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KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
Jätehuoltosuunnitelman voi tehdä tällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Tästä lomakkeesta tulee täyttää kohdat 1-5 ja 7.
Huomaa, että kohta 6 koskee VAIN mahdollista jätealuetta.

 
1. Kullanhuuhdonta-alueen lupatunnus (täytetään, jos tiedossa) 

 
 

2. Kullanhuuhdontaluvan hakija/ haltija 
 
 

3. Kaivannaisjäte 
 

Kaivannaisjätteen laji Arvioitu määrä (m3) 
koko tuotantoaikana 

Hyödyntäminen 
1 maisemoinnissa 
2 muu hyödyntämistapa, mikä? 

Tiedot ympäristövaikutuksista. Sanallinen 
kuvaus. 

Pintamaat    

Kannot ja muu puuaines    

Kivennäismaat (kivet ja 
muu maa-aines) 

   

Muut (esim. selkeytysal-
taiden lietteet)  
Yksilöi alle 
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4. Selvitys vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavista toimista toiminnan aikana ja sen päätyttyä (esim. si-
joitus, peittäminen, ym.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (esim. silmämääräinen tarkkailu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tiedot maa- ja kiviainesjätealuetta koskevista jälkitoimenpiteistä (esim. siistiminen, maisemointi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Päivämäärä ja laatija 
 
 
 

Jätehuoltosuunnitelmaa ei vaadita, jos luvanhaltijan on laadittava sellainen ympäristönsuojelulain nojalla. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tavoite ja sisältö: 
Jätehuoltosuunnitelman laatimisen tavoitteena on jätteen synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisy.  
 
Kullanhuuhdonnassa syntyvät kaivannaisjätteet: 
Kullanhuuhdonnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat esimerkiksi pintamaat, kannot, kivet ja selkeytysaltaiden lietteet. Pintamaat ovat 
tuotantoalueen valmistelussa poistettavia maita, jotka ovat pääasiassa orgaanista ainesta; turvetta ja kasvillisuutta. Valmistelun ja tuo-
tannon aikana alueelta voi kertyä kiviä sekä kantoja. 
 
Ympäristövaikutukset riippuvat kaivannaisjätteestä ja sen hyödyntämisestä. Lietteistä voi tulla kiintoaine- ja ravinnepäästöjä, jos lietteet 
sijoitetaan eroosiolle alttiiksi lähelle ojia. Maa-aineksen läjittäminen voi aiheuttaa maisemahaittaa. 
 
Kaivannaisjätteiden hyödyntäminen: 
Pintamaita ja kiviä voi käyttää maisemointiin. Tällaiset toimenpiteet ovat kaivannaisjätteen hyödyntämistä. 
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