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MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA 
 
 
1.PERUSTIEDOT 
 
1.1 Alueen sijainti 
 
Alue sijaitsee Orivedellä Yliskyläntien varrella. Alueelle kuljetaan Yliskyläntieltä osoitteesta 
Yliskyläntie 378, 35100 Orivesi. Ottoalueille B ja C kuljetaan etelän kautta A-alueelta (sijainnista 
karttaliitteet). 
 
1.2 Alueen nykyinen käyttö 
 
Alueen länsiosa on louhimokäytössä, itäosa metsäaluetta. Alueella on voimassaolevat maa-ainesten 
ottolupa sekä ympäristölupa tarvekiven louhintaan sekä sivukiven murskaukseen (antopäivä 
19.12.2016). Nyt haetaan louhinnan jatkolupia, samalla suunnitelma-alue laajenee itään päin ja 
koostuu kolmesta erillisestä ottoalueesta (A, B ja C) (karttaliitteet). 
 
1.3 Alueen maanomistussuhteet 
 
Ottoalueet sijaitsevat Orivedellä Yliskylässä kiinteistöillä Pohjala 2-84, Liuskemäki 2-88, 
Liuskemäki 1-223, Kivisuo 2-54, Liuskela 1-239 ja Liuskemetsä 1-244. 
 
Alueiden toiminnot ovat hakijan omilla kiinteistöillä sekä yksityisellä maalla, josta on tehty 
louhimon sijoitussopimus. 
 
Suunnittelualueen keskellä on luode-koillissuuntainen sähkölinja, jonka omistaa Finngrid. 
Sähköverkon suoja-alueella toimitaan Finngridin antaman lausunnon (26.10.2016) mukaisesti (25 
metrin suojaetäisyys johdon keskilinjasta). 
 
Alue sijaitsee metsäalueella. Alueen pohjois-, etelä- ja länsipuolella ei ole asutusta. Itäisimmän 
ottoalueen (C) koillispuolella on asuinrakennus, joka sijaitsee 301 m etäisyydellä (selvitys 
etäisyydestä liitteenä). Alueen länsipuolella on järviä Pikku-Salmijärvi, Iso-Salmijärvi ja Pajujärvi, 
mutta niiden rannoilla ei ole asutusta. Etäisyyttä järviin on läntisimmältä ottoalueelta 200–300 
metriä. Ottoalueet eivät sijaitse luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla. Maisemallista 
merkitystä alueella ei ole, koska ottoalueet korkonsa perusteella eivät eroa miltään osin 
ympäröivästä alueesta. Alueella ei ole Natura-aluetta tai muuta luonnonsuojelualuetta. 
 
1.4 Kaavoitustilanne 
 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ei ole aluetta koskevia varauksia tai määräyksiä. 
 
1.5 Kartta-aineisto 
 
Suunnitelma-alueelta on laadittu vuonna 2020 nykytilannetta kuvaava kartta-aineisto. 
 
1.6 Pohja- ja pintavedet 
 
Ottoalueet eivät sijaitse vedenhankintaan nähden tärkeillä pohjavesialueilla. Veden pinnan taso 
lounais- ja länsipuolella sijaitsevissa järvissä: Pajujärvessä on keskimäärin +136,2 ja Iso 
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Salmijärvessä +135,5. Alue on kallioista ja kallion eheydestä ja tiiviydestä johtuen louhinta ei 
vaikuta järvien pintaan. 
 
Nykyisen avolouhoksen pohjalle valuvat pintavedet poistetaan ympäristöluvan mukaisesti 
saostusaltaan kautta. Uusien ottoalueiden avolouhoksiin ei todennäköisesti kerry vettä, mutta jos 
vesiä kertyy, niin ne pumpataan takaisin luonnonkiertoon. 
 
Nykyisen louhimoalueen pintavesiä tarkkaillaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. 
 
1.7 Maaperätiedot  
 
Louhittava kiviaines on fylliitti -kivilajia eli Oriveden liusketta, jonka kauppanimi on Sisu. Kiveä 
käytetään rakentamisessa mm. piha- ja verhouskivenä. Peruskallion päällä olevat irtomaat kasataan 
erikseen kasoihin ja louhinnan päätyttyä käytetään maisemoinnin tarpeisiin. 
 
1.8 Puusto 
 
Louhimattomien alueiden puusto on lähinnä nuorta mäntymetsää, paikoin esiintyy sekametsää. 
Alueilla ei ole tavattu haapoja. Olemassa oleva puusto pyritään säilyttämään niin kauan kuin se 
työjärjestelyjen kannalta on mahdollista. Alueen reunoilla oleva puusto tullaan edelleen 
säilyttämään melua vaimentavana esteenä. 
 
1.9 Toimenpidekiellot 
 
Hakemuksen kohteena oleviin kallioalueisiin ei kohdistu rauhoitussuunnitelmia eikä alueeseen liity 
muita toimenpidekieltoja. 
 
 
2. LOUHINNAN NYKYTILANNE 
 
2.1 Kiviainekset 
 
Ensimmäinen maa-ainesten ottolupa alueelle on myönnetty vuonna 1983 ja ottaminen on aloitettu 
vuonna 1984. A-alueella on voimassaolevat maa-ainesten ottolupa sekä ympäristölupa tarvekiven 
louhintaan sekä sivukiven murskaukseen (antopäivä 19.12.2016). Nyt haetaan louhinnan jatkolupia. 
Suunnitelma-alue laajenee itään päin, ja koostuu kolmesta erillisestä ottoalueesta (A, B ja C) 
(karttaliitteet). 
 
2.2 Työjärjestelyt 
 
Kiven irrotus louhimolla tapahtuu pääasiassa kaivinkoneella, jolla aihiota eli suuret ”liuskepinkat” 
nostetaan edelleen työstettäviksi. Aihioiden irrotuksessa joudutaan silloin tällöin käyttämään K-
putkipanoksia. Niissä tarvittavat räjähdysainemäärät ovat hyvin pieniä. Irrotettujen aihioiden työstö 
tapahtuu käsin lohkomalla erillisiksi laatoiksi. 
 
2.3 Ympäristön suojaamistoimenpiteet 
 
Louhimoalueella on ulkopuolisten liikkuminen kielletty. Kaivannon reunoista ja mahdollisista 
räjäytyksistä varoitetaan kyltein ja äänimerkein. Siltä osin, kuin kaivannon reuna on saavuttanut 
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lopullisen paikkansa, suojataan se teräsaidalla. Kaivannon väliaikainen reuna suojataan tarpeen 
mukaan riista-aidalla tai lippusiimalla. 
 
3 LOUHINTATOIMINTA 
 
3.1 Ottamistoiminta 
 
Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan 15 vuodeksi yhteensä 5,4 ha suuruiselle alueelle, 
kiinteistöille Pohjala 2-84, Liuskemäki 2-88, Liuskemäki 1-223, Kivisuo 2-54, Liuskela 1-239 ja 
Liuskemetsä 1-244. 
 
Ottaminen tapahtuu kolmella erillisellä ottoalueella A, B ja C (karttaliite), joiden pinta-alat ovat A: 
2,6 ha, B: 2 ha ja C: 0,8 ha. Ottoalueiden ulkopuolelle jätetään vierasta kiinteistörajaa vastaan 5 
metriä leveä suojavyöhyke.  
 
Ottamisajaksi haetaan 15 vuotta, koska toiminnasta aiheutuvat vaikutukset vähäisiä ja liuskekiven 
louhinta on luonteenomaisesti hidasta. Suurin osa otettavasta kivestä työstetään käsityönä, vain 
pieni osa kivestä käsitellään koneellisesti. Hitaasta etenemisestä johtuen louhinta jatkuu samalla 
paikalla yleensä vuosikymmeniä ja vaatii samalla pitkäaikaista suunnittelua. Mahdollisimman 
pitkäaikainen lupa mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun. Valvontaviranomaisella on 
myös mahdollisuus seurata toiminnan etenemistä tarkastuskäynneillä. 
 
Ottamistoiminnan eteneminen on esitetty suunnitelmakartoilla; nykytilanne, 5 v. tilanne, 10 v. 
tilanne ja 15 v. tilanne. Maaston poikkileikkaukset on esitetty leikkauspiirroksissa A-A’, B-B’ ja C-
C’. Ottamisen eteneminen maa-ainesten ottolupa-alueiden puitteissa voi vaihdella kivilaadun 
mahdollisten vaihtelujen mukaan. 
 
3.2 Louhinnan syvyys 
 
Louhimon alimmaksi ottamistasoksi esitetään alueella A +110 metriä merenpinnasta, alueella B 
+120 metriä merenpinnasta ja alueella C +110 merenpinnasta. 
 
Ottoalueilla ei tämän lupakauden aikana näihin syvyyksiin kaikilta osin päädytä, mutta paikoin 
voidaan näihin syvyyksiin mennä. 
 
3.3 Louhinnan määrä ja vaiheittaisuus 
 
Alueella irrotetaan 15 vuoden aikana yhteensä enintään 200 000 kiintokuutiometriä kiviainesta, 
josta noin 60 000 m3 on tarvekiveä ja 140 000 m3 sivukiveä. 
 
Louhinnan eteneminen ja louhittava alue riippuvat oleellisesti kiven laadusta ja sen 
louhittavuudesta, joita ei etukäteen luotettavasti voida määrittää. Ottamistoiminta tapahtuu 
kuitenkin ottamissuunnitelmassa määrättyjen ottamismäärä- ja syvyysrajojen sisäpuolella. 
 
3.4 Sivukiven käsittely 
 
Sivukiveä syntyy liuskekiven louhinnassa noin 70 % louhintamäärästä eli vuosittain noin 9000 m3. 
Sivukivestä valmistetaan murskaamalla erilaisia mursketuotteita sekä pesemällä muurikiviä tai 
muita tuotteita piharakentamiseen. Näin sivukivi voidaan hyödyntää 100 %:sti muina tuotteina. 
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Sivukiveä joudutaan mahdollisesti läjittämään ennen hyötykäyttöä suunnitelmakartoissa näkyville 
sivukivialueille. Ympäristön kannalta sivukiven varastointi ei kuitenkaan aiheuta haittaa, sillä 
Oriveden liuske on koostumukseltaan pysyvää (ns. inerttiä) eikä sivukivestä liukene mitään 
haitallisia aineita luontoon pitkänkään varastointiajan jälkeen. 
 
3.5 Työmaajärjestelyt ottamisen aikana 
 
Louhintaa suoritetaan arkipäivisin kaivinkoneen avustuksella sekä silloin tällöin poraamalla ja 
räjäyttämällä. Pintamaat poistetaan kulloisenkin työvaiheen tarpeen mukaan ja varastoidaan 
louhimon reunoille. 
 
Ottamisen aikana noudatetaan kulloinkin voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. 
Louhintatyössä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita. 
Avolouhosten reunoille mahdollisesti syntyvät väliaikaiset jyrkänteet merkitään lippusiimoilla. 
Teitse tapahtuva asiaton kulku louhimolle estetään puomilla ja varoitustauluin. 
 
Louhinnassa käytetään työkoneita, joissa tarvittavia poltto- ja voiteluaineita käsitellään 
asiaankuuluvalla huolellisuudella. Polttoaineet ja voiteluöljyt varastoidaan kontissa lukittavassa 
katoksessa kaksoisvaippasäiliössä ja vuotoaltaallisessa säiliössä. Tankkauspaikka on 
asfalttialustainen. Öljypäästöjen varalta alueella on turvetta. Alueen korjaushallissa suoritetaan vain 
pieniä huoltotoimenpiteitä, suuremmat tehdään yhtiön Oriveden korjauspajalla. 
 
Tarvittavat räjähdemäärät tuodaan. Räjähdystöitä koskevat omat erityismääräyksensä ja urakoivalla 
henkilöstöllä on pätevyydet ja luvat niiden suorittamiseen. Koska tarkoituksena on louhia ehjää 
kiveä, ovat kerralla käytettävät räjähdysainemäärät pieniä, eikä räjäytyksistä aiheudu vaaraa 
ympäristölle. 
 
3.6 Vakuus 
 
Toiminnanharjoittaja esittää 12 000 euron vakuutta maisemoinnin varmistamiseksi. 
 
3.7 Louhintatoiminnan kesto ja maisemointi 
 
Louhimo ei todennäköisesti vielä lopeta toimintansa tämän lupakauden aikana, mutta kun toiminta 
lopetetaan, suoritetaan seuraavat toimenpiteet: 
 
-louhinnassa ja sivukiven käsittelyssä tarvittavat laitteet ja rakenteet puretaan sekä kuljetetaan pois 
alueelta niin kuin myös kaikki toiminnan aikana syntyneet jätteet. 
 
-kaivannot annetaan hitaasti täyttyä sadevedellä ja veden pinnasta yli 2 metriä korkeat reunat 
suojataan teräsaidalla. 
 
-osa irtomaista, joita on kasattu erikseen käytetään alueen maisemointiin. 
 
-alueella suoritetaan metsitystä siten, että luontaisen uudistuksen ulkopuolelle jääneet laikut 
istutetaan asianmukaisilla taimilla. 
 
Tarkempi maisemointisuunnitelma toimitetaan kun ottotoiminnan loppuminen on näköpiirissä. 
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Orivedellä 24.3.2021 
 
Liuskemestarit & Co Oy:ltä toimeksi saaneena 
 
 
 

 
Olavi Selonen 
 
 
 
 
Liitteet 
 
Sijaintikartta 
Asemapiirros 
Karttapiirrokset 1: 1000; nykytilanne, vaihe I, II ja III 
Leikkauspiirros A-A’, B-B’, C-C’ 
300 m:n etäisyyskartta 
Kaivannaisjätesuunnitelma  
Sijoittamissopimus 
 


