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1 Luvan muutoshakemuksen perustiedot 

Säynämetsän kallionottoalueella on voimassa maa-aineslupa, joka uusittiin vuonna 2018, ja vuonna 2008 

myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Ottamistoiminta on edennyt siten, että alueelle on 

muodostunut kohtuullisesti valmista pohjatasoa. Yleisellä tasolla loppuun otettujen kallionottoalueiden 

täyttö on hyvä tapa löytää kapasiteettia maanvastanottotoiminnalle, koska tällaisilla alueilla maisemakuvaa 

ja luonnonolosuhteita on jo valmiiksi muutettu, eikä näin ollen maa-ainesten vastaanottotoiminnalla ole 

sellaisia maankäyttövaikutuksia kuin jonkun luonnontilaisen tai sen kaltaisen alueen täytöllä. Lisäksi kalli-

onottoalueet usein tarjoavat jo valmiiksi kallionottotaustan vuoksi hyvät lähtökohdat maaperän ja pohjave-

sien suojelulle. Usein niissä on jo valmiiksi ratkaisut hulevesien käsittelylle. 

Säynämetsän alueen ympäristössä ylijäämämaa-ainesten vastaanottokapasiteetin tarve tulee erityisesti 

ajankohtaiseksi VT9 ohituskaistahankkeen ja muiden alueen tulevien rakennushankkeiden myötä. Säynä-

metsän kallionottoalueen ollessa suoraan VT9 varressa, se on taloudellisesti ja ekologisesti katsoen hyvin 

otollisella paikalla, jolloin pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten vastaanotto alueella on yhteiskunnalli-

sen edun mukaista. 

Maanomistaja haluaa palvella em. hankkeita ja on ollut asiassa aloitteellinen, ja niinpä toiminnanharjoittaja 

Hämeen Kuljetus Oy hakee lupaa aloittaa kohteessa pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten loppusijoi-

tus, nykyisen kallionottotoiminnan rinnalla. Lisäksi louhinnan ja murskauksen maksimäärää halutaan kas-

vattaa. Myös tämän osalta tarkoituksena on palvella edellä mainittuja hankkeita. 

Lupateknisesti asiaa esitetään olemassa olevan ympäristöluvan muutoksena. Tämä asiakirja liitteineen on 

hakemus voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen muuttamiseksi ja samalla aiotun toiminnan suunni-

telma. Erillistä ympäristölupahakemuslomaketta ei ole, vaan yksi tämän asiakirjan paperikopioista toimite-

taan allekirjoitettuna. Aineisto sisältää samalla jätelain §120 mukaisen seuranta- ja tarkkailusuunnitelman 

tiedot. 

Taulukko 1. Luvan perustiedot muutoksessa 

nykyisellään jatkossa 

laitostiedot 

yhteyshenkilö Juha Wälikangas (ei muutosta) 

kiinteistö 562-432-3-340 Säynämetsä (ei muutosta) 

toimiala 08120 / soran, hiekan, saven ja kaoliinin 

otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus) 

lisäksi 38210 / tavanomaisen jätteen käsittely ja 

loppusijoitus 

määrätiedot 

ylijäämämaiden vastaanotto enintään 4 000 t/a 

maisemointitarpeisiin 

ylijäämämaiden vastaanotto keskimäärin 30 000 t/a 

ja enintään 49 000 t/a 

kallionoton maksimimäärä 40 000 t/a kallionoton maksimimäärä 150 000 t/a 

luvan perusteet  

luvanvaraisuus: kallion louhinta ja murskaus, joka 

kestää yli 50 päivää 

lisäksi YSL liite 1, taulukko 2, kohta 13f, ”muu kuin 

taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain 

soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on 

ammattimaista tai laitosmaista” 

Hanke ei edellytä YVA-menettelyä. 
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Kaikki mainitut korkeudet on ilmoitettu korkeusjärjestelmässä N2000. Suunnitelmien koordinaatisto on 

GK24. 

2 Suunnitteluperusteet 

Kohdealue on Oriveden kaupungin Yliskylässä valtatie 9:n pohjoispuolella. Kohteella on vuonna 2018 

myönnetty voimassa oleva maa-ainestenotto- ja ympäristölupa kiviaineksen ottamiseksi. Ympäröivä alue 

on metsätalouskäytössä. 

Kohdealue sijoittuu puustoisen ja osittain kalliopaljastumien täplittämän kumpareen alueelle, jollaisia tava-

taan myös kohdealueen ympäristössä useita. Luvitetun ottamissuunnitelman mukaan alueen louhintarin-

taukset muodostuvat korkeimmillaan noin 15 metrin korkuisiksi.  

 

Kuva 1. Kohdealue nykytilassaan Maanmittauslaitoksen ortokuvassa. 
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Kuva 2. Kohdealue Maanmittauslaitoksen maastokartalla. 

Suunnittelun peruslähtökohtana on tavoitella maaston muodoissa toisaalta likimain kallionottoa edeltävää 

tilannetta, ja toisaalta sellaista kokonaistäyttömäärää, jolla toiminta-ajaksi tulee mielekkään pituinen ajan-

jakso. Toimintojen sijoittelun osalta on tarve järjestää eri toiminnot siten että kallionotto ja maanvastaan-

ottotoiminta sopivat molemmat luontevasti alueelle. 

Keskeiset ympäristön häiriintymisherkät kohteet tunnistetaan ympäristövaikutusten ehkäisytoimien perus-

taksi. Alueen ympäristöolosuhteet esiteltiin v. 2018 maa-ainesluvan uusimisen yhteydessä, ja sittemmin 

suunnittelun kannalta merkityksellisiä muutoksia ei ole tapahtunut. Pilaantumattomien ylijäämämaa-

ainesten vastaanottotoiminnan ympäristövaikutukset ovat karkeasti ottaen pitkälti samanlaisista vaikutus-

lajeista koostuvat kuin kallionoton, mutta merkittävästi vähäisemmät. Ainoana ympäristövaikutuslajina 

päästöt pintavesiin voivat olla merkittävämmät kuin kallionotossa, jolloin alueen hydrologisia olosuhteita 

on tarve tarkastella tarkemmin. Lisäksi kaavatilanne esitellään. 

2.1 Kaavoitus 

Alueen kaavoitustilanne ei ole muuttunut vuodesta 2018. Tuolloin todettiin, että alueen kaavoitustilanne 

on kallionottotoimintaan nähden ristiriidaton. Yleis- ja asemakaavatasoja ei ole alueella, vaan ainoa voi-

massa oleva kaavataso on Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Rantaosayleiskaavan lähin reunan kohta on 

noin 450 m päässä Koskuenjärven rannalla. 

Maakuntakaavassa on likimain kohdealueen kohdalta merkitty kulkemaan yhdysvesijohdon yhteystarvetta 

kuvaava linja, jonka sijaintiin ja toteuttamisen liittyy kaavamääräyksen mukaan epävarmuutta (Kuva 3). 

Kohdealue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiseksi ja ekosysteemipalveluiden kannalta merkittäväksi kaa-

voitetun alueen (MK) läheisyyteen, mutta itse kohdealue on kuitenkin tämän alueen ulkopuolella, aluemer-



   

6 (15) Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala  
 

kinnän ollessa maaseutualue (M). kohdealueen pohjois-itäpuolelle on lisäksi kaavoitettu noin 350 m etäi-

syydelle ulkoilureitti. VT9:n eteläpuolella lähimmillään 300 metrin päässä on kiviaineshuollon kannalta tär-

keäksi merkitty alue (EOk). 

Kaavoituksessa ei siis ole ristiriitoja ylijäämämaa-ainesten vastaanottotoiminnan kannalta. 

 

Kuva 3. Kohdealue Pirkanmaan lainvoimaisessa maakuntakaavayhdistelmässä. 

2.2 Alueen pohja- ja pintavedet 

Kohdealue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä esiinny pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue 

sijaitsee Oriveden kaupungin alueella noin 4 kilometrin etäisyydellä kohdealueen itäpuolella. Lähimpiin 

talousvesikaivoihin ei ole hydraulista yhteyttä. Näin ollen tämän tarkempi pohjavesiolosuhteiden tai ole-

massa olevien talousvesikaivojen selvitys ei ole tarpeen. 

Kohdealueelle satava vesi sekä mahdollisesti ottotoiminnassa käytettävä kasteluvesi virtaavat nykyisellään 

louhintapohjan kallistuksilla ohjattuna kohdealueen pohjois- ja itäreunoille tehtyisin niskaojiin ja niistä 

edelleen kohdealueen itäreunassa sijaitsevaan hulevesien selkeytysaltaaseen (Kuva 4). Ottamissuunnitel-

massa ottamisalue on rajattu pohjois-itäsektorilla siten, että ottamisalueen ja alamäen välin jää vähäinen 

kannas (Kuva 7), joka osaltaan myös varmistaa sen, että valumavedet eivät pääse hallitsemattomasti ohi 

käsittelyaltaan. Selkeytyneet vedet johdetaan sora-/louhepenkan lävitse suotautumalla kohdealueen itä-

puoliseen ojaan, josta vedet virtaavat edelleen noin 700 metrin mittaisen matkan Koskuenjärveen (Kuva 5). 

Alueelta ojastoon johdettavasta vedestä otetaan maa-ainesluvan lupamääräysten mukaisesti (lupamääräys 

nro 12) kolmen vuoden välein näyte, josta tutkitaan ottoluvan määrittelemät asiat. 
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Kuva 4. Tämänhetkinen alueen tilanne pintavesien ohjauksen ja käsittelyn kannalta on kuten esitetty v. 

2018 ottamissuunnitelmassa. 

 

Kuva 5. Pintavesien valumareitti ottamisalueelta Koskuenjärveen. 
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2.3 Maaston muodot ja maisema 

Kohdealueen maanpinta oli ennen kiviaineksen oton aloittamista tasolla +142…+157 ja muodosti alueelle 

suhteellisen loivapiirteisen mäen. Luvitettu kiviaineksen otto ulottuu syvimmillään tasolle +142.0. Maa-

ainesluvan uusimishetken maanpinnan muoto ja suunnitellun kallionoton lopputilanteen muoto ovat mal-

linnettuina alla (Kuva 6, Kuva 7). 

 

Kuva 6. V. 2018 Maa-ainesten ottamissuunnitelman suunnitteluhetken maanpinnan muoto. 
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Kuva 7. Ottamissuunnitelman mukaisen lopputilanteen maanpinnan muoto. Tämä on samalla periaatteelli-

sesti täyttösuunnitelman "alkutilanne". Käytännössä täyttö tapahtuu paljolti samaan aikaan kallionoton 

kanssa, jolloin tätä tilannetta ei ole missään vaiheessa. 

Täyttösuunnitelman tavoitteena on karkeasti ottaen alueen alkuperäistä maanpinnan muotoa jäljittelevä 

tilanne, ja toisaalta sopiva kokonaismäärä. Tällöin täytöllä on jossain määrin mahdollisuus ennallistaa aluet-

ta maisemallisesti. 

3 Täytön muoto, koko ja rakenne 

Suunnitelmapiirustuksina on laadittu asemapiirrokset alkutilanteesta ja lopputilanteesta sekä leikkauspiir-

rokset, joiden sijoittuminen käy ilmi suunnitelmapiirroksista. 

Suunniteltu täyttö aloitetaan suoraan kallionoton jälkeisessä tilassa olevaan ottamisalueen pohjaan (Kuva 

8). Kyse on pilaantumattomista ja puhtaista (ei rakennusjätettä tmv.) ylijäämäkaivumaista, jotka eivät kuulu 

kaatopaikka-asetuksen sovellutusalaan. Irtilouhintakerroksen alapuolinen umpinainen kallio sekä reunojen 

kannasmaiset muodot varmistavat maaperän suojauksen sitä riskiä vastaan, että pilaantuneita maa-

aineksia päätyisi alueelle. 
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Kuva 8. Pohjatasolle otettujen kallionottoalueen osien pohjan rakenne täytön alkaessa. 

Suunniteltu täyttöalue on pinta-alaltaan 5,3 ha, ja täytön korkein kohta nousee likimain tasolle +153…+154. 

Suunniteltu täytön määrä on 310 000 m3rtd. Melko tavanomaisella koheesiomaiden tilavuuspainolla 1,7 

t/m3rtd tämä tekee 527 000 t. Koheesiomaiden irtotodelliseksi tilavuuspainoksi on arvioitu 1,5 t/m3itd. 

Nämä laajuustiedot perustuvat siihen varaumaan, että maanvastaanottotoiminnalla pystytään palvelemaan 

VT9 ohituskaistahanketta. Jos käy niin että toiminnanharjoittaja ei syystä tai toisesta pääse ko. hankkeesta 

osalliseksi, täyttö voi toteutua oleellisesti pienimuotoisempana. 

Laskelma on tehty koneellisena kolmioverkkolaskentana, jossa malleina on kiviaineksen oton jälkeinen pin-

ta ja täytön jälkeinen suunniteltu pinta. 

Massalaskelmassa lievää vaihtelua voi tulla täyttömaiden tilavuuspainon ja kokoonpuristuvuuden vaihtelus-

ta. Tässä mielessä lupahakemuksen töiden laajuutena on nimenomaan suunnitelman mukaisen täytön te-

keminen valmiiksi, riippumatta siitä, jos täyttötonni- tai kuutiomäärä poikkeaa tässä esitetystä. 

Lopullinen täytön pinta verhoillaan eloperäisillä ylijäämäpintamailla. Alustavasti (suunnitteluperuste) täyte-

tyn alueen tuleva käyttötarkoitus on metsätalouskäyttö maanomistajan toimesta. Näin ollen alueelle istu-

tetaan maanomistajan kanssa sovitusti taimia, tai annetaan metsittyä luontaisesti. 

Ennen täytön valmistumista asia keskustellaan maanomistajan kanssa, ja tarvittaessa esitetään valvovalle 

viranomaiselle muu suunnitelma jatkokäytöstä. 
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Kuva 9. Periaatteellinen ylijäämämaa-ainestäytön rakenne täytön valmistuttua. 

4 Hulevesien hallinta 

Alueen täyttöjen ja kasojen päällä valuviin hulevesiin sekoittuu maa-ainesta, joka samentaa vettä, minkä 

vuoksi on tarpeen käsitellä hulevedet ennen niiden purkua pois alueelta. Samentava vaikutus lakkaa pian, 

kun valmiin täytön pinta alkaa kasvaa niittykasvillisuutta yms. Tästä syystä täytön rakentamisessa pyritään 

mahdollisuuksien mukaan saamaan alueita valmiiseen pintaan saakka ja peiteltyä pintamailla. 

Suunniteltu käsittely koostuu selkeytyksestä laskeuttamalla ja suodatuksesta louhepenkan läpi, voimassa 

olevan luvituksen mukaisesti. Suunnitteluratkaisu on esitetty suunnitelmapiirroksissa. Selkeytysaltaan koko 

on todettu sopivaksi, ja mitoitus ei muutu, koska mitoitussadannan pinta-ala pysyy samana. Nykyisellä hu-

levesien käsittelyratkaisulla voidaan siis jatkaa. 

Reunoiltaan täyttö rajautuu otetun alueen reunaan, eli pääosin kallioleikkaukseen, ja osin valumavesien 

ohjausta varten tehtyihin niskaojiin. Niskaojat jatkavat myös maankaatopaikkatoiminnan aikana valumave-

sien keräämistä ja selkeytysaltaaseen johtamista. Pohjois- ja itäreunan kallioleikkaukseen rajautuvan täytön 

noustessa niskaoja ikään kuin nousee ylemmäs. 

5 Maanvastaanottotoiminta 

Toiminta koostuu kuorma-autokäynneistä, joissa kuorma-auto saapuu alueelle, kippaa maakuorman koh-

taan, johon kulloinkin täyttöä rakennetaan, ja poistuu. Pyöräkuormaaja tai puskukone levittää kuormat 

ajoittain, kun niitä on kertynyt sopiva määrä, ja muotoilee luiskat. Täytön etenemisjärjestystä ei määritellä 

muutoin kuin sellaisin reunaehdoin, jotka liittyvät hulevesien hallintaan, koska täyttötyön täytyy sopia 
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luontevasti yhteen kallionoton kanssa. Kallionottotoiminnan tarpeet tilankäytön suhteen ovat luonteeltaan 

pakottavampia, ja vain pohjaan asti otettuja alueita voidaan alkaa täyttää. 

Täyttötyötä ohjataan ja seurataan mittauksin ja maastomerkinnöin. Kallioleikkaukset ovat helposti tunnis-

tettavia täyttöalueen rajoja, jolloin maastomerkintöjen tarve on varsinkin alkuvaiheessa jokseenkin olema-

ton. Täytön lähestyessä lopullista pintaa, maastomerkinnät alkavat tulla enemmän ajankohtaisiksi. Toisaal-

ta täytön muotoiluun käytettävässä työkoneessa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää koneohjausjärjestelmää, 

mikä vähentää merkintöjen tarvetta. 

Tarvittaessa täyttöpinta kartoitetaan, esimerkiksi kirjanpidon täsmäyttämiseksi. 

Samoin kuin todettiin kappaleessa 3, tässä arvioidut määrätiedot (Taulukko 2, Taulukko 3) sisältävät va-

rauman VT9-ohituskaistahankkeen palvelemisesta. Toteutumat voivat jäädä oleellisesti pienemmiksi, jos 

toiminnanharjoittaja ei pääse osalliseksi ko. hankkeesta. 

Taulukko 2. Maanvastaanottotoiminnan määrätiedot.  

suure yksikkö keskimäärin enintään 

alueelle vuosittain sijoitettavat ylijäämäkaivumaat 
t/a 30 000 49 000 

m3rtd/a 17 650 29 000 

työkoneiden kuluttama polttoainemäärä, karkea arvio t 1,15 5,10 

Päästöt ilmaan moottoreista 

PM t/a 0,003 0,012 

NOx t/a 0,05 0,18 

SO2 t/a 0,0008 0,0012 

CO2 t/a 4,2 16,5 

Toiminta-alueelle on perustettu työkoneiden säilytys- ja tankkausalue, jossa polttoainetta ja ajettavia työ-

koneita säilytetään. 

Taulukko 3. Toiminnassa käytettävä kalusto ja arvio vuotuisista työajoista (vuosikeskiarvoja). 

työkone käyttötarkoitus keskimäärin / a enintään / a 

1 pyöräkuormaaja 

tai puskukone 
täytön rakentaminen, luiskien muotoilu 3,0 viikkoa 13 viikkoa 

kuorma-autot maakuormien tuonti alueelle 
1 200 käyntiä 

(~3 käyntiä / d) 

1 800 käyntiä 

(~5 käyntiä / d) 

Ennestään voimassa olevassa luvassa on kuormaukselle ja kuljetukselle annettu toiminta-aika. Sekä ylijää-

mämaa-ainesten tuonnin että täytön rakentamisen ja luiskien muotoilun toiminta-ajoiksi esitetään kyseistä 

aikarajaa. 

5.1 Materiaalien laadun seuranta ja tarkistus 

Vastaanotettava maa-aines sijoittuu yhden jätenimikkeen alle: 17 05 04; maa- ja kiviainekset, jotka eivät 

sisällä vaarallisia aineita. Tämän kyseisen jätelajin siirto ei edellytä Jätelain §121 mukaista siirtoasiakirjaa. 

Alueelle johtavalla kulkutiellä on lukittu puomi. Toiminnanharjoittaja vastaa pääsystä alueelle ja kulunval-

vonnasta. 
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Tuotavat kuormat kipataan kulloinkin sopivaan kohtaan alueella, ja kuormia levitetään täyttöön ajoittain. 

Levitystyön yhteydessä levitettävän aineksen laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti niin että tarkoitus on tun-

nistaa yllä mainitusta jätenimikkeestä poikkeavat ainekset. 

Jos havaitaan että alueelle on tullut maa-aineserä, joka ei vastaa yllä mainittuja jätenimikkeitä, asiasta tie-

dotetaan välittömästi arvioitua tuojaa. Jos tuoja ei ole tiedossa, kaikkia maakuormien tuojia, joilta on tullut 

edellisen täytön rakentamisjakson jälkeen kuorma alueelle. 

Erän laatu tarkistetaan, tarvittaessa laboratoriotestein, siinä määrin että se saadaan rajattua ja sen ominai-

suudet voidaan esittää vastaanottajalle luotettavasti. Poikkeava erä kuormataan ja viedään tarvittavat luvat 

omaavalle jätteenkäsittelyalueelle. 

5.2 Toteutuman raportointi 

Toiminnanharjoittaja kerää tuotujen erien kuormakirjat. Tiedot taltioidaan yrityksen maa-aineskirjanpitoon 

vähintään sellaisella erittelytarkkuudella, että lupaviranomaiselle saadaan raportoitua lupaehtoihin kirjat-

tavien vaatimusten mukaiset määrätiedot. 

Vuosittain helmikuun loppuun mennessä ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle yhteenveto edellisen kalen-

terivuoden määristä, lupaehdoissa määriteltävällä tavalla. 

Suunniteltu ylijäämämaan vastaanoton ja loppusijoituksen kokonaismäärä on tonnimääräinen, mutta mää-

rät taltioidaan tilavuusperusteisesti. Tilavuusperusteisia määriä tulee löyhässä muodossa lavakuutioina 

(m3itd) kuormakirjoista ja toisaalta tiivistyneemmässä muodossa täyttöpinnasta mitattuina rakennekuuti-

oina (m3rtd). 

Löyhät irtokuutiot auton lavalla painavat tyypillisesti 1,5 t/m3itd, jolloin 49 000 tonnia vastaava määrä on 

arviolta välillä 32 600 m3itd. 

6 Arvioidut ympäristövaikutukset ja niiden hallinta 

Maa-ainesten käsittelystä aiheutuu vähäistä melua. Kuormien kippauksen melu ei ole verrattavissa kiviai-

nestuotannon kuormausääniin, koska käsiteltävät materiaalit ovat koheesiomaita ja moreeneja, ja toisek-

seen niitä ei kipata metalliselle lavalle vaan maahan. Melunlähteet ovat pääasiassa moottorimelua ja pe-

ruutushälyttimiä, eikä näiden lähtömelutasot ole sellaisia, että tarkempi arviointi olisi tarpeen. 

Merkittävää kivipölyn leviämistä ei myöskään aiheudu maanvastaanottotoiminnasta, koska materiaalit ovat 

tuodessa yleensä vähintään maakosteita. Ylijäämämaa-ainesten vastaanotto ei aiheuta tarvetta lisätä uusia 

pölyntorjunnan toimia. 

Kuten todettiin edellä kappaleessa 2.2 Alueen pohja- ja pintavedet, haitalliset pohjavesivaikutukset eivät 

ole mahdollisia. Huomioitavat näkökohdat liittyvät pintavesien laatuun: 

• täytön pinnalla virtaava pintavesi samentuu, kun siihen sekoittuu täyttömateriaalia 

• työkoneiden rikkoontumiseen tai tankkaukseen liittyvä öljy- tai polttoainevuoto päästäisi vaaral-

lisia yhdisteitä maaperään, tähän liittyviä näkökohtia säädellään voimassa olevan luvan ehdoissa 

• riski vääränlaisten ainesten, esim. pilaantuneiden maa-ainesten, joutumisesta maakuormien 

mukana alueelle on mahdollinen, näitä riskejä hallitaan saapuvien maa-ainesten laadun varmen-

tamiseen liittyvillä toimintatavoilla 
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Samentuminen on saman tyyppistä kuin veden samentuminen louhikossa ja murskeen pinnalla virrates-

saan, eli sama koskee käynnissä olevaa kallionottoa. Alueen nykyinen hulevesien käsittelyratkaisu on sel-

keytysallas, josta vesi purkaa pois sorasuodattimen läpi. Allas on näyttänyt toimivan, ja sen voidaan olettaa 

toimivan myös jatkossa. 

Valumavesien laatuun liittyvät kuormitustekijät kuitenkin lisääntyvät, jolloin alueen valumavesien laadun 

tarkkailuohjelmaa on tarpeen tiukentaa. Nykyinen joka kolmas vuosi tapahtuva veden laadun tarkkailu ti-

hennetään kerran vuodessa tapahtuvaksi. Näytteistä tutkittavat parametrit voidaan pitää ennallaan. 

Mitä tulee elinympäristöön ja viihtyisyyteen, käynnissä oleva kallionotto poistaa maastosta loivapiirteisen 

kalliomäen. Vastaavia kalliomäkiä on kohteen ympäristössä useita, joista osa on myös nyt käsiteltyä koh-

detta korkeammalle kohoavia. Nyt suunnitellun täytön tavoite on, että maisema ennallistetaan lähelle ki-

viaineksen ottoa edeltänyttä tilaa. Tässä mielessä vaikutusta viihtyisyyteen ja maisemaan ei ole itse täyttö-

alueen muutoksista ja tapahtumista. 

Taulukko 4. Hakijan esitys vakuudeksi 

lupamääräysten noudattamiseen liittyvä vakuus 10 500 € (~0,2 €/m2) 

aloitukseen muutoksenhausta huolimatta liittyvä vakuus 6 500 € (~0,12 €/m2) 

Suhteellisen alhaiset vakuusehdotukset perustuvat toiminnan verrattain vähäisiin ympäristövaikutuksiin.  

Toiminnan aloittamiseksi haetaan lupaa muutoksenhausta huolimatta, mihin perusteena on:  

• Pirkanmaan alueella maarakentamisen alalla oleva akuutti tarve loppusijoittaa rakentamiseen 

sopimattomia maita 

• Sijoitettavat täyttömaat ovat puhtaita, eikä toiminta aiheuta sellaista haittaa, joka tekisi muu-

toksenhaun hyödyttömäksi 

• Nykyisessä luvassa on jo ennestään vastaavien materiaalien tuonti maisemointiin täydentävästi, 

eli kyse on vain määrällisestä muutoksesta 

• Täyttöalue on jo nykyisellään louhoksen pohjaa 
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7 Allekirjoitukset 

Hakija, Hämeen Kuljetus Oy 

 

Juha Wälikangas, varatoimitusjohtaja 

Suunnittelu, Taratest Oy 

   

Vesa-Petri Helenius, DI   Jarmo Kuusirati, FM, geologi 

Liitteet 

1. Suunnitelmapiirrokset 
a. 12285-001 Täyttösuunnitelma, nykytilanne 1:1500 (kiviaineksen oton loputtua) 
b. 12285-002 Täyttösuunnitelma, lopputilanne 1:1500 
c. 12285-003 Täyttösuunnitelma, leikkaukset 1:750 / 1:1500 

2. Maanomistajan suostumus haettavalle toiminnalle 
 


