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1 JOHDANTO 

Rakennusteollisuus on volyyminsa puolesta Suomen suurin yksittäinen raaka-

aineita käyttävä sektori sekä toiseksi suurin jätteen tuottaja (Sitra 2014, 57). 

Uuden jätedirektiivin mukaan vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujät-

teen hyödyntämistä on kasvatettava vähintään 70 prosenttiin (Rakennusteolli-

suus s.a.). Käyttökelpoisia uusiomateriaaleja ja -kiviaineksia saadaan teolli-

suuden mineraalipitoisista jätteistä ja sivutuotteista, kuten tuhkasta ja kuo-

nasta sekä luonnosta saatavista niin kutsutuista heikkolaatuisista kiviainek-

sista, kuten savipitoisista moreeneista ja hiesuista (Valtiovarainministeriö 

2012). Uusiokäyttöön soveltuvia kiviaineksia arvioidaan syntyvän jopa 70–80 

miljoonaa tonnia ja ylijäämämaita noin 20–30 miljoonaa tonnia vuosittain (Mitä 

uusiomaarakentaminen on 2018; Vaara 2011, 4). 

 

Maa-ainespankeilla pystytään edistämään hyödyntämiseen soveltuvien maa-

ainesten sekä muiden materiaalien hyötykäyttöä. Maa-ainespankkiin voidaan 

varastoida hyödyntämiseen soveltuvia materiaaleja, joiden käyttökohde ja -

ajankohta eivät ole vielä selvillä. (Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 18.) 

Maa-ainespankin tarkoituksena on löytää rakennustyömailla syntyville ylijää-

mämaa-aineksille sopiva hyödyntämiskohde (Huhtinen ym. 2018). 

 

Opinnäytetyö käsittelee maa- ja kiviainesten kierrättämistä sekä niiden väliva-

rastointia maa-ainespankeissa. Teoreettinen osuus pohjautuu laajaan kirjalli-

suuteen, jota on hyödynnetty myös opinnäytetyön kehitystyössä. Opinnäyte-

työn teoriaosuus keskittyy kiertotalouteen sekä sen mahdollisuuksiin raken-

nusalalla. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään erilaisia uusiomateriaaleja sekä 

maa-ainespankkien toimintaperiaatteita ja niitä koskevaa lainsäädäntöä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kouvolan kaupungin uudelle maa-ai-

nespankille toimintamalli sekä ympäristöluvan mukaiset suunnitelmat, jotta toi-

minta saadaan käynnistettyä. Lisäksi työn tavoitteena oli löytää alueelle käyt-

töjärjestelmä saapuneiden ja lähtevien maa-aineskuormien rekisteröimistä 

varten. Työn lähtötilanteessa Kouvolan kaupungin maa-ainespankin alue oli 

rakenteille ja alueelle oli myönnetty ympäristölupa ylijäämämaiden loppusijoi-

tusta sekä välivarastointia varten. Kouvolan kaupungilla ei ollut aikaisempaa 

kokemusta maa-ainespankkitoiminnasta. 
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Opinnäytetyön kehitysosuudessa on esitelty työn toimeksiantoa, tarvetta, läh-

tötilannetta sekä tavoitteita. Kehitysosuudessa on perehdytty myös Mai-

janaron alueen käyttöjärjestelmän valintaan sekä työn etenemiseen. Lisäksi 

kehitysosuudessa on esitelty Kouvolan kaupungin maa-ainespankille laadittuja 

suunnitelmia ja toimintaohjeistuksia. Työn lopussa on pohdittu työn tuloksia 

sekä mahdollisia jatkotoimenpiteitä Maijanaron toiminnan kehittämiseksi. 

 

2 KIERTOTALOUS 

Ilmastonmuutos, luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen sekä luonnonva-

rojen ylikulutus kuormittavat maapallon ekosysteemejä ja uhkaavat tulevaisuu-

den elinolosuhteita (Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut 2009; Ympäristömi-

nisteriö 2019c). Luonnon monimuotoisuuden kadosta 90 prosenttia aiheutuu 

luonnonvarojen nykyisestä käytöstä (Ympäristöministeriö 2019c). Kasvava 

luonnonvarojen kulutus on ajanut maapallon tilanteeseen, jossa ihmisten eko-

loginen jalanjälki on ylittänyt maapallon vuosittaisen biokapasiteetin toistuvasti 

jo elokuun alkupuolella (Ylikulutus s.a.). OECD:n vuoden 2019 ennusteen mu-

kaan globaali bruttokansantuote tulee nelinkertaistumaan vuodesta 2011 vuo-

teen 2060 mennessä. Vastaavasti materiaalinkäyttö tulee kaksinkertaistu-

maan saman ajanjakson aikana. Ihmisten aiheuttaman sukupuuttoaallon ja 

luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi tarvitaan yhteis-

kuntien nopeaa ja suunnitelmallista muutosta. (Ympäristöministeriö 2019c.) 

 

Kiertotalouden tarjoamia vaihtoehtoja voidaan pitää ratkaisuna maapallon kes-

tävyyskriisiin, elinkeinorakenteen uudistamiseen sekä uusien liiketoimintamal-

lien luomiseen (Ympäristöministeriö 2019c). Kiertotaloudessa talouden kehitys 

perustuu resurssien kiertokulkuihin, jolloin uusiutumattomia luonnonvaroja 

säästyy ja talouden kasvu muodostuu riippumattomaksi luonnonvarojen kulu-

tuksesta (Green Building Council Finland 2018, 3). Tarkoituksena on säilyttää 

materiaalien ja raaka-aineiden sekä niihin sitoutuneen arvon kierto taloudessa 

niin pitkään kuin mahdollista (Sitra 2016, 9). Siirtymällä kiertotalouteen pysty-

tään korvaamaan nykyinen luonnonvaroja kuluttava ”ota, valmista, hävitä” – 

talousmalli (Alhola ym. 2016, 7). 
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Kuva 1. Lineaarinen ”ota, valmista, hävitä” – talous vs. kiertotalous (Bioazul 2017) 

 

Maailman luonnonvarojen säilymisen sekä maapallon kantokyvyn kannalta 

kiertotaloustoiminta on välttämätöntä, jotta kehitys ja kasvu voidaan turvata 

jatkossakin. Ilman kiertotaloustoimintaa tulevaisuudessa tarvitaan arviolta 1,6 

maapallon verran resursseja kattamaan toimiamme. Kiertotalouden avulla 

pystytään säästämään luonnonvaroja sekä varautumaan raaka-aineiden niuk-

kuuteen ja hinnannousuihin. (Elinkeinoelämän keskusliitto s.a.) 

 

2.1 Kiertotalous rakennussektorilla 

Sitran (2014, 57) selvityksien mukaan ”rakennusteollisuus on volyyminsa puo-

lesta suurin yksittäinen raaka-aineita käyttävä sektori”. Maailmanlaajuisesti 

kaikista raaka-aineista noin 40 prosenttia käytetään rakennusteollisuudessa 

(Green Building Council Finland s.a.). Samanaikaisesti rakennusteollisuus on 

myös yksi suurimpia jätteentuottajia. Suomessa muodostuu vuosittain noin 90 

miljoonaa tonnia jätettä, josta noin 18 prosenttia on peräisin rakennusteolli-

suudesta. (Sitra 2014, 57.) Rakennusteollisuudessa muodostuvista jätteistä 

noin 73 prosenttia on maansiirtojätettä ja 18 prosenttia mineraalijätettä, esi-

merkiksi betonia ja tiiltä. Kuusi prosenttia muodostuu puujätteestä ja kolme 

prosenttia metalli-, kumi- ja muovijätteistä. Muodostuvista jätteistä noin 63 pro-

senttia päätyy kaatopaikalle tai läjitykseen. Materiaalien palauttamisessa 

raaka-aineeksi löytyy siis parannettavaa. (Sitra 2014, 57.) 
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Rakennettu ympäristö on isossa roolissa materiaalien ja energian kiertokulku-

jen optimoimisessa sekä resurssien palauttajana ja uudistajana (Green Buil-

ding Council 2018, 4). Jopa kolmasosa maailman kasvihuonepäästöistä ai-

heutuu rakennusteollisuudesta (Green Building Council Finland s.a.). Jotta ra-

kennettu ympäristö toimisi luonnon kantokyvyn rajoissa, tarvitaan rakennus-

sektorilla pikaisia toimia kiertotalouden edistämiseksi (Green Building Council 

2018, 4). 

 

Uuden jätedirektiivin mukaan vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujät-

teen hyödyntämistä on kasvatettava vähintään 70 prosenttiin muutoin kuin 

energiana tai polttoaineena hyödyntäen. Direktiivin tavoitteena on vähentää 

kaatopaikalle päätyviä rakennus- ja purkujätteitä sekä lisätä kierrätystä. (Ra-

kennusteollisuus s.a.) Tällä hetkellä rakennusteollisuudessa syntyviä helposti 

hyödynnettävissä olevia materiaaleja kierrätetään ja niiden hyötykäyttö on on-

gelmatonta. Huonolaatuisten ja vaikeasti hyödynnettävien uusiomateriaalien 

käyttö on kuitenkin vielä nykyisin vähäistä, sillä luonnon uudismateriaalit ovat 

halpoja verrattuina uusiomateriaaleihin. (Vaara 2014, 10.) 

 

2.2 Uusiomateriaalit ja -kiviainekset 

Uusiomateriaaleilla ja -kiviaineksilla tarkoitetaan teollisuudesta saatavia mine-

raalipitoisia jätteitä ja sivutuotteita, kuten tuhkia ja kuonia sekä luonnosta saa-

tavia niin sanottuja heikkolaatuisia kiviaineksia, kuten savipitoisia moreeneja 

ja hiesuja. Uusiomateriaaleja ovat myös rakentamisen yhteydessä syntyneet 

purkujätteet, kuten tiili- ja betonimurske. (Valtiovarainministeriö 2012.) Uusio- 

eli UUMA-materiaaleja käyttämällä pystytään korvaamaan neitseellisiä- ja uu-

siutumattomia luonnonvaroja, vähentämään kuljetuksista ja kiviaineksen 

murskauksesta syntyviä päästöjä sekä edistämään materiaalitehokkuutta. 

Niitä hyödyntämällä pystytään myös vähentämään materiaalien päätymistä 

loppusijoitukseen maanläjitysalueelle, säästämään uusiutumattomia sora- ja 

hiekkavarantoja sekä vähentämään maanläjitysalueiden ja kaatopaikkojen tar-

vetta. (Ahlqvist ym. 2019; Alasaarela & Inkeröinen 2010, 15.) 
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Kuva 2. Kiertotalouden tavoitteet maa-aineksille (mukailtu Huppunen s.a.) 

 

Uusiomateriaaleja voidaan hyödyntää joko sellaisenaan tai osana korvaa-

massa neitseellisten kiviainesten käyttöä (Alasaarela & Inkeröinen 2010, 3). 

UUMA-materiaaleja voidaan hyödyntää maarakentamisessa esimerkiksi tie-, 

katu-, raitti- ja kenttärakenteissa, satama- ja meriväylärakenteissa, melu- ja 

tulvavalleissa sekä kaatopaikkojen suojarakenteissa (Ahlqvist ym. 2019). Jotta 

UUMA-materiaaleja voidaan hyödyntää, tarvitaan toimintaan ympäristölain-

säädännön lupa- tai rekisteröintimenettelyjä (Mitä uusiomaarakentaminen on 

2018). 

 

Uusiomateriaalien hyödyntämisessä on otettava huomioon lainsäädännön vel-

voitteiden täyttyminen. Ympäristövaikutukset tulee arvioida etukäteen, eikä 

uusiomateriaalien käyttö saa aiheuttaa vaaraa maaperälle, pohjavedelle tai 

ympäristölle. Materiaalien teknisille ominaisuuksille ei ole asetettu velvoitteita, 

mutta ominaisuudet tulee kuitenkin aina tarkastella ennen hyödyntämistä. Etu-

käteen suoritetulla materiaalien soveltuvuustarkastelulla voidaan ehkäistä 

huonojen rakenteiden sekä ympäristökuormien syntymistä. (Alasaarela & In-

keröinen 2010, 14.) 

 

2.2.1 Kiviainekset 

Vuosittain Suomessa käytetään lähes 120 miljoonaa tonnia kiviaineksia, mikä 

tekee kiviaineksista korvaamattoman materiaalin yhteiskunnan infrastruktuurin 
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toimivuuden kannalta (Alasaarela & Inkeröinen 2010, 34). Neitseellisten luon-

non kiviainesten osuus vuosittain käytetyn kiviaineksen määrästä on noin 70–

80 miljoonaa tonnia (Suomen ympäristökeskus SYKE 2015). Vielä tällä het-

kellä Suomessa on poikkeuksellisen hyvät kiviainesvarannot useaan muuhun 

maahan verrattuna. Kiviainesten käyttö kuitenkin lisääntyy jatkuvasti ja pri-

määristen kiviainesten saatavuus vaikeutuu tulevaisuudessa. (Alasaarela & 

Inkeröinen 2010, 34; Autiola & Niemelin 2018.) 

 

Neitseelliset maa- ja kalliokiviainesten varannot ovat rajalliset koko maail-

massa, sillä kiviainekset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja (Isotalo 2017, 4; 

Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 16). Kiviainesvarantojen heikkeneminen 

voi johtaa tulevaisuudessa materiaalipulaan sekä rakentamiskustannusten ra-

juun nousuun (Isotalo 2017, 4). Kiviainesten riittävyyden turvaamiseksi on tär-

keää kehittää uusiomateriaalien käyttöä. Uusiomateriaaleja hyödyntämällä 

pystytään muun muassa edistämään materiaalitehokkuutta ja hillitsemään 

neitseellisten luonnonvarojen käyttöä sekä niiden kuljetusten vaatimia resurs-

seja. (Mitä uusiomaarakentaminen on 2018.) 

 

Uusiokäyttöön soveltuvia kiviaineksia arvioidaan syntyvän jopa 70-80 miljoo-

naa tonnia vuosittain (Mitä uusiomaarakentaminen on 2018). Tällä hetkellä 

uusiomateriaalien käyttö on noin 2-3 prosenttia kaikesta kiviaineksen käytöstä. 

Lähitulevaisuudessa uusiomateriaalien käytön osuus on tavoitteena nostaa 10 

prosenttiin. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2015.) 

 

Maapallon resurssien kannalta on tärkeää hyödyntää neitseellisiä kiviaineksia 

korvaavia materiaaleja aina kun se vain on mahdollista. Uusiokäyttämällä 

kaikki käyttökelpoinen kivimateriaali pystytään turvaamaan soraharjujen ja kal-

lioiden säilyminen ympäristössämme. Kiviaineksen sijasta voidaan käyttää 

esimerkiksi betoni- ja asfalttimursketta, kaivosteollisuuden sivukiviä sekä teol-

lisuuden sivutuotteita ja jätteitä, esimerkiksi lentotuhkaa. Myös huonosti kanta-

via maalajeja on mahdollista hyödyntää jalostamalla niitä esimerkiksi massas-

tabilointitekniikalla. (Autiola & Niemelin 2018.) 
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2.2.2 Ylijäämämaat 

Suomessa muodostuu vuosittain noin 20–30 miljoonaa tonnia ylijäämämaita 

(Vaara 2011, 4). Ylijäämämaita muodostuu niin asuin-, teollisuus- kuin infrara-

kentamisenkin yhteydessä. Käyttökelpoiset ylijäämämaat pyritään ensisijai-

sesti hyödyntämään joko niiden syntypaikalla tai vaihtoehtoisesti muussa sopi-

vassa hyötykäyttökohteessa. (Korkiakoski & Hakola 2013, 12.) Ylijäämämaa-

aineksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tienpohjissa, varasto- ja muiden vas-

taavien kenttien pohjarakentamisessa, meluvalleissa, pengerryksissä sekä 

maisemoinnissa. Ylijäämämaa-aineksien hyödyntämisen on oltava suunnitel-

mallista, maa-ainesten tulee olla käyttökohteeseen soveltuvia eikä niiden käy-

töstä saa aiheutua ympäristölle vaaraa. (Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 

16-17.) 

 

Ylijäämämaa-aineksien syntypaikalla maa-ainesten kaivu on tehtävä niin, että 

hyödyntämiseen soveltuvat maa-ainekset voidaan erottaa muista aineksista. 

Uudelleen hyödynnettävien maa-aineksien joukkoon ei saa jäädä merkittä-

vissä määrin muita jätteitä. Rakennetulla alueella kaivettaessa on samanaikai-

sesti tarkkailtava maa-aineksia aistinvaraisesti, jotta voidaan varmistua niiden 

pilaantumattomuudesta. Tehdyt havainnot on hyvä kirjata ylös mahdollista 

myöhempää tarkastelua varten. (Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 17.) 

 

Usein ylijäämämaat ovat vaikeasti hyödynnettäviä, huonosti kantavia maala-

jeja, kuten savea ja silttiä. Rakenteisiin kelpaamattomat, huonosti kantavat 

maalajit korvataan rakentamisen yhteydessä korkealaatuisilla uusiutumatto-

milla kiviaineksilla, kuten murskeella, soralla ja louheella. Vaikeasti hyödynnet-

tävät maalajit viedään maanläjitysalueelle loppusijoitukseen. (Vaara 2011, 4.) 

Ylijäämämassojen sijoittaminen maanläjitysalueelle muokkaa ympäristöä ja se 

voidaan helposti kokea asuin- ja elinympäristöä häiritseväksi. Mahdollisten 

haitta- ja häiriötekijöiden vuoksi toiminta on luvanvaraista. Luvan maanläjitys-

toiminnalle myöntää kunta tai aluehallintovirasto, riippuen alueen vuosittaisista 

läjitysmääristä. (Vaara 2011, 6-8.) 
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2.2.3 Uusioasfaltti 

Asfaltti on sataprosenttisesti kierrätettävä materiaali ja käytännössä kaikki 

tienpinnasta poistettu tai jyrsitty asfaltti kierrätetään. Tienpinnoilta poistettu as-

faltti otetaan talteen ja viedään lähimmälle vastaanottopisteelle. Asfaltin vas-

taanottopisteellä asfaltti murskataan, jonka jälkeen murskaamalla saatu asfalt-

tirouhe käytetään pääsääntöisesti uuden asfaltin valmistukseen. Kierrätysas-

falttia voidaan käyttää myös sitomattomana sekä puolisidottuna rouheena tie- 

ja pohjarakentamisessa. (Kortene & Olin 2017, 204; Uusioasfaltti 2012, 6.) 

 

Asfaltti koostuu noin 95 prosenttisesti kivimurskeesta, joka on pääsääntöisesti 

kalliomursketta. Loput viisi prosenttia asfaltista on bitumia, joka toimii kivi-

murskeen sidosaineena. Bitumia saadaan aikaiseksi tislaamalla raakaöljyä öl-

jynjalostamoissa. Bitumi on asfaltin kallein osa ja kierrätysasfaltissa sitä on 

paljon. Ympäristön ja talouden kannalta olisikin järkevintä käyttää kierrätysas-

falttia uuden asfaltin raaka-aineena, jotta bitumi voidaan hyödyntää täysimää-

räisenä. (Uusioasfaltti 2012, 2-6.) 

 

Kierrätysasfalttia pystytään valmistamaan helposti ja kohtuullisilla kustannuk-

silla. Asfaltin kuumentaminen on yksinkertaista ja kierrätyksellä pystytään pää-

semään huomattaviin taloudellisiin säästöihin. (Kortene & Olin 2017, 204.) As-

faltin kierrätysmenetelmien edistyksellisyyden ansiosta hyvin suuri määrä van-

hasta asfaltista voidaan käyttää uudelleen. Parhaassa tapauksessa jopa yli 

puolet uuden asfaltin materiaaleista on kierrätettyjä. Asfalttia uusiokäytettä-

essä tulee ottaa huomioon, että käytetty asfaltti määritellään jätteeksi ja sitä 

voidaan varastoida enintään kolmen vuoden ajan. Vaikka kierrätysasfaltti on-

kin luokiteltu jätteeksi, suosittelevat myös ympäristöviranomaiset sen uu-

siokäyttöä. (Kortene & Olin 2017, 204; Uusioasfaltti 2012, 6.) 

 

2.2.4 Uusiobetoni 

Suomessa muodostuu vuosittain noin miljoona tonnia betonijätettä. Betonijä-

tettä muodostuu pääasiassa betonirakenteiden purkamisesta, mutta myös be-

tonituotannon sivuvirtana. (Antikainen 2018, 22.) Vuosittain syntyvästä betoni-

jätteestä hyödynnetään noin 80 prosenttia. Edellytykset suuremmalle hyödyn-

tämisprosentille ovat kuitenkin olemassa, sillä jätteeksi päätyy myös täysin 

käyttökelpoista materiaalia. (Vakkuri 2011.) 
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Kuva 3. Kiven kiertotalous (Betoniteollisuus Oy s.a.) 

 

Tällä hetkellä noin 95 prosenttia hyödynnettävästä purkubetonista käytetään 

murskeena maarakentamisessa. Betonimurske sisältää reagoimatonta se-

menttiä, minkä vuoksi se soveltuu erinomaisesti maarakentamiseen. Reagoi-

mattoman sementin lujittumisominaisuuden ansiosta betonimurskeen kanta-

vuudet ovat paremmat kuin luonnonkiviaineksilla. Parhaissa tilanteissa tietyn 

kantavuuden saavuttamiseen riittää puolet pienempi määrä betonimursketta 

luonnonkiveen verrattuna. Betonimurskeen erinomainen kantavuus mahdollis-

taa myös rakennekerroksien ohentamisen, jolloin rakentamiseen tarvittavissa 

materiaalimäärissä, kuten myös kaivumäärissä voidaan säästää. Sekä kulje-

tuksen että murskauksen tarve vähenee, kun haluttuun lopputulokseen pääs-

tään pienemmällä materiaalimäärällä. Näin ollen säästetään energiaa ja ym-

päristöä. (Vakkuri 2011.)  
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3 MAA-AINESPANKIN TOIMINTA 

3.1 Maa-ainespankki 

Maa-ainespankilla tarkoitetaan hyödynnettäväksi soveltuvien ylijäämämaa-ai-

nesten välivarastointi- ja lajittelualuetta. Sinne voidaan välivarastoida hyödyn-

tämiseen soveltuvia, esimerkiksi rakennustyömailla syntyviä materiaaleja, joi-

den käyttökohde ja -ajankohta eivät ole vielä selvillä. (Maa-ainesten hyödyntä-

minen 2014, 18.) Tarkoituksena on hyödyntää välivarastoidut materiaalit myö-

hemmin niille sopivassa kohteessa neitseellisten materiaalien käytön sijaan. 

Sopivia hyödyntämiskohteita löytyy esimerkiksi lähialueilla käynnissä olevilta 

työmailta sekä melu- ja tulvavalleista. (Huhtinen ym. 2018.) 

 

 
Kuva 4. Maa-ainespankin toiminta (mukailtu Huhtinen ym. 2018, 66, Groeneveld 2016, 15 mu-

kaan) 

 

Esimerkiksi Hollannissa maa-aineshuolto pohjautuu maa-ainespankkeihin. 

Maa-ainespankkien toiminnan käynnistämisen taustalla on ollut halu saada 

maa-ainesten kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Hollannissa maa-aineksia pide-

tään arvokkaina rakennusmateriaaleina, jotka halutaan hyödyntää rakennus-

työmailla uudelleen. Tällä hetkellä maassa on 11 maa-ainespankkia, jotka toi-

mivat maa-ainesten välityspalveluna. Hollannissa maa-ainespankit pyritään si-

joittamaan alueille, joissa rakennetaan paljon, jotta voidaan välttyä ylimääräi-

siltä kuljetuksilta. (Huhtinen ym. 2018.) 
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Suomessa maa-ainespankin sijoittaminen maanläjitysalueen yhteyteen on 

kannattavaa, sillä tällöin hyödynnettäväksi kelpaamattomat materiaalit voidaan 

loppusijoittaa samalle alueelle. Toiminta vaatii ympäristöluvan, sillä useimmi-

ten kyse on maa-aineksen pitkään jatkuvasta varastoinnista. Maa-ainespankin 

toiminnan luonne sekä sille myönnetty ympäristölupa määrittävät, minkälaista 

materiaalia alueelle voidaan välivarastoida. Useimmiten maa-ainekset ovat 

puhtaita, sellaisenaan hyödynnettävissä olevia, mutta vastaanottopisteelle voi-

daan hakea myös lupaa mekaanisesti esikäsiteltävien, esimerkiksi seulotta-

vien, materiaalien vastaanottoa varten. (Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 

18.) 

 

Maa-ainespankin vastaanottotoiminnalla on oltava selkeästi määritelty vastuu-

taho, joka vastaa alueen toiminnasta suunnitelmallisesti. Vastuutahon on pi-

dettävä kirjanpitoa alueelle vastaanotetuista, varastoiduista ja hyödynnettä-

väksi kuljetetuista materiaaleista. Lisäksi vastuutahon tulee järjestää riittävä 

laadunvalvonta, jolla pystytään varmistamaan, ettei hyödynnettäväksi kelpaa-

mattomia maa-aineksia päädy käyttöön. (Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 

18.) 

 

3.2 Lainsäädäntö ja toimintaan tarvittavat luvat 

Maa-ainesten välivarastointia ja läjitystoimintaa ohjaavat jäte- ja ympäristön-

suojelulaki, ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa sekä MARA-ase-

tus. Lainsäädännöillä pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantumista sekä 

siitä aiheutuvia vahinkoja ja haittoja. Lainsäädäntö on keskeinen osa ympäris-

tönsuojelua sekä terveellisen ja turvallisen elinympäristön luomista. Suomen 

lainsäädäntö on vahvasti sidoksissa EU:n lainsäädäntöön, mutta siihen vaikut-

tavat myös EU:n kansainväliset ympäristösopimukset, joita Suomi on velvolli-

nen noudattamaan. (Ympäristöministeriö 2017a; Ympäristöministeriö 2019b.) 

 

3.2.1 Jätelaki 

Maanläjitystoiminnassa noudatetaan jätelain 8 §:ssä säädettyä etusijajärjes-

tystä. Etusijajärjestys velvoittaa toiminnanharjoittajaa vähentämään syntyvien 

jätteiden määrää, minkä seurauksena toiminnanharjoittajan tulee ensisijaisesti 
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hyödyntää rakentamisen yhteydessä kaivetut maa-ainekset niiden syntypai-

kalla tai toissijaisesti muualla maarakentamisessa. (Kaivetut maa-ainekset – 

jäteluonne ja käsittely 2015, 12.) Maa-ainekset, joita ei pystytä hyödyntämään 

suoraan kaivupaikalla, valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi. 

Maa-aineksen ollessa hyödyntämiskelvotonta, viedään se maanläjitysalueelle 

loppusijoitettavaksi. (Kortene & Olin 2017, 196-197.) 

 

Kuva 5. Jätteiden käsittelyn etusijajärjestys (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016) 

 

Maasta kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioidaan jätelain yleisen jät-

teen määritelmän avulla, sillä jätelainsäädännössä ei ole otettu kantaa puh-

taan maa-aineksen jäteluokitteluun. Yleisen jätemääritelmän mukaisesti jäte 

on ainetta tai esine, joka on poistettu tai aiotaan poistaa käytöstä. Kaivetun 

maa-aineksen sisältäessä merkittävän määrän muuta jätettä, kuten rakennus- 

ja purkujätettä, luokitellaan koko jäte-erä sekalaiseksi rakennus- ja purkujät-

teeksi. Rakentamisen aikana syntynyt pilaantumaton maa-aines ei pääsään-

töisesti ole jätettä, sillä se hyödynnetään useimmiten suunnitelmallisesti. (Kor-

tene & Olin 2017, 198-199.) 

 

Maa-ainesten jäteluokituksen arviointi perusteena käytetään seuraavia kritee-

rejä; 

- Maa-aineksen tulee olla pilaantumatonta ja se on pystyttävä tarvitta-
essa osoittamaan tutkimuksin. 
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- Maa-aineksen jatkokäytön tulee olla varmaa, mikä voidaan osoittaa 
sillä, että maa-aines toimitetaan suoraan kaivupaikalta käyttökohtee-
seen ilman välivarastointia tai sitä varastoidaan vain lyhyen aikaa. 

 
- Maa-aineksen jatkokäytön tulee olla suunnitelmallista. Suunnitelmalli-

suus osoittaa, että maa-ainekselle on todellinen tarve. 
 

- Maa-aineksen tulee olla jatkokäytettävissä sellaisenaan ilman kemial-
lista käsittelyä. (Kortene & Olin 2017, 199-200.) 

 

Jätelain mukaan toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään kirjanpitoa jät-

teistä. Kirjanpitoon merkitään ylös jätteen määrä, jäteluettelon mukainen ni-

mike jätteelle, kuvaus jätelajista ja tiedot jätteen ominaisuuksista sekä koostu-

muksesta. Jätteen alkuperä, määrä, laji sekä laatu tulee olla selvillä jätteen 

haltijalla ja tarvittaessa nämä tiedot on annettava eteenpäin muille jätehuollon 

toimijoille. Kirjanpitotiedot tulee säilyttää kuuden vuoden ajan. (Kortene & Olin 

2017, 196-201.) 

 

Maanläjitystoimintaa on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti sekä suunni-

telmallisesti, jotta voidaan varmistua, että jätelaissa säädetyt ja määrätyt vaati-

mukset täyttyvät (Kortene & Olin 2017, 201). Tarkkailua ja seurantaa varten 

on laadittava suunnitelma, johon kirjataan ylös tarpeelliset tiedot riittävän tark-

kailun järjestämiseksi. Mikäli toiminnanharjoittaja huomaa seurannan ja tark-

kailun perusteella puutteita, on niihin puututtava välittömästi. (Maa-ainesten 

hyödyntäminen 2014.) 

 

3.2.2 MARA-asetus 

Valtioneuvoston uusi MARA-asetus (VNA 843/2017) astui voimaan vuoden 

2018 alusta (Ympäristöministeriö 2019a). Asetus on säädetty ympäristönsuo-

jelulain (527/2014) 10 §:n, 32 §:n 2 momentin ja 117 §:n sekä jätelain 

(646/2011) 14 ja 15 §:n nojalla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) 2017). Asetuksen tarkoituksena 

on edistää jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kiertotalouden peri-

aatteiden mukaisesti (Ympäristöministeriö 2019a). Asetuksessa määritettyjen 

käyttökohteiden ja jätemateriaalien myötä jätteiden hyötykäyttömahdollisuudet 

laajenevat ja loppusijoitettavaksi menevän jätteen määrä pienenee (Ympäris-

töministeriö 2017b). 
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MARA-asetusta (VNA 843/2017) sovelletaan jätteiden ammattimaisessa tai 

laitosmaisessa hyödyntämisessä maarakentamisen kohteissa. Maarakenta-

miskohteita ovat esimerkiksi väylät, kentät, vallit ja näiden rakennekerrokset 

sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet. Asetusta sovelletaan 

myös väliaikaiseen varastointiin, kun rakentaminen ja väliaikainen varastointi 

perustuvat lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kun-

nan rakennusjärjestykseen. (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyn-

tämisestä maarakentamisessa 2017, 2§.) 

 

 
Kuva 6. Jätteen hyödyntäminen MARA-asetuksen mukaisesti (Mikkola 2013) 

 

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ilman ympäristölupaa edellyttää 

MARA-asetuksen 4 §:ssä säädettyjen kohtien toteutumista. 4 §:n säädöksien 
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mukaisesti hyödyntämiseen käytettävien jätteiden kerrospaksuudet sekä hai-

tallisten aineiden liukoisuudet ja pitoisuudet eivät saa ylittää niille määrättyjä 

raja-arvoja (kuva 7). Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai päällystettävä 

ja sen on sijaittava vähintään metrin korkeudella pohjaveden enimmäiskorkeu-

desta. Jätteen luovuttajalla tulee olla myös laadunhallintajärjestelmä, jotta voi-

daan varmistaa jätteen soveltuvuus asetuksen mukaiseen käyttöön. Asetuk-

sessa säädettyjen kohtien lisäksi myös ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jä-

telain (646/2011) säädökset tulee ottaa huomioon. (Valtioneuvoston asetus 

eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 2017.) 

 

 
Kuva 7. Hyödyntämiseen käytettävien jätteiden sallitut kerrospaksuudet sekä haitallisten ai-

neiden sallitut liukoisuudet ja pitoisuudet (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntä-

misestä maarakentamisessa (843/2017) 2017) 
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Jätteen hyödyntämiseen ei tarvita ympäristölupaa, mikäli se toteutetaan 

MARA-asetuksen mukaisesti. Hyödyntämispaikan haltijan tulee kuitenkin 

tehdä toiminnasta ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 momentin mukainen rekis-

teröinti-ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. Rekisteröinti-ilmoitukseen kirja-

taan ylös MARA-asetuksen 5 §:n mukaiset kohdat. Rekisteröinti-ilmoitukseen 

tulee kirjata ylös hyödyntämispaikan, välivarastointipaikan sekä jätteen luovut-

tajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Hyödyntämispaikan sijainti koordi-

naatteineen sekä sen käyttötarkoitus on myös selvitettävä rekisteröinti-ilmoi-

tukseen. Myös jätteen nimike, sen sisältämät haitallisten aineiden liukoisuudet 

ja pitoisuudet sekä jätteen luovuttajan laadunvalvontajärjestelmän tiedot tulee 

mainita. (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maara-

kentamisessa 2017.) 

 

3.2.3 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on torjua ympäristövahinkoja ja ilmaston-

muutosta, turvata luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö 

sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristönsuojelulain tarkoi-

tuksena on myös vähentää jätteiden määrää sekä antaa kansalaisille parem-

mat mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Ympä-

ristönsuojelulakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu 

tai voi aiheutua ympäristön pilaantumista sekä toimintaan, jossa syntyy ja kä-

sitellään jätteitä. (Ympäristönsuojelulaki 2014, 1§-2§.) 

 

Ympäristösuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen toimin-

tansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä niiden hallinnasta ja mahdolli-

suuksista vähentää haittavaikutuksia. Toiminnanharjoittajan on ennaltaehkäis-

tävä ympäristön pilaantuminen järjestämällä toimintansa niin, ettei riskiä 

synny. Mikäli pilaantumista ei voida välttää kokonaan, on se rajoitettava mah-

dollisimman vähäiseksi. Jätelain (646/2011) toisessa luvussa on säädetty ylei-

siä velvoitteita, joita toiminnanharjoittajan on myös noudatettava ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttavissa toiminnoissa. (Ympäristönsuojelulaki 

2014, 6§-7§.) 
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Maanläjitysalueen sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon, ettei toiminnasta 

aiheudu alueen pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulain 

15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on varauduttava ennakolta onnettomuuk-

sien sekä muiden poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Ennaltavarautumis-

suunnitelma laaditaan riskinarviointiin perustuen ja sen lisäksi alueelle on va-

rattava tarpeelliset varusteet ja toimintaohjeet onnettomuus- ja poikkeustilan-

teiden varalle. Alueen ennaltavarautumissuunnitelman sisältö ja laajuus mää-

räytyvät toiminnan luonteen perusteella. (Ympäristönsuojelulaki 2014.) 

 

Toiminnan ollessa luvanvaraista on toiminnanharjoittajan ympäristösuojelulain 

8 §:n (19.12.2018/1166) mukaisesti tehtävä ilmoitus toiminnasta tai rekisteröi-

tävä toiminta. Ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemiseksi toiminnanhar-

joittajan on seurattava toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia sekä pi-

dettävä kirjaa toiminnassa käytettävistä raaka-aineista, polttoaineista, muista 

kemikaaleista ja toiminnassa syntyvistä jätteistä. Toiminnanharjoittajan tulee 

käyttää toiminnassaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä riittävää asian-

tuntemusta. (Ympäristönsuojelulaki 2014.) 

 

3.2.4 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan toiminnoille, joista ai-

heutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristön pilaantumisen vaaraa 

aiheuttavaa toimintaa ovat esimerkiksi jätteen ammattimainen tai laitosmainen 

käsittely, kuten maa-aineksen pitkäaikainen varastointi ennen sen hyödyntä-

mistä tai loppukäsittelyä. Tällaista vaaraa voivat aiheuttaa myös pilaantuneen 

maa-aineksen käsittely sekä maa-ainespankki-, maanläjitys- ja kaatopaikka 

toiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös toiminnalle, josta voi aiheutua ympä-

ristöön naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, kuten pölyä, 

melua tai tärinää. (Kortene & Olin 2017, 187-188.) 

 

Puhtaiden maa-ainesten loppusijoitus vaatii ympäristöluvan, mikäli ylijäämä-

maiden sijoitusaika ylittää kolme vuotta. Alle 50 000 tonnin vuosittaiselle yli-

jäämämaiden loppusijoitukselle luvan myöntää kunta, kun taas yli 50 000 ton-

nin vuosittaiselle ylijäämämaiden loppusijoitukselle luvan myöntää aluehallin-

tovirasto eli AVI. Mikäli maanläjitysalueella on loppusijoitustoiminnan lisäksi 
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muuta toimintaa, esimerkiksi murskausta yli 10 000 tonnia vuodessa, on lupa-

viranomainen aina AVI. (Vaara 2011, 8.) Ympäristölupaa haetaan AVI:lta 

myös tilanteissa, joissa toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuk-

sia (Kortene & Olin 2017, 188). 

 

Ympäristölupa on haettava ja luvan on oltava lainvoimainen ennen toiminnan 

aloittamista. Jo ennen ympäristöluvan hakemista on tärkeää pohtia, halu-

taanko alueelle maa-ainespankki, maanläjitysalue vai näiden yhdistelmä, sillä 

ympäristölupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Ympäristölu-

van hakuvaiheessa tarkastetaan toiminnan soveltuvuus lupahakemukseen 

merkitylle alueelle. (Maa-ainesten hyödyntäminen 2014, 18-26.) 

 

Ympäristölupa myönnetään toiminnalle, joka täyttää ympäristönsuojelulain ja 

jätelain nojalla säädettyjen asetusten vaatimukset (Ympäristöluvan myöntämi-

sen edellytykset s.a.).  Luvan myöntämisen ehtoina on, että läjitysalue ei si-

jaitse pohjavesialueella ja sinne tuotavat ylijäämämaat ovat puhtaita (Vaara 

2014, 9). Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä merkittävää ympä-

ristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupa pitää sisällään 

määräyksiä toiminnan laajuudesta, sallituista päästöistä sekä niiden vähentä-

misestä. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2019.) 

 

Maanläjitysalueelle voidaan loppusijoittaa ainoastaan sille ympäristöluvassa 

hyväksyttyjä maa-aineksia. Ympäristölupaan tulisikin kirjata mahdollisimman 

tarkat määräykset ja sallitut haitta-ainepitoisuudet vastaanotettavaksi hyväksy-

tyille maa-aineksille. Tarkkojen määräysten myötä vastaanotettavien maa-ai-

nesten laadun seuranta ja toiminnan valvonta helpottuvat ja ympäristön pi-

laantumisen riski pienenee. Mikäli ympäristöluvassa ei ole määritelty vastaan-

otettavaksi hyväksyttyjen maa-aineksien sallittuja haitta-ainepitoisuuksia, nou-

datetaan yleisiä vastaanottoperiaatteita. Yleisten periaatteiden mukaisesti 

maanläjitysalueelle voidaan loppusijoittaa maa-aineksia, joiden haitta-ainepi-

toisuudet alittavat PIMA-asetuksessa säädetyt alemmat ohjearvot. (Maa-ai-

nesten hyödyntäminen 2014, 26.) 
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4 KOUVOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESPANKKI 

4.1 Opinnäytetyön toimeksianto ja tarve 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kouvolan kaupungin yhdyskuntateknii-

kan rakennuttamisen yksikkö. Toimeksiantajan puolelta työn ohjaajana toimi 

yhdyskuntatekniikan rakennuttajapäällikkö. Opinnäytetyön toteutuksessa 

apuna oli myös Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu – yksi-

kön suunnitteluinsinööri. 

 

Toimeksiantoa käsiteltiin ensimmäisen kerran kesällä 2019. Kesän 2019 ai-

kana Kouvolan kaupungin nykyiset maanläjitysalueet alkoivat täyttymään ja 

tarve avata uusi ylijäämämaiden loppusijoitus- ja välivarastointialue kasvoi. 

Uuden alueen avaamista varten tarvittiin kuitenkin suunnitelmia ja ohjeistuk-

sia, joiden ympärille opinnäytetyön toimeksianto rakentui. Toimeksiannon laa-

juus sekä sisältö muuttuivat syksyn aikana kohti lopullista muotoaan. Varsinai-

nen työn osuus sovittiin aloitettavaksi lokakuussa 2019. Työn valmistumista-

voitteeksi asetettiin kevät 2020, jotta uusi maa-ainespankkialue saataisiin 

avattua keväällä ennen urakoiden aloittamisajankohtia. 

 

4.2 Maa-ainespankin ympäristö 

Kouvolan kaupungin Maijanaron maa-ainespankki sijaitsee Kouvolassa Aito-

mäen kaupunginosassa. Maijanaron alueen pinta-ala on noin 12 hehtaaria, 

josta läjitysaluetta on noin 9 hehtaaria. Toiminta-aluetta ympäröi kaikissa 

suunnissa metsämaasto. (Päätös Nro 221/2017/1 2017,1-3.) 
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Kuva 8. Maijanaron alue sijaitsee Kouvolan kaupungin Aitomäen kaupungin osassa, sijainti 

kuvassa ympyröitynä 

 

 
Kuva 9. Ilmakuva alueen ympäristöstä, sijainti kuvassa ympyröitynä 
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Kuva 10. Alueen suunnitelma (Kimmo 2019) 

 

Suunnittelualuetta lähimpänä sijaitseva asutus on Rantinsuonpolulla noin 200 

metrin päässä alueen eteläpuolella. Maijanaron koillispuolella, noin 700 metrin 

päässä alueesta, sijaitsee lähin vapaa-ajan asutus. Alueen itäpuolella on tai-

mitarha ja eteläpuolella valtatie 6. Kullasvaaran teollisuusalue sekä mootto-

riurheilukeskus sijaitsevat noin 1,3 kilometrin päässä Maijanarosta. Jyrääntien 

ja Maijanaron alueen välissä kulkee maakaasuputki. Maijanaron länsireunalla 

kulkee voimajohtoreitti ja Kaskankaan maa-ainesottoalue sijaitsee noin 700 

metrin päässä alueesta. (Päätös 2017, 3.) 

 

Maijanaron etelä-lounaispuolella on liito-oravien elinympäristöksi soveltuvia 

metsiköitä, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä 

alueita. Maijanaron kaakkoiskulman läheisyydessä on 2. maailmansodan ai-

kainen suojeltava sotahistoriallinen kulttuuriperintökohde (Pitkäsuon puolus-

tusvarustus, muinaisjäännöstunnut 1000012964). Muita suojelualueita, luon-

nonsuojelukohteita tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita harju-, kallio- tai 

maisema-alueita ei sijaitse Maijanaron alueella eikä sen välittömässä lähei-

syydessä. (Päätös 2017, 4-5.) 
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4.3 Maa-ainespankin lähtötilanne 

Maijanaron maa-ainespankin alueelle on myönnetty ympäristölupa Aluehallin-

toviraston toimesta 21.11.2017. Maijanaron alueen vastaanottotoiminta on 

alun perin ollut tarkoituksena käynnistää jo vuoden 2018 alkupuolella. Vas-

taanottotoiminnan käynnistäminen on kuitenkin pitkittynyt, eikä toimintaa ollut 

saatu käynnistettyä alkuperäisen aikataulun mukaisesti. 

 

Alueelle myönnetty ympäristölupa antaa Kouvolan kaupungille oikeuden har-

joittaa alueelle ylijäämämaiden vastaanottoa ja maanläjitystoimintaa, maa-ai-

nespankkitoimintaa, tuhkien välivarastointia ja lentotuhkan sekoitusaseman 

toimintaa, kierrätysasfaltin ja -betonin murskausta ja välivarastointia sekä kan-

tojen ja risujen välivarastointia. Alueelle on myös myönnetty Kouvolan kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta maa-aineslain mukainen lupa 

maa-ainesten otolle sekä kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle. (Pää-

tös 2017, 1.) 

 

Opinnäytetyön lähtötilanteessa Maijanaron alue on rakennusvaiheessa. Alue 

on aidattu, mutta kulkua rajaava portti puuttuu. Pintamaiden kuorinnat ovat 

käynnissä ja alueelle rakennetaan meluvallia sekä varastointialuetta. 
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Kuva 11. Vasemmassa yläkulmassa rakenteilla oleva varastointialue, oikealla yläkulmassa 

kesällä 2019 murskattua materiaalia, kuvan etualalla pintamaista kuorittua kalliota 

 

Kouvolan kaupungilla ei ole aikaisempaa kokemusta maa-ainespankkitoimin-

nasta. Urakoissa syntyneet puhtaat ylijäämämaat on aikaisemmin viety pää-

sääntöisesti maanläjitysalueille loppusijoitettavaksi. Oheisessa kuvassa (kuva 

12) on kuvattu materiaalien kulkua opinnäytetyön lähtötilanteessa. 
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Kuva 12. Maa-ainesten käytön tilanne Kouvolan kaupungissa ennen maa-ainespankin toimin-

nan aloittamista (Mukailtu Huhtinen ym. 2018, 63) 

 

Kiertotalous sekä materiaalien resurssiviisas käyttö ovat olleet viime aikoina 

pinnalla. Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan rakennuttamisen yksikkö 

haluaa omalta osaltaan viedä toimintaansa kiertotalouden suuntaan, joten uu-

den maanläjitysalueen yhteyteen haettiin lupaa maa-ainespankille. Maa-aines-

pankin vastaanottotoiminannan myötä tavoitteena on pitää käyttökelpoiset 

materiaalit kierrossa pidempään. Oheisessa kuvassa (kuva 13) on kuvattu ta-

voitetilannetta materiaalien käytön osalta maa-ainespankin käyttöönoton 

myötä. 
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Kuva 13. Materiaalien käytön tavoitetilanne Kouvolan kaupungissa maa-ainespankin käyt-

töönoton jälkeen (mukailtu Huhtinen ym. 2018, 64) 

 

4.4 Alueelle vastaanotettavat materiaalit 

Maijanaron maa-ainespankin alueelle voidaan loppusijoittaa sekä välivaras-

toida ympäristöluvassa hyväksyttyjä materiaaleja. Ympäristöluvassa hyväksyt-

tyjä materiaaleja ovat puhtaat ylijäämämaat, kierrätysasfaltti ja -betoni, kannot 

ja risut sekä Kymin Voima Oy:n pohja- ja lentotuhkat. Alueelle on rakennettu 

laaja varastointialue, jossa jokaiselle materiaalille on varattu oma kenttä. 

 

Lupaehtojen mukaisesti vastaanotettavien maa-aineksien haitta-ainepitoisuuk-

sien tulee alittaa VNA 214/2007 alemmat ohjearvot. Maa-aineksien puhtaus 

tulee varmistaa tutkimuksin maa-aineksen lähtöpäässä, mikäli maa-aineksen 

puhtautta on aihetta epäillä. Alueelle vastaanotettavien kuormia tarkkaillaan 

silmämääräisesti mahdollisten jätteiden ja pilaantuneiden maiden havain-

noimiseksi. Maijanaron alueelle ei oteta vastaan jätteitä tai pilaantuneita maa-

aineksia sisältäviä kuormia. (Päätös 2017, 9.) 

 

Kierrätysasfaltti ja -betoni vastaanotetaan käsittelyalueelle, jossa tapahtuu 

myös materiaalien murskaus. Murskauspäiviä on vuodessa 10-50 riippuen 

vastaanotettavien betonien ja asfalttien määristä. Murskaus toteutetaan tela-
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alustaisella siirrettävällä murskainseulayhdistelmällä. Vastaanotettavien kier-

rätysasfaltin ja -betonin kuormissa ei saa olla sinne kuulumattomia jätteitä, 

jotta kuormat otetaan vastaan. (Päätös 2017, 14.) 

 

Lupapäätöksen mukaisesti kannoille ja risuille on varattu oma vastaanottoalue 

käsittelykentän länsiosaan. Risut ja kannot tulee lajitella erilleen ennen kuor-

man tuomista vastaanottoalueelle. Välivarastointiaika kannoilla ja risuilla on 

noin vuosi, jonka jälkeen ne toimitetaan eteenpäin hyötykäyttöön biovoimalai-

tokseen polttoaineeksi. (Päätös 2017, 14.) 

 

Maijanaron maa-ainespankin alueelle vastaanotetaan myös Kymin Voima 

Oy:n lento- ja pohjatuhkia, joiden on tutkimuksin todettu täyttävän asetuk-

sessa 591/2006 määritellyt pitoisuus- ja liukoisuusvaatimukset peitetylle tai 

päällystetylle rakenteelle. Tuhkan tuottajana toimivalla Kymin Voima Oy:llä on 

oma tuhkan valvontasuunnitelma, jonka mukaisesti tuhkien laatua seurataan 

vuosittain analysoitavista kokoomanäytteistä. Sekä pohja- että lentotuhkalle 

on varattu omat läjitysalueensa. (Päätös 2017, 11-13.) 

 

Kaikkien alueelle välivarastointiin tulevien materiaalien varastointiaika on pi-

dettävä mahdollisimman lyhyenä, enintään kolmen vuoden mittaisena. Kol-

men vuoden jälkeen materiaali katsotaan loppusijoitetuksi. Maijanaron alueen 

täyttöön tulevat ylijäämäkuormat tulee sijoittaa alueelle sitä mukaa, kun se on 

mahdollista tai viimeistään vuoden sisällä ylijäämäkuorman vastaanottami-

sesta. (Päätös 2017, 31.) 
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Kuva 14. Alueen rakenteilla oleva varastointialue 

 

4.5 Alueen rakenteet ja niiden toiminta 

Hyötykäyttöön soveltuvien materiaalien varastointialue sijaitsee kantavalla 

maaperällä, jonka pohjamaa on silttimoreenia. Painumaton pohjamaa toimii 

hyvänä perustana varastointialueelle. Varastointialueen pohjarakenteet raken-

netaan alueen kallion päältä kuoritusta moreenista. Päällysrakenne rakenne-

taan kalliomurskeesta, joka tiivistetään ennen varastointialueen käyttöönottoa. 

Tuhkien vastaanottoa ei aloiteta vielä, joten tuhkien varastointikenttää ei vielä 

rakenneta. Tuhkien varastoinnin alkaessa tulevaisuudessa, tehdään niiden va-

rastointia varten oma suunnitelma, jonka perusteella varastointikentän raken-

teet rakennetaan. (Kimmo 2019.) 
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kuva 15. Maijanaron asemapiirustus (Kimmo 2019) 

 

Varastointialueelle rakennetaan varastointikentät, joilla pystytään erottamaan 

eri materiaalit toisistaan. Jokaisen materiaalin varastointikentälle tehdään 10 

m x 10 m ruudut, joihin materiaalit sijoitetaan. Näin materiaalien alkuperän 

seuranta ja niiden uudelleenkäyttö on helpommin hallittavissa. Materiaalien si-

joituspaikat sekä ruudukot merkitään maastoon. Ruutuja otetaan käyttöön ma-

teriaalimäärän mukaisesti niin, että eri kohteista tuleville materiaaleille on 

omat ruudukkonsa. Varastokasojen kaltevuus tulee olemaan kyseisen materi-

aalin luonnollinen kaltevuus läjitettäessä. Materiaalit ovat pääasiassa murs-

keita, joten niiden luonnollinen kaltevuus on 1:1,5. Luonnollisella kaltevuudel-

laan materiaalit pysyvät vakaina eikä tukirakenteille ole tarvetta. (Kimmo 

2019.) Varastointialueen kentät ja ruudukot on esitetty alla olevassa kuvassa 

(kuva 16). 

 

 
Kuva 16. Uusiokäyttöön soveltuvien materiaalien varastointialueen suunnitelma (Kimmo 2019) 
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Maijanaron alueelle loppusijoitukseen tuotavien maa-ainesten luiskakaltevuus 

on myös noin 1:1,5. Kerralla levitettävän kerroksen paksuus ei saisi ylittää 5 

metriä, sillä maa-ainekset eivät ole tasalaatuisia ja yhtä vakaita. Maa-aineksen 

läjityksen aikainen luiskakaltevuus tulee olemaan 1:3 ja lopullinen luiskakalte-

vuus noin 1:6. Lopullisen luiskan muotoilun jälkeen sen annetaan metsittyä. 

(Kimmo 2019.) Luiskakaltevuudet on esitetty yllä olevassa kuvassa (kuva 16). 

 

Maijanaron alueen täyttö- ja maisemointisuunnitelma on porrastettu. Ensim-

mäisessä täyttövaiheessa tehdään valmiiksi meluvalli. Meluvallin pituuden ja 

korkeuden saavutettua halutun korkotason + 85.0 siirrytään seuraavaan täyt-

tövaiheeseen. Seuraavassa täyttövaiheessa maatäyttöä jatketaan siihen asti, 

kunnes saadaan muotoiltua lopullinen luiskakaltevuus 1:6. Lopullisen luiskan 

muotoilun jälkeen täytetään meluvalli täyttötasoon + 90.0 – 91.0 alla olevan 

kuvan (kuva 17) mukaisesti. Hyötykäyttöön soveltuvien materiaalien varastoin-

tialueen ja läjitysalueen välinen luiskakaltevuus jätetään väliaikaisesti kalte-

vuuteen 1:3. Näiden luiskien osalta esitetään täyttö ja maisemointisuunnitel-

mat myöhemmässä vaiheessa, kun ne ovat ajankohtaisia. Ensimmäisen ja toi-

sen täyttövaiheen odotetaan kestävän vähintään 10 vuotta. (Kimmo 2019.) 

 

 
Kuva 17. Läjitys- ja varastointialueen tyyppipoikkileikkaukset (Kimmo 2019) 

 

Alueen maaperä läpäisee vettä huonosti ja se viettää tasaisesti etelän suun-

taan. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sieltä ole suoraa pohjavesiyhteyttä 

millekään pohjavesialueelle. Alueen pintavedet kulkeutuvat maaston muotojen 

mukana aluetta ympäröivien ojien kautta purku-uoman selkeytysaltaaseen, 

josta vedet kulkeutuvat Myllypuroon johtavaan ojaan. Vajovedet puolestaan 

virtaavat pääasiassa pohjamaan ylemmissä kerroksissa ja päätyvät lopulta lä-

jitysalueen eteläpuolen isoon ojaan. (Kimmo 2019.) 

 

Alueella on kaksi tasausallasta. Pieni tasausallas toimii valuma-alueensa sa-

ostusaltaana. Pienen tasausaltaan viipymä on 1 tunti 15 minuuttia 
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((0,045HA*10000*0,5m) / (0.05l/s*3600) = 1,25). Ison tasausaltaan purkupään 

edustalle on kaivettu tarvittava määrä saostustilavuutta. Ison altaan viipymä 

on 2 tuntia 46 minuuttia ((0,4HA*10000*1m)/(0,4l/s*3600) = 2,77). Ison ta-

sausaltaan laskuojaan on rakennettu ruokosuodatuksen koekohde (kuva 18), 

jonka läpi alueen hulevedet virtaavat. Ruokasuodatus kerää vesistä kiinteää 

ainesta ja vesi on hieman kirkkaampaa, eli sisältää vähemmän kiintoainesta, 

ruokosuodatuksen läpäistyään. (Kimmo 2019.) 

 

Ojat ja saostusaltaat on kaivettu tiiviiseen pohjamaahan, eikä eroosiota pitäisi 

juurikaan syntyä pienen virtausnopeuden vuoksi. Alueen ainoat rakennettavat 

hulevesikaivot ovat tukitoiminta-alueelle sijoittuva öljynerotuskaivo ja siihen 

purkautuva sakkapesällinen ritiläkaivo. (Kimmo 2019.) 

 

 
Kuva 18. Alueen vesienjohtaminen (Kimmo 2019) 
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Kuva 19. Ruokosuodatus koekohde lokakuussa 2019 

 

Maijanaron alueelle on suunniteltu tukitoiminta-alue. Tukitoiminta-alueelle on 

tarkoituksena sijoittaa sosiaali- ja työskentelytilat alueen henkilökuntaa varten 

sekä tankkaus- ja ensiapupisteet. Tukitoiminta-alueelle on suunniteltu myös 

ajoa rajoittava puomi sekä vaaka kuormien punnitsemista varten. Oheisessa 

kuvassa (kuva 20) on esitelty tukitoiminta-alueen suunnitelma ja rakenteet. 

 



37 

 
Kuva 20. Tukitoiminta-alueen pohja- ja leikkauskuvat (Kimmo 2019) 

 

 
Kuva 21. Tukitoiminta-alueen pohja 
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4.6 Työn tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimintamalli Kouvolan kaupungin Mai-

janaron maa-ainespankille. Maijanaron maa-ainespankin toiminnan käynnistä-

mistä varten alueelle tarvitaan käyttöjärjestelmä, jonka avulla sinne saapuvia 

ja sieltä pois vietäviä maa-aineskuormia pystytään seuraamaan. Alueelle tuo-

tavia sekä sieltä pois vietäviä materiaaleja, niiden laatua sekä määriä tulee 

tarkkailla ja mahdolliset poikkeamat on kirjattava ylös. Materiaaleista tulee 

vuosittain raportoida alueen valvovalle viranomaiselle, joten ajantasainen kir-

janpito on tärkeää. Alueen toiminnan käynnistämistä varten sinne tarvitaan 

myös ympäristöluvassa vaadittuja selvityksiä sekä ohjeistuksia. Opinnäytetyön 

tavoitteena on luoda vaaditut dokumentit, joita hyödynnetään alueen toimin-

nassa. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa tarvittavia jatkotoimenpiteitä alueen 

toiminnan kehittämiseksi jatkossa. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena Kouvolan kaupungin Maijanaron maa-aines-

pankille otetaan käyttöön alueen toiminnan kannalta parhaiten palveleva käyt-

töjärjestelmä sekä alueen toimintaa tukevat suunnitelmat. 

 

5 MAA-AINESPANKIN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

5.1 Kehitystyön rajaaminen 

Työn varsinainen osuus käynnistyi lokakuussa 2019 tilaajan kanssa käydyssä 

palaverissa. Palaverin aikana käytiin läpi luvan vaatimia asioita sekä alueen 

toimintaa varten tarvittavia suunnitelmia ja ohjeistuksia. Jo tässä vaiheessa 

nousi esiin ympäristöluvasta määräys, jossa edellytettiin alueella vaakaa sekä 

alueen aukioloaikoina paikalla olevaa henkilökuntaa. Palaverissa keskusteltiin 

henkilökunnan sekä vaa’an tarpeellisuudesta. Liikennöinnin alueella odote-

taan olevan vilkkainakin aikoina vähäistä, eikä alueen odoteta työllistävän ke-

tään täyspäiväisesti. Myös vaa’an kustannukset koettiin kohtuuttoman suuriksi 

sen hyötyyn nähden. Palaverin aikana sovittiin, että kyseisestä lupakohdasta 

keskustellaan ELY-keskuksen edustajan kanssa pidettävässä aloitustarkas-

tuksessa. 

 

Maijanaron alueen aloitustarkastus pidettiin 22.10.2019. Tarkastukseen osal-

listuivat Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan rakennuttamisen – yksikön 
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henkilökunta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja. Aloitustar-

kastuksessa käytiin läpi ympäristöluvan sisältö määräys kerrallaan. Ympäris-

töluvan läpikäymisen lisäksi tehtiin tarkastuskäynti itse alueelle, jossa katsot-

tiin toteutuneet rakenteet. Aloitustarkastuksen aikana kirjattiin ylös toimenpi-

teitä vaativat kohteet, jotka on oltava valmiina ennen vastaanottotoiminnan 

aloittamista. Lisäksi tarkastuksen aikana keskusteltiin muutosluvan hakemi-

sesta henkilökunnan sekä vaa’an osalta. 

 

Aloitustarkastuksen maastokäynnillä todettiin, että alue on aidattu luvan vaati-

malla tavalla ja valvontakamera alueelle on asennettu. Ojat ja altaat oli tehty ja 

meluvalli oli rakenteilla. Alueelta puuttui vielä luvan vaatimat infokyltti, portti 

sekä täyttösuuntien merkinnät. Myös osa työmaateistä sekä maankaatopaikan 

rajojen merkintä oli kesken. 

 

Aloitustarkastuksessa esiin nousseita, toimenpiteitä vaativia asioita olivat; 

- Kirjanpito alueelle tuotavista sekä alueelta vietävistä materiaaleista ja 

sen toteuttaminen 

- Kirjallinen esitys, miten valvonta ja kulku toteutetaan, mikäli alueella ei 

ole valvojaa 

- Kirjallinen esitys, miten vaaka korvataan 

- Alueelle johtava portti asennettava 

- Sosiaalitilojen ja tukitoiminta-alueen miettiminen, muutoksista ilmoitet-

tava 

- Alueelle oltava öljynimeytysainetta ja keruuvälineet sekä ohjeistus va-

hinko- ja onnettomuustilanteiden varalle  

- YSL 15 §:n mukainen ennaltavarautumissuunnitelma laadittava 

- Käyttötarkkailusuunnitelma laadittava 

- Liito-oravien tarkkailu sisällytettävä käyttötarkkailuun 

- Melun ja pölyämisen seuranta sisällytettävä käyttötarkkailuun 

- Vuosittaisesta kirjanpidosta huolehdittava 

 

Aloitustarkastuksen jälkeen opinnäytetyön toimeksiantoa rajattiin vielä tarkem-

maksi. Lisäksi toimintamalliin kuuluvia osia nimettiin selkeämmin ja työn si-

sältö tarkentui. Opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa keskusteltiin työn ete-
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nemisestä sekä kehittämistyön sisällöstä. Työhön sovittiin sisällytettäväksi tar-

vittavien lupamuutosten hakeminen, sillä muutoksen kohteena olevat lupakoh-

dat vaikuttivat oleellisesti alueen toimintaan. Lisäksi sovittiin käyttöjärjestel-

mien kartoittamisesta, jotta alueen ohjeistukset pystytään laatimaan heti oike-

alle käyttöjärjestelmälle. 

 

5.2 Alueen lupamuutokset 

Aloitustarkastuksen aikana saatiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylitar-

kastajalta lupa hakea muutosta ympäristöluvan (Päätös Nro 221/2017/1 2017) 

määräykseen 6 (alla lainattuna). 

 

6. Jätteenkäsittelykeskuksen aukioloaikoina alueella on oltava val-
voja, joka punnitsee kuormat, tarkastaa niitä koskevat asiakirjat, 
kuten siirtoasiakirjat ja asiantuntijalausunnot, ottaa tarvittaessa 
näytteet ja osoittaa jätteille oikean purkupaikan sekä antaa jätteen 
toimittajalle kirjallisen todistuksen vastaanotetuista jätteistä. 

 
Mikäli jätteenkäsittelyalueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa 
ei ole ympäristöluvassa hyväksytty, on jäte viipymättä toimitettava 
laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätejaetta tai jäte on 
palautettava jätteen luovuttajalle. 

 

Lupamuutoshakemuksessa tuli esittää, miten valvonta ja kulku alueella toteu-

tetaan, mikäli alueella ei ole henkilökuntaa. Lisäksi muutoslupahakemukseen 

vaadittiin selvitys, miten vaaka korvataan ja miten alueelle tuotavien sekä alu-

eelta vietävien materiaalien määrän seuranta toteutetaan.  

 

Ratkaisuiksi esitettiin kulunvalvontapuomia, jonka avulla alueen liikennettä 

seurataan ja rajoitetaan. Kulunvalvonta esitettiin toimivaksi yksilöivällä tägillä, 

jonka avulla kuormakoot sekä toimitusajankohdat kirjautuvat automaattisesti 

järjestelmään. Tägin lunastamista varten Kouvolan kaupungille täytyy toimittaa 

yrityksen sekä ajoneuvon tiedot. Ajoneuvon tietoihin kirjataan ylös tieto lavan 

tilavuudesta, jonka perusteella alueelle ajetut kuormat laskutetaan. Ulkopuoli-

sille, esimerkiksi yksityishenkilöille, tägejä ei luovuteta. 

 

Lupamuutoshakemuksessa maa-aineksia koskevien asiakirjojen tarkastami-

nen esitettiin toteutettavaksi kerran viikossa. Maijanaron alueelle vastaanotet-

tavat materiaalit ovat lähes kokonaan peräisin kaupungin omilta työmailta. 
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Kouvolan kaupungin työmailla työskenteleviä urakoitsijoita voidaan jatkossa 

edellyttää urakka-asiakirjoissa toimittamaan tarvittavat maa-aineksia koskevat 

asiakirjat tilaajalle (Kouvolan kaupunki) kootusti viikoittain. Tällöin tarvittavat 

asiakirjat pystytään tarkastamaan sekä arkistoimaan ympäristöluvassa vaadi-

tun 6 vuoden ajaksi järjestelmällisesti. 

 

Ympäristöluvan vaatima kuormien tarkkailu esitettiin toteutettavaksi viikoittain 

käyttötarkkailun yhteydessä. Tällöin alueesta vastaava henkilö tarkastaa alu-

eelle tuodut kuormat sekä raportoi laatupoikkeamista. Alueelle materiaaleja 

kuljettaville urakoitsijoille määritetään oma läjityssektori/kippauspaikka, jonka 

perusteella pystytään määrittämään maamassojen tuoja sekä alkuperä. Näin 

ollen mahdolliset laaturikkomukset voidaan jäljittää. 

 

Laaturikkomuksia voidaan todentaa myös alueen kameravalvonnan avulla. 

Alueen kulunvalvontaportin yhteyteen liitetään kuormakamera, joka ottaa ku-

van auton kuorman lisäksi myös auton etuosasta, josta näkyy rekisterinumero 

sekä kuljettaja. Alueelle tullessaan kuorman tuoja ilmoittaa sähköisesti kulun-

valvontaportilla, mitä materiaalia hän on tuomassa. Kuormakameran ottamien 

kuvien perusteella voidaan seurata urakoitsijoiden ilmoittamien tietojen oikeel-

lisuutta. 

 

Lupamuutoshakemuksessa vaaka esitettiin korvattavaksi kulunvalvonnan seu-

rannan sekä alueen kuvaamisen avulla. Alueelle tuotujen materiaalien sekä 

maa-ainesten määrää ja tilavuuksia pystytään seuraamaan kulunvalvonnan 

perusteella. Kulunvalvontapuomi yksilöi jokaisen auton henkilökohtaisella tä-

gillä. Auton kuormatilavuus on ilmoitettu etukäteen. Kulunvalvontapuomilla 

kuski ilmoittaa, mitä materiaalia hän on tuomassa. Kertomalla tuotujen kuor-

mien määrät auton kuormatilavuudella materiaaleittain, saadaan laskettua alu-

eelle tuotujen materiaalien massat. Laskemisen tueksi alue ilmakuvataan puo-

livuosittain, jolloin mahdolliset poikkeavuudet saadaan korjattua ja tasattua. 

Oheisissa kuvaotteissa (kuva 22 ja kuva 23) on esitetty lupamuutoshakemus. 
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Kuva 22. Muutoslupahakemus (arkaluontoiset tiedot piilotettuina) 
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Kuva 23. Muutoslupahakemus (arkaluontoiset tiedot piilotettuina) 

 

Kouvolan kaupungin esittämä lupamuutoshakemus hyväksyttiin Kaakkois-

Suomen ELY-keskuksessa 9.1.2020. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lau-

sunnon (2020) mukaan ”Maijanaron jätteenkäsittelyalueella voidaan toimia, 

kuten hakemuksessa on esitetty. Jatkuvaa paikallaoloa ei tarvita, kun alueelle 
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kulku on estetty lukitulla portilla ja kulkukoodin saavat vain kaupungin sopi-

musurakoitsijat ja vain sovittujen urakoiden ajaksi. Kulkua voidaan seurata 

ajoneuvokohtaisesti, johon perustuu myös kuormien laskutus ja alueen täyttö-

määrän seuranta. Urakkakohtainen läjitysalueen osoitus mahdollistaa tuota-

van materiaalin seuraamisen ja jäljittämisen, mikäli alueelle tulisi luvan vas-

taista materiaalia. Viikoittain tehtävien aluekierrosten voidaan katsoa olevan 

riittävät toiminnan luvanmukaisuuden varmistamiseksi. Alueelle tehdään ilma-

kuvaus puolivuosittain, jolloin kuvia vertaamalla saadaan tieto läjitettyjen mas-

sojen määrästä.” 

 

Lupamuutoshakemuksen hyväksymisen myötä Maijanaron tukitoiminta-alueen 

tarpeet muuttuivat. Tukitoiminta-alueelle oli alun perin suunniteltu sosiaali- 

sekä työskentelytilat sekä alue vaa’alle. Lupamuutoshakemuksen hyväksymi-

sen myötä vaa’alle eikä sosiaali- ja työskentelytiloille ole kuitenkaan tarvetta. 

Tukitoiminta-alueen pohja tehdään valmiiksi alkuperäisen suunnitelman mu-

kaisesti ja sinne sijoitetaan tankkaus- ja ensiapupisteet. Lisäksi tukitoiminta-

alueelle sijoitetaan imeytysainetta sekä keruuvälineet öljyvuotojen varalle. 

 

5.3 Alueen käyttöjärjestelmän valinta 

Myönteisen muutoslupapäätöksen myötä alueen käyttöjärjestelmän tarpeet 

muuttuivat. Alueen käyttöjärjestelmän tulisi toimia automatisoidusti, koska alu-

eella ei ole päivystävää henkilökuntaa. Käyttöjärjestelmän tulisi myös olla käy-

tettävissä internetin välityksellä kaupungin muista työpisteistä käsin. Sen pi-

täisi toimia reaaliajassa, jotta valvontaa voidaan tehdä ajantasaisesti. Käyttö-

järjestelmän tulisi myös vastata muutoslupahakemuksessa esitettyihin ehtoi-

hin, esimerkiksi kameravalvonnan osalta. 

 

Käyttöjärjestelmän valinta aloitettiin kartoittamalla mahdollisia vaihtoehtoja 

Kouvolan kaupungin ohjelmistojen joukosta. Kouvolan kaupungilla on ollut 

käytössään aiemmilla ylijäämamaiden läjitysalueilla Labkotecin TransControl-

järjestelmä, johon käyttäjä on ollut tyytyväinen. Järjestelmän kartoittaminen 

keskittyikin kyseisen järjestelmän mahdollisuuksiin. Muun muassa Hämeenlin-

nan LinnaInfrassa työskentelevä toimihenkilö kuvaili järjestelmää näin: ”– –  

laskutus ja valvonta perustuvat ajoneuvon ja kuorman tunnistamiseen kulkulu-
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valla ja kameralla. Nyt tiedämme heti, kuka ajoi, mitä, mistä ja milloin. Aiem-

min kirjaamiseen aikansa kuluttanut valvoja on meillä osaamistaan vastaa-

vassa tehtävässä automekaanikkona.” (Lahtinen 2015). Labkotecin Trans-

Control -järjestelmä toimii internet-selaimen kautta. Järjestelmän kautta pysty-

tään hallitsemaan nouto- ja purkupaikkojen kulunvalvontaa sekä ohjaamaan 

portteja. Järjestelmään saadaan lisättyä näkyviin tiedot ajoneuvon kapasitee-

tistä, lastatusta/puretusta materiaalista, sen määrästä sekä ajankohdasta jol-

loin tapahtuma on tehty. (Labkotec 2012.) 

 

Käyttöjärjestelmään tutustumisen sekä isomman kuvan saamiseksi maanläji-

tystoiminnasta, päätettiin yhdessä tilaajan kanssa sopia tutustumiskäynti Es-

poon Kulmakorven maanläjitysalueelle. Tutustumiskäynti Espoon Kulmakor-

ven läjitysalueelle toteutettiin 18.11.2019. Tutustumiskäynnille osallistuivat 

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan rakennuttamisen – yksikön henkilö-

kunta. Espoon Kulmakorven maanläjitysalueella Kouvolan kaupungin henkilö-

kunnan vastaanotti Kulmakorven maanläjitysalueella työskentelevä vastaava 

mestari. Tutustumiskäynnin aikana tutustuttiin Kulmakorven maanläjitysalu-

eella käytössä olevaan Labkotecin TransControl -järjestelmään sekä Kulma-

korven toimintatapoihin. Lisäksi käytiin kierrokselle Kulmakorven alueella. 

 

Kulmakorvella käytössä olevaan TransControl järjestelmään oli liitetty kuorma-

kamera, joka otti automaattisesti kuvan jokaisesta saapuneesta kuormasta ja 

tallensi sen kyseisen kuorman tietojen yhteyteen. Kuvat olivat selkeitä ja niistä 

oli helppo tarkastella tuotua materiaalia. Järjestelmään saatiin myös kirjattua 

tuodun materiaalin lajike sekä tieto mistä materiaali on alueelle tuotu. Järjes-

telmä oli kuitenkin sellaisenaan turhan raskas ja siinä oli liikaa toimintoja Mai-

janaron toimintaa ajatellen. Lisäksi Kulmakorvessa on henkilökuntaa sen auki-

oloaikoina, eikä järjestelmä toiminut täysin automatisoituna. 

 

Käynnin yhteydessä päädyttiin tilaajan kanssa lopputulokseen, että järjes-

telmä ei toimisi Maijanarossa samanlaisena, kuin se Kulmakorvessa oli käy-

tössä. Järjestelmässä oli kuitenkin kaikki ominaisuudet, joita Maijanaron jär-

jestelmäänkin tarvittaisiin. Labkotec TransControl -järjestelmän mahdollisuuk-

sien sekä sopivuuden varmistamiseksi päätettiin sopia palaveri Labkotec:in 

edustajan kanssa. Palaveri järjestettiin 17.12.2019 Kouvolan kaupungin Tek-
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niikka- ja ympäristötalolla. Palaveriin osallistui myös Kouvolan kaupungin yh-

dyskuntatekniikan rakennuttamisen yksikössä työskentelevä maanrakennus-

töiden valvoja. 

 

Palaverin aikana käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa Maijanaron maa-

ainespankin kulunvalvonta. Palaverissa keskusteltiin tilaajan toiveista, itse jär-

jestelmästä sekä sen toimintaperiaatteista. Tilaajan toiveena oli, että järjes-

telmä toimii automatisoituna ja alueen kulunvalvontaa voidaan tarkastella re-

aaliajassa etänä. Kulunvalvonnan pitäisi olla toteutettavissa molempiin suun-

tiin, sillä alueelta myös viedään materiaalia pois. Lisäksi kulunvalvontaan tar-

vittiin mahdollisuus seurata, mitä materiaalia alueelle on tuotu ja mitä sieltä on 

viety pois. Tilaajalle oli myös tärkeää, että kuormakokoja pystytään seuraa-

maan ja järjestelmän kautta saadaan tehtyä yhteenveto alueelle tuoduista 

määristä materiaaleittain. 

 

Labkotecin TransControl vastasi tilaajan toiveisiin; järjestelmä mahdollisti ku-

lunvalvonnan seuraamisen etänä ja kulunvalvonta oli toteutettavissa molem-

piin suuntiin. Järjestelmään pystytään liittämään tieto sinne rekisteröidyn ja tä-

gin lunastaneen auton kuormakoosta ja määräraportit on mahdollista saada 

kuukausittain, jolloin alueelle tuotujen materiaalien määrää on helppo seurata. 

Materiaalin lajikkeen kirjaus pystytään toteuttamaan asentamalla kulunvalvon-

tapuomin yhteyteen valintapainiketaulu. Jokainen valintapainike on yksilöity 

tietylle materiaalille. Kuormaa alueelle tuotaessa tai alueelta pois vietäessä on 

valittava materiaali valintapainikkeista, ennen kuin ajoa rajoittava puomi au-

keaa. (Peltonen 2019.) Oheisessa kuvassa (kuva 24) havainnollistettu järjes-

telmää. 
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Kuva 24. Järjestelmän toimintaperiaate (Peltonen 2020a) 

 

Järjestelmään kuuluvat puomit, tunnistimen lukulaitteet, kuormakamerat, ma-

teriaalin valintapainikkeet sekä alueella liikennöiville annettavat tägit. Järjes-

telmä asennetaan molemmin puolin tietä, jotta myös alueelta pois vietyjä kuor-

mia voidaan seurata. (Peltonen 2019.) Alueelle kuormaa tuotaessa tunnistaa 

järjestelmän lukija ensin tägin, jolloin järjestelmän ylempi valo syttyy. Tämän 

jälkeen kuljettajan on valittava tuotava materiaali kyseisen materiaalin valinta-

painiketta painamalla, jonka jälkeen toinen valo syttyy. Kun molemmat valot 

ovat syttyneet aukeaa puomi säädetyn viiteajan jälkeen. (Peltonen 2020a.) 

Järjestelmä toimii samalla periaatteella myös alueelta pois ajettaessa. Alu-

eelta pois johtavan puomin valintapainiketauluun lisätään vaihtoehto ”tyhjä 

kuorma”, sillä puomin aukeaminen edellyttää valintaa. Tietokoneelle kirjautu-

viin tietoihin saadaan näkyviin kuljettajan ja yrityksen tiedot, kellonaika sekä 

alueelle tuodun tai alueelta viedyn kuorman tiedot ja kuvat kuormasta. Kuor-

makameran ottamien kuvien yhdenmukaisuutta verrataan säännöllisesti kuor-

man tuojan ilmoittamaan materiaaliin mahdollisten sopimusrikkomusten va-

ralta. 

 

Järjestelmään kuuluvat puomit ja kuormakamerat sovittiin asennettavaksi alu-

eelle keväällä 2020 ennen alueen käyttöönottoa. Puomijärjestelmän viereen 
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asennetaan myös iso kyltti, josta selviää, mitä materiaalia mikäkin valintapai-

nike vastaa. Kylttiin tullaan tekemään myös iso aluekartta, josta käy ilmi, 

missä minkäkin materiaalin läjitys-/varastointialue on. Kartan lisäksi alueelle 

asennetaan myös viittaopasteet. 

 

5.4 Alueen portti 

Maijanaron aloitustarkastuksessa (22.10.2019) todettiin, että alueelta puuttui 

luvan vaatima portti. Portin tarkoituksena on rajoittaa asiattomien kulkua aida-

tulle alueelle. Portti asennettiin alueelle tammikuun 2020 aikana.  

 

 
Kuva 25. Alueelle johtava portti 

 

Alueelle johtavan portin on oltava suljettuna alueen aukioloaikojen (arkisin 7-

18) ulkopuolella. Alun perin tarkoituksena oli, että portti avattaisiin ja suljettai-

siin päivittäin, mutta aukioloaikojen ollessa normaalia toimistotyöaikaa laajem-

mat, ei vaihtoehto enää tuntunut kovin toimivalta. Portin tuli myös rajoittaa 

asiattomien pääsyä alueelle, joten automaattisella liiketunnistimella toimiva 

portti ei tuntunut myöskään järkevältä ratkaisulta. Tilaajan kanssa päädyttiin 

pyytämään Labkotecilta tarjousta myös portin käyttöjärjestelmästä. Labko-

tec:iltä ehdotettiin järjestelmää, joka toimii samalla tägillä kuin portin jälkeen 

oleva puomikin. Käytettävyyden takaamiseksi alueella liikennöiville sekä alu-

een hoidosta vastaaville tuntui vaihtoehto järkevältä. Tilaaja päätyi tilaamaan 

myös portin järjestelmän Labkotecilta. Järjestelmä asennetaan keväällä 2020 
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puomijärjestelmän asentamisen yhteydessä. Oheisessa kuvassa (kuva 26) 

havainnollistettu portin järjestelmää. 

 

 
Kuva 26. Alueelle johtavan portin järjestelmä (Peltonen 2020b) 

 

6 TOIMINTAMALLI KOUVOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESPANKILLE 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kouvolan kaupungin Maijanaron maa-

ainespankille toimintamalli sekä tarvittavat suunnitelmat toiminnan käynnistä-

mistä varten. Tilaajan toiveena oli mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä 

malli. Alueelle myönnetty ympäristölupa piti sisällään toimintaa koskevia mää-

räyksiä, jotka tuli ottaa huomioon toimintamallia luodessa. Ympäristöluvassa 

oli määritelty alueelle tarvittavat suunnitelmat sekä ohjeistukset, alueen vuosi-

raporttiin vaadittavat asiat sekä alueen seurantaa koskevat speksit. Toiminta-

mallin tuli pitää sisällään ympäristöluvan mukainen ennaltavarautumissuunni-

telma, ohjeistus poikkeustilanteiden varalle, vuosittainen raportointipohja, 

käyttötarkkailusuunnitelma sekä valmiit pohjat käyttötarkkailun tekemiseen. Li-

säksi alueelle haluttiin ohjeistus alueella liikennöiviä yrityksiä varten. 
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6.1 Käyttötarkkailusuunnitelma 

Maijanaron maa-ainespankin toimintoja tulee tarkkailla ympäristöluvan mää-

räyksien mukaisesti. Tarkkailun sujuvuuden ja järjestelmällisyyden varmista-

miseksi siitä laadittiin suunnitelma. Tilaaja toivoi suunnitelmasta yksinkertaista 

ja helppolukuista. Opinnäytetyön tuloksena syntyneeseen käyttötarkkailusuun-

nitelmaan (liite 1) on koottu tarkkailua koskevat määräykset aiheittain tarkkai-

lun helpottamiseksi. 

 

Käyttötarkkailun dokumentoimista varten laadittiin käyttötarkkailun tarkastus-

listat. Tarkastuslistoihin koottiin kaikki tarkkailuja vaativat toiminnot. Lisäksi 

tarkastuslistoihin jätettiin tilaa havainnoille ja lisätiedoille. Jokaisella tarkkailua 

varten tehtävällä toiminnolla on myös viite. Viitteessä on tarkkailua koskeva 

ympäristöluvan määräyksen numero sekä käyttötarkkailusuunnitelman sivunu-

mero, josta kyseinen määräys löytyy. Näin ollen jokaisen tarkastuksia tekevän 

on tarvittaessa helppo katsoa käyttötarkkailusuunnitelmasta, mistä tarkat yk-

sittäisiä tarkkailukohteita koskevat ohjeistukset löytyvät. 

 

Tarkastuslistoja laadittiin kolme erilaista tehtävien tarkkailujen mukaisesti. Vii-

koittaiseen käyttötarkkailun tarkastuslistaan (liite 2) koottiin viikoittain tehtävät 

tarkkailut. Kuukausittaiseen käyttötarkkailun tarkastuslistaan (liite 3) puoles-

taan merkittiin kerran kuukaudessa suoritettavat tarkastukset. Kuukausittainen 

tarkastus tehdään kerran kuukaudessa ja sen yhteydessä suoritetaan myös 

kyseisen viikon viikkotarkastukset. Käyttötarkkailua varten laadittiin myös puo-

livuosittain tehtävä tarkastuslista (liite 4), johon merkittiin keväisin ja syksyisin 

tarkkailtavat kohteet. 

 

Käyttötarkkailun tarkastuslistojen lisäksi käyttötarkkailun tueksi laadittiin käyt-

tötarkkailupäiväkirja (liite 5). Käyttötarkkailupäiväkirjaan kirjataan ylös tarvitta-

vat asiat ja havainnot, joita ei käyttötarkkailun tarkastuslistoihin saada merkit-

tyä. Näitä asioita ovat esimerkiksi louhinta-alueen toiminta, kolmansien osa-

puolien yhteydenotot, alueella tapahtuneet onnettomuudet ja tapaturmat sekä 

alueella tehdyt polttonestesäiliöiden ja työkoneiden tankkaukset. 
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6.2 Vuosittainen raportointipohja 

Alueen toiminnan vuosittainen raportti tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosittaiseen 

raporttiin kootaan yhteenveto muun muassa kuluneen vuoden aikana alueelle 

tuodut sekä alueelta viedyt materiaalit ja niiden tiedot, alueen käyttötarkkai-

lussa huomioidut asiat sekä alueesta saadut palautteet ja siellä tapahtuneet 

poikkeustilanteet. (Päätös 2017, 42.) 

 

Vuosittaista raportointia varten alueelle laadittiin vuosittainen raportointipohja 

(liite 6). Raportointipohjaan koottiin otsikoittain kaikki alueen raportoimista 

vaativat asiat. Valmiin raportointipohjan avulla alueen vastaavan henkilön on 

helppo raportoida alueen toiminnasta vuosittain Kaakkois-Suomen ELY-kes-

kuksen valvovalle viranomaiselle. 

 

6.3 Ennaltavarautumissuunnitelma 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaan ympäristöluvan mukaisen 

toiminnanharjoittajan on ennaltavarauduttava onnettomuus- ja poikkeustilan-

teiden varalta. Ennaltavarautumissuunnitelma laaditaan riskinarviointiin perus-

tuen. Suunnitelman laatimisen tavoitteena on, että toiminnanharjoittaja tiedos-

taa toiminnan riskit ja varautuu niihin ennakolta. (Ympäristönsuojelulaki 2014.) 

 

Maijanaron maa-ainespankin ennaltavarautumissuunnitelma (liite 7) laadittiin 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laadintaohjeen avulla. Suunnitel-

man laatimisessa käytettiin apuna POA eli potentiaalisten ongelmien analyysi 

menetelmää. POA:n ideana on tunnistaa riskit sekä menetelmät niiden hallit-

semiseksi (Suomen riskienhallintayhdistys ry, s.a.). Ennaltavarautumissuunni-

telman laatimiseen osallistui Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan raken-

nuttajapäällikkö ja suunnitteluinsinööri. 

 

Ennaltavarautumissuunnitelman laatimisen yhteydessä käytiin läpi alueen ris-

kitekijöitä sekä keinoja ennaltaehkäistä niitä. Ennaltavarautumissuunnitelman 

myötä Maijanaron alueella on ympäristön säilymistä turvaava suunnitelma, 

jonka avulla alueella työskentelevät pystyvät varautumaan ennakolta mahdol-

listen poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle. 
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6.4 Toimintaohje onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle 

Ennaltavarautumissuunnitelma lisäksi alueelle on varattava tarpeelliset varus-

teet ja toimintaohjeet onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle (Ympäristön-

suojelulaki 2014). Tilaajan toiveena oli yksinkertainen yhden sivun ohjeistus, 

jota voidaan käyttää alueen tukitoimintapisteellä. Maijanaron toimintaohjeis-

tuksesta onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle (liite 8) käy ilmi alueen 

osoite ja tarkoitus, yhteystiedot sekä yksinkertaiset ohjeistukset alueella ta-

pahtuvien onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalta. 

 

 
Kuva 27. Toimintaohjeistus onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle 

 

6.5 Ohjeistus alueella liikennöiville 

Maijanaron maa-ainespankin vastaanottoalue tulee toimimaan automatisoi-

tuna eikä alueella tule olemaan päivystävää henkilökuntaa. Tästä syystä alu-

eelle tarvittiin selkeä ohjeistus (liite 9). Ohjeistuksessa huomioitiin tilaajan toi-

veet. Siihen kirjattiin, miten yritys voi hakea alueelle käyttöoikeuksia ja miten 

alueen käyttöjärjestelmä toimii sekä kuinka paljon maa-ainesten sinne viemi-

nen maksaa ja mitä maa-aineksia alueelle vastaanotetaan. Ohjeistukseen kir-

jattiin myös Maijanaron maa-ainespankin osoite- ja yhteystiedot. Maijanaron 
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ohjeistusta on tarkoitus hyödyntää Kouvolan kaupungin verkkosivuilla, jossa 

se on helposti kaikkien saatavilla. 

 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyön kehittämistyönä laaditut suunnitelmat ja ohjeistukset laadittiin 

suurelta osalta ympäristöluvan vaatimuksien sekä tilaajan toiveiden mukai-

sesti. Ympäristöluvan vaatimukset pohjautuivat jäte- ja ympäristönsuojelulakiin 

sekä MARA-asetukseen. Käyttöjärjestelmän tuli vastata ympäristöluvassa 

määriteltyjä, valvontaa ja toiminnan seuraamisia koskevia määräyksiä. Suun-

nitelmiin piti sisällyttää kaikki alueella huomioon otettavat asiat ja ohjeistusten 

tuli olla sellaisenaan käyttöönotettavia. 

 

Opinnäytetyön kehittämistyönä tehdyt suunnitelmat ja ohjeistukset antavat hy-

vän lähtökohdan Kouvolan kaupungin Maijanaron puhtaiden maa-ainesten 

vastaanotto- ja varastointialueen toiminnan käynnistämiselle. Työn hyödyt 

kohdistuvat merkittävimmin Maijanaron alueen hoidosta vastaaville toimihenki-

löille, joiden työtä suunnitelmat ja ohjeistukset nopeuttavat ja selkeyttävät huo-

mattavasti. Käyttöjärjestelmän valinnan myötä alueen toiminnan seuranta 

sekä laskutuksen hoitaminen on helpompaa ja nopeampaa, kun tiedot saa-

daan suoraan käyttöjärjestelmän selainversion kautta. Käyttöjärjestelmän se-

lainversiosta saadaan myös koottua tiedot alueelle tuoduista maa-ainesmää-

ristä materiaaleittain, jolloin tietojen kirjaaminen vuosittaiseen raporttiin on 

helppoa. 

 

Työn tilaaja oli tyytyväinen työn seurauksena syntyneisiin suunnitelmiin ja oh-

jeistuksiin. Työn todelliset hyödyt ja merkitys tulevat kuitenkin selviämään 

vasta Maijanaron maa-ainespankin käyttöönoton myötä. Olennaista työn mer-

kitykselle on se, kuinka tehtyjä suunnitelmia ja ohjeistuksia otetaan käyttöön ja 

kuinka käyttöjärjestelmää hyödynnetään alueen toiminnan seuraamisessa. 

Opinnäytetyön hyötyjen ja merkityksen havainnollistamiseksi olisi ollut toivot-

tavaa ehtiä avaamaan Maijanaron maa-ainespankki opinnäytetyön tekemisen 

puitteissa. Vuoden 2020 urakat alkavat kuitenkin vasta keväällä, joten maa-ai-

nespankin avaaminen talvella ei olisi tuonut haluttua lisäarvoa työlle. 
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Opinnäytetyön tuloksena syntyneet suunnitelmat ja ohjeistukset ovat helposti 

muokattavissa. Maijanaron maa-ainespankin käyttöönoton ja toiminnan aloit-

tamisen myötä alueen suunnitelmia ja ohjeistuksia pystytään muokkaamaan 

toiminnan vaatimaan suuntaan. Maijanaron alue tulee kehittymään vuosien 

varrella, joten varmasti myös suunnitelmat ja ohjeistukset tarvitsevat päivitystä 

jatkossa. 

 

Alueen käyttötarkkailu on opinnäytetyön tuloksena laadittu suoritettavaksi Ex-

cel-taulukon avulla. Jo opinnäytetyön aikana pohdittiin mahdollisuutta tehdä 

käyttötarkkailu jonkun järjestelmän kautta. Rajallisen työskentelyajan sekä 

käyttötarkkailun suorittamiseen soveltuvan ohjelman puuttumisen vuoksi jär-

jestelmän selvittäminen rajattiin kuitenkin työstä pois ja käyttötarkkailu toteu-

tettiin nykyisellä tavallaan. Alueen toiminnan kehittymisen sekä alueesta vas-

taavien toimihenkilöiden työnteon kannalta käyttötarkkailun siirtäminen johon-

kin kaupungin järjestelmään ja tietokantaan olisi kuitenkin suotavaa. Näin ol-

len käyttötarkkailun tuloksena syntyneet raportit olisivat valmiiksi tallennettuna 

kaupungin tietokantaan. 

 

Opinnäytetyö sisältää teoriaa maa-ainesten hyödyntämisestä ja kasvattaa 

kiinnostusta kiertotalouden mahdollisuuksiin rakennusalalla. Kiviaineksien re-

surssit maailmassa ovat rajalliset. Kiertotaloutta lisäämällä voidaan kuitenkin 

turvata kiviaineksien riittäminen rakentamiseen myös tulevaisuudessa. Jo nyt 

Hollannissa kiviaineshuolto keskittyy maa-ainespankkeihin. Suomessa kiviai-

neksien kierrättämisessä on kuitenkin vielä parannettavaa, joten työtä maa-ai-

nespankin toiminnasta voidaan pitää ajankohtaisena. 
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1. Johdanto 
 

Tämä käyttötarkkailusuunnitelma on Aluehallintoviraston ympäristöluvan Nro. 

221/2017/1, Dnro. ESAVI/4610/2017 mukainen suunnitelma Maijanaron vas-

taanottopisteen toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta. 

 

Käyttötarkkailusuunnitelmassa on esitetty viikko- ja kuukausitasolla tehtäviin 

tarkkailutoimenpiteisiin vaikuttavat lupamääräykset. Lupamääräykset ovat ryh-

mitelty aiheittain. Käyttötarkkailusuunnitelman liitteinä ovat käyttötarkkailun 

tarkastuslista (liite 1) ja käyttöpäiväkirja (liite 2). 

 

Maijanaron puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalueen toiminnasta vastaava 

henkilö tarkastaa viikoittain alueen käyttötarkkailun tarkastuslistan mukaisesti 

ja kirjaa ylös tehdyt huomiot. Käyttöpäiväkirjaan kirjataan ylös kirjausta vaati-

vat asiat, joita ei saada tarkastuslistaan merkittyä. Tällaisia ovat esimerkiksi 

läheltä piti – tilanteet, toiminnasta saadut palautteet sekä alueella tehdyt työ-

koneiden tankkaukset. Käyttötarkkailun tuloksia sekä käyttöpäiväkirjaan mer-

kittyjä tietoja tarvitaan vuosittain tehtävää toiminnan raportoimista varten. 

Käyttötarkkailun kirjanpitoa tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan.  
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2. Mittaukset 
 

47. Ympäristöluvassa määrätyt mittaukset, näytteenotto ja analysointi on teh-

tävä standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai 

kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoi-

tukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä mene-

telmillä. 

 

Kaikkien standardimenetelmistä poikkeavien menetelmien käyttö tulee olla 

tarkkailuohjelmassa kuvattu ja tarkastettu. Mittauksista, kalibroinneista, näyt-

teenotosta ja analyyseistä tulee pitää yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon 

liitetään kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta ja toimenpidettä koske-

vat olennaiset tiedot. 

 

Päästö- ja vaikutustarkkailu on annettava puolueettomien, akkreditoitujen tut-

kimuslaitosten tehtäväksi. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittaus-

menetelmät, niiden mittausepävarmuudet, mittausten laadunvarmistus sekä 

arvio tulosten edustavuudesta. 

 

3. Tarkkailu 
 

48. Tarkkailua voidaan soveltuvin osin tehdä yhteisesti alueen pohjoispuolella 

sijaitsevan louhinta- ja murskaustoiminnan kanssa. Luvan saajan on pidettävä 

kirjaa alueen toiminnasta ja toiminnan tarkkailusta. Kirjanpidon perusteena 

olevat asiakirjat, kuten toimintaa ja valvontaa koskevat tallenteet, tutkimus-, 

mittaus- ja tarkkailutulokset sekä jätteiden siirtoasiakirjat, tulee säilyttää vähin-

tään kolmen vuoden ja jätekirjanpito vähintään kuuden vuoden ajan. Kirjanpito 

on pyydettäessä esitettävä ja siitä on tehtävä yhteenvetoraportteja ympäristö-

luvan valvontaviranomaisille. 
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4. Jätteenkäsittelyalue 
 

17. Maankaatopaikan pinta-alaa, tilavuutta, koostumusta ja painumista on 

seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti alueen täytön aikana. 

  

19. Luvan saajan on huomioitava maa-ainesten vastaanotto-, läjitys- ja välitys-

toiminnassaan laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 

sekä valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieras-

lajeista (1725/2015). 

 

Mikäli alueelle saapuvat maa-aineskuormat sisältävät vieraslajeja, on syytä 

merkitä kirjanpitoon maininta vieraslajimaasta sekä kyseisestä vieraslajista. 

Alue tulee tarkastaa säännöllisesti itävien vieraslajien varalta, jotta mahdolliset 

torjuntatoimenpiteet pystytään aloittamaan ajoissa. 

 

29. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava. Hyödyntämiskelpoiset jätteet 

on koottava jätelajikohtaisesti erilleen muista jätteistä. 

 

Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet, kuten käytetyt imeytysaineet, öl-

jynerottimien jätteet sekä muut öljyiset jätteet, on ryhmiteltävä, merkittävä omi-

naisuuksien mukaan ja varastoitava suljetuissa astioissa vesitiiviisti sekä toi-

mitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on ympäristölupa ky-

seessä olevan jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. 

 

Sosiaalitilojen jätevesien umpisäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti ja jäte on 

toimitettava jätevesipuhdistamolle tai alue on liitettävä viemäriverkkoon. 

Öljynerotuskaivojätteet sekä vahinkojätteet on toimitettava luvat omaavalle lai-

tokselle. 

 

Altaiden lietteet voidaan sijoittaa maankaatopaikalle. Kun tuhkien vastaanotto 

alkaa, täytyy jätealueen altaan lietteet viedä jätelaitokselle.  
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34. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava, jotta ajoneuvojen 

pyörien tai muiden rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuhtauksia 

ympäristöön. 

Laitoksen toiminnasta laitosalueen ympäristöön ja teiden varsille mahdollisesti 

joutuvat jätteet on kerättävä säännöllisesti ja viipymättä. 

 

37. Poikkeavista päästöistä tai muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja 

häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle ja Kouvolan 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa hätäkeskuk-

seen. 

 

39. Materiaalien murskauksen, seulonnan, kuormaamisen ja sekoittamisen ai-

kana on työtapatarkkailuna seurattava pölyämistä, melua ja muuta ympäristö-

kuormitusta. 

 

40. Luvan saajan on seurattava toiminnan mahdollisia vaikutuksia toiminta-

alueen etelä-lounaispuolella sijaitsevaan liito-orava elinympäristöön. Seuran-

nasta on raportoitava vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

45. Tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. 

 

5. Jätteenkäsittelyalueen järjestelmät 
 

13. Vesienjohtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa ja niiden toimivuus on 

tarkistettava säännöllisesti jäljempänä annetun määräyksen 38. mukaisesti. 

 

Tasausaltaaseen ja saostuskaivoihin/-altaisiin kerääntyvä liete on poistettava 

säännöllisesti. Liete on sijoitettava siten, ettei se pääse valumaan ojiin ja edel-

leen vesistöön tai toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa ko. jätteen vas-

taanottamiseen. Betoni- ja asfalttijätteet sekä tuhkan käsittelyalueen saostus-

kaivojen/-altaiden liete on toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 
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38. Jätteenkäsittelyalueen pintarakenteiden, vesien keräys- ja johtamisjärjes-

telmien, laskuojien, pölynpoisto-, suodatin- ja kastelujärjestelmien sekä tukitoi-

minta-alueiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Rakenteita on huollettava 

ja mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä. 

 

Toimintaan käytettävien polttonestesäiliöiden sisällön määrä on todettava 

säännöllisin mittauksin. Työkoneiden tankkaamisista ja polttonestesäiliöiden 

täytöistä on pidettävä kirjaa mahdollisten putkisto- ja säiliövuotojen totea-

miseksi. Putkistot ja säiliöt on tarkastutettava vähintään kolmen vuoden välein. 

 

Öljynerotuskaivoissa ja polttonestesäiliöissä olevat hälytys- ja turvalaitteet on 

pidettävä toimintakunnossa ja testattava vähintään kerran kuukaudessa. 

 

6. Pinta- ja pohjavedet 
 

14. Luvan saajan on varmistettava, ettei toiminta-alueen vesien johtamisesta 

aiheudu haittaa muulle alueen alapuoliselle maankäytölle. Luvan saajan on 

osallistuttava laskuojien ja niiden rakenteiden kunnossapitoon siltä osin kuin 

kunnostuksen tarve johtuu toiminta-alueen vesien johtamisesta. 

Mikäli vesien johtamisesta aiheutuu ennalta arvaamattomia seurauksia, luvan 

saajan on ryhdyttävä viivytyksettä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

 

43. Jätteenkäsittelyalueen valumavesiä sekä toiminta-alueelta purkautuvia 

pintavesiä on tarkkailtava. 

 
Jätteenkäsittelyalueen vesienkeräysjärjestelmästä on otettava näytteet vähin-

tään kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). 

 

Toiminta-alueelta purkautuvasta pintavedestä on otettava näytteet tasausal-

taan purkupisteen alapuolelta neljä kertaa vuodessa (Myllypuroon laskeva 

oja). Pintavesinäytteiden vuosikeskiarvo on määritettävä, joko passiivikeräi-

men näytteestä tai edustavuudeltaan vastaavien näytteiden avulla. 
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Sekä jätteenkäsittelyalueella kerätyistä vesistä, että alueelta purkautuvasta 

pintavedestä on tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet ja liuenneiden ai-

neiden pitoisuudet: 

- lämpötila  

- haju 

- väri 

- kiintoaine 

- alkaliteetti 

- orgaanisen aineksen pitoisuus (TOC) 

- kemiallinen hapenkulutus CODMn 

- happi 

- hapen kyllästysaste 

- kloridi 

- pH 

- sameus 

- sähkönjohtokyky 

- kokonaistyppi ja –fosfori 

- ammoniumtyppi 

- rauta 

- mangaani 

- sulfaatti 

- fluoridi 

- öljyhiilivedyt (C10-C40) 

- metallit ja puolimetallit (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, Se) 

 

Näiden lisäksi näytteistä on joka toinen vuosi tutkittava PAH- ja PCB-yhdis-

teet.  
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Alueelta poisjohdettavien pintavesien määrää tulee mitata tai arvioida havain-

toihin perustuvasti siten, että vuotuinen kertymä voidaan raportoida lupamää-

räyksen 49. mukaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

Mikäli alueelta purkautuvassa vedessä jonkin haitta-aineen liukoisen pitoisuu-

den vuosikeskiarvo ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena talousveden kemial-

listen laatuvaatimusten (STMA 1352/2015) tason, tulee luvan saajan kahden 

kuukauden kuluessa tulosten valmistumisesta tehdä Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselle selvitys haitta-ainepitoisuuksien ylittymisen syistä sekä esitys ve-

sien haitta-ainepitoisuuden vähentämiseksi ja jatkotarkkailemiseksi.  

 

44. Pohjaveden laatua on seurattava vähintään kahdesta maankaatopaikka- 

ja kierrätystoimintojen alueelle pohjaveden virtaussuuntaan asennetusta poh-

javesiputkesta sekä Rantinsuonpolulla sijaitsevasta lähimmästä talousvesikai-

vosta. 

 

Toiminnan aloittamisen jälkeen näytteet pohjavesiputkista ja talousvesikai-

voista on otettava vähintään kerran vuodessa. Näytteistä on tutkittava mää-

räyksen 43. mukaiset parametrit. Jokaisella näytteenottokerralla on mitattava 

pohjaveden pinnankorkeus. 

 

Pohjavesitarkkailun tuloksia tulee verrata talousveden kemiallisiin laatuvaati-

muksiin (STMA 1352/2015) ja pohjaveden ympäristölaatunormeihin (VNA 

1040/2006). 

Lisäksi maankaatopaikan sisäinen vedenkorkeus on mitattava kaksi kertaa 

vuodessa (keväällä ja syksyllä).  
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7. Melu ja tärinä 
 

30. Toiminnasta aiheutuva melu yhdessä kiinteistön pohjoisosassa tapahtu-

van kallion louhinnan ja louheen murskauksesta kanssa ei saa ylittää päivällä 

klo 7-18 lähimpien häiriintyvien asuin- tai lomarakennusten piha-alueella ekvi-

valenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. 

 

Melua on mitattava määräyksen 41. mukaisesti. 

  

41. Kun sekä maankaatopaikka- ja jätteenkäsittelytoiminnot sekä kiinteistön 

pohjoisosan louhinta- ja murskaustoiminta ovat käynnissä, tulee koko Mai-

janaron toiminnoista aiheutuva toiminnan aikainen ekvivalenttimelutaso (LAeq7-

18) selvittää ulkopuolisen asiantuntijan tekemin mittauksin vähintään kolmessa 

etukäteen arvioiden melulle eniten altistuvassa kohteessa. Mittaukset on teh-

tävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mu-

kaisesti. 

Mittaukset on uusittava, mikäli toiminnassa tai toiminta-alueen ympäristössä 

tapahtuu melun leviämisen kannalta olennaisia muutoksia. 

 

8. Pöly 
 

32. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuuden ulkoilmassa eivät saa ylittää 

alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, hengitettävien hiukkasten (PM10) 24 

tunnin raja-arvoa 50 μg/m3 ja kalenterivuoden keskiarvoa 40 μg/m3.  

Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta on mitattava määräyksen 42. mukaisesti. 

 

33. Varastokasojen, kuormien, työmaateiden ja toiminta-alueiden pölyämistä 

on estettävä tarvittaessa kastelemalla.  

 

Pölyntorjunnassa ei saa käyttää suolaa eikä muita haitallisia kemikaaleja.  
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42. Jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkatoiminnan sekä louhinta- ja murs-

kaustoiminnan vakiinnuttua Maijanaron tuotantoalueen kaikkien toimintojen 

vaikutuksia lähialueen ilman hengitettävien hiukkasten pitoisuuteen (PM10) on 

mitattava. Mittaus on tehtävä standardin ISO 10473:2000 mukaisella tai 

muulla standardin tarkkuutta vastaavalla menetelmällä.  

Mittauksella on arvioitava määräyksen 32. mukaisen raja-arvon toteutumista. 

Mittaukset on uusittava myöhemmin, jos toiminnassa tai sen ympäristössä ta-

pahtuu pölyn leviämisen kannalta olennaisia muutoksia.  
 

Mittauspisteitä on oltava vähintään kolme. Mittausajankohta ja –paikat on va-

littava siten, että ne kuvaavat läheisille asuin- ja/tai vapaa-ajankiinteistöille pö-

lyävistä toiminnoista kuten louhinnasta, murskauksesta, seulonnasta, kuor-

mien ja maa-ainesten käsittelystä, työkoneista ja liikenteestä aiheutuvaa pöly-

haittaa. 

 

Edellä mainittujen toimien lisäksi pölypäästöjä seurataan jatkuvasti aistinvarai-

sesti ja tarpeen mukaan tehdään toimenpiteitä päästöjen rajoittamiseksi. Mi-

käli pölystä tulee valituksia valvovalle viranomaiselle tai toiminnanharjoittajalle, 

voidaan pölypitoisuutta mitata kertaluontoisesti leijumamittauksin. 

 

9. Muita Maijanaroa koskevia ohjeistuksia 
 

Louhinta-alueen murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toimin-

nasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, jonne kirjataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -

lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista ja polttoaineesta sekä sen mää-

rästä. Alueella tapahtuvista häiriötilanteista ilmoitetaan alueen hoidosta vas-

tuussa olevalle henkilölle. Tapaturmat, poikkeamat ja läheltä piti-tilanteet sekä 

toiminnasta saadut valitukset ja palautteet kirjataan myös käyttöpäiväkirjaan.  
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Maanläjitysalueelle tulevien ylijäämämaiden, tuhkien, asfaltin ja betonin sekä 

risujen ja kantojen määrää ja laatua sekä sen alkuperää valvotaan ja niistä pi-

detään kirjaa. Kirjanpidosta vastaa maankaatopaikan operaattori. Laadunval-

vonta tehdään silmämääräisesti ja tarvittaessa maiden laatu varmistetaan 

analysoimalla kokoomanäyte laboratoriossa.  

 

Laadunvalvontatutkimuksia varten sekä lentotuhkasta että pohjatutkasta ote-

taan osanäyte kerran kuukaudessa. Osanäytteistä koostetaan kokoomanäyte 

laboratorioanalyysiin, eli analysoidaan yksi kokoomanäyte vuodessa. Labora-

toriossa näytteistä määritetään asetuksessa 591/2006 liitteen 1 kohdassa 2 

esitetyt laadunvalvontatutkimusparametrit. 

 

Tuhkien vuosittaisia laadunvarmistustestauksia käytetään välivarastotavien 

tuhkien laadun seurannassa samoin kuin välivarastoinnin osalta tarkkailuohjel-

man laadinnassa/päivittämisessä siten, että tuhkista liukenevien merkityksel-

listen aineiden pitoisuuksia seurataan suunnittelualueen pohja- ja pintavesien 

tarkkailupisteissä. 

 

Työkoneiden toimintaa, tukitoiminta-alueen rakenteita sekä kuivatusuomien ja 

tasausaltaan toimintaa seurataan osana jokapäiväistä työskentelyä. Maankaa-

topaikan pinnankorkeuksia, pinta-alaa, tilavuutta, painumista ja mahdollisia 

maa-ainesten valumia sateen mukana seurataan.  

 

Toiminnanharjoittajan tulee viiden vuoden välein vuosiraportoinnin yhteydessä 

esittää valvontaviranomaiselle selvitys vakuudella katettavien jätteiden käsitte-

lyn yksikköhinnoista ja kuljetuskustannuksista sekä vakuuden vastaavuu-

desta. Mikäli vakuutta on tarpeen muuttaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä 

lupaviranomaiselle sitä koskeva esitys.  
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1. Louhinta-alue 
Louhinta-alueen murskauslaitoksen toiminnasta kirjataan ylös tuotantomäärät, -ajat, 

-lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista ja polttoaineesta sekä sen määrästä. 

 

Ajanjakso: 

Tuotantomäärä: 

Tuotantoaika: 

Tuotantolajike: 

Käytetyt raaka-aineet: 

Polttoaine ja sen määrä: 

 

Ajanjakso: 

Tuotantomäärä: 

Tuotantoaika: 

Tuotantolajike: 

Käytetyt raaka-aineet: 

Polttoaine ja sen määrä: 

 

Ajanjakso: 

Tuotantomäärä: 

Tuotantoaika: 

Tuotantolajike: 

Käytetyt raaka-aineet: 

Polttoaine ja sen määrä: 

 

Ajanjakso: 

Tuotantomäärä: 

Tuotantoaika: 

Tuotantolajike: 

Käytetyt raaka-aineet: 

Polttoaine ja sen määrä:  
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Polttonestesäiliöiden ja työkoneiden tankkaukset 
Työkoneiden tankkaamisista ja polttonestesäiliöiden täytöistä on pidettävä kirjaa 

mahdollisten putkisto- ja säiliövuotojen toteamiseksi. 

 

Polttonestesäiliöiden tankkaukset 
 
Työkoneiden tankkaukset 
 

 

Poikkeamatilanteet 
Alueella tapahtuvat tapaturmat, poikkeamat ja läheltä piti – tilanteet kirjataan ylös. 

 

Tapaturmat 
 
Läheltä piti-tilanteet 
 
Poikkeamat 

 

 

Kolmannet osapuolet 
Toiminnasta saadut valitukset ja palautteet kirjataan ylös. 

 

Toiminnasta saadut valitukset 
 
Toiminnasta saadut palautteet
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

PL 1041 

45101 Kouvola 

 

 

Viite: Päätös Nro 221/2017/1 Dnro ESAVI/4610/2017, annettu julkipanon jälkeen 

21.11.2017 

 

 

MAIJANARON PUHTAIDEN MAA-AINESTEN VASTAANOTTOTOIMINNAN SEKÄ TUH-
KIEN VÄLIVARASTOINNIN YMPÄRISTÖLUVAN MUKAINEN VUOSIRAPORTTI 2020 
 

Ympäristölupa koskee Kouvolan kaupungin Aitomäen kaupunginosassa sijait-

sevalla Maijanaron kiinteistöllä 286-401-45-1 tapahtuvaa ylijäämämaiden vas-

taanottoa ja maanläjitystoimintaa, massapankkitoimintaa, tuhkien välivaras-

tointia ja lentotukan sekoitusaseman toimintaa, kierrätysasfaltin ja –betonin 

murskausta ja välivarastointia sekä risujen ja kantojen välivarastointia. 

 

 

Lisätietoja raportista antaa nimike Etunimi Sukunimi  

etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

p. 020 615 xxxx 

 

  

mailto:essi.nora@kouvola.fi
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1. Vastaanotetut ylijäämämaat 

 

Maa-ainekset 
Työmaa/Urakoitsija (kuljettaja): 

Määrä: 

Laatu: 

 

Työmaa/Urakoitsija (kuljettaja): 

Määrä: 

Laatu: 

 

Tuhkat  
Työmaa/Urakoitsija (kuljettaja): 

Määrä: 

Laatu (pohja-/lentotuhka): 

  

Asfaltit 
Työmaa/Urakoitsija (kuljettaja): 

Määrä: 

Laatu: 

 

Betonit 
Työmaa/Urakoitsija (kuljettaja): 

Määrä: 

Laatu: 

 

Risut ja kannot 
Työmaa/Urakoitsija (kuljettaja): 

Määrä: 

Laatu:  
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2. Yhteenveto alueelta pois toimitetuista kuormista 

 

Massapankkikuormat 
 

Tuhkat 
 

Asfalttimurska 
 

Betonimurska 
 

Multa 
 

Kuivuneet risut ja kannot 
 

3. Maankaatopaikalle sijoitetun materiaalin määrä 

  

Alueelle on sijoitettu ylijäämämaita vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 

xxx m3/xxx tn. 

 

Täyttöalasta ja –määrästä on käytetty xxx m3/xxx tn. 

Jäljellä oleva täyttöala ja –määrä on xxx m3/xxx tn. 

 

4. Toiminnassa syntyneet jätteet sekä lietteet 

 
Ominaisjätemäärä 
Määrä suhteessa liikevaihdolla, työntekijöiden määrällä tai muulla vastaavalla 

tavalla ilmaistuun toiminnan laajuuteen.  

 

Jätteiden toimituspaikat 
Vastaanottaja ja kuljettaja  
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Laitoksella vuoden lopussa olevat varastoidut käsittelemättömät ja käsi-
tellyt jätteet 
Niiden määrä, laatu (tavanomaiset ja vaaralliset jätteet), varastointitapa 

 

Lietteiden käsittely 
Miten lietteet on käsitelty 

 

5. Jätekuorman sisällöstä kuljettajalle annetut huomautukset ja palautukset 

 

Huomautukset 
 
Palautetut kuormat 
Esim. pilaantuneet maa-aineserät 

 

6. Laadunvalvonta ja tutkimukset 

 

Tuhkien laadunvalvontatutkimusten tulokset 
 

Jätteiden haitta-ainetutkimusten tulokset 
 

Pinta- ja pohjavesitarkkailun tulokset 
 

7. Asfaltin ja betonin toteutuneet murskauspäivät 

 

8. Lentotuhkan sekoituslaitteiston toimintapäivät 

 

9. Toiminta-alueen tarkkailu 

Kenttien, ojien, altaiden ja kaivojen sekä kemikaalien varastoinnin ym. tarkkailu 

 
Pintarakenteiden ja painumien tarkkailu 
 
Vesien keräys- ja johtamisjärjestelmien tarkkailu  
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Alueelta pois johdetun pintaveden määrä 
Vuotuinen kertymä 

 
Pölynpoisto-, suodatin- ja kastelujärjestelmien tarkkailu 
 
Tukitoiminta-alueiden kunnon tarkkailu 
 

Liito-oravan elinympäristön seuranta 
  

Toiminnan tarkkailusta ja valvonnasta saadut tutkimustulokset 
 

Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista 
 

10. Toiminta-alueen kunnossapito 

 

Tehdyt huollot ja korjaukset 
 

Öljynerottimen huollot ja tyhjennykset 
 

Poikkeamiset suunnitelmien mukaisesta jätteen käsittelystä 
 

Vahingot sekä häiriö- ja poikkeustilanteet 
 

11. Kulutustiedot 

 

Polttonestesäiliöiden sisällön määrä 
 

Polttonestesäiliöiden täytöt 
 

Työkoneiden tankkaukset  
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Öljy 
 

Sementti 
 

Vesi 
 

Sähkönkulutus 
 

Mullanvalmistuksessa käytettyjen seosaineiden määrä 
 

12. Tiedot toimintaan liittyvistä yhteydenotoista ja valituksista sekä niihin rea-
goinnit 

 

13. Arvio jätteenkäsittelytoimintojen vakuuksien riittävyydestä 

 

 

 

 

Kouvolassa x.x.2020 

 

 

Etunimi Sukunimi
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1. KOHTEEN KUVAUS 

1.1. Maijanaron ympäristö 

Maijanaron puhtaiden maa-ainesten vastaanottoalue sijaitsee Kouvolan kaupun-

gin Aitomäen kaupunginosassa sijaitsevalla Maijanaron kiinteistöllä 286-401-45-

1. Kiinteistön omistaa ja sen läjitystoiminnasta vastaa Kouvolan kaupunki. Toi-

minta-alueen pinta-ala on noin 12 hehtaaria, josta läjitysalueen osuus on noin 9 

hehtaaria. Toiminta-aluetta ympäröi puusto.  

 

Lähin asutus sijaitsee Rantinsuonpolulla noin 200 metrin päässä alueen etelä-

puolella. Maijanaron koillispuolella, noin 700 metrin päässä alueesta, sijaitsee 

lähin vapaa-ajan asutus. Alueen itäpuolella on taimitarha ja eteläpuolella valtatie 

6. Kullasvaaran teollisuusalue sekä moottoriurheilukeskus sijaitsevat noin 1,3 

kilometrin päässä Maijanarosta. Jyrääntien ja Maijanaron alueen välissä kulkee 

maakaasuputki. Maijanaron länsireunalla kulkee voimajohtoreitti, ja Kaskankaan 

maa-ainesottoalue sijaitsee noin 700 metrin päässä alueesta.  

 

Maijanaron maa-ainesten vastaanottoalueen kallioperä on rapakivigraniittia. 

Maaperä alueella on hietaa ja hiesua. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä 

sieltä ole suoraa pohjavesiyhteyttä millekään pohjavesialueelle. Alueen pintave-

det ohjataan painovoimaisesti ympärysojista purku-uoman selkeytysaltaaseen, 

josta vedet kulkeutuvat Myllypuroon johtavaan ojaan.  

 

Maijanaron etelä-lounaispuolella on liito-oravien elinympäristöksi soveltuvia met-

siköitä, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. 

Maijanaron kaakkoiskulman läheisyydessä on 2. maailmansodan aikainen suo-

jeltava sotahistoriallinen kulttuuriperintökohde (Pitkäsuon puolustusvarustus, 

muinaisjäännöstunnut 1000012964).  Muita suojelualueita, luonnonsuojelukoh-

teita tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita harju-, kallio- tai maisema-alu-

eita ei sijaitse Maijanaron alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.  
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1.2. Maijanaron toiminta 

Alue toimii pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanotto-, loppusijoitus- ja väli-

varastointipaikkana. Alueelle otetaan vastaan puhtaita ylijäämämaita, kierrätys-

betonia, kierrätysasfalttia sekä kantoja ja risuja. Vastaanotettavien maa-ainesten 

haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa VNA 214/2007 alemmat ohjearvot.  

 

Alueelle loppusijoitetaan puhtaita, rakennustoimintaan kelpaamattomia materi-

aaleja. Maanläjitystoiminnan lisäksi alueella toimii Kouvolan kaupungin maa-ai-

nespankki. Maa-ainespankki toiminnassa alueelle välivarastoidaan maa- ja ki-

viaineksia, joita pystytään hyötykäyttämään myöhemmin.  

 

Kierrätysbetonia ja –asfalttia murskataan alueella 10-50 päivänä vuodessa riip-

puen vastaanotetuista määristä. Murskaus tapahtuu tela-alustaisella murskain-

seulayhdistelmällä, joka toimii kevyellä polttoöljyllä. Samanlainen murskain on 

käytössä myös Maijanaron pohjoispuolella sijaitsevalla louhinta-alueella. Poh-

joispuolen louhinta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota. Louhintaräjäytyksiä 

on enintään 150 kertaa vuodessa.  
 

1.3. Yhteys muihin riskianalyyseihin, ympäristöasioiden hallintaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 21.11.2017 Maijanaron puhtai-

den maa-ainesten vastaanottoalueelle ympäristöluvan. Luvan hakuprosessin yh-

teydessä on alueen ympäristöriskit ja –vaikutukset arvioitu sekä poikkeuksellisia 

tilanteita pohdittu ja niihin varauduttu.  
 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteita seurataan raportoinnin yhteydessä. Jokainen 

onnettomuus., poikkeus- ja läheltä piti – tilanne kirjataan ylös toiminnan tarkkai-

lua varten laadittuun käyttöpäiväkirjaan. Käyttöpäiväkirjaan ylös kirjattuja tapah-

tumia voidaan jatkossa käyttää apuna riskien tunnistamisessa sekä ennaltava-

rautumissuunnitelman päivittämisessä. 
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2. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN 

2.1. Riskianalyysitekniikka 

POA eli potentiaalisten ongelmien analyysi on tehokas keino tunnistaa riskejä. 

Menetelmän mukaiseen toimintaan tarvitaan 3-4 henkilöä eri työtehtävistä. 

POA:n ideana on tunnistaa riskit sekä menetelmät niiden hallitsemiseksi. Löyde-

tyt riskit sekä mahdolliset ongelmakohdat luokitellaan ja pisteytetään kolmen ka-

tegorian mukaan. Näin tehtäessä saadaan selville jatkotoimenpiteitä vaativat, 

isoimpaan riskiluokkaan kuuluvat ongelmat, joihin voidaan puuttua.  

 

2.2 Riskianalyysin laatijat 

Maijanaron riskianalyysit tekee toiminnasta vastaava hoitaja, alueen suunnittelija 

ja rakennuttajapäällikkö.  

 
2.3. Maijanaron ympäristöriskit 

- Tulipalo; alueella säilytettävät risut ja kannot sekä alueella työskentelevät ko-
neet voivat syttyä palamaan. 

- Öljyvuoto; tukitoiminta-alueella sijaitseva polttoainesäiliö tai alueella työsken-
televän koneen polttoainesäiliö voi vuotaa sekä alueella ajavista ajoneuvoista 
voi vuotaa pieniä määriä öljyä. 

- Vierasperäiset kasvit; alueelle tuotavien maiden mukana voi olla vierasperäi-
siä kasveja. 

- Rankkasateet; poikkeuksellisen rankat sateet voivat aiheuttaa eroosioriskin. 

- Pilaantuneet maat; alueelle voidaan yrittää tuoda pilaantuneita maita sisältäviä 
kuormia. 
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2.4 Onnettomuus- tai poikkeustilanteiden kuvaus 

Alueella työskentelevät työkoneet voivat syttyä tuleen laiterikkojen tai onnetto-

muuksien seurauksena. Tuli voi levitä alueelle varastoituun risu- ja kantokasaan. 

Alueella työskentelevissä työkoneissa on oltava käsisammuttimet, joiden avulla 

tehdään alkusammutus. Työkoneiden käsisammuttimien lisäksi tukitoiminta-alu-

eelta löytyy lisää alkusammutuskalustoa. Risujen ja kantojen ympärille on va-

rattu riittävästi tilaa, jotta niiden ympärillä päästään liikkumaan ja tekemään sam-

mutustöitä. Tarvittaessa soitetaan paikalle pelastuslaitos. Polttonestesäiliön ol-

lessa tulipalovaarassa ilmoitetaan asiasta pelastuslaitokselle sekä alueella ole-

ville henkilöille ja estetään pääsy tukitoiminta-alueen läheisyyteen joka suun-

nasta.  

 

Alueella tapahtuviin pieniin öljyvuotoihin on varauduttu imeytysaineella. Mikäli 

pieniä öljyvuotoja huomataan, hoidetaan ne imeytysaineen avulla. Imeytysaine 

sekä keruuastia käytetylle imeytysaineelle löytyy tukitoiminta-alueelta. Suurem-

missa öljyvuodoissa, kuten tukitoiminta-alueen polttoainesäiliön tai alueella työs-

kentelevän koneen vuotaessa voi maaperään sekä alueen alapuoliseen vesis-

töön valua öljyä. Tasausaltaaseen sijoitetaan öljynerotuspato/-puomi, jolla voi-

daan varmistaa, että öljy pysähtyy alueelle, eikä pääse etenemään. Tasausal-

taan pinnalta öljy on helppo havaita ja se voidaan poistaa. 

 

Alueelle voi kulkeutua sinne tuotavien maiden mukana vierasperäisiä kasveja. 

Vierasperäisiä kasveja sisältävät ylijäämämaat läjitetään niin, että niiden päälle 

ajetaan tarpeeksi vierasperäisiä kasveja sisältämättömiä ylijäämämaita. Tällöin 

vierasperäiset kasvit eivät pääse kasvamaan, sillä ne eivät saa tarpeeksi hap-

pea. Mikäli kasveja huomataan alueen ympäristössä, ryhdytään torjuntatoimiin 

heti. Vierasperäisistä kasveista aiheutuva tilanne ei ole toiminnan kannalta suuri 

riski, mutta kuitenkin ongelma, johon on puututtava nopeasti. 

 

Alueelle tuodut maat tarkastetaan viikoittain, vilkkaina aikoina päivittäin. Mikäli 

alueelta löydettäisiin sinne tuotuja pilaantuneita maita, ryhdyttäisiin välittömiin 
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toimiin tuojan henkilöllisyyden selvittämiseksi. Valvontajärjestelmän, kameraval-

vonnan sekä yrityskohtaisten läjitysruutujen ansiosta tuoja on selvitettävissä. Ky-

seisten maiden tuojan tulee kuljettaa pilaantuneet maat välittömästi niitä vas-

taanottavaan laitokseen.  

 

2.5 Onnettomuus- tai poikkeustilanteiden seurausten arvioiminen 

Maijanaron toiminta-alueen mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteiden 

seuraukset on arvioitu pieniksi. Onnettomuus- tai poikkeustilanteessa öljyä voi 

päästä alueen vesistöön, mutta sen kulkeutuminen saadaan pysäytettyä tasaus-

altaassa sijoitettavaan öljynerotuspatoon/-puomiin. Arvioidut onnettomuus- ja 

poikkeustilanteet eivät johda vastaanottoalueen sulkemiseen. 

 

2.6 Toiminnan muutokset 

Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, pitkäaikaisia keskeytyksiä tai toiminta 

lopetetaan, ilmoitetaan niistä viipymättä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja 

tarvittaessa haetaan muutosta ympäristölupaan.  
 

2.7 Yhteenveto riskien arvioinnin johtopäätöksistä 

Maijanaron vastaanottoalueen suurin riski on tulipalo tukitoiminta-alueella, jossa 

varastoidaan polttoainetta sekä tankataan työkoneita. Arvioitujen onnettomuus- 

ja poikkeustilanteiden ei arvioitu olevan niin suuria, että niistä koituisi haittaa toi-

minnalle.  

 

Alueen riskeistä tiedotetaan alueella työskenteleviä henkilöitä sekä alueelle kul-

kulupaa hakevia liikennöitsijöitä. Riskien arvioinnin perusteella Maijanaron vas-

taanottoalueelle on tehty ohjeet, kuinka toimia onnettomuus- ja poikkeustilan-

teissa.  
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3. TOIMENPITEET RISKIEN HALLITSEMISEKSI 

3.1 Ennaltaehkäisevät toimet  

- Liikkuminen alueella vaatii henkilökohtaisen kulkuluvan, alueen kulunvalvon-
taa seurataan kulunvalvontalaitteistolla. 

- Alueelle kulkulupaa hakevia ohjeistetaan poikkeus- ja hätätilanteiden varalta. 

- Alue on aidattu ja kulku sinne tapahtuu kulkuluvan vaativan portin kautta. 

- Alueella on kameravalvonta sekä erillinen kuormakuvaus. 

- Tukitoiminta-alue on varustettu imeytysaineella sekä alkusammutuskalustolla. 

- Alkusammutuskaluston kunto tarkastetaan säännöllisin väliajoin toimintaky-
vyn varmistamiseksi. 

- Tukitoiminta-alue on nesteitä läpäisemätön, siellä on öljynerotuskaivo ja alu-
een ympärillä on rakenne, joka ylivuototilanteissa rajoittaa polttoaineen kul-
keutumista ympäristöön. 

- Polttonesteitä ei varastoida tukitoiminta-alueen ulkopuolella. 

- Polttoaine varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä tai säiliössä, jossa on kiinteä 
valuma-allas. 

- Tukitoiminta-alueelta löytyy ensiapupakkaus sekä ohjeet vahingon sattuessa. 

- Risut ja kannot sijoitetaan niin, että tulipalon syttyessä niiden ympärille jää riit-
tävästi tilaa sammutustöitä varten. 

- Alueen täyttö on suunniteltu ja se toteutetaan huolellisesti. 

- Alueella toimivat koneet huolletaan säännöllisesti, jotta polttoaine/öljyvuotoja 
pystytään ennaltaehkäisemään. 

- Alueen työkoneissa edellytetään olevan käsisammuttimet. 

- Selkeytysaltaaseen asennetaan öljynerotuspato/-puomi. 

- Hulevesien tasausaltaat on mitoitettu rankkasateiden varalta. 

- Alueen vesien tarkkailuun on laadittu oma tarkkailusuunnitelma, joka pitää si-
sällään säännöllisesti otettavat näytteet eripuolilta aluetta. 

- Alueen turvallisuusriskit arvioidaan säännöllisin väliajoin. 

- Ilkivalta ja muut poikkeukselliset tilanteet kirjataan ylös ja niiden vaikutusta tur-
vallisuusriskiarviointiin pohditaan. 
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3.2 Onnettomuus- tai poikkeustilanteissa toimiminen 

Maijanaron alueelle on laadittu ohjeistus onnettomuus- tai poikkeustilanteen va-

ralle. Ohjeistus on alueen käyttäjien luettavissa henkilökohtaista kulkulupaa ha-

kiessa sekä alueen tukitoimintapisteellä. Ohjeet koskevat vahinkotilanteiden tun-

nistamista, niihin reagoimista sekä niistä ilmoittamista.  

 

Kaikista läheltä piti – tilanteista sekä muista turvallisuuteen liittyvistä tapahtu-

mista tulee ilmoittaa välittömästi alueesta vastaavalle hoitajalle. Poikkeustilan-

teista sekä ympäristöä uhkaavista tilanteista ilmoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-

keskuksen valvovalle viranomaiselle sekä Kouvolan kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle. Alueen vastaava hoitaja kirjaa poikkeustilanteen YLVA-jär-

jestelmään. 

 

Polttoaineen tai öljyn vuotaessa ympäristöön pystytään nesteen leviäminen es-

tämään alueelta löytyvillä imeytysaineilla. Tukitoimintapisteessä on öljynerotin-

kaivo, jota voidaan myös hyödyntää öljyvuototilanteissa. Tasausaltaaseen sijoi-

tetaan öljynerotuspato/-puomi, joka viimeistään pysäyttää öljyn pääsemisen 

eteenpäin alueelta.  

 

Tulipalon syttyessä tehdään ensisammutus. Risu- ja kantokasan palaessa pys-

tytään pyöräkuormaajaa apuna käyttäen levittämään kasaa kentälle, jolloin pa-

loa saadaan hillittyä. Ensisammutukseen voidaan käyttää apuna viereisiä maa-

aineksia tai alkusammutuskalustoa. Palon sammuminen tulee varmistaa pelas-

tuslaitoksen toimesta. Työkonepalot pyritään sammuttamaan koneesta löytyvällä 

ensisammutuskalustolla, ja tarvittaessa käytetään lisäksi tukitoiminta-alueelta 

löytyvää sammutuskalustoa.  
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3.3. Jälkihoitotoimenpiteet 

Onnettomuuden tai vahingon sattuessa pyritään selvittämään tapahtumaan joh-

taneet syyt sekä miettimään mitä jatkossa voitaisiin tehdä vastaavien tilanteiden 

ehkäisemiseksi. Kirjataan tapahtunut onnettomuus- tai poikkeustilanne käyttö-

päiväkirjaan. Päivitetään ennaltavarautumissuunnitelma sekä onnettomuus- ja 

poikkeustilanteiden varalle olevat ohjeet, mikäli tarvetta on. 

 

Mahdollisen tulipalon sammuttamisen jälkeen huolehditaan riittävästä jälkivarti-

oinnista. Tulipalossa palaneet materiaalit toimitetaan jäteasemalle, jolla on lupa 

ottaa vastaan kyseistä jätettä. Mikäli on syytä epäillä, että veteen on levinnyt 

haitta-aineita, otetaan vesinäytteet viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
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KOUVOLAN KAUPUNGIN MAIJANARON PUHTAIDEN MAA-AINESTEN 

VASTAANOTTOALUEEN TOIMINTAOHJE 
 

1. YLEISTÄ 
Kouvolan kaupungin ylläpitämä Maijanaron puhtaiden maa-ainesten vastaan-

ottoalue sijaitsee osoitteessa Rantinsuontie 77, 45100 Kouvola. Maijanaron 

vastaanottoalueella on käytössä sähköinen maanvastaanottojärjestelmä, joka 

toimii automatisoituna. Alueella ei ole päivystävää henkilökuntaa. 

 

2. AUKIOLOAJAT 
Maijanaron vastaanottoalueella on auki päivittäin maanantaista perjantaihin 

klo. 7.00-18.00 kulkuluvan lunastaneille. Kuorma on tuotava alueelle niin, että 

se ehditään purkaa sekä alueelta poistumaan aukioloaikojen puitteissa. 

 

3. VASTAANOTETTAVAT MATERIAALIT 
Maijanaron vastaanottoalueella otetaan vastaan Kouvolan kaupungin alueelta 

syntyviä puhtaita ylijäämämaita, kierrätysbetonia, kierrätysasfalttia sekä kan-

toja ja risuja. Vastaanotettavien ja hyödynnettävien ylijäämämaa-ainesten 

haitta-ainepitoisuuksien on alitettava valtioneuvoston asetuksessa maaperän 

pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 asetetut alemmat oh-

jearvot. 

 

Alueelle tuotavan asfaltti- ja betonijätteen tulee olla valmiiksi lajiteltua niin, 

ettei sen seassa ole purkutoiminnasta peräisin olevaa muuta jätettä. Betoni-

jäte ei saa sisältää asbestia tai muuta haitta-ainepitoista materiaalia, kuten 

PCB- tai lyijypitoisia saumanauhoja tai eristeitä, kreosoottipitoisia esitysmas-

soja, puunsuoja-aineilla käsiteltyä puutavaraa tai raudoitteita. Asfalttijäte ei 

saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemi-

kaaleja eikä siihen kuulumattomia materiaaleja. 
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Maijanaron vastaanottopisteeseen ei oteta vastaan maa-aineksia alueilta, joita 

on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo-, pesula-, kauppa-, puu-

tarha-, jätteidenkäsittely- tai muuhun vastaavaan teolliseen toimintaan. 

 

Alueelle vastaanottaville materiaaleille on osoitettu omat sijoituspaikkansa. 

Yritys vastaa toimittamiensa maa-ainesten sekä muiden materiaalien laadusta 

ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

 

4. ASIAKKUUS 
Yrityksen tulee hakea Kouvolan kaupungin palvelupisteestä (Tekniikka- ja ym-

päristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kouvola) RFID-ajoneuvotunnistin Maijanaron 

alueella liikkumista varten. Tunnistinta varten yrityksen tulee ilmoittaa Kouvo-

lan kaupungille seuraavat tiedot: 

 

- yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
- yrityksen laskutustiedot 
- ajoneuvotyyppi, rekisterinumero ja auton lavakoko kuutioina 
 

Yritys vastaa antamiensa yritys- ja ajoneuvotietojen oikeellisuudesta sekä tie-

tojen päivittämisestä. Tunnistimen hinta on xxx € (alv 24%) ja sen arvioitu 

käyttöikä on 3-5 vuotta. Tunnistin on yritys- ja ajoneuvokohtainen. 

 

Maijanaron alueen käyttöoikeus tulee voimaan heti, kun yrityksen tiedot ovat 

hyväksytty ja rekisteröity järjestelmään sekä tunnistin luovutettu yritykselle. Jo-

kainen alueella liikennöivä on velvollinen ilmoittamaan vastaanottoalueella ha-

vaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueesta vastaavalle henkilölle.  



    Liite 9/3 
 
Kouvolan kaupunki  Ohjeistus  3 (4) 
Asuminen ja ympäristö 
Yhdyskuntatekniikka   31.1.2020 

   

 
Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10)  Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9
 45101 Kouvola  Faksi 020 615 3040 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

5. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 
Alueella on automatisoitu maanvastaanottojärjestelmä sekä kameravalvonta. 

Alueella asioiminen edellyttää yritys- ja ajoneuvokohtaisen tunnistimen, joka 

kiinnitetään näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasiin. 

 

Alueen portti sekä portin jälkeinen puomi toimivat RFID-tekniikkaa hyödyntä-

vällä tunnistimella. Puomilla järjestelmä rekisteröi tunnistimen avulla ajoneu-

von tiedot. Onnistuneen tunnistuksen merkiksi laitteen ylempi merkkivalo syt-

tyy. Tämän jälkeen kuljettaja valitsee tuotavan materiaalin valintapainikkeista. 

Materiaalin valinnan jälkeen alempi merkkivalo syttyy ja puomi aukeaa. 

 

Puomin läheisyyteen on sijoitettu taulu, josta löytyvät tiedot valintapainikkei-

den sisältämistä materiaaleista. Taulussa on myös alueen kartta, johon on 

merkitty materiaalien varastointi-/läjitysalueet. Kartan lisäksi purkualueet on 

merkitty alueelle viittaopastein. 

 

Alueelta poistuessa järjestelmä toimii samalla tavalla kuin alueella saavutta-

essa. Poistumispuomin luona kuljettajan valitsee mahdollisen paluukuormana 

kuljetettavan materiaalin. Myös tyhjä kuorma ilmoitetaan järjestelmään oman 

valintapainikkeensa kautta. 

 

Jokaisesta alueelle saapuvasta sekä alueelta poistuvasta kuormasta järjestel-

mään kirjautuu ajoneuvon tunnistetiedot, aikaleima, tuotu sekä viety materiaali 

ja valokuvat ajoneuvon kuormasta. Kouvolan kaupungilla on oikeus käyttää 

kuormakameratietoja kuormien laadun sekä oikeellisuuden seurannassa.  
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6. HINNASTO 
Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan päätöksen xx.xx.2020 mukaisesti 

Maijanaron vastaanottoalueelle tuotavista materiaaleista peritään xx.xx.2020 

alkaen seuraavat vastaanottomaksut: 

 

Vastaanotettava materiaali Hinta, alv 

0% 

Yksikkö 

Puhtaat ylijäämämaat xx,xx € m3 

Kierrätysbetoni (sivumitta 

<1m) 

xx,xx € m3 

Kierrätysbetoni (sivumitta 

>1m) 

xx,xx € m3 

Kierrätysasfaltti xx,xx € m3 

Kannot xx,xx € m3 

Risut xx,xx € m3 

  

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

 

7. LASKUTUS 
Yrityksen tulee ilmoittaa laskutustietonsa Kouvolan kaupungille tunnistimen 

hakemisen yhteydessä. Laskutus tapahtuu automaattisen vastaanottojärjestel-

män rekisteröimien tietojen perusteella, jotka tallentuvat sähköiseen järjestel-

mään puomin lukijalaitteella. 

 

Alueen käytöstä laskutetaan kuukausittain kirjattujen kuormien perusteella. 

Huomautusaika on 8 päivää ja maksuaika 21 päivää. Viivästyskorko määräy-

tyy korkolain mukaan.  

 

8. YHTEYSTIEDOT 
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