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MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS 
 
1. Toiminta, jolle lupa haetaan 

Lupa haetaan seuraaville toiminnoilla: 

 Maa-ainesten ottaminen  Kivenlouhimo  Muu kivenlouhinta 

 Kivenmurskaamo 

  Siirrettävä kivenmurskaamo 

  Kiinteä kivenmurskaamo 
Toimintaan liittyy myös 

 Muualta tuotavan kiviaineksen murskaus   Kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus 

 Muu, mikä?       

 Lupa aloittaa toiminta ennen päätösvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §) 

2. Hakijan yhteystiedot 
Hakijan nimi ja toiminimi 

Liuskemestarit & Co Oy  
Y-tunnus 

0986804-1 
Osoite 

Koulutie 44 
Postinumero 

35300 
Postitoimipaikka 

Orivesi 
Yhteyshenkilön nimi 

Arttu Jokinen 
Puhelinnumero 

0400 818639 
Sähköpostiosoite 

arttu.jokinen@liuskemestarit.fi 
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

OVT: 003709868041 

3. Tiedot lupa-alueen kiinteistöstä 
Kiinteistön omistajan nimi 

Liuskemestarit Co & Oy sekä Liuskemestarit Co & Oy sijoittamissopimuksella hallitsema   
Osoite 

      
Postinumero 

      
Postitoimipaikka 

      
Puhelinnumero 

      
Sähköpostiosoite 

      

Ottamisalueen sijainti 

Kunta Kylä Tila 

Orivesi Yliskylä 
2-84, 2-88, 1-223, 2-54, 1-239, 1-
244 
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Murskauslaitoksen sijainti 

Kunta Kylä Tila 

Orivesi Yliskylä 1-239, 1-231  

                  

                  

                  

                  
Koordinaatit ja koordinaattijärjestelmä 

N:6836896,753. E: 355297,094. ETRS-TM35FIN   
Kiinteistörekisteritunnus 

2-84, 2-88, 1-223, 2-54, 1-239, 1-244, 1-231 

4. Lupa-alueen rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset 
Selvitys naapuritiloista yhteystietoineen 

      

 Erillinen selvitys liitteineen 

5. Voimassa olevat maa-aineslupa-, ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset 

 
Myöntämis-
päivämäärä 

Viranomainen/taho Vireillä

Maa-aineslain mukainen ottamislupa 19.12.2016 Oriveden kaupunki (YHT-lupa)  

Ympäristölupa    

Vesilain mukainen lupa    

Rakennuslupa    

Poikkeamispäätös    

Toimenpidelupa    

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta 
käsittelystä ja varastoinnista    

Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta 
ilmoituksesta    

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus     
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8. Ottamisalue ja pohjavesi 
Ottamisalueen pinta-ala (ha) 

      
Ottoalueen (kaivu- ja louhinta-alueen) pinta-ala (ha) 

A: 2,6 ha, B: 2 ha ja C: 0,8 ha 
Alin ottotaso (+N2000) 

A: +110 m., B: +120 m. ja C: +110 
Pohjaveden ylin korkeus (+N2000) 

      
Suojakerros pohjaveteen (m) 

       Sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella 

Pohjavesialueen nimi 

      
Pohjavesialueen tunnus 

      

9. Ottamismäärät ja -aika 
Ottamisaika (vuosina) 

15 
Kokonaisottomäärä kiintokuutiometreinä (m3) 

200 000m3 
Arvioitu vuotuinen tuotto kiintokuutiometreinä (m3) 

13 300m3 

Ottomäärät maalajeittain kiintokuutiometreinä (km3) 

 
Kiintokuutiometriä 

(m3) 

 Kiintokuutiometriä 
(m3) 

 Kalliokiviaines        Sora ja hiekka       

 Moreeni        Rakennuskivi 
kokonaisotto 
200 000m3 

 Siltti ja savi        Eloperäiset maa-ainekset       

10. Tuotteet ja tuotantomäärät 

Tuote 
Nykyinen tuotanto (1.000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1.000 t/a) 

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 

Rakennuskivi, 
kokonaisotto 

            13 300m3       

                              

Murske 
sivukivestä 

            10 000 tn       

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

11. Toiminnan ajankohta 
Toiminta Keskimääräinen 

toiminta-aika 
(h/a) 

Päivittäinen  
toiminta-aika 
(kellonajat) 

Viikoittainen  
toiminta-aika 

(päivät ja kellonajat) 

Ajallinen vaihtelu 
toiminnassa 

Murskaaminen       7-22 ma-pe       



  5/9 

Poraaminen       7-21 ma-pe       

Rikotus       8-18 ma-pe       

Räjäyttäminen       8-18 ma-pe       

Kuormaaminen ja 
kuljetus       6-22 ma-la       

                              

                              

                              

12. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden 
varastointi, säilytys ja kulutus sekä vedenkäyttö 

Käytettävä raaka-aine Keskimääräinen kulutus
(t/a)

Maksimikulutus 
(t/a)

Varastointipaikka 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines  13 300m3       
Suunnitelma-
alueella 

Muualta tuotava kiviaines                    

Polttoaine, laatu 

Kevyt polttoöljy 31 000 l/a       
2500 l:n kaksois-
vaippasäiliö 

Öljyt  1250 l/a       
Kontti, tynnyri + 
vuotoallas 

Voiteluaineet                    

Vesi                    

Räjähdysaineet, tyyppi 

K-putkipanos 1600 kg/       
Tuodaan kerralla 
tarv. määrä 

Muut                   

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan 

Porakaivo. 

13. Liikenne ja liikennejärjestelyt 
Selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista (erillinen selvitys liitteenä) 

Alue sijaitsee Orivedellä Yliskyläntien varrella. Alueelle kuljetaan Yliskyläntieltä osoitteesta 
Yliskyläntie 378, 35100 Orivesi. Murskauspaikalle sekä ottoalueille B ja C kuljetaan etelän kautta 
A-alueelta. 

Lupatoimintaan liittyvä raskas liikenne (käyntiä/vrk) 

3 
Kuvaus teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista 

Tarvittaessa kastelu. 
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14. Energian käyttö 

Arvio sähkönkulutuksesta (GWh/a) 

0,067  
Sähkö hankitaan 

 verkosta   aggregaatista 

15. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 
 

 Toiminnalla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

 mikä? 

      

 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 

16. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 

Käytettävä raaka-aine Päästölähde Päästö (t/a) 

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines              

17. Tiedot melusta ja tärinästä 

Laite tai toiminta Melutaso Arvoitu tärinävaikutus 

           
Toiminnan luonteesta johtuen ei melu- eikä 
tärinähaittaa. Työ tehdään pääasiassa 

           käsityönä, josta ei aiheudu melua eikä  

           
tärinää. Räjäytys saattaa olla vain ehkä 
kerran kuukaudessa. 

           
Murskausalue on sijoitettu alueen 
eteläosaan poispäin asutuksesta, 

           jolloin melun ohjearvot eivät ylity 

           lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

18. Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista 
Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet) 

Öljypäästöjen varalta alueella on öljynimeytysainetta (turve). Alueen korjaushallissa suoritetaan 
vain pieniä huoltotoimenpiteitä, suuremmat tehdään yhtiön Oriveden korjauspajalla. Alueella on 
2500 l:n kaksoisvaippasäiliö. Tankkauspaikka on asfalttialustainen ja sen yhteydessä on 
öljynerotuskaivot. 

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) 

Nykyisen avolouhoksen pohjalle valuvat vedet poistetaan voimassa olevan ympäristöluvan 
mukaisesti saostusaltaan kautta. Uusien ottoalueiden avolouhoksiin ei todennäköisesti kerry vettä, 
mutta jos vesiä kertyy, niin ne pumpataan takaisin luonnonkiertoon. 

Tiedot jätevesien käsittelystä 

Alueen sosiaalitiloissa on umpikaivot jätevesille. 
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19. Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä 

Jätenimike 
Arvioitu 

määrä (kg/a) 
Käsittely- ja hyödyntämistapa 

Toimituspaikka 
(jos tiedossa) 

Voiteluöljyt 500       L & T kerää 

Öljyjäte 50       L & T kerää 

Sekajäte 1000       
Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy 

                        

                        

                        

20. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) 
soveltamisesta 

Miten päästöjä on vähennetty tai aiotaan vähentää 

Toiminnan sijoittelulla. Käsityövaltaisesta toiminnasta johtuen melu- pöly- tai tärinähaittaa ei 
lähimmillä kohteilla ei tule olemaan. Pölynkeräimet tarvekiven poralaitteissa kun porausta 
tarvitaan. Murskausalue on sijoitettu kauaksi asutuksesta. Murskauksen pölypäästöjä vähennetään 
tarvittaessa koteloinnilla. Polttoprosessipäästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja 
pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. 
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa? 

Toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun 
ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Työ tehdään pääasiassa käsityönä, mistä ei aiheudu 
meluhaittaa. Tarvittava konetyö tehdään louhimokaivannossa, mistä ääni ei kantaudu häiritsevästi 
lähimpiin kohteisiin. Räjäytystyötä tarvitaan ehkä noin kerran kuukaudesssa. 

 Tiedot on esitetty liitteenä 

21. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 
Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Louhinta- ja murskaustoiminnalla ei ole vaikutuksia ihmisten terveyteen. Toiminta järjestetään 
siten, etteivät valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset melutason raja-arvot ylity 
asuinrakennuksilla eikä vapaa-ajan asumuksissa.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 

Ei vaikutuksia 

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön, kalastoon eikä muihin vesieliöihin. 
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Vaikutukset ilman laatuun 

Toiminnasta aiheutuvilla polttoprosessiperäisillä päästöillä ei ole oleellisia tai mitattavia 
vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon. 

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Hakemuksen mukaisesti toimittaessa louhintatoiminnalla ei ole haitallisia 
vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen, eikä kohde ei sijaitse pohjavesialueella.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

On tehty, yhteysviranomaisen lausunto/perusteltu 
päätelmä, päivämäärä:       /       20      

Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       /       20      

22. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista 
ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta 

 Yleiskuvaus 

 Tiedot on esitetty liitteenä 

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteenä 

23. Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten 
tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden 
laadunvarmistuksesta. 

Käyttötarkkailu 

Louhimon käyttötarkkailun kautta (käyttöpäiväkirja). Laitoksenhoitaja tarkkailee laitteistojen 
toimivuutta ja toiminnasta aiheutuvia päästöjä aistinvaraisesti laitoksen toiminnan aikana. 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Louhimon käyttötarkkailun kautta. Laitoksenhoitaja tarkkailee laitteistojen toimivuutta ja 
toiminnasta aiheutuvia päästöjä aistinvaraisesti laitoksen toiminnan aikana. 

Pohja- ja pintavesien tarkkailu 

Alueella suoritetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaista vesientarkkailua. 

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 

      

Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

Yhtenäisluvan mukainen vuosiraportointi. Räjäytyskirjanpito. 

 






