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TAUSTATIEDOT  

1. Toiminta, jolle lupaa haetaan 

Seppälän Kiuaskivi Oy on vuonna 1983 perustettu kivialan yritys. Yhtiö omistaa louhoksen 

Oriveden kaupungin Eräjärven kylässä kiinteistöllä 562–440–1–40 (Seppälä). Kiinteistön 

pinta-ala on 43,18 ha. Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 3,2 ha ja ottoalueen 1,8 ha. Ky-

seessä on jo aloitettu toiminta, jolle Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt 

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

lion louhintaan ja murskaukseen sekä asfalttiaseman toimintaan. Louhos on ollut käytössä 

1990-luvulta alkaen ja alueella on edelleen hyödyntämiskelpoista kiviainesta. 

Nyt ottoalueen rajausta on laajennettu hieman etelä- ja kaakkoisreunasta ja ottotasoa on sy-

vennetty. Asfalttiasema ei toimi enää alueella. Muutoin toiminta pysyy aikaisemman luvan mu-

kaisena. 

 

Yhtiö hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa 

- kalliokiviaineksen ottamiseen kokonaismäärälle 225 000 m3ktr (vuotuinen ottomäärä las-

kennallisesti noin 22 500 m3ktr) 

Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa haetaan 

- louhinnalle ja murskaukselle siirrettävällä murskauslaitteistolla 

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

a §:n mukaisesti yhteiskäsittelyssä 10 vuodeksi. 

Lisäksi toiminnalle haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaa (MAL 

21 §, YSL 199 §). 

 

1.1. Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §, momentti 1, liite 1, taulukko 2, kohdat 

- 7 c (kiven louhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, 

jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää) 

- 7e (siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää) 
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1.2.   Toimivaltainen lupaviranomainen 

YSA (713/2014) 2 §:n seuraavien kohtien perusteella ympäristöluvanviranomainen on kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen 

- 6 a (kivenlouhimo, jossa kiviainesta käsitellään väh. 50 päivää),  

- 6 b (siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yht. väh. 50 päivää) 

Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian rat-

kaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

2. Hakijan ja laitoksen yhteystiedot 

Hakijan nimi 

Seppälän Kiuaskivi Oy 

Y-tunnus 

1887090–1 

Kotipaikka 

Orivesi 

Yhteyshenkilön nimi 

Saku Seppälä 

Puhelinnumero 

0400 249 276 

Sähköpostiosoite 

murskaus@kiuaskivi.fi 

Postiosoite ja -toimipaikka 

Vedentaustantie 655,  

35220 Eräjärvi 

Toimiala (TOL) 

08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 

Laskutusosoite 

Verkkolaskuosoite (OVT) 003718870901 

Verkkolaskuoperaattori Maventa (välittäjätunnus 003721291126) 

Laitoksen nimi  

Seppälä 

Käyntiosoite 

Seppälänranta 34,  

35220 Eräjärvi 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

pohjoinen    6828350  

itä                  375070 

3. Voimassa olevat luvat ja sopimukset 

Alueella on voimassa 28.1.2011 Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä tois-

taiseksi voimassa oleva ympäristölupa (218/66/661/01/01/2010) kallion louhintaan, louheen 

murskaukseen ja asfalttiaseman toimintaan sekä 2.3.2021 asti voimassa oleva maa-aineslupa 

(219/66/662/01/2010) kallion louhintaan (30 000 k-m3, tasoon + 95, N60). Lisäksi 5.4.2016 on 

myönnetty maa-ainesluvan muutos kallion louhimiseksi osalla ottoaluetta syvemmältä (tasoon 

+ 85, N60), jolloin otettavaksi määräksi muutettiin yhteensä enintään 55 000 k-m3. 
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LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 

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

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. 

(Kuva 1). Hankealueelle johtaa yksityistie. 

4. Tiedot laitosalueen kiinteistöstä 

Louhos sijaitsee kiinteistön 562–440–1–40 (Seppälä) eteläosassa. Kiinteistön pinta-ala on 

43,18 ha ja se on hakijan omistuksessa. Kiinteistörekisteriote ja lainhuutotodistus ovat liitteenä 

2. Kiinteistöstä noin puolet on talousmetsää ja alle puolet peltoa sekä niittyä. Samalla kiinteis-

töllä sijaitsee toiminnanharjoittajan oma asunto sekä vapaa-ajan asunto rannalla.  

Kuva 1. Louhoksen sijainti kartalla likimain (punaisella). Taustakartta: MML, Paikkatietoikkuna, 

Haettu: 13.10.2021. 
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Kiinteistö rajoittuu 11 naapurikiinteistöön sekä Vedentaustantien tiealueeseen, jonka toisella 

puolella sijaitsee osa hakemuksen kohteena olevasta kiinteistöstä. Lisäksi kaksi muuta kiin-

teistöä sijaitsee tiealueen toisella puolella vastapäätä hankekiinteistöä. 

Neljällä naapurikiinteistöllä on pääasiassa peltoa ja/tai talousmetsää. Seitsemällä rajanaapuri-

kiinteistöllä sijaitsee loma-asuntoja ja neljällä rajanaapuri- tai vastapäisellä kiinteistöllä sijaitsee 

asuntoja. Rajanaapurikiinteistöjen omistajat ja kiinteistökartta on esitetty liitteessä 3. 

5. Tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista 

Hankealue on pääosin toiminnassa olevaa kiviaineksen ottoaluetta. Louhimatonta aluetta, jolle 

ottoaluetta nyt haetaan laajennettavaksi, on käytetty työkoneiden ajoreittinä sekä pintamaiden 

varastoalueena. Puusto on poistettu koko ottoalueelta.  

Alueen laajempi ympäristö on vaihtelevaa; pohjoispuolella on runsaasti peltoalueita, itäpuo-

lella, Vedentaustantien toisella puolella suuria metsäalueita ja Eräjärven rannalla loma-asu-

tusta. Lähiympäristössä on räme, jolla kasvaa puita. Ympäröivää maastoa noin 25–30 m kor-

keammalle tasolle kohoaa Iilivuori, jonka juurella louhos sijaitsee ja, joka eristää samalla lou-

hoksen rannan loma-asutuksesta ja etelässä sijaitsevasta tuotantoeläintilasta. (Kuva 2). 

Kuva 2. Suun-

nitelma-alue 

(vihreällä) ja ot-

toalue (punai-

sella) maasto-

kartalla likimain. 

Kiinteistörajat 

ohuella punai-

sella viivalla. 

Kartta: MML, 

Paikkatietoik-

kuna, haettu 

18.10.2021. 
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5.1.  Lähimmät häiriintyvät kohteet 

Alle 300 m etäisyydellä ottoalueesta sijaitsee 2 asuntoa ja 1 loma-asunto. Lähimmät talot ovat 

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

asunto lähimmillään noin 153 m kaakkoon ottoalueen reunasta (kuva 3). Ottoalueesta pohjoi-

seen sijaitsee asunto noin 245 m etäisyydellä. 

Edellä mainittujen lisäksi 500 m säteellä ottoalueesta sijaitsee 8 muuta asuntoa, joista 3 sijait-

see ottoalueesta pohjoiseen ja 3 kaakkoon. Kaksi sijaitsee ottoalueesta etelään (410–420 m 

etäisyydellä) rajanaapurikiinteistöllä ja niiden pihapiirissä on myös maatila, jossa kasvatetaan 

tuotantoeläimiä (305–370 m etäisyydellä). Lisäksi 500 m säteellä ottoalueesta sijaitsee 1 loma-

asunto ottoalueesta kaakkoon ja 8 loma-asuntoa ottoalueesta lounaaseen/länteen, Eräjärven 

rannalla. 

Haetun toiminta-alueen läheisyydessä ei ole kouluja, päiväkoteja, terveydenhoidon laitoksia 

tai vastaavia. Lähin koulu sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Lähimmät häiriintyvät kohteet 300 m ja 500 m vyöhykkeillä ottoalueen (punainen rajaus, liki-

main) rajasta. Vihreä: loma-asunto, sininen: asunto, punainen: hakijan oma asunto. Taustakartta: 

MML, Paikkatietoikkuna, haettu 18.10.2021. 
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5.2.  Kaavoitus ja maankäyttö 

Suunnittelualue sijaitsee voimassa olevan Pirkanmaan 

maakuntakaavan 2040 vaikutusalueella (kuva 4) (Pir-

kanmaan liitto 2017). Kaavassa alue on osoitettu maa-

seutualueeksi. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on 

ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä 

tukevien elinkeinojen käyttöön. Yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaiku-

tuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.  

Hankealue ei sijoitu voimassa tai vireillä olevien asema- 

tai yleiskaavojen alueelle. 

Alueen ympäristössä ei sijaitse muita kiviaineksen otto-

alueita. 

5.3.  Luonnon ympäristö ja suojelukohteet 

Ottoalueelta, myös laajennusosista, puusto on pois-

tettu. Lähiympäristö on pääasiassa kivennäismaata ja 

kuivahkoa tai tuoretta kangasta, jolla kasvaa havu- ja 

sekametsää. Hieman etäämmällä on jonkin verran leh-

tomaista kangasta. Välittömästi ottoalueen itäpuolella 

sijaitsee puustoinen, ojitettu räme. 

Puusto on tiheää suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolella sekä Vedentaustantien itäpuolella, 

lukuun ottamatta hankekiinteistöön kuuluvaa avohakkuualuetta. Puusto on pääosin 11–55-

vuotiasta Luonnonvarakeskuksen kartta-aineiston perusteella. Iilivuoren korkeimmissa osissa 

ja viereisellä suoalueella puusto on hieman vanhempaa. Paikoin Iilivuorella on näkyvissä avo-

kalliota. 

Oriveden rantaosayleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä 2009–2010 (Parkko 

2012) hankealueesta 200–300 m etäisyydellä lännessä ja lounaassa havaittiin liito-oravan yk-

sittäinen papanapaikka (kuva 5). Liito-orava on luokiteltu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi 

(VU). Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoi-

tettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kielletty. Liito-orava on mainitussa liitteessä tarkoitettu laji. Levähdyspaikka 

voi olla kolon tai risupesän lisäksi tiheä kuusi. Lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiseksi 

Kuva 4. Ote Pirkanmaan maakuntakaa-

vasta 2040. Suunnittelualue merkitty liki-

main (punaisella). Lähde: Pirkanmaan 

liitto, karttapalvelu. Haettu 13.10.2021. 
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ja heikentämiseksi voidaan tulkita selvän lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen lisäksi 

kulkuyhteyksien katkaiseminen muihin metsiin. 

 

 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaintoja tai avoimissa ympäristötie-

tojärjestelmissä merkintöjä muista harvinaisista tai suojelluista kasvi- tai eliölajeista tai elinym-

päristöistä (Lajitietokeskus, SYKE Ympäristökarttapalvelu Karpalo). Alueen lajisto arvioidaan 

tavanomaiseksi.  

Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 

-verkoston alueita (SYKE Suojellut alueet, MML, Paikkatietoikkuna). Lähin luonnonsuojelualue 

on Eräjärvessä, ottoalueesta noin 3,2 km etäisyydellä luoteessa, sijaitseva Kaupinsaari 

(YSA204692). Lähin Natura 2000 -alue on noin 3,8 km etäisyydellä idässä sijaitseva Sinivuori 

(FI0329001). 

Kuva 5. Suunnittelualueen (vihreä viiva, sijainti likimain) ja ottoalueen (punainen viiva, sijainti liki-

main) ympäristössä havaitut liito-oravan elinalue (C14) ja papanapaikat (C16, C17, C18). Lähde: Ylä-

kulmassa ote Oriveden rantayleiskaavan luontoselvityksestä 2009–2010 (Parkko 2012) ja ortoku-

vassa (MML, Paikkatietoikkuna 26.10.2021) havaintopaikat sijoitettuna likimain. 
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Suunnittelualue tai sen lähiympäristöt eivät kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvok-

kaisiin maisema-alueisiin (Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päi-

vitysinventointi 2014) eivätkä rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueisiin. Alueella tai sen 

läheisyydessä ei sijaitse muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita eikä suojeltavia ra-

kennusperintökohteita. (Kulttuuriympäristön palveluikkuna, Museo-virasto). 

5.4.  Maa- ja kallioperä 

Maaperä ottoalueella on kalliota (kuva 6). Ottoalu-

een länsi- ja luoteispuolella, mistä alueen vedet 

laskevat Eräjärveen, maaperä on savea.  

Alue ei kuulu arvokkaiksi luokiteltuihin kallioaluei-

siin (Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nyky-

tilan selvitys 2015). Ottoalueen louhimattomalla 

alueella kallio on ohuen (noin 0–30 cm) pintamaa-

kerroksen peittämää ja paikoin avokalliota. Poh-

joisosassa kallioperä on granodioriittia, keskivai-

heilla kiillegneissiä/grauvakkaliusketta/suonigneis-

siä ja eteläosassa pegmatiittigraniittia (GTK, 

Hakku-palvelu, Maaperä 1:20 000 / 1:50 000, 2015 

ja Kallioperä 1:200 000, 2015). Kiuaskiveksi jalos-

tettavaa kalliota sijaitsee ottoalueen laajennus-

osissa. Muu kiviaines soveltuu maarakentamiseen. 

Jo avattu ottoalue on luoteiskulmassa tasossa +85 

ja muilta osin tasossa +95 (Liite 6 Nykytilanne-

kartta). Eteläreunan laajennusalueella maasto on 

länsipäässä tasossa +102 ja kohoaa itäpäähän ta-

soon +118, josta se laskee jälleen kaakkoisreunan laajennusalueen pohjoispäähän tasoon 

+105. Ottoalue ei ulotu Iilivuoren korkeimpiin osiin.  

Lähin asunto pohjoisessa (muu kuin hakijan oma asunto) sijaitsee noin tasolla +98. Sen ja 

ottoalueen välisellä alueella maasto nousee tasolle +103…+107. Ottoalueen ja lännessä si-

jaitsevien loma-asuntojen väliin jää myös pääosin vähintään +107 tasolle kohoava maasto. 

Ottoalueen pohjoisosan ja muutaman lännessä sijaitsevan asunnon välillä on kohta, jossa 

maasto on korkeimmillaan tasossa +101, mutta ottoalueen pohjoisosa on jo louhittu vähintään 

tasoon +95, joten louhinta syvemmälle, kuten myös murskaus, tapahtuvat montussa, jolloin 

ottoalueen jyrkänne ehkäisee länteen suuntautuvaa melua. Etelässä sijaitsevien asuntojen ja 

Kuva 6. Hankealueen (likimain, punainen 

viiva) maaperä on kalliota. Lähde: GTK, 

Maaperäkartta 1:20 000. Haettu Paikka-

tietoikkunasta 21.10.2021. 
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ottoalueen välissä sijaitseva Iilivuori kohoaa noin tasolle +130. Lähin kaakossa sijaitseva loma-

asunto sijaitsee noin tasolla +106 ja maasto ottoalueen ja loma-asunnon välissä on noin tasolla 

+104,5. (Kuva 7). 

 

5.5.  Pintavedet 

Hankealue sijoittuu Uiherlanjoen kolmannen jakovaiheen valuma-alueeseen (35.726) Koke-

mäenjoen (35) -päävesistössä. Noin 400 m etäisyydellä ottoalueesta länteen sijaitsee Eräjärvi 

ja noin 300 m etäisyydellä ottoalueesta kaakkoon, Vedentaustantien toisella puolella, sijaitsee 

pieni Iilijärvi (0,33 km2). Ympäristössä ei ole muita vesistöjä. 

Kuva 7. Suunnitelma-alue (likimain, vihreä viiva) ja ottoalue (likimain, punainen viiva) rinne-

varjostuskartalla. Lähde: MML, Peruskarttarasterin korkeus ja rinnevarjostus, haettu 

21.10.2021. 
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Pintavesien virtausmallitarkastelun perusteella ottoalueen vedet laskevat peltoalueen avo-ojia 

pitkin Joensuunsuonojaan, joka laskee Eräjärven Savilahteen (kuva 8). Laskuojan pituus otto-

alueelta Eräjärveen on noin 450 m. Ottoalueen kaakossa sijaitsevan laajennusosan pintavesiä 

saattaa nykytilassa laskea itään Vedentaustantien sivuojaan ja siitä edelleen Eräjärven eteläi-

sempään Tounamaanlahteen. 

Kuva 8. Hankealueen (likimain; ottoalue punainen paksu viiva ja suunnittelualue vihreä paksu viiva) 

vedet laskevat Joensuunsuonojaan (siniset nuolet) ja edelleen Savilahteen. Kaakkoisosan pintavesiä 

saattaa nykytilassa laskea itään Vedentaustantien sivuojaan ja edelleen Tounamaanlahteen. Punaiset 

ohuet viivat ovat kiinteistörajoja. Ohuet vihreät, siniset ja keltaiset viivat esittävät kyseisten kohtien ja 

ojien valuma-alueiden laajuuksia. Lähde: MML ortokuva ja Suomen metsäkeskus Pintavesien virtaus-

malli, yläpuolinen valuma-alue, ha. Haettu 25.10.2021. 
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Eräjärvi on pinta-alaltaan noin 8,4 km2 ja se on keskisyvyydeltään 2,1 m. Keskimääräinen ve-

den viipymä järvessä on 2,8 vuotta. Sen pinta on kartta-aineiston perusteella noin tasolla 

+87…+88. Järven suurimmaksi osaksi metsästä koostuva valuma-alue on kooltaan 62 km². 

Lähivaluma-alueella harjoitetaan voimaperäistä maataloutta, mikä vaikuttaa järven tilaan. Pel-

tojen osuus valuma-alueesta on noin 20 %. 

Eräjärven vedenlaatua on tutkittu jo pitkään. Sitä voidaan pitää rehevöityneenä. Syvänteissä 

esiintyy hapettomuutta talvi- ja kesäkerrostuneisuuden aikana, mikä aiheuttaa ajoittain sisäistä 

kuormitusta, joka lisää järven rehevöitymishaittoja. Eräjärven kuormitusselvityksessä ja kun-

nostussuunnitelmassa 2012 (KVVY ry) todetaan, että järven tilaa voidaan parantaa pysyvästi 

vain, jos valuma-alueelta tulevaa fosforikuormitusta pystytään vähentämään. Pääpaino tulisi 

olla pelto-ojien vesiensuojelussa esimerkiksi laskeutusaltailla ja kynnyspohjapadoilla. Vesien-

hoidon toimenpideohjelmassa 2022–2027 (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen ympäristövastuualueen toimialue) Eräjärven ekologinen tila on ollut tyydyttävä vuonna 

2013 ja edelleen vuonna 2019. Järven hyvää ekologista tilaa tavoitellaan vuoteen 2027 men-

nessä. 

5.6.  Pohjavedet 

Hankealue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesi-

alue, Hirtolahti (0456202, 1-luokka) sijaitsee yli 6 km etäisyydellä ottoalueesta luoteeseen. 

Toiminta-alueella ei ole havaittu pohjavettä. Lähialueella ei ole tiedossa olevia talouskaivoja. 

5.7. Melu, tärinä ja liikenne 

Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita melua tai tärinää aiheuttavia toimintoja. Liikenne 

alueella on vähäistä. Vedentaustantien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2020 on 

ollut 70 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on ollut keskimäärin 2 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rehev%C3%B6ityminen
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LAITOKSEN TOIMINTA 

6. Yleiskuvaus toiminnasta  

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. Ottomäärä on kymmenen vuoden 

aikana yhteensä 225 000 m3ktr, jolloin laskennallinen vuotuinen 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 ki-

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

Ainekset murskataan montun pohjalla ja käsitellyt ainekset sijoitetaan varastoalueelle kasoi-

hin, joista ne kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. Louhintaa ja murskausta arvioidaan teh-

tävän 1–2 kuukauden aikana vuodessa. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa kiuaskiviä sekä 

murskeita maarakentamiseen. 

Tarkemmat tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa (Liite 4). Nykytilanne ja asemapiirros on 

esitetty liitteessä 6, lopputilannekartta liitteessä 7 ja leikkauspiirrokset liitteessä 8. 

7. Toiminnan aloittamisajankohta 

Toimintaa jatketaan tämän hakemuksen mukaisesti yhteisluvan tultua lainvoimaiseksi tai kun 

sille myönnetään YSL 199 § ja MAL 21 § mukainen aloittamislupa. Toiminnan jatkamisen vii-

västyminen aiheuttaisi hakijalle taloudellisia menetyksiä. 

Ottoalue sijoittuu edelleen samalle kiinteistölle ja se on pääosin aluetta, jolla ottaminen on jo 

aloitettu. Myöhemmin metsittynyt jyrkänteiden ympäröimä tai lammikoksi muodostunut alue 

sopii hyvin ympäristöönsä ja luo sinne monimuotoisuutta. Toiminta-alue sijoittuu ja toiminta 

järjestetään hakemuksessa esitetyllä tavalla. Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen 

ehtoja.  

Mikäli lupaa ei myönnetä, alue siistitään, laitteistot poistetaan ja alueen reunoille varastoidut 

pintamaat hyödynnetään kasvualustan palauttamiseksi. Toiminnan aloittaminen ei edellä mai-

nituista syistä tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

Toiminnalle on jo asetettu voimassa olevan luvan mukainen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama 

vakuus. Hakija esittää, ettei toiminnan aloittamiselle aseteta vakuutta, koska toiminta jatkuu 
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ilman suuria muutoksia aikaisempaan toimintaan. Suurin muutos on ottotason syventäminen. 

Ottoalueen pinta-alaa laajennetaan vain vähän (noin 0,4 ha) ja laajennusosat louhitaan vasta 

viimeisessä vaiheessa. 

8. Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti 

Toimintaprosessiin kuuluvat laajennusalueelta pintamaiden kuorinta, louhinta (poraus, räjäy-

tys ja rikotus), varastointi ja jalostaminen (murskaus, pulverointi, seulonta) myytäviksi tuot-

teiksi, kuormaus ja kuljetus. 

Koko 10 vuoden toiminta-aikana murskattava alueelta louhittu kiviainesmäärä on enintään 

noin 607 500 tn (kun kerroin on 2,7), jolloin vuodessa louhitaan ja murskataan laskennallisesti 

noin 60 750 tn. Taulukossa 1 on esitetty tuotantokapasiteetti sekä keskimääräinen ja maksi-

mituotanto. 

 

Taulukko 1. Tuotantokapasiteetti ja arvioitu tuotantomäärä. 

Tuote Tuotantokapasiteetti (tn/pvä) Arvioitu vuosituotanto (tn/v) 

 Keskimäärin Enintään Keskimäärin Enintään 

Murske 3 000 5 000 60 750 83 000 

 

8.1. Laitteistot, rakenteet, varastointi ja tukitoiminnot 

Pintamaat on pääosin poistettu koko hankealueelta. Laajennusalueen reunoilla on hieman 

pintamaata (noin 600 m3), jotka poistetaan ja kuoritaan oton edetessä. Maa-ainekset varastoi-

daan ottoalueen kaakkoisreunaan aikaisemmin varastoitujen pintamaiden yhteyteen. Kaak-

koisreunan laajennusalueella pintamaista rakennetaan noin 6–7 m korkea valli lähimmän va-

paa-ajan asunnon suuntaan. 

Porauksessa käytetään tela-alustaisia, pölynkeräyslaitteistolla varustettuja poravaunuja. Loh-

kareet rikotetaan tarvittaessa ennen murskausta kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä 

iskuvasaralla. Jyrkänteiden yläreunaan rakennetaan teräsverkkoaidat. Ennen niiden rakenta-

mista jyrkänteet merkitään lippusiimoin ja varoitustauluin. 

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

jalle mahdollisimman lähelle rintausta. Laitoksen kokoonpano määräytyy kiviaineksen ominai-

suuksien ja tuotettavan lajitteen mukaan. Irrotettu kiviaines siirretään murskaukseen kaivinko-

neella tai pyöräkuormaajalla.  
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Murskeet varastoidaan lajikkeittain varastoalueella suunnitelma-alueen luoteisosassa 7–15 m 

korkeissa kasoissa. Hienojakoisimpien ainesten varastokasat pyritään sijoittamaan suojaisam-

piin kohtiin. Varastokasojen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja kierto mah-

dollisimman nopeana. 

Silloin, kun alueella louhitaan ja murskataan, työkoneet pysäköidään yöajaksi louhosalueelle 

tai halliin, missä myös kaluston pesu ja pienimuotoiset huollot tehdään. Rakennuksen jäteve-

det johdetaan öljynerottimella varustetun kaivon kautta jätevesiverkkoon. Työkoneet tanka-

taan säiliöautosta louhosalueella tai hallissa. Säiliöauto on varustettu ylivuodonestolla sekä 

tarvittavilla suojavarusteilla. 

Työn aikana alueella on tarvittaessa toimisto- ja taukotiloina varastokontteja.  

8.2.  Alueen jälkihoito 

Ottotoiminnan päättyessä montun ympäristö maisemoidaan varastoiduilla pintamailla. Lou-

hittu monttu joko maisemoidaan verhoilemalla se maa-aineksella tai mikäli sinne kertyy vettä, 

annetaan sen muodostua lammikoksi ja lammen pohjoispuolelle avataan laskuoja. Ottoalueen 

jyrkänteet aidataan pysyvällä teräsverkkoaidalla. 

Ympäristön taimettumisen annetaan tapahtua luontaisesti metsäisen ympäristön vaikutuk-

sesta. Mikäli siemennys ei ole tuottanut riittävää tulosta 2–3 vuoden kuluessa maisemoinnin 

päättymisestä, istutetaan alueelle sekametsää 2300 tainta/ha tai kylvetään puunsiemeniä noin 

0,5 kg/ha. 

8.3. Toiminnan ajankohta 

Toiminta on urakkaluonteista. Louhintaa ja murskausta arvioidaan tehtävän 1–2 kuukauden 

aikana vuodessa kysynnän mukaan. Räjäytyksiä on toiminta-aikana 1–2 kertaa kahdessa vii-

kossa. Toimintaa ei ole viikonloppuisin eikä arkipyhinä. Toiminta-ajat on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Suunnitellut toiminta-ajat. Toimintaa ei ole arkipyhinä. 

Toiminto Toimintapäivät Päivittäiset toiminta-ajat 

Vastaanotto, kuormaaminen ja kuljetus ma – pe 6–22 

Rikotus ja räjäytys ma – pe 8–18 

Poraaminen ma – pe 7–21 

Murskaus, seulonta, muu käsittely ma – pe 6–22 
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9. Tuotannossa käytettävät kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät 

aineet, niiden varastointi ja säilytys sekä kulutus ja veden käyttö 

Työkoneiden tankkaus hoidetaan säiliöautosta hallissa tai tarpeen vaatiessa louhoksessa. Säi-

liöauto on varustettu ylivuodonestolla sekä tarvittavilla suojavarusteilla. Murskain tankataan 

aina louhinta-aikoina louhoksessa. Laitoksessa on kiinteä aggregaatti, jossa on kaksivaippai-

nen polttoainesäiliö sekä varusteet maaperän suojaamiseksi. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan 

siinä kerrallaan enintään 5–10 tn. 

Työkoneiden ja murskaimen pienimuotoiset huoltotoimenpiteet hoidetaan joko hallissa tai tar-

vittaessa louhoksessa. Louhoksessa niiden aikana maaperä suojataan muovikalvolla, joka on 

päällystetty hiekalla tai imeytysmatolla. Huollon yhteyteen varataan lisäksi imeytysmateriaalia.  

Hydrauliikka- ja voiteluöljyjä varastoidaan asianmukaisissa säiliöissä tiivispohjaisessa, reunoil-

taan korotetussa tilassa varastorakennuksessa. Työkoneiden ja öljyjen käsittelyssä noudate-

taan erityistä huolellisuutta.  Säiliöiden läheisyyteen varataan imeytysainetta ja niiden sekä 

suojarakenteiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. 

Toiminnassa käytettävän polttoöljyn, voiteluöljyn ja räjähdysaineiden määrät on esitetty tau-

lukossa 3. Työkoneiden kevyen polttoöljyn kulutus on noin 0,42 litraa tuotettua kiviainestonnia 

kohden. 

Räjäytysaineena käytetään sellaista emulsioräjähdeainetta, joka sisältää mahdollisimman vä-

hän typpeä. Aine tuodaan erikseen kutakin räjäytyskertaa varten ja se käytetään samana päi-

vänä.  

Jätteet kerätään avolavoille ja tarvittaessa omiin suljettuihin astioihinsa. Jätehuoltopisteessä 

on betonialusta. 

 

Taulukko 3. Käytettävät raaka-aineet. 

Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus 

tn/v 

Maksimikulutus tn/v 

Kalliolouhe 60 750 83 000 

Kevyt polttoöljy 21 28 

Räjähdysaineet 6 8 

Voiteluöljy 0,5 1,5 

 

Toiminnassa käytetään vettä tarvittaessa alueen sisäisten kulkureittien, varastokasojen ja 

murskausprosessin kasteluun pölyämisen estämiseksi. Pölynsidontaan käytetään alueelle 
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kerääntyneitä hulevesiä tai tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliöautossa. Työkoneita ei pestä 

suunnittelualueella. 

10.  Energian käyttö 

Murskauslaitokseen kuuluu kevyellä polttoöljyllä käyvä aggregaatti. Polttoaineiden käyttö mu-

kaan lukien energian kokonaiskulutus tuotetulle kalliomurskeelle (kuormattuna) on noin 6 

kWh/t. 

Energiankäytön tehokkuutta pyritään parantamaan käyttämällä toiminnassa nykyaikaista tek-

niikkaa sekä pitämällä laitteisto ja työkoneet huollettuina. 

11.  Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet 

Yleisesti ottaen kiviainestoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Kiviainestoiminnalle 

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

suuksia voi päätyä maaperään. Riskit arvioidaan sellaisiksi, että niihin voidaan varautua ylei-

sesti 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 le-

viäminen saadaan rajoitettua suojatuille alueille, joista pilaantunut maa-aines saadaan kerättyä 

pois. Alueelle on varattu imeytystarvikkeita vuotojen ensitorjuntaan. Murskauslaitos sijoitetaan 

kalliopohjalle louhokseen ja siinä on varusteet maaperän suojaamiseksi. Mikäli työkoneita tan-

kataan louhoksessa ja lähistölle varataan imeytysainetta. Säiliöauto on varustettu ylivuo-

donestolla sekä tarvittavilla suojavarusteilla. Mahdolliset vuodot eivät pääse valumaan suo-

raan maaperään, eivätkä hulevedet levitä mahdollisia vuotoja. 

Louhinta-alueen jyrkistä rintauksista varoitetaan varoitusnauhoilla sekä kylteillä. 

Häiriötilanteessa toiminta keskeytetään, kunnes häiriö on poistettu ja vahinkoja estäviin toimiin 

ryhdytään välittömästi. Ensitorjunnan jälkeen merkittävästä ympäristövahingosta tiedotetaan 

välittömästi palo- ja pelastuslaitokselle sekä viranomaisille. 

12.  Liikenne ja liikennejärjestelyt 

Jalostetut tuotteet kuljetetaan alueelta Seppälänrannan yksityistietä ja edelleen Vedentaus-

tantietä (14227) pitkin pohjoiseen tai etelään. Molemmat tiet ovat päällystämättömiä. Yksityis-

tietä kastellaan tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi.  
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Kuorma-autokuljetuksia on 1–5 käyntiä vuorokaudessa. Lisäksi työntekijöiden kulku aiheuttaa 

vähäistä henkilöautoliikennettä. Liikenne ajoittuu laitoksen toiminta-aikoina arkipäiville klo 6–

22 väliselle ajalle. Kuljetukset eivät aiheuta lisäystä vuoden 2020 raskaan liikenteen määriin 

(keskimäärin 2 ajoneuvoa/vrk), sillä toiminta jatkuu samanlaisena. 

13.  Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

Hakijalla ei ole sertifioitua ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Hakija katsoo omaavansa 

riittävän asiantuntemuksen hakemuksessa esitetyn toiminnan harjoittamiseen. Tarvittaessa 

toiminnan kehittämiseen palkataan ulkopuolista asiantuntija-apua. 

14. Louhinnan ja murskauksen sijoittuminen 

Osa suunnitelman mukaisesta ottoalueesta sijaitsee alle 300 m etäisyydellä asutuksesta; 2 

asunnosta ja 1 loma-asunnosta. Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kiven-

louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Vna800/2010) muutoksen 

(314/2017) 3§:n mukaisesti kivenlouhimo, jolla on ollut ympäristölupa 16 päivänä syyskuuta 

2010, ja kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 m päähän häiriöille alttiista kohteesta 2 

momentissa tarkoitetulla tavalla, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurskaamon 

toiminnan rakennukseen tai kivenmurskaamossa taikka kivenlouhimossa muita teknisiä kei-

noja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alttiissa kohteessa ai-

heudu 7 §:ssä tarkoitetut melutason ohjearvot ylittävää melua ja että 5 §:ssä tarkoitetut ilman-

laadun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä. 

Louhoksella on ollut 16.9.2010 toistaiseksi voimassa oleva Oriveden kaupungin ympäristölau-

takunnan myöntämä ympäristölupa sekä 25.1.2001 myöntämä maa-aineslupa, joka on ollut 

voimassa 3.3.2011 asti. Ensimmäinen maa-aineslupa alueelle on myönnetty 29.3.1994. Lou-

hos on ollut toiminnassa siitä lähtien ja toiminnalla on ollut aina voimassa oleva ympäristölupa. 

Toimenpiteet melutason ohjearvojen ja ilmanlaadun raja-arvojen ylittymisen ehkäisemiseksi 

on esitetty seuraavissa kappaleissa. 
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YMPÄRISTÖKUORMITUS 

15.  Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta 

Toiminnan ilmaan joutuvat päästöt muodostuvat eri työvaiheissa aiheutuvasta pölyämisestä 

sekä kaluston pakokaasupäästöistä. Tuotannon määrään suhteutetut päästöt on esitetty tau-

lukossa 4. 

 

Taulukko 4. Alueelta louhitun kiviaineksen (60 750 tn/v) käsittelyn vuotuiset ilmaan kohdistuvat pääs-

töt. Arvioinnissa on käytetty VTT:n Lipasto-tietokannan päästökertoimia työmaakoneille 2016 (pyörä-

kuormaaja ja murskaimen osalta siirrettävät dieselkäyttöiset työkoneet, dieselgeneraattorit). 

 Päästöt 

Hiukkaset sis. pöly 0,08 tn/v 

Typen oksidit (NOx) 1,04 tn/v 

Rikkidioksidi (SO2) <0,001 tn/v 

Hiilidioksidi (CO2) 132 tn/v 

 

Pölyämistä aiheutuu poraamisesta ja räjäytyksistä, murskaamisen ja seulonnan eri vaiheista, 

materiaalin siirtelystä, kuormaamisesta, kuljetuksista sekä varastokasoista. Päästöjen suuruus 

riippuu materiaalin vesipitoisuudesta, tuulioloista ja vuodenajasta. Pölylaskeuma on merkittä-

vää yleensä vain toiminta-alueella. 

Pölyn syntymistä ja leviämistä ehkäistään teknisin ja toiminnan sijoitteluun liittyvin ratkaisuin. 

Porauskalusto on varustettu pölynkeräyslaitteilla. Murskauslaitoksessa pölyn leviäminen ym-

päristöön on estetty kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölyn-

lähteet peittein ja koteloinnein. Murskain sijoitetaan aina alimmalle mahdolliselle tasolle kal-

liorintauksen suojaan. Materiaalien pudotuskorkeudet pidetään mahdollisimman pieninä ja 

ajonopeudet laitosalueella alhaisina. 

Ottoalueen jyrkänteet, pintamaakasat, varastokasat, ympäröivä kasvillisuus sekä kumpuileva 

maasto ehkäisevät murskauspölyn leviämistä. Hienojakoiset varastokasat sijoitetaan mahdol-

lisimman tuulelta suojaisaan paikkaan. Tarvittaessa varastokasoja ja alueen sisäisiä ajoreittejä 

sekä ajoneuvojen kuormia kostutetaan vedellä pölyämisen ehkäisemiseksi. Seppälänrannan 

yksityistietä kastellaan tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi. Pölyntorjuntaan käytetään en-

sisijaisesti alueelle kertyviä hulevesiä tai tarvittava vesi tuodaan säiliöautolla. 
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Ilmanlaadun vuorokausiraja-arvo hengitettäville hiukkasille (PM10) on 50 μg/m3 (Vna 

79/2017). Ilmanlaatuasetuksen (VNA 711/2001) mukaisten raja-arvojen ylittyminen murs-

kaustoiminnan vaikutuksesta on epätodennäköistä lähelläkin murskausaluetta (SYKE 2010). 

Tielaitoksen mukaan riittävä suojaetäisyys murskaamisesta aiheutuvan pölyleijuman osalta on 

suurimmillaankin 300 m lähimpään häiriytyvään kohteeseen (Tielaitos 1994).  

Seppälän Kiuaskivi Oy:n louhoksessa louhinta ja murskaus sijoittuvat erityisesti jo olemassa 

olevien jyrkänteiden vuoksi varsin hyvin suojattuihin olosuhteisiin. Murskaus tehdään pääosin 

korkeiden seinämien (6–33 m) ympäröimässä montussa. Lähimmän loma-asunnon suuntaan 

kaakkoon, jyrkänteen korkeus on aluksi, ottotasolla +95, noin 10–17 m ja lopuksi, ottotasolla 

+85, noin 20–27 m. Lisäksi hankealueen kaakkoiskulmaan rakennetaan noin 6–7 m korkea 

maavalli pintamaa-aineksista ehkäisemään pölyn ja melun leviämistä erityisesti laajennusosan 

louhimisen aikana, jolloin louhinta tapahtuu hetkellisesti luonnontilaisen maanpinnan tasossa. 

Pohjoisessa, toimijan oman asunnon suunnassa, sekä koillisessa, toiseksi lähimpänä sijaitse-

van asunnon suunnassa, on asuntojen ja ottoalueen välissä luontaisesti kumpuilevaa maastoa, 

mikä ehkäisee melu- ja pölyvaikutuksia. Lisäksi ottoalueiden laajennusalue ei sijoitu niiden 

suuntaan, vaan louhinta ja murskaus tapahtuvat montun pohjalla. 

Oksidipäästöt minimoidaan käyttämällä asianmukaista tekniikkaa työkoneissa ja murs-

kaimessa. Laitteiden ja kaluston sekä niiden suojausten kuntoa tarkkaillaan ja ne pidetään 

huollettuina. 

16.  Tiedot melusta ja tärinästä  

Toiminnassa melua syntyy pääosin porauksesta, räjäytyksistä, suurten louhekappaleiden 

rikotuksesta sekä murskauksesta. Materiaalin siirtelystä sekä kuormauksista ja kuljetuksista 

johtuvat melupäästöt ovat vähäisempiä. 

Rikotusta tehdään montun pohjalla ajoittain, kun ylisuuria kappaleita on kertynyt tarpeeksi.  

Räjäytyksistä ja rikotuksesta aiheutuva melu on impulssimaista. Räjäytyksistä syntyvä melu on 

voimakasta, mutta lyhytkestoista (1–2 sekuntia) ja kertaluontoista. Räjäytyksen yhteydessä 

syntyvästä melusta merkittävin on räjäytyksestä varoittavat merkkiäänet. 

Varoitusmerkkiääniä, joiksi myös työkoneiden peruutusmerkkiäänet luokitellaan, ei luokitella 

varsinaisesti meluksi. Porausmelu on tasaista, korkeataajuista ja vaimenee nopeasti, eikä näin 

ollen leviä kauas. Murskauksesta aiheutuva melu on osin impulssimaista, osin tasaista. 

Kuormauksesta ja kuljetuksista aiheutuva melu on tasaista ja huomattavasti vaimeampaa kuin 

murskauksen melu. 

Melua vähennetään toimintojen sijoittelulla (louhoksen pohjalle) sekä tarvittaessa laitteiston 

koteloinnein. Porauksesta aiheutuvaa melua vähennetään käyttämällä porauslaitteiston 
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ympärillä suojauksia. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle louhittua 

kallioseinämää melun kantautumisen vähentämiseksi.  

Louhoksen ja pohjoisessa sekä koillisessa lähimpänä sijaitsevien asuntojen välissä maastossa 

on mäkiä, jotka ehkäisevät melun leviämistä. Lähimmän loma-asunnon suuntaan kaakkoon 

rakennetaan pintamaista noin 6–7 m korkea meluvalli. Suurin osa toiminnasta tapahtuu jo 

olemassa olevien korkeiden jyrkänteiden suojassa louhoksen pohjalla. 

Aiheutuvan melun arvioidaan jäävän alle päiväajan ohjearvon (taulukko 5) lähimmissä häiriin-

tyvissä kohteissa. 

 

Taulukko 5. Valtioneuvoston päätös (993/92) melun yleisistä ohjearvoista. 

Melun keskiäänitason  

LAeq enimmäisarvo 

 Päivällä  

klo 7–22 

Yöllä  

klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja nii-

den välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia pal-

velevat alueet 

 55 dB 50 dB 

Uudet asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalu-

eet taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 

 55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalu-

eet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 

 45 dB 40 dB 

 

Tärinää aiheutuu räjäytyksistä, murskauksesta ja kuljetuksista. Murskauslaitoksen tärinä 

kohdistuu laitoksen välittömään läheisyyteen, kuljetusten tärinä ulottuu noin 10–15 m 

etäisyyteen kuljetusteiden varsilla. 

17.  Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista  

Toiminnasta ei normaalitilanteessa synny maaperään tai pohjaveteen kohdistuvia päästöjä. 

Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Mahdolliset päästöt liittyvät onnet-

tomuus-, häiriö- ja vahinkotilanteisiin, joissa poltto- ja voiteluaineita tai kaluston hydrauliikka-

öljyjä voi päätyä maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Varo- ja suojausmenetelmiä noudat-

tamalla toiminnasta ei ole välitöntä vaaraa maaperälle tai vesistöille.  

Murskain sijoitetaan kalliopohjalle ja siinä on kaksivaippainen polttoainesäiliö sekä varusteet 

maaperän suojaamiseksi. Säiliöauto, jolla työkoneita tankataan, on varustettu ylivuodonestolla 

sekä tarvittavilla suojavarusteilla. Alueelle varataan lisäksi imeytysainetta vuotojen leviämisen 

estämistä ja keräämistä varten. Toiminnassa käytettävää kalustoa ei pestä eikä huolleta alu-

eella, vaan hallissa, jossa on öljynerotin. Mikäli pienimuotoisia huoltotoimenpiteitä joudutaan 
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hoitamaan louhoksessa, maaperä suojataan muovikalvolla, joka on päällystetty hiekalla tai 

imeytysmatolla. Säiliöiden ja suojarakenteiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Koneet ja 

laitteet pidetään huollettuina ja niiden toimintaa tarkkaillaan vikojen ja vuotojen havaitse-

miseksi. 

Räjäytysaineiden sisältämiä nitraattiyhdisteitä vapautuu louhinnassa ympäristöön aina jonkin 

verran. Niiden määrää minimoidaan oikealla panostuksella. Lisäksi louhintatöihin käytetään 

emulsioräjähteitä, jolloin typpiyhdisteiden liukeneminen räjähdysaineesta panostuksen aikana 

vähenee. Ne myös palavat puhtaammin eli reagoimatonta räjähdysainetta jää vähemmän lou-

heeseen. Louhinta suoritetaan siten, ettei se aiheuta alla olevaan kallio- tai maaperään sellai-

sia muutoksia, kuten halkeamia tai ruhjeita, joista saattaa olla haittaa alueen pohjavedelle tai 

ympäristölle.  

17.1. Hulevesien käsittely 

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

hittu tasoon +85. Osa hulevesistä imeytyy louhoksen murskepohjaan ja varastokasoihin, osa 

haihtuu ilmaan. Kun alueella louhitaan, kertyneet vedet pumpataan vähitellen ottoalueen poh-

joispuolella sijaitsevaan ojaan. Suurin osa kiintoaineksesta laskeutuu louhoksen pohjalle ja jää 

monttuun. Tarvittaessa kertynyt liete tyhjennetään ottoalueen reunoille pintamaakasojen va-

rastointialueelle ja hyödynnetään lopuksi maisemoinnissa. Ojassa osa vesistä imeytyy maas-

toon ja ylivaluma laskee peltoalueen sivuojaa pitkin Joensuunsuonojan loppupäähän ja siitä 

edelleen Eräjärveen (kuva 7). Monttuun kertyviä vesiä käytetään tarvittaessa murskauspro-

sessin ja varastokasojen kasteluun, mikä vähentää alueelta poistuvaa vesimäärää. 

18. Tiedot syntyvistä jätteistä 

Toiminnassa syntyy jäteöljyä noin 500 l vuodessa ja muita vaarallisia jätteitä (esim. kiinteät 

öljyiset jätteet, akut ja paristot) noin 0,3 tn vuodessa. Vaaralliset jätteet kerätään varastora-

kennukseen asianmukaisesti merkittyihin suljettuihin astioihin ja toimitetaan mahdollisimman 

pian käsittelylaitokseen, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. Niitä ei sekoiteta keskenään 

eikä altisteta sääolosuhteille ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan varovaisuutta. Vaarallisten 

jätteiden kuljetuksista laaditaan siirtoasiakirja ja niiden määristä ja kuljetuksista pidetään kir-

jaa. 

Rautaromua syntyy noin 1 tn vuodessa ja se toimitetaan kierrätykseen. Toiminnassa syntyy 

vähäisiä määriä sekajätettä. Jätteet kerätään jäteastiaan ja kuljetetaan laitokseen, jolla on lupa 

niiden vastaanottamiseen. 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma on hakemuksen liitteenä 5. 
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19. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta par-

haiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta 

Kiviainestuotannolle ei ole laadittu Euroopan Unionin sisäistä parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan vertailuasiakirjaa (BREF Best Available Techniques Reference Document), mutta toiminta 

on suunniteltu siten, että se vastaa soveltuvin osin Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa 

"Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa" 

(2010) esitettyjä kiviainestuotannon parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja ympäristön kannalta 

parhaita käytäntöjä julkaisussa. Lupahakemuksen mukainen toiminta on myös valtioneuvos-

ton asetuksen 800/2010 mukaista. 

Alueen kalliokiviaineksen otto on suunniteltu siten, että ottoalue hyödynnetään mahdollisim-

man tehokkaasti. Toiminnassa käytetään nykyaikaista kalustoa ja se toteutetaan siten, että 

toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta pyritään vähentämään mahdollisimman tehok-

kaasti teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisilla menetelmillä. Energian käytön tehok-

kuutta pyritään lisäämään pitämällä kuljetusreitit mahdollisimman lyhyinä. 

Toiminnan aiheuttamien päästöjen syntymistä ja leviämistä estetään alalla vakiintuneilla ja 

käyttökelpoisiksi todetuilla menetelmillä. Mahdolliset riskit ja onnettomuusvaarat on tunnis-

tettu ja niiden tapahtumisen sekä ennalta ehkäisemiseen on varauduttu. Toiminnasta pidetään 

kirjaa ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tarkkaillaan. 

 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

20.  Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

Merkittävimmät toiminnasta aiheutuvat vaikutukset lähiympäristöön ovat louhinta- ja 

murskausjaksojen aikaiset ajoittaiset melu-, tärinä ja pölyvaikutukset. Vaikutukset kohdistuvat 

pääasiassa laitosalueeseen ja niitä voidaan estää ja rajoittaa toimintojen suunnittelulla ja 

sijoittelulla. Toimintaa on lisäksi vain osan aikaa vuodesta. Kun toiminta alueella on päättynyt, 

vaikutukset lakkaavat lukuunottamatta alueen sisäisiä muutoksia maisemassa ja maaperän 

muodoissa. Kasvupaikat palautuvat jälkihoitotoimenpiteillä niissä osissa, jotka verhoillaan pin-

tamailla ja annetaan taimettua. Mahdollinen monttuun muodostuva lampi luo alueelle moni-

muotoisuutta. 
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20.1. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ihmisten terveyteen. Pöly- ja meluvaikutukset voivat 

vaikuttaa negatiivisesti viihtyisyyteen toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä, mutta vai-

kutuksia on vain vähän aikaa vuodesta, kun louhintaa ja murskausta tehdään vain noin 1–2 

kuukauden aikana vuodessa. Lähiympäristössä ei ole erityisen herkkiä kohteita. Koska toi-

minta jatkuu pääosin samanlaisena, kuin jo vuosia, vaikutukset pysyvät samankaltaisina, eikä 

pölystä tai melusta arvioida siten aiheutuvan merkittävää haittaa uudenkaan luvan myötä. 

20.2. Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön 

Toiminnalla ei arvioida olevan pysyviä haitallisia vaikutuksia luontoon eikä luonnon monimuo-

toisuuteen. Hankealueelta puusto on poistettu ja maaperä on toiminnan muokkaamaa. Alu-

eella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu harvinaisia tai muuten suojelua vaativia 

luontokohteita ja lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat etäällä. 

Hakemuksen mukaisella toiminnalla tai hankealueen laajentamisella ei arvioida olevan mer-

kittävää haitallista vaikutusta liito-oravaan hankealueen melko pienen pinta-alan ja toiminta-

jaksojen lyhyen keston vuoksi ja koska laajennettavat osat sijoittuvat olemassa olevan otto-

alueen reunalle ja pääosin alueelle, joka on ollut työkoneiden ajoreitti. Ottoalueen laajentami-

nen ei katkaise liito-oravan kulkureittejä. 

Luontovaikutukset kohdistuvat lähinnä ottoalueeseen, jonka alueelta kasvupaikat ja elinympä-

ristöt on väliaikaisesti menetetty jo aikaisempien lupien aikana. Toiminnan loputtua vaikutuk-

set lakkaavat ja alue maisemoidaan. 

Tärinävaikutusten osalta vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Vaikutusalueella ei 

ole tärinälle herkkiä rakennuksia tai rakenteita eikä herkkiä laitteistoja. Alueen läheisyydessä 

ei sijaitse myöskään suojeltavaa rakennuskantaa tai muinaisjäännöksiä. 

20.3. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Toiminnalla ei suunnitelman mukaisesti toteutettuna arvioida olevan merkittäviä vesistövaiku-

tuksia. Alueen valunta ei kasva merkittävästi ottotoiminnan laajennusalueen melko pienen 

pinta-alan vuoksi ja koska pintamaakerros kallion päällä on ollut jo lähtökohtaisesti varsin ohut. 

Alueen hulevedet imeytyvät osittain toiminta-alueelle, varastokasoihin ja haihtuvat ilmaan. 

Muutoin vedet jäävät louhokseen, kunnes ne tarvittaessa poistetaan vähitellen pumppaamalla 

ojaan. Siten myös 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. 
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20.4. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset 

Toiminnan merkittävin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on murskauksessa syntyvä pöly. Pölyn 

arvioidaan vaikuttavan pääosin hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Murskain si-

joitetaan monttuun, kalliorintauksen suojaan. Lisäksi ympäristön kumpuileva maasto ja puusto 

ehkäisevät pölyn leviämistä. Lähimmän loma-asunnon suuntaan, missä maaston suojaava vai-

kutus on vähäisin, rakennetaan valli, joka ehkäisee pölyn leviämistä. 

20.5. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Normaalitoiminnan vaikutukset maaperään ovat rakenteellisia, eikä ottotoiminnalla oikein to-

teutettuna ja seurattuna arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia maaperään. Pohjave-

sivaikutusten osalta hankealueen herkkyys ja pohjavesivaikutusten merkittävyys katsotaan 

vähäiseksi. Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueen maisemointiin 

käytetään vain alueelta kuorittuja pintamaita, joten alueelle ei kulkeudu maa-ainesten mukana 

haitta-aineita tai vieraslajeja. Muut mahdolliset toiminnan vaikutukset maaperään tai pohjave-

teen liittyvät poikkeus- tai onnettomuustilanteisiin.  

21.  Tiedot toiminnan tarkkailusta  

Toiminnan seurannan ja tarkkailun suunnittelemisessa on kiinnitetty huomiota erityisesti ka-

luston kuntoon sekä melun, pölyn ja hulevesien tarkkailuun. 

21.1. Käyttötarkkailu 

Toimintapisteessä on nimetty vastuuhenkilö. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon 

kirjataan tiedot mm. 

- kiviaineksen tuotantomääristä ja -ajoista 

- kalustosta ja huolloista 

- tehdyistä tarkastuksista 

- polttoaineiden, kemikaalien ja räjähdysaineiden toimituksista ja kulutuksesta 

- pumpattujen hulevesien määristä ja pumppausajoista 

- tiedot tehdyistä toimenpiteistä melun ja pölyn torjumiseksi 

- jätteiden määristä, lajeista, varastoinnista ja toimituspaikoista 

- poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä 

Toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön (esimerkiksi koneiden kuntoa, pölyämistä, melua) 

tarkkaillaan omavalvontana aistinvaraisesti toiminnan ollessa käynnissä. Hulevesien kerty-

mistä seurataan ja tarvittaessa vesi pumpataan vähitellen ojaan. Kertynyt kiintoaines poiste-

taan tarpeen mukaan. 
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21.2. Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Hakija katsoo, että kuvatulla toiminnalla ei ole tarvetta muuhun päästötarkkailuun. Mikäli poik-

keavuuksia havaitaan, voidaan toimintaa tarvittaessa rajoittaa tai muuten järjestellä, kunnes 

häiriö on poistettu. 

21.3. Raportointi ja tarkkailuohjelmat 

Käyttöpäiväkirjat ja muut asiakirjat toiminnasta ja seurannasta on lupaviranomaisten saatavilla 

ja toiminnasta raportoidaan lupaehtojen mukaisesti. Tarkkailusta tehdään vuosittain yhteen-

vetoraportti, jossa raportoidaan vastaanotetut ja hyötykäyttöön toimitettujen ainesten määrät 

sekä tulokset vuoden aikana tehdyistä tarkkailutoimista ja näihin perustuen lyhyt selostus alu-

een ympäristövaikutuksista ja toimista haittojen torjumiseksi. 

Merkittävästä ympäristövahingosta tiedotetaan välittömästi pelastuslaitokselle ja valvovalle 

ympäristöviranomaiselle. 

 

22.  Liitteet 

1. Tiivistelmä 

2. Kiinteistörekisteriote ja lainhuutotodistus 

3. Rajanaapurikiinteistöt ja muut asianosaiset 

4. Ottamissuunnitelma 

5. Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma 

6. Nykytilannekartta / Asemapiirros 

7. Lopputilannekartta 

8. Leikkauskuvat 

9. Rajanaapurin suostumus ottoalueesta 

10. Lähimmän loma-asunnon omistajan suostumus 

 


