauttaminen

Soran ottamisessa ja kalliolouhinnassa otta-
misalueen alkuperäinen kasvillisuus tuhou-
tuu. Alueen kasvualusta, vesiolosuhteet ja 
pienilmasto muuttuvat. Ottamisen jälkeen 
luontainen kasvillisuus leviää alueelle hi-
taasti, joten kasvillisuuden palauttamiseksi 
tarvitaan yleensä aktiivisia toimenpiteitä. 
Ympäristöhaittojen vähentämiseksi pyritään 
ottamisalueille saamaan kasvillisuuspeite 
mahdollisimman nopeasti Ottamisalueiden 
kasvillisuuden valintaan vaikuttavat:
• alueen tuleva käyttö
• kasvien soveltuvuus uuteen kasvu- 

alustaan
• kasvunopeus
• talvenkestävyys
• lisääntyminen
• saatavuus
• kustannukset

Kasvillisuudella on tärkeä merkitys erityi-
sesti pohjavesialueilla olevien soran ottamis-
alueiden jälkihoidossa. Kasvillisuus muun  
muassa:
• sitoo haitallisia aineita ja vapautuneita 

ravinteita
• sitoo pintamateriaalin ja vähentää maan-

pintaa rikkovaa eroosiota
• edistää humuksen muodostumista
• vähentää pintavaluntaa
• parantaa maisemakuvaa
• lisää esteettisyyttä ja viihtyvyyttä.

Kylvöjen ja istutusten onnistumista jälkihoi-
detulla alueella tulee seurata. Aluskasvilli-
suuden menestymisen seuranta aloitetaan 
heti kylvöjen jälkeen. Tarvittaessa alueella 
tehdään täydennyskylvöjä ja -istutuksia. Tai-
mikon kehittymisen seuraamiseksi pidetään 
jälkitarkastus noin kolmen vuoden kuluttua 
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Kuva 7. Pintamateriaali levitetään noin 0,2 metrin 
paksuiseksi kasvualustaksi.
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voidaan pitää 2000 kg/ha. Typpeä lannoite 
saisi sisältää korkeintaan 20 kg/ha. Kalkitus 
ja pitkävaikutteinen lannoitus (ravinteet pit-
kävaikutteisessa muodossa) voidaan tehdä 
keväällä sulaan maahan. Kalkitus ja mahdol-
linen lannoitus tehdään viljavuusanalyysien 
perusteella. 

Louhoksille ja louhimoille pintaraken-
teeksi soveltuu parhaiten ottamisalueelta 
kuorittu alkuperäinen irtomaa. Näitä irtomai-
ta on usein vähän. Ottamisalueen jälkikäyttö 
määrittää levitettävien irtomaiden tarpeen ja 
laadun. Mikäli ottamisalue jää metsätalous-
käyttöön, joudutaan sinne yleensä tuomaan 
irtomaata muualta. Toisaalta kalliokiviainek-
sen murskauksessa syntynyt, hyödyntämättä 
jäänyt hieno kiviaines sopii hyvin kasvualus-
taksi metsälle, kun siihen sekoitetaan 3–5 pai-
no- % esimerkiksi turvetta tai kuorikariketta. 
Louhosten hieno kiviaines saattaa sisältää 
myös räjähdysaineista peräisin olevan heikon 
typpilannoituksen. Myös louhoksilla ja louhi-
moilla tulee varmistaa, ettei levitettävä pinta-
materiaali heikennä pohjaveden laatua.
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taimikon istuttamisesta. Jälkitarkastuksen jäl-
keen metsitettyjä alueita voidaan pitää nor-
maalina metsätalousmaana.

Aluskasvillisuus
Aluskasvillisuudeksi valitaan kestäviä ja alu-
eelle luonteenomaisia heinä- ja varpukasve-
ja. Kestäviä heinälajeja, joiden siementä on 
myös kaupallisesti saatavilla, ovat esimer-
kiksi lampaannata, nurminata, punanata, 
niittynurmikka, nurmirölli, metsälauha ja 
hietakastikka. Harjujen ruohovartisia kasveja, 
jotka ovat näyttäviä kukkiessaan, kykenevät 
lisääntymään nopeasti avoimella hiekka-
maalla ja jotka myös elättävät monia uhan-
alaisia perhosia, ovat esimerkiksi, keltamaite, 
idänkeulankärki ja tunturikurjenherne. Luon-
teenomaisia sora-alueiden varpukasveja ovat 
kanerva, sianpuolukka, kangasajuruoho ja 
variksenmarja. Poikkeustapauksissa pionee-
rikasviksi voidaan kylvää apilaa. Myös pajua 
on käytetty soranottamisalueiden nopeaan 
kasvittamiseen. Pääsääntöisesti heinät itävät 
ja leviävät hyvin siemenistä, kun taas varvut 
ja puut on varmempaa istuttaa taimina.

Metsitys
Ottamisalue tai osa siitä voidaan metsittää 
joko istuttamalla tai kylvämällä. Suotuisissa 
olosuhteissa ottamisalue voidaan jättää met-
sittymään myös luontaisesti. Pohjavesialu-
eilla olevien soran ottamisalueiden metsittä-
misessä suositellaan ensisijassa kotimaisten 
puulajien istuttamista tai siementen kylvöä. 
Soran ottamisalueille taimia istutetaan hie-
man enemmän kuin normaalissa metsänhoi-
dossa. Suositus taimien istutustiheydeksi:
•  hiekka- ja sora-alueilla: mänty (2 500kpl/

ha) sekä koivu, haapa ja pihlaja (yhteensä 
500 kpl/ha)

•  moreenialueilla: mänty (2 500 kpl/ha), 
koivu (500 kpl/ha) sekä hajapuina tai 

ryhmissä kuusi, pihlaja, harmaaleppä ja 
haapa

•  louhoksilla ja louhimoilla: mänty, kuusi 
ja koivu (yhteensä 3 000 kpl/ha) sekä 
hajapuina tai ryhmissä pihlaja, haapa ja 
harmaaleppä

•  multa- ja savialueilla: koivu ja kuusi (yh-
teensä 3 000 kpl/ha) sekä hajapuina tai 
ryhmissä harmaaleppä, haapa ja pihlaja. 

Valoisiin paikkoihin kuivalle pohjamaalle 
soveltuvat myös raita, vaahtera ja lehtikuusi. 
Muita puulajeja käytettäessä on syytä selvit-
tää niiden soveltuvuus ja erityisvaatimukset. 
Lehtipuut voidaan istuttaa joko havupuiden 
sekaan tai ryhminä havupuuvaltaisen alueen 
reunalle. Nopean metsittymisen varmistami-
seksi tulisi käyttää 2-vuotiaita paakkutaimia. 
Maisemasyistä metsän istutuksessa on suo-
siteltavaa käyttää vapaata istutuskuviointia. 
Kaavamaisia ja suoria rivi-istutuksia tulee 
välttää. Luontainen metsän uudistaminen tu-
lee kysymykseen lähinnä pohjavesialueiden 
ulkopuolella. Metsityksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa tulee käyttää metsäalan asian-
tuntijoita.

Istutus- ja kylvöajankohta
Heinän sekä muun aluskasvillisuuden kyl-
vöt ja istutukset tulisi tehdä alkukeväästä 
tai loppukesällä. Havu- ja lehtipuiden paras 
istutusaika on keväällä roudan sulamisen jäl-
keen ennen silmujen puhkeamista. Havupui-
ta voidaan istuttaa myös syksyllä ja lehtipuita 
kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin.

Kasvillisuus louhimoille ja louhoksille
Kallioalueet ovat luonnontilaisina yleensä 
karuja kitukasvuista männikköä kasvavia 
mäkiä. Louhinnan päätyttyä ottamisalueen 
pohja on usein tasainen kenttä, jonka reunoil-
la voi olla terasseja. Louhoksilla ja louhimoil-
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la, jotka eivät ottamisen jälkeen täyty vedel-
lä, jälkikäytön perusratkaisuna on yleensä 
metsittäminen. Näillä alueilla metsittäminen 
edellyttää kasvualustaksi riittävää pohja-
maata ja sen lisäksi ravinteikasta pintamaata. 
Näin alueet voidaan saada kasvamaan myös 
runsaspuustoisemmaksi kuin alkuperäinen 
kalliomäki. Louhoksilla ja louhimoilla poh-
jamaaksi soveltuvat alueelle mahdollisesti 
jääneet ylijäämämassat. Pinta- ja pohjamaan 
kerrospaksuus tulisi olla yhteensä vähin-
tään puoli metriä. Puuston istutusmääriin, 
istutusajankohtaan ja täydennysistutuksiin 
soveltuvat samat periaatteet kuin soran ot-
tamisalueille.

Ottamisalueen soveltumaton 
käyttö estetään

Hoitamattomat ottamisalueet mielletään 
toisinaan joutomaiksi, joille voi tuoda kaa-
topaikalle kuuluvia jätteitä ja romuja. Niitä 
on myös käytetty moottoriurheiluun, jolloin 
öljytuotteiden ja pesunesteiden huolimaton 
käsittely voi vaarantaa pohjaveden. Entisten 
ottamisalueiden väärinkäyttöä voidaan vä-

hentää katkaisemalla tarpeettomat kulkuväy-
lät esimerkiksi puomeilla, maakaivannoilla 
tai -valleilla, siirtolohkareilla tai muilla es-
teillä.

Vanhojen ottamisalueiden 
kunnostaminen

Suomessa on tuhansia jälkihoitoa ja kunnos-
tusta vaativia vanhoja soran ottamisalueita, 
satoja vanhoja louhoksia ja louhimoita sekä 
kymmenittäin vanhoja louhimoiden sivukivi-
kasoja, jotka rumentavat maisemaa ja saatta-
vat vaarantaa yleistä turvallisuutta. Vanhoilla 
ottamisalueilla soran ottaminen on ulottunut 
usein pohjaveden pinnan alapuolelle, jonka 
seurauksena alueille on voinut muodostua 
matalia ja rehevöityneitä pohjavesilammi-
koita. Vanhoja sorakuoppia ja louhoksia on 
toisinaan käytetty myös kaatopaikkoina. 

Vanhojen hoitamattomien ottamisalueiden 
kunnostus ja jälkihoito on yleinen ongelma. 
Ne ovat jääneet maanomistajan tai alueen tu-
levan käyttäjän vastuulle eikä niillä ole maa-
aineslain edellyttämää jälkihoitovelvoitetta. 
Joissakin tapauksissa kunta, pohjaveden 
ottaja tai valtio (ympäristöministeriö) ovat 
voineet osallistua tällaisten alueiden kun-
nostuksiin. Hoitamattomat ottamisalueet on 
toisinaan yhdistetty uusiin ottamisalueisiin, 
jolloin niiden jälkihoito on käsitelty uuden 
luvan yhteydessä. Vanhojen ottamisalueiden 
kunnostustarve arvioidaan tapauskohtaises-
ti. Niiden kunnostustarve kohdistuu ennen 
muuta maisemakuvan siistimiseen, turval-
lisuuden parantamiseen sekä pohjaveden 
suojelutoimiin. 

Vanhojen  soran ottamisalueiden kunnos-
tuksessa tehdään niillä samat toimenpiteet 
kuin uusillakin ottamisalueilla. Vanhoilla 
ottamisalueilla ottaminen on toisinaan ulot-
tunut  lähelle pohjaveden pintaa tai pohja-
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Kuva 8. Ottamisalueiden epäasiallinen käyttö, kuten 
rakennusjätteen hautaaminen, tulee estää niin otta-
misen aikana kuin ottamisen päätyttyä. Ottamis- 
alueiden väärinkäyttöä voidaan vähentää katkaise-
malla tarpeettomat kulkuväylät esimerkiksi puomeil-
la, maakaivannoilla tai -valleilla, siirtolohkareilla tai 
muilla esteillä. 
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veden pinnan alapuolelle. Jos ottaminen on 
ulottunut alle kahden metrin etäisyydelle 
pohjaveden pinnasta tai pohjaveden pinnan 
alapuolelle, joudutaan aluetta usein täyttä-
mään. Ennen täyttämistä matalat pohjavesi-
lammikot puhdistetaan, jonka jälkeen lam-
mikko täytetään puhtaalla vettä läpäisevällä 
hiekalla. Ellei täyttäminen ole mahdollista 
voidaan lammikoita vaihtoehtoisesti syven-
tää ja yhdistää. Täyttöjä tehdään ensisijaisesti 
I- ja II-luokan pohjavesialueilla sijaitsevilla 
ottamisalueilla. 

Alueille luontaisesti muodostunut kasvil-
lisuus pyritään kunnostettaessa jättämään 

luonnontilaan. Vanhoilla soran ottamisalueil-
la rinteet ovat usein jyrkkiä eikä niiden loi-
ventaminen aina ole mahdollista. Tällöin voi-
daan käyttää stabiloivia rakenteita. Tällaisia 
rinteiden sortumista estäviä rakenteita ovat 
verkot, matot ja ritilät. Rinteiden muotoilussa 
voidaan käyttää myös terassirakentamista yh-
distettynä stabiloiviin rakenteisiin. Rakenteet 
parantavat kasvien juurtumista, rinteiden ja 
seinämien pysyvyyttä ja helpottavat alueella 
liikkumista. 

Vanhojen louhosten ja louhimoiden kun-
nostustarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 
Kunnostustarve voi kohdistua ennen muuta 
niiden maisemakuvan siistimiseen ja turval-
lisuuden parantamiseen. Kunnostus aloite-
taan ottamisalueen siistimisellä, jolloin alu-
eilta poistetaan romut ja jätteet sekä kaikki 
oheistoimintojen rakennelmat. Vaaralliset 
seinämät loivennetaan ja irtonaiset lohkareet 
pudotetaan. Pystysuorat seinämät suojataan 
aitauksin tai suurilla lohkareilla. Metsittä-
mistä varten louhoksen pohjalle tulisi saa-
da vähintään puolen metrin irtomaakerros. 
Mahdollinen olemassa oleva kasvillisuus 
säilytetään ja kunnostus tehdään vain tar-
peellisessa laajuudessa. Vanhat louhokset ja 
louhimot ovat usein veden täyttämiä. Mikäli 
niiden seinämät ovat ehjiä ja ympäristö kas-
villisuuden peittämää, ne eivät välttämättä 
vaadi kunnostamista. 

Louhimoiden sivukivikasoihin on usein 
sekoitettu kalliolta poistetut irtomaat ja niil-
le on saattanut kehittyä kituliasta puustoa ja 
aluskasvillisuutta. Tällaisten sivukivikasojen 
hyötykäyttö on yleensä teknisesti ongelmal-
lista ja kallista. 

Vanhojen soran ottamisalueiden sekä 
louhosten ja louhimoiden kunnostustoimia 
suunniteltaessa on otettava huomioon, että 
niille on saattanut muodostua luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeitä uhanalaisten 

Kuva 9. Soranottamisalueiden tilaa ja kunnostus-
tarvetta on selvitetty ympäristöhallinnon SOKKA-
hankkeessa.
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tai harvinaisten eläinten ja kasvien elinym-
päristöjä. Kunnostus on tällöin suunniteltava 
niin, ettei näitä syntyneitä luonto- tai geolo-
gisia arvoja tuhota.

Jälkihoidon ja kunnostuksen 
kustannukset
Jälkihoitotöiden kustannusarvio vaikuttaa 
osaltaan ottamistoiminnasta määrättävien 
vakuuksien määrään.  Jälkihoitotöiden kus-
tannukset muodostuvat lähinnä seuraavista 
tekijöistä:
•  jälkihoitosuunnitelman laadinta
•  ottamisalueen muotoilu
•  pintamateriaali
•  pintamateriaalin kuljetus ja levitys
•  siemenet ja taimet
•  kylvöt ja istutukset
•  vanhoilla ottamisalueilla usein lisäksi täyt-

tömateriaali ja sen kuljetus ja levitys

Jälkihoitotöiden kustannukset vaihtelevat 
huomattavasti erityyppisillä ottamisalueilla. 
Kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi jälki-
hoidettavan alueen laajuus sekä ottamisalu-
een topografiset erot ympäristöön. Laajojen 
ottamisalueiden jälkihoito on suhteellisesti ta-
loudellisempaa kuin pienien ottamisalueiden. 
Tämä johtuu pääosin siitä, että ottamisalueen 
rinteiden muotoilu on kalliimpaa kuin poh-
jan muotoilu. Tästä syystä myös topografi-
altaan ympäristöstä merkittävästi erottuvien 
ottamisalueiden kunnostamiskustannukset 
ovat suuremmat kuin ottamisalueilla, jossa 
korkeuserot ympäristöön ovat vähäiset. Kus-
tannukset ovat yleensä alhaisemmat niillä 
ottamisalueilla, joissa jälkihoito on otettu 
huomioon ottamissuunnitelmassa ja jälki-
hoitoa tehdään vaiheittain oton edistyessä. 
Kustannuksia voidaan alentaa esimerkiksi 
ottamalla talteen ottamistoiminnassa kerty-
vä jälkihoitoon soveltuva materiaali. Ottamis-

alueiden jälkihoitokustannuksiin vaikuttaa 
myös alueen tuleva käyttö ja sen asettamat 
vaatimukset jälkihoidolle. Ottamisalueiden 
jälkihoidosta ja kunnostamisesta vastaa maa-
ainesluvan haltija.

Soran ottamisalueiden jälkihoito on yleen-
sä kalleinta vanhoilla ottamisalueilla, joissa 
soran ottaminen on ulottunut lähelle pohjave-
den pintaa tai pohjaveden pinnan alapuolelle 
ja joissa rinteitä ei ole luiskattu. Merkittävin 
kustannustekijä näiden alueiden kunnosta-
misessa on soveltuvan täyttömaan hankinta 
etenkin, jos täyttömaa on kuljetettava kaukaa. 
Uusien soran ottamisalueiden jälkihoidossa 
suurimmat kustannukset aiheutuvat pinta-
materiaalin hankinnasta. Soran ottamisaluei-
den jälkihoidon keskimääräiset kokonaiskus-
tannukset vuoden 2008 hintatason mukaan 
ovat 5 000–15 000 €/ha.

Kalliokiven ottamisalueiden jälkihoitokus-
tannuksiin vaikuttaa merkittävästi ottamis-
alueen muotoilutarve. Muotoilutarpeeseen 
vaikuttaa ottamisalueen sijainti ja seinämien 
ehjyys. Kivilouhosten rikkonaisten seinämi-
en muotoilu on turvallisuuden kannalta tär-
keämpää kuin luonnonkivilouhimoiden, jois-
sa seinämät ovat ehjiä ja pysyviä. Esimerkiksi 
veden täyttämillä kalliokiven ottamisalueilla, 
joiden seinämät ovat ehjät ja jotka sijaitsevat 
kaukana asutuksesta, erillistä muotoilua ei 
tarvita vaan riittää että ottamisalueenalueen 
ympärille laitettaan turvarakenteet. 

Kalliokiven ottamisalueiden jälkihoitokus-
tannuksia voidaan vähentää merkittävästi 
loiventamalla rintaukset louhinnan loppu-
vaiheessa. Kivilouhoksen muotoilemiseksi 
joudutaan irrottamaan louhet-ta, jonka tarve 
riippuu louhoksen muodosta ja seinämien 
korkeudesta. Kalliolouheen irrotus maksaa  
vuoden 2008 hintatason mukaan 1,0–1,5 €/
tn eli noin 3–4 € kiintokuutiometri. Pintama-
teriaalien ja kasvillisuuden osalta kallioki-
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ven ottamisalueiden jälkihoitokustannukset 
ovat samaa tasoa kuin soran ottamisalueil-
la. Karkeasti voidaan arvioida louhosten ja 
louhimoiden jälkihoitokustannuksien olevan 
vuoden 2008 hintatason mukaan 5 000–20 000 
€/ha.

Taulukko 2. Esimerkki ottamisalueen jälkihoidon kus-
tannuksista. Kustannukset on arvioitu vuoden 2008 
kustannustason mukaan.

Toimenpide Kustannukset 
(€/ha)

Siistiminen ja muotoilu 2 000–6 000

Pintamateriaali
materiaalin hankinta, käsittely ja 
levitys

2 000–6 000

Kylvöt ja istutukset
siementen ja taimien hankinta,  
kylvö ja/tai istutus

0–3 000

Muut kulut
Suunnittelutyö, maanäytteiden 
analysointi, pohjaveden laadun 
ja korkeuden seuranta, puomien 
hankinta ja asennus ym.

1 000–3 000

Yhteensä 5 000–18 000

Ottamisalueiden jälkikäyttö

Ottamisalueen jälkikäytöllä on vaikutuksia 
ottamisen suunnitteluun toteutukseen sekä 
alueen jälkihoitoon.

Metsätalous on yleisin ja pohjaveden suo-
jelun kannalta myös paras jälkikäyttömuoto. 
Hiekka-, sora- ja moreenialueet soveltuvat 
jo luonnostaan hyvin metsätalouskäyttöön. 
Puuntaimet on helppo istuttaa pehmeään ki-
vennäismaahan. Alueet saattavat metsittyä 
myös luontaisesti. Saven ja mullan ottamisalu-
eet voidaan metsittää samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin vanhat pellot. Näiltä alueilta 
vedet johdetaan tarvittaessa avo- tai salaojin. 
Kuiville jäävät louhosten ja louhimoiden poh-
jat soveltuvat metsittämiseen, mikäli niille on 
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mahdollista levittää kasvualustaksi irtomaata 
(mursketta, hiekkaa ja muuta tarkoitukseen 
soveltuvaa maata) vähintään puolen metrin 
kerros. Metsätalouskäyttöön soveltuvat lou-
himoiden ja louhosten pohjat muotoillaan 
siten, että pintavedet eivät muodosta vesi-
jättölammikoita. Louhosten ja louhimoiden 
seinämät voidaan mahdollisuuksien mukaan 
myös louhia loivapiirteisiksi tai porrastaa, jol-
loin ne voidaan peittää irtomaalla puuston 
kasvualustaksi.

Ulkoilu-, virkistys- ja urheilukäyttö ovat 
sopivia jälkikäyttömuotoja sekä maa-ainesten 
että kallion ottamisalueille. Varsinkin sora- ja 
kallioalueet ovat yleensä kuivia ja routimat-
tomia ja soveltuvat siten hyvin ulkoilu- ja 
urheilurakentamiseen. Mikäli pohjaveden 
pilaantumisvaaraa ei ole, voidaan niille pe-
rustaa myös uimapaikkoja. Urheilukäyttöön 
otetuilla soranottamisalueilla on jätettävä 
pohjaveden pinnan yläpuolelle riittävän pak-
su suojakerros, jotta alueen vesijohtoverkko, 
viemäröinti ja salaojitus pystytään järjestä-
mään. Kalliokiven ottamisalueilla on tehtävä 
yleensä irtilouhinta noin 2 metrin syvyyteen 
viemäröinnin järjestämiseksi. Vanhoille soran 
ottamisalueille on saatettu rakentaa erilaisia 
moottoriurheiluratoja, kuten motocross- ja 

Kuva 11. Vanhoille ottamisalueille on perustettu 
moottoriurheiluratoja. Nämä radat tulisi sijoittaa 
pohjavesialueiden ulkopuolelle.
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rallycrossratoja, liukkaan kelin ajoharjoitte-
luratoja sekä ampumaratoja. Tällaiset käyttö-
muodot eivät sovellu pohjavesialueilla olevil-
le soranottamisalueille. 

Asutus-	ja	teollisuuskäyttöön kallion otta-
misalueet tarjoavat yleensä hyvän routimat-
toman rakentamispohjan. Asutuksen lähellä 
ottamisalueille voidaan rakentaa esimerkiksi 
puistoja tilataideteoksineen. Alueiden sovel-
tuvuus rakentamiseen tutkitaan tapauskoh-
taisesti.

Kaatopaikan	 tai	 läjitysalueen	 sijoitta-
minen kallion ottamisalueelle voi tulla ky-
seeseen, mikäli kallio on ehjää tai vähäisin 
toimenpitein tiivistettävissä. Kaatopaikka-
käytössä kalliopohjan etuna on pohjan liikku-
mattomuus ja routimattomuus.

Riistanhoitoalueiksi, kuten riistapelloiksi, 
vesilintulammikoiksi tai kalanpoikasten kas-
vatukseen luonnonravintolammikoiksi sovel-
tuvat lähinnä saven- ja mullanottamisalueet. 
Riistapelto voi olla metsittämisen vaihtoehto 
sellaisilla saven- tai mullanottamisalueilla, 
joilta maata kuoritaan vain ohut pintakerros. 
Luonnonravinto- tai vesilintulammikot tulee 
rakentaa vähintään 3 metrin syvyisiksi, jotta 
ne eivät kasvaisi umpeen. Lammikoissa ve-
den vaihtuminen järjestetään rakentamalla 
lammikkoalueelle tulo-oja sekä padotettu 
laskuoja.

Luonnontieteellisinä opetuskohteina so-
ranottamisalueita, louhoksia ja louhimoita 
on käytetty jo pitkään. Ottamistoiminnan 
seurauksena on saattanut tulla esiin maa- ja 
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Kuva 12. Vanha soran ottamisalue, jossa ottaminen on ulottunut pohjaveden pinnan alapuolelle, on kunnostet-
tu ottamisen päätyttyä (pieni kuva). Viisi vuotta kunnostamisen jälkeen alueelle on kehittynyt hyvä kasvillisuus 
ja alue on maisemallisesti varsin onnistunut (iso kuva).
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Kuva 13. Mikäli ottamistoiminnan seurauksena on 
tullut esiin maaperän syntyhistoriaa ja sen tulkintaa 
selittäviä avainkohteita, voidaan ne jättää jälkihoita-
matta opetus- ja tiedekäyttöön.

Kuva 14. Hyvin hoidettu kalliokiven ottamisalue on 
virkistyskohde. 
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Kuva 15. Vanhat saven ottamisalueet voidaan kun-
nostaa luonnonravinto- tai vesilintulammikoiksi.
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kallioperän syntyhistoriaa ja sen tulkintaa se-
littäviä avainkohteita, joilla on huomattava 
tieteellinen ja opetuksellinen merkitys. Otta-
mistoiminta on joissakin tapauksissa  luonut 
edellytykset joidenkin suojeltujen tai uhan-
alaisten kasvi- ja eläinlajien lisääntymiselle 
ja siten rikastuttanut luonnon monimuotoi-
suutta. Tällaiset erityiskohteet tulisi ottaa 
huomioon jälkihoitosuunnitelmissa. Jälki-
hoitosuunnitelmissa voidaan hyväksyä, että 
alueelle jätetään opetuskohteiksi soveltuvia 
jyrkänteitä tai muita vastaavia kohteita, mi-
käli kohde voidaan toteuttaa siten, ettei siitä 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa. 
Käytännössä tämä edellyttää esimerkiksi jyr-
känteen suojaamista siten, että se ei aiheuta 
sortumis- tai putoamisvaaraa luonnossa liik-

kuville. Tarvittavat suojaustoimenpiteet tulisi 
joko alueen maanomistajan tai jonkun muun 
tahon ottaa vastuulleen. Ottajalle, maanomis-
tajalle tai kunnalle ei tällaista velvoitetta voi-
da asettaa.
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LIITE 10/1Liite 10
 

Ottamislupapäätösmalli

Päätösmallissa esitetään maa-ainesten otta-
mislupapäätöksen rakenne päätöksen sisäl-
töä. Mallia voi käyttää lupapäätöksen pohja-
na. Päätöksen alkuun tulee kirjata tunniste-
tiedot, kuten lupaviranomainen, päätöksen 
antopäivä ja diaarinumero,

Asia

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-
ainesten ottamislupahakemuksesta.

(”Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 
21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan 
aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhaus-
ta huolimatta.”)

Luvan hakija

Hakijan nimi ja yhteyshenkilö
Käyntiosoite ja postiosoite
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Liike- ja yhteisötunnus

Kiinteistötiedot ja ottamisalueen sijainti 

Kunta/kaupunki, kunnan/kaupunginosa
Käyntiosoite
Kiinteistörekisteritiedot ja rekisteritunnus

Asian vireilletulo 

Päivämäärä

Hakemuksen täydentäminen

Kaavoitustilanne ja muut maankäyttöön 
liittyvät suunnitelmat

Nykytilanne alueella

Hakemus ja ottamissuunnitelma

Yleistä
Pohjavedet
Maisema, ympäristö- ja luonnonolo-
suhteet
Jälkihoitosuunnitelma
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Asian käsittely

Hakemuksesta tiedottaminen
Tarkastukset
Muistutukset ja mielipiteet
Lausunnot
Hakijan vastine

Asian ratkaisu

Maa-aineslain 7 §:n tarkoittamana lupaviran-
omaisena kunnan/kaupungin xxx lautakunta 
on tutkinut asian ja päättää myöntää haetun 
luvan xxx:lle maa-ainesten ottamiseksi mää-
räalalla tilasta yyy RN:o x:xx kunnan/kau-
pungin yyy kylässä hakijan esittämän otta-
missuunnitelman mukaisesti sekä seuraavin 
lupamääräyksin:
 Maa-aineksen ottamisluvan voimassaolo-

aika ja laajuus
 Valvonta
 Varotoimenpiteet maa-ainesten ottamis-

alueella
 Pohjaveteen liittyvät varotoimet
 Pohjaveden puhtauden ja pinnankorkeu-

den valvonta
 Kaivusyvyys
 Ottamisalueen rajaus 
 Toiminta sähkölinjan alueella
 Rasitteet
 Liikennejärjestelyt
 Jälkihoito
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Ottamissuunnitelman tarkastamisesta, asi-
anosaisten kuulemisesta ja ottamistoimin-
nan valvonnasta suoritettavat maksut sekä 
vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suoritta-
misen varmistamiseksi

Tarkastusmaksu
Asianosaisten kuulemiskulut
Valvontamaksu
Vakuus

Perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset
Yleiset perustelut lupapäätökselle
Vastaus lausuntoihin ja esitettyihin muis-
tutuksiin
Lupamääräysten perustelut
Maa-aineksen ottamisluvan voimassaolo-
aika ja laajuus
Valvonta
Varotoimenpiteet maa-ainesten ottamis-
alueella
Pohjaveteen liittyvät varotoimet
Pohjaveden puhtauden ja pinnankorkeu-
den valvonta
Kaivusyvyys
Ottamisalueen rajaus 
Toiminta sähkölinjan alueella 
Liikennejärjestelyt 
Jälkihoito

Ottamistoiminnan aloittaminen

Maa-aineslain 21 §:n 1 momentin mukaan ai-
nesten ottaminen voidaan aloittaa lupapää-
töksen tultua lainvoimaiseksi. 

(Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan 
aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
on maa-aineslain 21 §:n mukainen perusteltu 
syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei 
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toi-
minta järjestetään lupapäätöksen määräysten 
(ja seuraavien lisämääräysten) mukaisesti.

Toiminnan aloittaminen ennen tämän pää-
töksen lainvoimaiseksi tuloa edellyttää, että 
luvan saaja asettaa xxx euron suuruinen va-
kuuden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja 
kustannusten korvaamiseksi lupapäätöksen 
kumoamisen tai muuttamisen varalta.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon.)

Sovelletut oikeusohjeet

kunnan/kaupungin hallinto- ja toiminta-
sääntö x §
kunnan/kaupungin maa-ainestaksa 
kunnan/kaupunginhallituksen  
(xx.yy.200x § yyy) hyväksymä ohje  
vakuuden laskemiseksi
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3–7, 10–16, 
19–21, 23, 23 a § 
VNA maa-ainesten ottamisesta 
(926/2005) 1–4, 6–9 §,
VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) 1–4 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea 
muutosta valittamalla xxx:n hallinto-oikeu-
teen. Valitusosoitus liitteenä.

Päätöksen julkipano

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäi-
vä on xx.yy.200x 
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Liite 11 

Esimerkkimalli julkipanoilmoituspohjasta 

KOIVULAN KUNTA JULKIPANOILMOITUS
Ympäristölautakunta

Päätöksen antopäivä on 13.8.2008.

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat maa-ainesten ottamislupapäätökset
Lupaviranomainen ja kokouspäivä:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1.8.2008
_________________________________________________________________________________ 

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §           Kylä/Kaupunginosa Laitoksen/toiminnan osoite 
                    Kiinteistön nimi/Kortteli Hakijan nimi 
                    RN:o/Tontti Toimenpide 

§ 25            Koivulahden kylä             Koivukuja 5, 123456 Koivula
                   Koivusaari Ukko Koivuniemi
                   RN:o 5:55    
  Maa-ainesten ottamisluvan   
  muutos/hakemus evätty 

§ 28           Kuusiston kylä             Sivutie 7, 123457 Koivula
                  Laaksola MurMur Oy
                  RN:o 7:77  Maa-ainesten ottamislupa 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.9.2008)
_________________________________________________________________________________
Todistus:
  12.8. 2008                     
13.9.2008
Julkipantu ilmoitustaululle: ___________. Otettu pois ilmoitustaululta  _________.

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):
13.9.2008      
_______________________________________
Marja Kuusela
Kanslisti

Muutoksenhaku:
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta  hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä 
päivää lukuun ottamatta hallinto-oikeudelle osoite: Hallintotie 2, 123450 Kaupunki.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä 
olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Koivulan kunnan ympäristötoimistosta 
osoite: Kunnantie 2, 12340 Koivula.
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Liite 12

Maa-ainesten ottamislupahakemuksen asiakirjat
                                        
1.  Hakemus 2 kpl

Hakemuslomake täytetään kaikilta osiltaan asianmukaisesti ja hakemukseen liitetään lomak-
keessa ja sen täyttöohjeessa mainitut lisäselvitykset ja liitteet. Katso myös maa-aineasetuksen 1 
§:n säännökset asiasta.

2.  Ottamissuunnitelma-asiakirjat 4 kpl
Ottamissuunnitelmaan kuuluu selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset. Ottamissuunnitel-
massa on osoitettava maa-aineslain 11 §:n 2 mom. ja tarvittaessa myös 3 momentissa tarkoitetut 
seikat ja 5 §:n 2 mom. tarkoitetut  selvitykset alueen luonnon olosuhteista ja hankkeen ympäris-
tövaikutuksista.
• Ottamissuunnitelman selostus, ks. ohje asetuksen 2 §:n 3 mom.
• Suunnitelmakartat ja leikkauspiirustukset alku- ja lopputilanteesta  esitettään mittakaavassa 

1:200–1:1000. Suunnitelmissa esitetään myös ottamistoiminnan eteneminen ja mahdollinen 
vaiheistus.

Ottamissuunnitelmaan kuuluu myös kaivannaisjätteitä koskeva selostus eli  jätehuoltosuunni-
telma. Suunnitelma on tarkoituksenmukaisinta tehdä erillisellä liitteellä, joka löytyy Ympäristö.
fi palvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi >  Sähköinen asiointi > Lomakkeet    

3.  Kaava- ja kartta-asiakirjat 4 kpl
• ajantasainen yleiskartta (1:20 000–1:50 000), jossa esitetään ottamisalueen sijainti 
• mittakaavaltaan 1:5 000–1:10 000 peruskarttaote, josta  ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat 

sekä ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt kiinteistötunnuksineen. 
Kyseisellä kartalla tulee esittää myös suunnittelualueen ja ottamisalueen rajaus.

• jos ottamisalue kuuluu vahvistetun kaavan alueeseen, hakemukseen liitetään kaavaote ao. 
kaavasta ottamisalueelta kaavamääräyksineen.

  
4.  Hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan  1 kpl
 Selvityksenä käy esimerkiksi:

• hakijan omistusoikeusselvitys:
• lainhuuto,
• kauppakirja,
• vuokrasopimus ottamisalueeseen joka oikeuttaa luvan hakemiseen
• maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen, tällöin on myös suostumuk-

sen antajan hallintaoikeus selvitettävä.

5.  Naapurien kuuleminen  1 kpl
Naapurien kuulemisen (MAL 13 § ja MAA 3 §) voi suorittaa luvan hakija hakemuksen yhteydessä 
tai erillisillä kuulemislomakkeilla. Jos luvan hakija ei ole suorittanut kuulemista riittävästi tai 
muutoin asianmukaisesti, tarvittava kuuleminen suoritetaan lupaviranomaisen taholta. Viran-
omaisen suorittamasta kuulemisesta peritään valvontataksan mukainen maksu.

6.  Muu selvitys 4 kpl
Muut mahdolliset liitteet, jotka ovat tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi, kuten esimerkiksi 
YVA-arviointiselostus, luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointiselostus tai selvitys tie- ja 
kulkuyhteyksistä. Myös lupaviranomaisten taholta voidaan pyytää luvan hakijaa hankkimaan 
asiaan täydentäviä selvityksiä.  
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OPPAASSA KäYtetYt LYHenteet  
LAeiStA JA ASetuKSiStA

KiintmuodL  Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 
LSL  Luonnonsuojelulaki 1096/1996 
MAA  Maa-ainesasetus 91/1982 
MAL  Maa-aineslaki 555/1981 
SOVA  Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten  
 arvioinnista 200/2005   
MML  Muinaismuistolaki 295/1963
MRA  Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
MRL  Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
VNA  Valtioneuvoston asetus
VNp   Valtioneuvoston päätös
VL v Esilaki 264/1961
YhteisalueL  Yhteisaluelaki 758/1989
YSA  Ympäristönsuojeluasetus 169/2000
YSL  Ympäristönsuojelulaki 86/2000
YVA  Ympäristövaikutusten arviointi(menettely)
YVAL  Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994
YVAA  Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006

Muita lyhenteitä:
mom.  Momentti
VAT    Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
POSKI  Pohjavesien suojelun ja kiviainesten yhteensovittamisprojekti
EY  Euroopan yhteisö
POVET  Ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmä
OIVA  Ympäristöhallinnon Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
GTK   Geologian tutkimuskeskus
KITTI  Kiviainesten tilinpitojärjestelmä
k-m3   Kiintokuutiometri 
SYKE   Suomen ympäristökeskus
MML   Maanmittauslaitos
SOKKA  Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve -hanke
RN:o  Rekisterinumero
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SAnAStO

Aluskasvillisuus
Kangasmetsän aluskasvillisuus koostuu pohja-
kerroksen ja kenttäkerroksen kasvillisuudesta.
Pohjakerroksen kasvillisuuden muodostavat 
jäkälät ja sammalet. Kenttäkerroksen kasvilli-
suuden muodostavat heinät, ruohot ja varvut.

Antoisuus
Pohjavesialueen antoisuus kuvaa vesimäärää, 
joka pohjavesialueelta voidaan ottaa aiheutta-
matta haitallisia sivuvaikutuksia. 

Blokki
Blokki on rakennuskivi/luonnonkivilouhimol-
la louhittu määrämittainen lohkare, jonka mitat 
ovat yleensä noin 1,5 m x 2 m x 3 m.

Erikoinen luonnonesiintymä
Maa-aineslain tarkoittama erikoinen luonnon-
esiintymä voi olla merkitykseltään sekä geolo-
ginen että biologinen. Erikoisuutta ilmentävät 
yleensä harvinaisuus ja poikkeavuus. Esiintymä 
on erikoinen, kun se on laajalla alueella harvi-
nainen. Esiintymä voiolla erikoinen myös sil-
loin, kun se on alueella tavanomaisesta poikkea-
va, esimerkiksi syntyhistoriansa, rakenteensa tai 
muotonsa vuoksi. Usein esiintymän biologiset 
ja geologiset tekijät saattavat korostaa toisten-
sa erikoista luonnetta ja merkitystä. Erikoisilla 
luonnonesiintymillä on yleensä luonnontieteel-
listä, maisemallista, opetuksellista ja suojelul-
lista merkitystä.

Eroosio
Juoksevan veden, rantatyrskyn tai tuulen aihe-
uttama maanpinnan kuluminen.

Geofysikaaliset tutkimukset
Geofysikaalisissa tutkimuksissa tutkitaan erilai-
sia maaperästä mitattavissa olevia fysikaalisia 
ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuutta, tihe-
yttä, dielektrisyyttä. Pohjavesitutkimuksissa
yleisimmin käytettäviä menetelmiä ovat aero-
magneettiset ja aerosähköiset menetelmät ruh-

jetulkinnassa, painovoimamittaus (maakerros-
ten pakasuus, kallion pinta, kalliokynnykset), 
sähköinen vastusluotaus (pohjavesipinnan ja 
kalliopinnanselvittäminen), seisminen refrak-
tioluotaus (maaperän kerrospaksuus, kalliopi
nta,pohjavesipinta), maavastusluotaus (kallio-
kaivotutkimukset), maatutkaluotaus (maaker-
rosten paksuus, pohjavesipinta) ja reikäluotaus 
(kallioporakaivoissa),pohjaveden liike, kerros-
ten johtavuus, vedenlaatu).

Huokoisuus
Maalajin huokoisuus on maahiukkasten ja -ra-
keiden väliin jäävän tyhjän tilan, huokostilan,
suhde näytteen kokonaistilavuuteen. Huokosti-
lan täyttää huokosvesi ja/tai ilma.

Imeytyminen
Imeytyminen on veden tunkeutumista maan-
pinnan läpi huokoiseen tai halkeilleeseen maa-
perään.

Jälkihoito
Soranottoalueiden ja kalliolouhosten jälkihoi-
dolla tarkoitetaan ottamistoiminnan aikana tai 
sen loputtua tehtäviä toimenpiteitä, joilla vähen-
netään ottotoiminnan haitallisia vaikutuksia.

Jälkikäyttö
Ottamisalueen maankäyttömuoto ottamisen 
päätyttyä.

Kaivannaisjäte
Kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän 
orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuk-
sessa taikka sen varastoinnissa, rikastamisessa 
tai muussa jalostamisessa syntyvä jäte.

Kaivannaisjätteen jätealue 
Kaivannaisjätteen jätealueella tarkoitetaan tuo-
tantopaikan yhteydessä olevaa aluetta, johon 
sijoitetaan siinä syntyvää kiinteää, lietemäistä 
tai nestemäistä kaivannaisjätettä.
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Kaivualue
Kaivualue on alue, jolla varsinainen maa-aines-
ten ottaminen (kaivu tai louhinta) tapahtuu. Sy-
nonyymi kaivualueelle on ottoalue. 

Kalliopohjavesi
Kalliopohjavesi on kallioperän raoissa ja ruhjeis-
sa varastoituva vesi.

Kami 
Luonnonkivilouhimolla kallioperästä irrotet-
tu suuri kivilohkare, joka paloitellaan määrä-
mittaisiksi paloiksi eli blokeiksi jatkojalostusta 
varten.

Kaunis maisemakuva ja luonnon merkittävät 
kauneusarvot
Maa-aineslain tarkoittamat käsitteet kaunis mai-
semakuva ja luonnon merkittävät kauneusar-
vot kytkeytyvät käsitteinä toisiinsa. Kauniilla 
maisemakuvalla ja luonnon merkittävillä kau-
neusarvoilla tarkoitetaan tarkastelijan näkyvillä 
olevan alueen tai kohteen kauneutta. Maisema 
voi tarkoittaa sekä luonnon- että kulttuurimai-
semaa ja näiden aistein havaittavissa olevia 
ominaisuuksia. Kaunis maisema sisältää tiettyjä 
objektiiviseen arviointiin perustuvia kauneus-
arvoja. Geologisen muodostuman (esimerkiksi 
kallion, harjun tai moreenimuodostuman) kau-
neuden tärkeimpiä tekijöitä ovat muodostuman 
hahmottuminen ja rajautuminen, lähialueen 
maisema sekä muodostuman “sisäisen” maise-
man laatu. Geologisen muodostuman kauneutta 
voidaan siten tarkastella muodostumalta ympä-
ristöön päin, muualta kohti muodostumaa tai 
muodostuman sisällä. Geologisen muodostu-
man sisäiseen maisemaan vaikuttavat esimer-
kiksi kasvillisuus ja puuston ikä sekä geologiset 
pienmuodot (esimerkiksi supat ja painanteet, 
muinaisrannat, lohkareet ja erilaiset kalliopin-
nat) ja kulttuurihistorialliset seikat.

Kestävä käyttö
Maa-ainesten ottamistoiminnassa kestävän 
käytön periaate tarkoittaa, että maa-ainesten 
saatavuus ja maa-ainesmuodostumissa esiin-
tyvä pohjavesi voidaan sekä määrällisesti että 
laadullisesti turvata myös tulevien sukupolvien 

käyttöön vaarantamatta luonnon monimuotoi-
suutta.

Kiintokuutiometri 
Maa-aineksen tai kalliokiviaineksen luonnonti-
lainen tilavuus esiintymässä ennen kaivamista 
tai irrottamista.

Kiviaines
Kiviainestuotannossa kiviainekset jaetaan jalos-
tamattomiin ja jalostettuihin aineksiin. Jalostettu 
kiviaines on kalliosta tai sorasta murskattua ja 
tiettyyn raekokokoon seulottua kiviainesta. Ja-
lostamaton kiviaines on luonnosta sellaisenaan 
otettua seulomatonta kiviainesta.

Kotitarvekäyttö
Kotitarvekäyttö tarkoittaa maa-ainesten tavan-
omaista ottamista asumiseen tai maa- ja metsä-
talouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai 
kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tavanomaise-
na kotitarvekäyttönä ei pidetä, jos maa-ainek-
sia otetaan esimerkiksi metsäteiden rakentami-
seen.

Kuntta maan ylin orgaanista ainesta sisältävä 
humuskerros.

Louhe
Louhe on kalliosta yleensä räjäyttämällä irrotet-
tu kiviaines. Louheen kappalekoko on yleensä 
alle puoli metriä.

Louhimo
Louhimo on kalliokiven ottamisalue, josta lou-
hitaan rakennus- ja tarvekiveä. Louhimosta käy-
tetään myös nimityksiä luonnonkivilouhimo tai 
rakennuskivilouhimo.

Louhos
Louhos on kalliokiven ottamisalue, josta louhi-
taan kalliomursketta.

Luonnonolosuhteet
Maa-aineslain tarkoittamilla luonnonolosuhteil-
la tarkoitetaan lähinnä pohja- ja pintavesioloja,
lämpö- ja kosteusolosuhteita ja kasvien kasvu-
paikkatekijöitä. Luonnonolosuhteisiin voidaan 
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lukea myös eläinten lisääntymis- ja levähdys-
paikat.

Luonnonsora
Luonnonsora on lähinnä harjuissa ja reunamuo-
dostumissa esiintyvä lajittunut hiekka ja sora.

Luonnonkivilouhimo
Luonnonkivilouhimo on kalliokiven ottamis-
alue, josta louhitaan rakennus- ja tarvekiveä. 
Luonnonkivilouhimosta käytetään myös nimi-
tyksiä rakennuskivilouhimo tai louhimo. 

Lähde
Lähde on paikka, jossa pohjavesi virtaa luon-
nonoloissa kallio- ja maaperästä maanpinnalle
tai vesien pohjalle.

Maa-aines
Maaperän kerrostuma, jota otetaan käytettäväk-
si mm. rakentamisessa tai rakennusmateriaalien 
raaka-aineena. Maa-aineslakia sovelletaan ki-
ven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen.
Luettelo ei ole geologinen eikä geotekninen 
vaan yleiskielinen. Maa-aineslakia sovelletaan 
siten kaikkien maa- ja kallioperän ainesten ja 
niiden sekoitusten ottamiseen turvetta lukuun 
ottamatta.

Maalaji geologisen prosessin seurauksena syn-
tynyt maakerrostumatyyppi. Maalajeja ovat 
mm. moreeni, sora, hiekka, siltti, savi ja turve.

Maannos
Maannos on kangasmetsän maaperälle ominai-
nen maa-ainesten kerrosjärjestys. Maannosker-
ros eli podsoli on yleensä 30–70 cm paksuinen 
maakerros pohjamaan päällä. Pohjavesialueilla 
sillä on erityisen tärkeä pohjavettä suojaava 
merkitys. Maannoksen profiili aluskasvillisuu-
desta pohjamaahan on seuraava:

Aluskasvillisuus
1) Sammal- ja karikekerros
2) Kangashumuskerros (“kangasturve”)
3) Uuttumiskerros (“valkomaa”)
4) Rikastumiskerros (“ruostemaa”)
Pohjamaa

Muinaisranta 
Jääkauden jälkeisten Itämeren ja järvien eri vai-
heita osoittava rannan merkki.

Murske
Kalliomurske on murskattua kalliolouhetta. So-
ramurske on murskattua soran karkeaa ainesta. 
Murskeista valmistetaan seulomalla eri raeko-
koa olevia lajitteita.

Orsivesi
Orsivesi on varsinaisen pohjavesiesiintymän 
yläpuolella oleva vapaa pohjavesivyöhyke, joka 
on muodostunut vettä huonosti johtavan maa-
kerroksen (esimerkiksi savikerroksen) päälle.

Ottamisalue
Ottamisalue on alue, jolla maa-ainesten otta-
minen ja ottamiseen liittyvät muut järjestelyt, 
kuten pintamaiden ja sivukivien käsittely ja jäl-
kihoitotoimet, tapahtuvat.

Ottamissuunnitelma, ottosuunnitelma
Ottamissuunnitelma on maa-ainesten ottamis-
lupaa haettaessa esitettävä suunnitelma, joka si-
sältää tiedot ainesten ottamisesta ja ympäristön 
hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen 
myöhemmästä käyttämisestä. Yleiskielessä käy-
tetään usein myös nimitystä ottosuunnitelma.

Ottoalue
Ottoalue on alue, jolla varsinainen maa-ainesten 
ottaminen (kaivu tai louhinta) tapahtuu. Syno-
nyymi ottoalueelle on kaivualue.

Paahderinne 
Paisteinen ja varjoton  etelään viettäviä hiekka-
pohjainen rinne, joilla elää rikas ja ympäristöön-
sä erikoistunut eliölajisto.

Pilaantumaton maa-aines
Kallio- tai maaperän pintakerroksesta irrotet-
tua orgaanista tai epäorgaanista ainesta, joka 
on luonnontilaista tai joka ei sisällä haitallisia 
aineita siten, että siitä voi aiheutua ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa.
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Pintamateriaali
Pintamateriaali on ottamisalueelle jälkihoidon 
yhteydessä levitettävä maan ylin kerros, jonka 
tarkoitus on toimia hyvänä kasvualustana ja 
suojata pohjavettä haittaaineilta. Pintamateriaa-
lina voidaan soveltuvin osin käyttää ottamisalu-
een pintamaita tai ottamisalueen ulkopuolelta 
tuotuja puhtaita maa-aineksia.

Pintavalunta
Pintavalunta on se osa sadannasta tai sulamisve-
sistä, joka ei haihdu tai imeydy maaperään,vaan 
kulkeutuu painovoiman vaikutuksesta pintave-
tenä vesistöön.

Pioneerikasvi
Pioneerikasvi on kasvittomalle kasvupaikalle, 
kuten maa-ainesten ottamispaikalle, ensimmäi-
senä luontaisesti levittäytyvä kasvi. Myöhem-
min, kun alueen kasvillisuus lisääntyy ja mo-
nipuolistuu, pioneerikasvit yleensä heikkoina 
kilpailijoina väistyvät ja häviävät alueelta.

Pohjavesimuodostuma 
1.  Akviferi eli pohjaveden kyllästämä ja vettä 

hyvin johtava maa- tai kallioperän muodos-
tuma. Akviferi on hydraulisesti yhtenäinen 
muodostuma, josta voidaan pumpata käyt-
tökelpoisia määriä vettä. Akviferejä sisältyy 
mm. yhtenäisiin hiekka-ja sorakerrostumiin 
ja ruhjeisiin kallioalueisiin. Akviferi voi olla 
vapaa tai paineellinen.

2.  EU-vesipuitedirekriivin määritelmä: Yhtenäi-
senä vesimassana akviferiin tai akvifereihin 
varastoitunut pohjavesi. 

Pohjaveden muodostumisalue
Pohjaveden muodostumisalue on alue, jolta sa-
de- ja pintavedet suotautuvat maakerrosten läpi 
muodostaen pohjavesialtaan.

Pohjavedenottolupa
Pohjavedenottolupa on ympäristölupaviraston 
(aiemmin vesioikeuden) myöntämä lupa veden 
ottamiseen.

Pohjavedenpinnan korkeus
Pohjavedenpinnan korkeus on maankamarassa 
vedellä kyllästyneen vyöhykkeen kulloinenkin 
vapaa yläraja. Pohjaveden pinnan ylin havaittu 
korkeus on vuotuisen seurannan avulla havait-
tu pohjaveden pinnan korkein taso. Pohjaveden 
pinnan ylin luonnollinen korkeus on pohjave-
den pinnan luonnollisen vaihtelurajan ylin kor-
keus.

Pohjaveden virtaussuunta
Pohjaveden virtaussuunta on suunta, jossa 
pohjavesi virtaa muodostumisalueelta purkau-
tumisalueille.

Pohjavesi
Pohjavesi on maan pinnan alla olevaa vapaata 
vettä, joka täyttää yhtenäisesti maaperän huo-
kostilan ja kallioperän halkeamat ja joka liikkuu 
painovoiman vaikutuksesta.

Pohjavesiallikko
Matala, soistuva pohjavesilammikko.
 
Pohjavesialue
Pohjavesialue on alue, joka on määritelty hydro-
geologisin perustein ja josta on todennäköisesti
saatavissa vedenhankintaan käyttökelpoista 
pohjavettä.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma
Suojelusuunnitelma on yleensä pohjavesialue-
kohtaisesti laadittu viranomaisohje maankäytön 
suunnittelun, pohjaveden pilaamis- ja muutta-
miskiellon valvonnan, jätehuollon suunnittelun 
ja maa-aineksenoton valvonnan avuksi.

Pohjavesialueluokka
Ympäristöhallinto on luokitellut pohjavesialueet 
kolmeen luokkaan käyttökelpoisuutensa ja suo-
jelutarpeensa perusteella: I = vedenhankintaa 
varten tärkeä, II = vedenhankintaan soveltuva 
ja III = muu pohjavesialue.

Pohjavesikynnys
Vettä huonosti johtava tai vettä läpäisemätön 
muodostuma (esimerkiksi kallio), joka estää 
pohjaveden vaakasuoraa virtausta.
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Pohjavesilampi
Pohjavesilampi on lampi, joka on syntynyt maa-
ainestenoton ulottuessa pohjaveden pinnan ala-
puolelle.

Pohjavesinäyte
Pohjavesinäyte on pohjaveden laadun selvittä-
miseksi otettu näyte.

Pohjavesiputki
Pohjavesiputki on pohjaveden havaintoputki, 
joka on materiaaliltaan joko muovia tai metallia 
ja joka sisältää siiviläosan. Putken halkaisija on 
yleensä 32 mm tai 50 mm. Siiviläosa sijoitetaan 
haluttuun näytteenottokorkeuteen. Synonyymi 
havaintoputki.

Pysyvä jäte (= inertti jäte) 
Pysyvällä jätteellä tarkoitetaan kaivannaisjätet-
tä, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysi-
kaalisesti tai kemiallisesti eikä hajoa biologisesti 
tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen 
vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja jossa ei 
pitkänkään ajan kuluessa tapahdu olennaisia 
muita fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia 
muutoksia sekä jonka sisältämien haitallisten 
aineiden kokonaishuuhtoutuminen ja -pitoisuus 
samoin kuin jätteestä muodostuvan suotoveden 
myrkyllisyys ympäristölle on merkityksetön ei-
kä siitä aiheudu muun ohella vaaraa pinta- tai 
pohjaveden laadulle.

Sivukivi
Sivukivi on rakennuskivilouhimoilla syntyvä 
ylijäämäkivi.

Stabiloiva rakenne
Stabiloiva rakenne on rakenne, jolla lujitetaan 
ja sidotaan jyrkkiä rinteitä (esimerkiksi ritilät ja 
verkot).

Suojaetäisyys
Suojaetäisyys on ottamisalueen ympärille jätet-
tävä suoja-alue, jonka tarkoituksena on vähen-
tää ottamistoiminnasta aiheutuvia maisema- ja 
muita ympäristöhaittoja. Suojaetäisyys voidaan 
määrätä esimerkiksi asutukseen, tiehen, rantaan 
ja naapuritilaan.

Suojakerros
Suojakerros on ylimmän pohjavesipinnan ylä-
puolelle jätetty pohjavettä suojaava maakerros.

Suojapuusto
Ottamisalueen ympärille vallitsevaan tai luon-
nontilaan jätettävä puusto, jonka tarkoituksena 
on toimia näkösuojana sekä suojata ottamisalu-
een ympäristöä pölyn ja melun leviämiseltä. 
Suojapuuston on sisällyttävä siihen alueeseen, 
jota ottamissuunnitelma koskee (suunnittelu-
alue) ja sen on oltava luvanhakijan hallinnassa. 
Suojapuustoon ei tulisi koskea ottamistoimin-
nan aikana.

Suotautuminen
Suotautuminen tarkoittaa veden virtausta huo-
koisessa maaperässä.

Suunnittelualue
Suunnittelualue on alue, jolle ottamissuunnitel-
ma laaditaan. Sen tulee olla hakijan hallinnassa. 
Se on ottamisaluetta laajempi ja sisältää muun 
muassa ottamisalueen ympärille luonnontilaan 
jätettävät metsäalueet/suojapuuston ja suojais-
tutusalueet, työkoneiden säilytys- ja huoltoalu-
eet sekä ottamisalueen ulkopuolelle sijoitettavat 
pohjaveden tarkkailuputkien ja -kaivojen sijain-
tipaikat. Suunnittelualue on laajin alue, jolle 
maa-ainesten ottoluvan lupamääräykset voivat  
kohdistua. Suunnittelualueen ulkopuolelle ei 
voida antaa lupamääräyksiä.

TOC 
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä. Veteen liuen-
neen tai suspendoituneen orgaani sen aineksen 
sisältämän hiilen määrä.

Täyttömateriaali
Täyttömateriaali on materiaali, joka soveltuu 
ottamisalueen täyttöihin.

Vajovesi
Vajovesi on maaperän kyllästämättömissä vyö-
hykkeissä painovoiman vaikutuksesta kohti 
pohjavettä liikkuva vesi.
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Vedenottamo
Vedenottamo on pohjavettä kaivojen avulla otta-
va laitos, jossa raakavesi tarvittaessa käsitellään 
ja pumpataan vesijohtoverkostoon.

Vedenottamon suoja-alue
Vedenottamon suoja-alue on vedenottamon 
ympärille rajattu alue, jonka tarkoituksena on 
suojella pohjavettä. Vedenottamon suoja-alue 
käsittää yleensä vedenottamoalueen sekä lähi- ja 
kaukosuojavyöhykkeen. Lähisuojavyöhyke on 
vedenottamoa tai tulevaa vedenottopaikkaa ym-
päröivä vyöhyke, jonka ulkorajalta pohjaveden 
virtaus vedenottamolle tai vedenottopaikalle 
kestää noin 50–60 vuorokautta. Lähisuojavyö-
hykkeen leveys pohjaveden päävirtaussuunnas-
ta vedenottamolle tai tutkitulle vedenottopai-
kalle on keskimäärin arvioituna 300–500 metriä 
(joskus jopa yli kilometri) ja 200–300 metriä vir-
taussuunnan alapuolelle. Kaukosuojavyöhyke 
käsittää koko päävirtausalueen, jolta pohjavesi 
virtaa vedenottamolle tai tulevalle vedenotto-
paikalle. Useissa tapauksissa kaukosuojavyöhy-
ke käsittää koko pohjavesialueen. Suoja-alueen
määrää ympäristölupavirasto (aiemmin vesioi-
kes) yleensä vedenottajan hakemuksesta.

Vesialue
Vesilain mukaisella vesialueella tarkoitetaan 
aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on veden 
peittämä.

Vesiseulontalaitos
Maa-aineksen käsittelylaitos, jossa maa-ainek-
sesta pestään veden avulla pois saveai ja muita 
hienoaineksia maa-aineksen rakennusteknisten 
ominaisuuksien parantamiseksi.

Vesistö
Vesistöjä ovat avopintaiset sisävesialueet luon-
nollisine ja keinotekoisine osineen. Vesistönä 
tai sen osana ei pidetä ojaa, noroa ja sellaista 
vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä 
runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi 
vettä veneellä kulkua tai uiton toimittamista 
varten ja jota kalakaan ei voi sanottavassa mää-
rässä kulkea eikä lähdettä sekä kaivoa ja muuta 
vedenottamoa, vesisäiliötä ja tekolammikkoa.
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