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TIIVISTELMÄ 

1. Hanke 

Seppälän Kiuaskivi Oy:llä on ollut 1990-luvulta alkaen louhos Orivedellä kiinteistöllä 562–

440–1–40 (Seppälä). Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt edellisen maa-

ainesluvan sekä toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kallion louhintaan ja 

murskaukseen sekä asfalttiaseman toimintaan. Louhoksessa on edelleen kiuaskiveksi 

jalostettavaa sekä maarakennukseen soveltuvaa kiviainesta.  

Yhtiö hakee nyt maa-aineslain mukaista jatkolupaa kalliokiviaineksen ottamiseen 

kokonaismäärälle 225 000 m3ktr (vuotuinen ottomäärä laskennallisesti noin 22 500 m3ktr) 

sekä ympäristölupaa louhinnalle ja louhitun kiviaineksen murskaukselle.  Ottoalueen rajausta 

on laajennettu hieman etelä- ja kaakkoisreunasta ja ottotasoa on syvennetty. Asfalttiasema 

ei toimi enää alueella. Muutoin toiminta pysyy aikaisemman luvan mukaisena. Toiminnan 

päätyttyä ottoalueen reunat maisemoidaan verhoilemalla pintamailla ja monttuun 

muodostuu lampi. Jyrkänteet aidataan pysyvällä teräsverkkoaidalla. 

Lupia haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a 

§:n mukaisesti yhteiskäsittelyssä 10 vuodeksi. Hakemuksen mukainen toiminta aloitetaan 

uuden yhteisluvan tultua lainvoimaiseksi tai kun sille myönnetään YSL 199 § ja MAL 21 § 

mukainen aloittamislupa. 

2. Hankealue 

Louhos sijaitsee Eräjärven kylässä haja-asutusalueella. Alueen etäisyys Eräjärven 

kirkonkylän keskustasta on noin 4,5 km. Kiinteistö sijaitsee Vedentaustantien länsipuolella. 

Hankealueelle johtaa yksityistie. 

Voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 hankealue on osoitettu 

maaseutualueeksi, jolla osoitetaan ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien 

elinkeinojen käyttöön tarkoitetut alueet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle 

voidaan osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.  Hankealue ei sijoitu 

voimassa tai vireillä olevien asema- tai yleiskaavojen alueelle. 

Hankealue on pääosin toiminnassa olevaa kiviaineksen ottoaluetta Iilivuoren pohjoispuolella. 

Louhimatonta aluetta on käytetty työkoneiden ajoreittinä sekä pintamaiden varastoalueena. 

Alle 300 m etäisyydellä ottoalueesta sijaitsee 2 asuntoa ja 1 loma-asunto; 

toiminnanharjoittajan oma talo noin 153 m pohjoiseen ottoalueen reunasta, vapaa-ajan 

asunto lähimmillään noin 153 m koilliseen ottoalueen reunasta ja pohjoispuolella sijaitsee 
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asunto noin 245 m etäisyydellä. Alueen läheisyydessä ei ole kouluja, päiväkoteja, 

terveydenhoidon laitoksia tai vastaavia. 

Suunnittelualue ei kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-

alueisiin eikä rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueisiin. Alueella tai sen läheisyydessä ei 

sijaitse muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita eikä suojeltavia 

rakennusperintökohteita. 

Hankealue sijoittuu Uiherlanjoen kolmannen jakovaiheen valuma-alueeseen Kokemäenjoen 

-päävesistössä. Alueen vedet laskevat peltoalueen avo-ojia pitkin Joensuunsuonojaan, joka 

laskee noin 400 m etäisyydellä sijaitsevan Eräjärven Savilahteen. 

Hankealue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lähialueella ei 

ole tiedossa olevia talouskaivoja. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaintoja tai avoimissa 

ympäristötietojärjestelmissä merkintöjä harvinaisista tai suojelluista kasvi- tai eliölajeista tai 

elinympäristöistä. Alueen lajisto arvioidaan tavanomaiseksi. Luontoselvityksessä 2009–2010 

hankealueesta 200–300 m etäisyydellä lännessä ja lounaassa on havaittu liito-oravan 

yksittäiset papanapaikat. Hankealueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse 

luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -verkoston alueita. 

3. Toiminnot 

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 3,2 ha ja se koostuu varsinaisesta ottoalueesta (1,8 

ha), varastoalueista sekä työkoneiden ajoteistä. Ottoalueesta noin 1,4 ha on jo avattua 

louhosta, josta noin 0,28 ha on otettu tasoon +85 ja loput tasoon +95. Eli ottoalueesta noin 

0,4 ha on vielä louhimatonta kalliota. 

Suunnitelma on, että koko ottoalue louhitaan tasoon +85. Laskennallinen vuosittainen 

ottomäärä on noin 22 500 m3ktr. Ottaminen aloitetaan kysynnän mukaan sekä louhimalla jo 

avattuja alueita tasoon +85 että louhimalla laajennusosia. Erityisesti laajennusosissa on 

kiuaskiveksi hyödynnettävää kiveä. Se mikä ei sovellu kiuaskiveksi, on maarakentamisessa 

hyödynnettävää kiveä. 

Louhoksen pohja muotoillaan siten, että vedet laskevat montun luoteisosaan, joka on jo 

louhittu tasoon +85. Kun alueella louhitaan, kertyneet vedet pumpataan vähitellen 

ottoalueen pohjoispuolella sijaitsevaan ojaan. Suurin osa kiintoaineksesta laskeutuu 

louhoksen pohjalle ja jää monttuun. Tarvittaessa kertynyt liete tyhjennetään. Ojassa osa 

vesistä imeytyy maastoon ja ylivaluma laskee peltoalueen sivuojaa pitkin Joensuunsuonojan 

loppupäähän ja siitä edelleen Eräjärveen. 

Ainekset murskataan montun pohjalla ja käsitellyt ainekset sijoitetaan varastoalueelle 

kasoihin, joista ne kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. Louhintaa ja murskausta 

arvioidaan tehtävän vain 1–2 kuukauden aikana vuodessa. Murskauslaitos sijoitetaan 
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louhoksen pohjalle mahdollisimman lähelle rintausta. Toimintaprosessiin kuuluvat 

laajennusalueelta pintamaiden kuorinta, louhinta (poraus, räjäytys ja rikotus), varastointi ja 

jalostaminen (murskaus, pulverointi, seulonta) myytäviksi tuotteiksi, kuormaus ja kuljetus. 

Pintamaista rakennetaan noin 6–7 m korkea meluvalli lähimmän vapaa-ajan asunnon 

suuntaan. 

Jalostetut tuotteet kuljetetaan alueelta Seppälänrannan yksityistietä ja edelleen 

Vedentaustantietä (14227) pitkin pohjoiseen tai etelään. Kuorma-autokuljetuksia on 1–5 

käyntiä vuorokaudessa. Toiminta on urakkaluonteista. Louhintaa ja murskausta arvioidaan 

tehtävän 1–2 kuukauden aikana vuodessa kysynnän mukaan. Räjäytyksiä on toiminta-aikana 

1–2 kertaa kahdessa viikossa. Toimintaa ei ole viikonloppuisin eikä arkipyhinä. 

4. Toiminnan ympäristövaikutukset ja toimet niiden ehkäisemiseksi 

Yleisesti ottaen kiviainestoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Kiviainestoiminnalle 

tyypillisiä riskejä ovat kaluston öljy- tai polttoainevuodot, joiden seurauksena haitallisia 

pitoisuuksia voi päätyä maaperään. Riskit arvioidaan sellaisiksi, että niihin voidaan varautua 

yleisesti käytössä olevin menetelmin sekä järjestämällä toiminta siten, että riskien 

toteutumiseen mahdollisesti johtavat tilanteet voidaan havaita ajoissa. Poikkeuksellisiin 

tilanteisiin on varauduttu siten, että vuototilanteessa haitallisten aineiden leviäminen 

saadaan rajoitettua suojatuille alueille, joista pilaantunut maa-aines saadaan kerättyä pois. 

Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja 

polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. 

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ihmisten terveyteen. Ajoittaiset melu-, tärinä ja 

pölyvaikutukset kohdistuvat pääasiassa laitosalueeseen ja niitä voidaan estää ja rajoittaa 

toimintojen suunnittelulla ja sijoittelulla sekä esimerkiksi laitteiston koteloinnen. Louhinnan 

edetessä murskain sijoitetaan kalliorintauksen suojaan. Ympäristön kumpuileva ja 

metsäinen maasto sekä rakennettava meluvalli ehkäisevät melun ja pölyn leviämistä. Pöly- 

ja meluvaikutukset voivat vaikuttaa negatiivisesti viihtyisyyteen toiminta-alueen välittömässä 

läheisyydessä, mutta vaikutuksia on vain vähän aikaa vuodesta, kun louhintaa ja murskausta 

tehdään vain noin 1–2 kuukauden aikana vuodessa. Lähiympäristössä ei ole erityisen 

herkkiä kohteita. Koska toiminta jatkuu pääosin samanlaisena, kuin jo vuosia, vaikutukset 

pysyvät samankaltaisina, eikä pölystä tai melusta arvioida siten aiheutuvan merkittävää 

haittaa uudenkaan luvan myötä.  

Kivenlouhimo, jolla on ollut ympäristölupa 16.9.2010, ja kivenmurskaamo voidaan sijoittaa 

alle 300 m päähän häiriöille alttiista kohteesta, jos toiminnanharjoittaja voi varmistaa sen, 

että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alttiissa kohteessa aiheudu melutason ohjearvot 

ylittävää melua ja että ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa. Kyseessä olevalla 

louhoksella on ollut vaatimuksen mukaisena päivänä toistaiseksi voimassa oleva 

ympäristölupa. Toiminta tapahtuu pääosin olemassa olevien korkeiden jyrkänteiden 

suojaamassa montussa, mikä luo hyvin lähiympäristöä melulta ja pölyltä suojaavat 
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olosuhteet. Jyrkänteiden yläreunaan rakennetaan teräsverkkoaidat. Ennen niiden 

rakentamista jyrkänteet merkitään lippusiimoin ja varoitustauluin. 

Toiminnalla ei arvioida olevan pysyviä haitallisia vaikutuksia luontoon eikä luonnon 

monimuotoisuuteen. Kun toiminta alueella on päättynyt vaikutukset lakkaavat lukuun 

ottamatta alueen sisäisiä muutoksia maisemassa ja maaperän muodoissa. Mahdollinen 

monttuun muodostuva lampi luo alueelle monimuotoisuutta. 

Toiminnalla ei suunnitelman mukaisesti toteutettuna arvioida olevan merkittäviä 

vesistövaikutuksia. Alueen valunta ei kasva merkittävästi ja suurin osa vesien kuljettamasta 

kiintoaineksesta ja niihin kiinnittyneistä haitta-aineista, kuten räjäytysaineista peräisin olevat 

typpiyhdisteet, jäävät montun pohjalle, eivätkä kulkeudu vesistöön. Ympäristöön päätyvien 

hulevesien määrää vähennetään lisäksi käyttämällä monttuun kertynyttä vettä 

pölynsidontaan. Pohjavesivaikutusten osalta hankealueen herkkyys ja pohjavesivaikutusten 

merkittävyys katsotaan vähäiseksi. 

Toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan omavalvontana aistinvaraisesti 

toiminnan ollessa käynnissä. Toiminnasta raportoidaan lupaehtojen mukaisesti. 

 

Lisätietoja hakemukseen liittyen:  

Seppälän Kiuaskivi Oy 

Saku Seppälä 

0400 249 276 

murskaus@kiuaskivi.fi 


