
 
 

 

ILMOITUS JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISESTÄ 
MAARAKENTAMISESSA 
 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  
 

 
1. Hyödyntämis-
paikan haltija 

Nimi 
      

Y-tunnus 
      
 

Postiosoite 
      

Postinumero ja -toimipaikka 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

2. Hyödynnettävän 
jätteen luovuttaja 
(jos eri kuin 
hyödyntämispaikan 
haltija) 

Nimi 
      

Y-tunnus 
      

Postiosoite 
      

Postinumero ja -toimipaikka 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

3. Tiedot 
hyödyntämispaikan 
sijainnista 

Kunta 
      

Kiinteistörekisterinumero 
      

Postiosoite 
      

Postinumero ja -toimipaikka 
      

Muu tieto 
       Sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa (pakollinen) 

 
4. Maarakentamis-
kohde tai -kohteet 

 pihatie 
 peltotie 
 parkkipaikka 
 piha-alue 
 muu, mikä?       

 
5. Rakennuskohde 
on seuraavien 
suunnitelmien, 
lupien tai 
ilmoitusten 
mukainen 

 rakennuslupa 
 toimenpidelupa tai -ilmoitus 
 purkamislupa tai -ilmoitus 
 maisematyölupa tai -ilmoitus 
 muu, mikä?       

6. Hyödyntämis-
kohteen etäisyydet 

Lyhin etäisyys 1.-luokan pohjavesialueeseen        metriä (jos alle 500 metriä) 

Lyhin etäisyys 2.-luokan pohjavesialueeseen       metriä (jos alle 500 metriä) 
Lähimmän talousvesikäytössä olevan kaivon 
etäisyys rakenteesta 
 

 alle 30 metriä 
 yli 30 metriä 

Etäisyys alle 200 metrin etäisyydellä oleviin vesistöihin 

Järvi       metriä 

Joki        metriä 

Puro       metriä 
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7. Hyödynnettävän 
jätteen nimike, 
määrä ja esikäsittely 

Jätenimikkeet (esim. betonimurske):       

Jätemäärät nimikkeittäin (tonnia):        

Jätteen alkuperä:       

Jäte murskataan:     kyllä      ei          

Murskeen tms. koko on halkaisijaltaan        enintään 90 mm         enintään 150 mm 

Hyödynnettävästä jätteestä poistetaan muu jätemateriaali (esim. raudat betonista):     kyllä      ei 

8. Jätteen 
luovuttajan selvitys 

Ilmoitukseen liitetään jätteen luovuttajan selvitys perustutkimus- ja/tai laadunvalvontatuloksista, jonka mukaan: 
 tulokset alittavat asetuksen 843/2017 liitteessä 2 esitetyt raja-arvot taulukossa 1
 tulokset ylittävät sallitut arvot 
  

 
HUOM! Täytä tämä kohta vain, mikäli ko. tulokset on saatavilla, ei pakollinen. 

9. Hyödynnettävää 
jätettä sisältävä 
rakenne ja sen 
paksuus 

 kantava kerros  
 jakava kerros  
 suodatinkerros  
 pengertäyte  
 muu, mikä?       

      cm 
      cm 
      cm 
      cm 
      cm 

10. Jätettä 
sisältävän rakenteen 
peittäminen / 
päällystysmateriaali 

 vähintään 10 cm luonnonkiviaines, mikä?        
 materiaali, jolla saavutettava rakenteen vedenläpäisy on 10 % vastaavan päällystämättömän rakenteen 

läpäisevästä vesimäärästä: 
  asfaltti, jonka tyhjä tila enintään 5 % 

 muu materiaali, mikä?       

11. Jätteen 
varastointi 

Jäte tullaan 
 käyttämään välittömästi 
 varastoidaan enintään 4 viikkoa 
 varastoidaan enintään 10 kk, varastointi peitettynä 
 jätteen varastointi hyödyntämispaikalla, kuinka kauan?       

Jätteen varastointipaikan tiedot (jos eri kuin hyödyntämispaikka): 
Postiosoite 
      

Postinumero ja -toimipaikka 
      

Kiinteistörekisteritunnus 
      

 Varastointipaikan sijainti on esitetty liitteenä 
olevassa kartassa (pakollinen) 

12. 
Aloittamisajankohta Hyödyntämisen arvioitu aloittamisajankohta maarakentamisen aikana 

      

13. 
Päättymisajankohta Hyödyntämisen arvioitu päättyminen maarakentamisen aikana 

      

14. Lisätietoja       
 
 

 lisätiedot liitteenä 

15. Liitteet  kartta hyödyntämispaikan sijainnista 
 kartta varastointipaikan sijainnista 
 selvitys jätteen perustutkimustuloksista 
 selvitys jätteen laadunvalvontatuloksista 
 muu, mikä?       

 
HUOM! Ilmoitukseen tulee liittää kartat hyödyntämispaikan ja mahdollisen varastointipaikan 
sijainneista. Mikäli jätteestä on saatavilla perustutkimus- tai laadunvalvontatulokset, ne liitetään 
ilmoitukseen (ei pakolliset).  

16. Hakijan 
allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 
 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lomake päivitetty 30.11.2018 
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