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1. HANKKEEN KUVAUS 

Seppälän Kiuaskivi Oy omistaa louhoksen Oriveden kaupungin Eräjärven kylässä kiin-

teistöllä 562-440-1-40 (Seppälä). Kiinteistön pinta-ala on 43,18 ha. Kyseessä on jo 1990-

luvulla avattu louhos, jolle Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt edel-

lisen maa-ainesluvan (55 000 m3) sekä toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kal-

lion louhintaan ja murskaukseen sekä asfalttiaseman toimintaan.  

Nyt ottoalueen rajausta on laajennettu hieman etelä- ja itäreunasta ja ottotasoa on syven-

netty siten, että ottoalueen pinta-ala on 1,8 ha ja suunnitelma-alueen noin 3,2 ha. Asfalt-

tiasema ei toimi enää alueella. Alueelta otetaan kalliota ja louhe murskataan. 

Otettavan kiviaineksen määrä on yhteensä 225 000 m3ktr eli laskennallisesti 22 500 m3ktr 

vuodessa. Lupaa haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain 

(555/1981) 4 a §:n mukaisesti yhteiskäsittelyssä 10 vuodeksi. Lisäksi haetaan lupaa aloit-

taa toiminta ennen päätöksen lainvoimaa (MAL21§, YSL 199§). 

2. ALUEKUVAUS 

Louhos sijaitsee Orivedellä Eräjärven kylässä haja-asutusalueella. Alueen etäisyys Orive-

den keskustasta on noin 17 km ja Eräjärven kirkonkylän keskustasta on noin 4,5 km. 

Kiinteistö sijaitsee Vedentaustantien länsipuolella ja Eräjärven (järvi) itäpuolella, sijaiten 

niiden välissä. 

Hankealue on pääosin toiminnassa olevaa kiviaineksen ottoaluetta. Louhimaton alue, jolle 

ottoaluetta nyt haetaan laajennettavaksi, on sellaista, josta puusto on jo poistettu ja sitä 

on käytetty työkoneiden ajoreittinä sekä pintamaiden varastoalueena. Louhos sijaitsee 

Iilivuoren juurella.  

Alle 500 m säteellä ottoalueesta sijaitsee 10 asuntoa ja 10 loma-asuntoa. Niistä alle        

300 m etäisyydellä sijaitsee 2 asuntoa ja 1 loma-asunto. Toinen lähimmistä asunnoista on 

toiminnanharjoittajan oma asunto. 

Voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa hankealue on osoitettu maaseutualu-

eeksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden sekä niitä tukevien elinkei-

nojen käyttöön. Suunnitelmakiinteistö ei sijoitu voimassa tai vireillä olevien asema- tai 

yleiskaavojen alueelle. 

Toiminta-alueen yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty yhteislupahakemuksen selostus-

osassa. 

 

 

  



Yhteislupahakemus  Liite 4 

Seppälän Kiuaskivi Oy  Ottamissuunnitelma 

Orivesi, Eräjärvi  1.11.2021 

 
Ympäristönsuunnittelu Oy   2 

Satakunnankatu 22 G 156  

33210 TAMPERE 

3. OTTAMISTOIMINNAN KUVAUS 

Suunnitelma-alueen nykytilannekartta/asemapiirros on esitetty liitteenä 6, lopputilanne-

kartta liitteenä 7 ja poikkileikkauskuvat liitteenä 8. 

 

Seuraavat toiminnot on esitetty ympäristölupahakemuksen selostusosassa: 

- Toiminnan ajankohta 

- Varastointi 

- Tukitoiminnot 

- Alueen jälkihoito 

- Liikenne ja liikennejärjestelyt  

- Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet 

- Ympäristövaikutukset ja toimenpiteet niiden lieventämiseksi 

 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma liitteenä 5. 

 

3.1. Ottoalue 

Ottoalue (yhteensä noin 1,8 ha) koostuu jo avatusta osuudesta (1,4 ha) ja etelä- sekä 

kaakkoisreunoille laajennettavista louhimattomista osista (noin 0,4 ha), jotka sijaitsevat 

välittömästi louhitun alueen yhteydessä.  

Alueen tiedot ja otettavan kiviaineksen määrä sekä tasot on esitetty seuraavassa taulu-

kossa 1. Jo avattu ottoalue on luoteiskulmassa tasossa +85 ja muilta osin tasossa +95.  

3.2. Valmistelevat toimenpiteet 

Ottoalueen laajennusosista puusto on poistettu, mutta kallio on ohuen (noin 0–30 cm) 

pintamaakerroksen peittämää ja paikoin avokalliota. Poistettavaa pintamaata arvioidaan 

olevan noin 600 m3. Pintamaat poistetaan, kun otto ulotetaan laajennusalueelle ja maa-

ainekset varastoidaan ottoalueen kaakkoisreunalle. Aineksia hyödynnetään meluvallin ra-

kentamisessa ja maisemoinnissa. 

Kiinteistön etelänpuoleiseen kiinteistörajaan jätetään 10 m suojavyöhyke, jolla maa-ainek-

sia ei oteta. Naapurikiinteistön omistajalta on suostumus oton ulottamisesta 10 m etäisyy-

delle (liite 9). 

3.3. Otettavan maa-aineksen määrä ja tasot 

Lupaa haetaan 225 000 m3ktr kokonaisottomäärälle, jolloin laskennallinen vuosittainen 

ottomäärä on 22 500 m3ktr, kun ottamisaika on 10 vuotta. Suunnitelma on, että koko ot-

toalue louhitaan tasoon +85. Ottaminen aloitetaan sekä jo avatun alueen louhimisella ta-

soon +85 että aloittamalla laajennusosien louhiminen.  
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Kallioseinämät louhitaan pystysuoraan (noin 7:1). Kalliorintauksen korkeus ja siten suurin 

ottamissyvyys on 33 m ottoalueen eteläosassa. Hulevedet ohjataan pinnankallistuksin 

louhoksen luoteisosaan. Ottamisen eteneminen on esitetty nykytilannekartassa/asema-

piirroksessa (liite 6). 

3.4. Louhinta ja murskaus 

Louhinnan työvaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys ja ylisuurten kappaleiden rikotus. 

Poraukseen käytetään tela-alustaista poravaunua, jossa on pölynpoistolaitteisto. Räjäy-

tyksissä syntyvät esimurskaimeen liian suuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa ennen 

murskausta kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. Irrotettu kiviaines 

siirretään murskaukseen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla.  

Esi-, väli- ja jälkimurskaimista koostuva siirrettävä murskauslaitos sijoitetaan louhoksen 

pohjalle mahdollisimman lähelle rintausta. Laitoksen kokoonpano määräytyy kiviaineksen 

ominaisuuksien ja tuotettavan lajitteen mukaan. Murskauslaitoksessa käytetään nykyai-

kaista kalustoa, jossa vakiovarusteluun kuuluvat pölynpoistomenetelmät. 

Louhintaa ja murskausta arvioidaan tehtävän 1–2 kuukauden aikana vuodessa kysynnän 

mukaan. Räjäytyksiä on toiminta-aikana 1–2 kertaa kahdessa viikossa ja ne toteutetaan 

voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Murskauslaitoksen tarvitsema sähkö tuotetaan kevyellä polttoöljyllä käyvällä aggregaa-

tilla. Murskeet varastoidaan lajikkeittain varastoalueella suunnitelma-alueen luoteis-

osassa 7–15 m korkeissa kasoissa. 

Suunnitelma-alue ja ottoalue merkitään maastoon. Jyrkänteet aidataan pysyvällä terä-

verkkoaidalla ja merkitään näkyvin varoituksin. 

 


