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Kuvailutiedot 

Tämä asiakirja liitteineen muodostaa maa-aineslain 5§ mukaisen ottamissuun-

nitelman. Samalla tämä on hakemus maa-aineslupaa ja ympäristölupaa varten 
yhteiskäsittelynä, sisältäen lupien hakuun liittyvät suunnitelmat ja selvitykset. 

Suunnittelussa koordinaatistona on käytetty GK24. Kaikki korkeustiedot sekä 

tekstissä että suunnitelmapiirroksissa ovat N2000-korkeusjärjestelmässä, mil-
loin korkeusjärjestelmää ei ilmoiteta erikseen. 

Tiivistelmä hakemuksen tiedoista 

Hämeen Kuljetus Oy harjoittaa kallionottotoimintaa Tammelassa Kaukjärven re-

kisterikylän tiloilla Joutokallio (834-411-8-210) ja Ali-Jouto (834-411-8-205). 
Maa-aineslupa ja ympäristölupa ovat päättymässä, joten Hämeen Kuljetus ha-
kee uusia 10 vuoden lupia. Maa-aineslupahakemuksen kokonaismäärä on 

47 000 m3ktr eli 130 000 t. 

Jatkossa kalliota otetaan arviolta keskimäärin 20 000 t ja enintään 75 000 t 

vuodessa. Lisäksi varataan mahdollisuus tuoda alueelle muualta vuosittain enin-
tään 9 000 t pilaantumattomia ylijäämäkaivumaita maisemointia varten ja enin-
tään 20 000 t ylijäämälouhetta murskaukseen. Nämä määrät tarkoittavat vuo-

sittain arviolta keskimäärin 4 ja enintään 13 päivää porausta, keskimäärin 10 ja 
enintään 53 päivää murskausta, sekä keskimäärin 1 ja enintään 4 räjäytystä. 

Murskeenajon määrä on arviolta keskimäärin 630 ja enintään 2850 autokäyntiä 
vuodessa, mikä voi päivätasolla olla keskimäärin 1,7 ja enintään noin 30 käyn-
tiä. 

Toimintajaksot ajoittuisivat vuodenaikoihin nähden vapaasti. Toiminta-ajat olisi-
vat arkipäivisin porauksen osalta 7-21, räjäytykset ja rikotus 8-18, murskaus ja 

seulonta 7-22. Kuormaamiselle ja kuljetuksille haetaan lupaa ympärivuorokauti-
seen toimintaan kaikkina päivinä, jotta voidaan tarvittaessa palvella yhteiskun-

nan toiminnan kannalta tärkeiden väylien päällystysurakoita myös yöaikaan, 
jolloin päällystystyön haitta liikenteelle on vähäinen. 

Toimintaan liittyvän melun ja pölyn leviämistä lähimpien asuinrakennusten pi-

hoille ehkäistään muun muassa sopivalla louhinnan etenemistavalla sekä käyt-
tämällä kallioleikkauksia ja varastokasoja suojana. Näin varmistutaan meluta-

sojen pysymisestä alle ohjearvojen. Melua mitataan meluntorjunnan onnistumi-
sen varmistamiseksi. 

Alueelta poistuvat hulevedet käsitellään selkeyttämällä ja suodattamalla ennen 

purkua maastoon, ja poistuvan huleveden laatua tarkkaillaan. 

Toiminnan päättyessä alue jätetään yleiskaavan mukaista jatkokäyttöä varten 

sopivaan kuntoon, eli teollisuustontiksi.  
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1 Lupahakemuksen perustiedot 

Hämeen Kuljetus Oy hakee maa-aineslupaa Joutokallion kallionottoalueelleen 

Tammelassa Kaukjärven kylässä. Vuonna 2011 myönnetyn luvan voimassaolo 
lähenee loppuaan, ja esiintymästä on vielä osa ottamatta. Alueen kiviaines on 
laadukasta, ja alue on kunnan yleiskaavassa osoitettu kallionottoon. Taloudelli-

sen kuljetusetäisyyden päässä kohteesta on odotettavissa kysyntää kohteen ra-
kennuskiviainestuotteille myös jatkossa, joten ottamistoiminnan jatkamiseen on 

selkeä yksityis- ja yhteiskuntataloudellinen intressi. 

Taulukko 1. Hakijan tiedot. 

Hakija Hämeen Kuljetus Oy, 0154049-8 

Hakijan yhteyshen-
kilö 

Juha Wälikangas, +358 40 544 4318, juha.walikan-
gas@hameenkuljetus.fi 

Hakijan laskutustie-
dot käsittelymaksuja 
varten 

Hämeen Kuljetus Oy, Sarankulmankatu 14, 33900 
Tampere 

Verkkolaskut 003701540498 (Liaison Technologies / 

003708599126) 

Hakijan sertifikaatit • laatusertifikaatti ISO 9001 

• ympäristösertifikaatti ISO 14001 

Taulukko 2. Kohteen yksilöinti- ja perustiedot. 

Kohteen nimi Joutokallion kallionottoalue 

Käyntiosoite Vastustie 59, 30100, Tammela 

Sijainti (ETRS-TM35) N 6749061, E 321106 

Kohdekiinteistöt • 834-411-8-210 Joutokallio 

• 834-411-8-205 Ali-Jouto 

Toimiala 08120 / soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, 
soran ja hiekan rouhinta ja murskaus) 

Kohteen yhteystie-
dot 

Matti Vauhkonen, +358 40 861 7816, matti.vauhko-
nen@hameenkuljetus.fi 
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Maan käyttöoikeus Hakija omistaa tilan Yli-Jouto, on vuokralla tilalla Ali-
Jouto (omistaja Tammelan kunta) 

Kohteen nykytila Kallionottotoiminta käynnissä 

Taulukko 3. Lupa-asian perustiedot. 

Nykytilanne • Maa-aineslupa 10 vuodeksi, Tammela 4.7.2011 

• Ympäristölupa 10 vuodeksi, Tammela 4.7.2011 

Luvanvaraisuuspe-

ruste 

• maa-aineslupa: maa-ainestenotto (kallionotto) 

• ympäristölupa: kallion louhinta ja murskaus, 
joka kestää yli 50 päivää 

Nyt haetaan • Maa-aineslupa ja ympäristölupa alkaen nykyi-

sen päättymisestä 

• Aloituslupa muutoksenhausta huolimatta 

• Lupa tuoda alueen ulkopuolelta pilaantumatto-
mia ylijäämäkaivumaita täydentäviksi maise-
mointitarpeiksi enintään 9000 t vuodessa 

• Lupa tuoda alueen ulkopuolelta ylijäämä-
louhetta jalostukseen enintään 20 000 t vuo-

dessa 

 

Kuva 1. Kohteen sijainti merkittynä punaisella kartalla. 
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2 Suunnittelualueen nykytila 

Suunnittelualueella on voimassa olevat maa-aines- sekä ympäristölupa vuodelta 

2011. Suunnitelmapiirustus YKK65603-P01 esittää alueen suunnitteluhetken 
mukaista tilaa ja rakenteita. Suunnitteluhetki tarkoittaa likimain ajanhetkeä lu-
pakauden päättyessä. 

Maanpinnan muoto on osin ennakoitu keväällä 2021 käynnissä olleiden louhin-
tojen mukaan, ja Joutokallio-tilan puolella maanmittauslaitoksen aineistoissa ol-

leiden suurten varastokasojen alapuolinen maanpinta on mallinnettu arvioiden 
mukaan. 

Kallionoton etenemisen tilanne suunnitteluhetkellä (Kuva 2) on sellainen, että 

Ali-Jouto-kiinteistöltä on irrotettu kaikki kallio. Joutokallio-kiinteistöllä on huo-
mattava määrä louhetta ja murskeita varastoituna kasalle, ja kalliota on otta-

matta karkeasti ottaen kiinteistön länsipuoliskon alueella, missä maanpinnan 
taso vaihtelee pääosin välillä +120…125. 

Louhoksen pohja on tasattu pääosin noin tason +120 tuntumaan. 

Alueella valuvat hulevedet suotautuvat kentän irtilouhitussa kerroksessa. Lou-
hoksen pohjan pinnanmuodot ohjaavat hulevedet pohjoiseen alueen viertä kul-

kevan metsäautotien ojaan ja rumpua pitkin tien ali, mistä vedet valuvat poh-
joiseen kohti ojaa. 

Louhoksen koillisreunalla kallioleikkaus on luiskattu, ja luiska alkanut metsittyä 

luontaisesti. Itäreunalla, missä viereinen metsäautotie on kallioleikkauksen 
päällä lähellä leikkausta, luiskaustyö on suunnitteluhetkellä käynnissä. 

Murskeenajon reitti Vastustieltä alueelle on rajattuna maakivillä ja suljettuna 
puomilla. 
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Kuva 2. Ortokuva, elokuu 2020. Kuvan ottamisen jälkeen alueen kaakkoisnur-

kan kalliot on otettu pohjatasolle. Lähde: Maanmittauslaitoksen avoin aineisto 

Alueella ei ole ajettavien työkoneiden tankkauspistettä, vaan työkoneet käy-
dään tankkaamassa läheisellä huoltoasemalla. Murskausjaksojen aikana murs-

kaus- ja seulontakalusto on tankattu siten, että polttoainesäiliö tuodaan alueelle 
kuorma-auton lavalla tai pakettiauton perässä käymään tankkausta varten, ja 
se poistuu saman tien, jolloin alueella ei ole varastoitu polttoaineita. 
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3 Suunnittelualueen ympäristö 

3.1 Kaavoitustilanne 

Suunnittelualue on Kaukjärven osayleiskaavan alueella (Kuva 3) ja sijoittuu lä-
hes kokonaisuudessaan merkinnän EO/T sisään (Maa-aineisten ottoalue, jonka 

lopullinen maankäyttömuoto on teollisuus- ja varastoalue). Pieni osa alueen itä-
reunalla sijoittuu merkinnän M sisään, eli metsätalousvaltaiselle alueelle. 

Osayleiskaavassa on esitetty lisäksi ”ajoneuvoliikenteen yhteystarve”, joka si-
vuaa suunnittelualuetta kaakkoisnurkan tuntumassa. Ko. yhteystarve periaat-
teessa tukee sikäli kallionottoa, että jos se toteutuu lupakaudella, kohteen ki-

viainekset sijaitsevat otollisesti aivan tiehankkeen tuntumassa. 

Muita ympäristön kaavamerkintöjä on 

• Teollisuus- ja varasto alueita (T) suunnittelualueen etelä- ja lounaispuo-
lella 

• Hämeen Härkätien valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema, noin 600 

m alueen eteläreunasta etelään, Valtatie 10:n eteläpuolella 

• Pienet irralliset pientalovaltaiset asuinalueet (AP-1) lähimmillään noin 

260 metrin päässä suunnittelualueen reunasta kaakossa ja idässä 

Jälkimmäisten kohteiden luonne ja etäisyys huomioiden niihin ei kohdistu otta-
mistoiminnasta vaikutuksia, joiden vähentämiseksi olisi tutkittava erityisiä 

suunnitteluratkaisuja. 

 

Kuva 3. Suunnittelualueen sijoittuminen suhteessa osayleiskaavaan merkittynä 

oranssilla viivalla. 
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Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (Kuva 4) suunnittelualue sijoittuu likimain 

puoliksi (pohjoispuolisko) tyhjälle alueelle. Eteläpuolisko sijoittuu työpaikka-alu-
eelle, joka taustoittaa yleiskaavan TP-merkintää. Alueen poikki kulkee myös 

”ohjeellinen uusi voimajohtolinja”. 

Lähimmillään noin 460 metrin päässä pohjoisessa kulkee Forssa-Riihimäki rata-
yhteystarve. Lähimmillään noin 600 metrin päässä etelässä kulkee ulkoilureitti. 

 

Kuva 4. Suunnittelualue ajantasaisen maakuntakaavayhdistelmän päällä. (MML 

Paikkatietoikkuna 13.7.2021) 

Kaavamerkinnät ovat pääasiassa tulkittavissa ottamistoimintaa puoltaviksi tai 
siihen nähden neutraaleiksi. Maakuntakaavan ulkoilureittimerkintä otetaan huo-
mioon suunnitteluratkaisuissa siten, että voidaan torjua melun leviämistä ulkoi-

lureitin suuntaan. 

3.2 Alueen tunnetut luonnon piirteet ja esiintymät 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kallionottotoiminnan muovaama. Erillistä 
luontokartoitusta ei ole tehty ottamissuunnittelun tarpeisiin, koska kartoitetta-

vaa kasvillisuutta on lähinnä alueen maisemoiduilla koillis- ja itäreunamilla, ja 
alueella mahdollisesti tavattavat eläinlajit ovat sellaisia, joita tähänastinen kalli-

onottotoiminta ei ole karkottanut, tai on houkutellut alueelle. 

Suunnittelualueen luontoarvoja ei varsinaisesti tunneta, mutta ne eivät voi olla 
sellaisia, joita kallionottotoiminta uhkaisi. 
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3.3 Maa- ja kallioperän laatu 

Tähänastisen kallionoton aikana kohteen kiviaineksesta on saatu tuotettua laa-

dukkaita rakennuskiviaineksia, jotka soveltuvat laajasti maarakentamiseen. 
GTK:n kallioperäkartta esittää alueen granodioriittina (Kuva 5). 

 

Kuva 5. Suunnittelualueen sijainti GTK:n kallioperäkartalla. Keltainen väri kar-

talla edustaa granodioriittia. 

3.4 Alueen pinta- ja pohjavesiolosuhteet 

Karttatarkastelun perusteella suunnittelualueen ympäristö on osin suunnittelu-
alueelle laskeva, siten että likimain suunnittelualueen itsensä kokoiselta alu-

eelta lännestä ja pieneltä alueelta koillisesta laskee hulevesiä pintavaluntana 
louhokseen. Tämän valuma-alueen koko on 5,9 ha. Sen vedet laskevat louhok-
sen pohjaa pitkin pohjoiseen ja sieltä aluetta sivuavan metsäautotien ali kohti 

luontaista ojaa. 
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Ko. oja laskee länsi-luoteeseen Kärjensuolle, joka on laaja, pääosin ojitettu ja 

metsää kasvava suoalue, jossa on myös keskivaiheilla noin kaksi puutonta alu-
etta. Kärjensuolta lähtevät ojat laskevat sekä koilliseen Jänijärveen että etelään 

Kaukjärveen siten, että ei ole varmuudella arvioitavissa, kummalle reitille lou-
hokselta tulevat vedet päätyvät. 

Laskureitillä ei ole karttatarkastelun perusteella nähtävissä mitään erityisiä ve-

denlaadun muutoksille herkkiä kohteita. Silti joka tapauksessa louhokselta pois-
tuville vesille suunnitellaan ja mitoitetaan myöhemmässä kohdassa esiteltävä 

käsittelytapa, jolla pyritään pitämään lähtevät hulevedet mahdollisimman puh-
taina. 

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on   

Mikkostennokan II-luokan pohjavesialue, noin 2 kilometriä alueesta etelään. 

Suunnittelualueella ei ole pohjavedensuojelun tai pohjavesivaikutusten välitty-

misen kannalta merkityksellisiä pohjavesiesiintymiä. Maapeite on ohutta, jolloin 
alueen pohjavedet ovat kalliopinnan paikallisissa syvennyksissä olevia vähäisiä 
vesiä, jotka saattavat ajoittain kuivua olemattomiin. Itse louhoksen osalta poh-

jalla on umpinainen kallio, johon pintavedet eivät imeydy, pois lukien mahdolli-
set ruhjevyöhykkeet. 

Pohjavesiyhteyden puuttuessa alueen kallionottotoiminta ei voi aiheuttaa pohja-
vesiteitse välittyviä haittoja pohjavesialueiden vesivarantoihin tai asuinraken-

nusten talousvesikaivoihin. 

3.5 Asutus ja oleskelu 

Lähimpien asuinrakennusten pihapiirit sijaitsevat alle 300 m päässä lähimmästä 
suunnittelualueen reunasta etelä-kaakossa siten, että VNa 800/2010 mukainen 

300 metrin suojaetäisyys määrittää louhittavan alueen reunaa (Kuva 6). 

Lyhyen etäisyyden vuoksi louhinnan etenemissuunnat suunnitellaan siten, että 
meluavien toimintojen ja asutuksen välissä on mahdollisimman hyvin suojaa 

kallioleikkauksesta sekä pintamaa- tai tuotekasoista. 
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Kuva 6. Suunnittelualueen sijoittuminen suhteessa lähimpiin asuinrakennuksiin 

(MML Paikkatietoikkuna 13.7.2021) 

3.6 Arvio hankkeen asianosaisista 

Asianosaisiksi on arvioitu naapurikiinteistöjen omistajat (maa-aineslaki, pois lu-
kien yksi hyvin kaukainen pohjoisessa) sekä sellaisten kiinteistöjen omistajat, 

joiden kiinteistöllä on oletettavasti asumiseen liittyvää oleskelua, johon voi väli-
matkan perusteella kantautua kallionoton ääniä. 

Taulukko 4. Arvio hankkeen asianosaisista. ”(1)” tarkoittaa että kyse on yksi-

tyishenkilöistä, jolloin tietojen jakelu on lainsäädännön nojalla rajoitettua. 

Asianosainen Yhteystieto Asianosaisuuden peruste Liittyy kiinteis-
töön 

(1) (1) rajanaapuri 834-411-8-211 

(1) (1) rajanaapuri 834-411-4-84 

(1) (1) rajanaapuri 834-411-14-0 

(1) (1) rajanaapuri 834-411-13-3 

(1) (1) rajanaapuri 834-411-7-37 

(1) (1) rajanaapuri 834-411-8-130 
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Tammelan 
kunta 

 rajanaapuri 834-411-15-0 

(1) (1) rajanaapuri, loma-asunto 
750m päässä louhinnasta 
pohjoisessa, ja asuinra-

kennus 540m päässä 
murskauksesta kaakossa 

834-411-4-7 

(1) (1) asuinrakennus 400m 
päässä murskauksesta 

834-411-3-26 

(1) (1) asuinrakennus 520m 
päässä murskauksesta 

834-411-2-36 

(1) (1) asuinrakennus 480m 
päässä murskauksesta 

834-411-2-38 

(1) (1) asuinrakennus 500m 
päässä murskauksesta 

834-411-2-46 

(1) (1) asuinrakennus 360m 
päässä louhinnasta 

834-411-4-71 

(1) (1) asuinrakennus 300m 
päässä louhinnasta 

834-411-4-75 

(1) (1) asuinrakennus 300m 
päässä louhinnasta 

834-411-8-94 

(1) (1) asuinrakennus 600m 
päässä murskauksesta, 
talo murskeenajon reitillä 
(Heinämaantie) 

834-411-3-37 

(1) (1) asuinrakennus 690m 
päässä murskauksesta, 
talo murskeenajon reitillä 

(Heinämaantie) 

834-411-3-34 

(1) (1) asuinrakennus 480m 
päässä louhinnasta 

834-411-8-80 

Taulukkoon asumisen perusteella valikoituneita asianosaisia huomioidaan suun-

nitteluratkaisuissa siten, että raja-arvot ylittävän melun kantautuminen este-
tään. Taulukossa mainittu kauempana pohjoisessa sijaitseva loma-asunto on 
suunnittelualueelta katsottuna korkean maaston kohouman takana, jolloin se on 

varmuudella turvassa raja-arvot ylittävältä melulta. 
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4 Suunniteltu ottamistoiminta 

Kohteen ottamissuunnitelma on uusittu. Päättyvän luvan mukaisesta ottamis-

alueesta itäpuolisen Ali-Jouto-tilan puoleiset kalliot on otettu, jolloin ottamis-
suunnitelman aluerajaukset on tarkasteltu uudelleen, ja ympäristövaikutusten 
ehkäisytoimintoja tarkistettu. 

Ottamissuunnitelmapiirroksina on laadittu seuraavat: 

• ”Suunnittelualue ja nykytila”, jossa esitellään alueen suunnitteluhetken 

tila sekä toiminnot 

• ”Kallionoton eteneminen ja toimintojen sijoittelu”, jossa esitellään otta-
misalueen rajaus, louhittavan alueen rajaus, se, miten louhinnan ede-

tessä hulevesien ohjautuminen hulevesien käsittelyyn varmistetaan sekä 
ympäristöluvan tarpeen perusteena olevien toimintojen sijoittuminen alu-

eella 

• ”Lopputilanne”, jossa kuvataan alue suunnitellun ottamistoiminnan jälkei-
sessä tilassa, jossa alueen reunat on osin luiskattu ja pohjataso muutoin 

valmisteltu tulevaan käyttöön teollisuusalueena 

• ”Maastoleikkaukset”, jossa kuvataan suunnitellut toimet leikkauspiirrok-

sina. 

Suunnitelmapiirrosten pohjakartta-aineisto on muodostettu Maanmittauslaitok-
sen julkisista aineistoista; maastotietokannasta, kiinteistörajoista sekä lentoko-

nelaserkeilaukseen perustuvasta korkeusmallista. Korkeustietojen ollessa osin 
vanhentuneita ja louhintojen ollessa käynnissä vielä keväällä 2021, maanpinnan 

muotoa on osin approksimoitu mallintamalla hakijalta saatujen tietojen mu-
kaan. 

Itse kallion louhinnan ja murskauksen lisäksi alueen toiminnallinen kokonaisuus 

sisältää melko vähäisessä määrin muualta tuotavan ylijäämämaa-aineksen sekä 
ylijäämälouheen vastaanottoa (Kuva 7). Ylijäämämaa-aines käytetään maise-

mointeihin ja louhe murskataan rakennuskiviainestuotteiksi. 
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Kuva 7. Kallionottoaluetta kokonaisuutena kuvaava kaavio. Sitowise Oy 2021. 

4.1 Ottamisalueen rajaus ja maa-ainesluvan laajuustiedot 

Suunnitellun ottamisalueen rajauksen periaatteena on ottaa taloudellisesti otet-

tavissa olevat kalliokiviainekset Joutokallio-tilan sisältä, huomioiden asialliset 
varoetäisyydet kiinteistörajoihin sekä VNa800/2010 mukainen 300 metrin etäi-

syys asuinrakennuksiin. Kallionoton pohjataso on valittu noin tasolle +120 si-
ten, että hulevesien purku pohjatasolta maastoon on toteutettavissa hallitusti. 

Taulukko 5. Ottamisalueen ja maa-ainesluvan laajuustiedot. 

Suure yksikkö määrä 

ottamisalueen pinta-ala ha 1,60 

louhittavan alueen pinta-ala ha 1,50 

kuorittavan pintamaan määrä, ARVIO m3ktr 3 000 

louhittavan kallion määrä m3ktr 47 000 

t 130 000 

maisemoitavan alueen pinta-ala (Ali-Joudon luiskat) ha 0,20 
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4.2 Hulevesien hallinta 

Ennen uuden lupakauden louhinnan alkua ottamisalueen pohjoispäähän lähelle 

viereisen metsäautotien alittavaa rumpua kaivetaan hulevesien selkeytysallas 
(Taulukko 6). 

Taulukko 6. Hulevesien selkeytysaltaan mitoitus. Mitoitussadannassa on huomi-

oitu ilmastonmuutoksen vaikutus 20% korotuksena. 

Suure suu-
ruus 

yksikkö selvennys 

valuma-alueen koko 5,7 ha karttatarkasteluun perustuva 

pintatyypin mukainen valu-

makerroin 

0,1  murskepintainen irtilouhittu 

kentän pohja, osin metsä-
maastoa 

mitoittava sateen kesto 15 min ohjeellisesti alueen koon mu-
kaan (Tielaitos 1993) 

toistumisaika 10 vuotta lupa-ajan mukaan 

mitoitussateen keskimääräi-

nen intensiteetti 

187 l/(s*ha) ohjeellisesti alueen koon mu-

kaan (Tielaitos 1993) 

mitoitussateen virtaama 106,6 l/s Q=C*i*A 

mitoitussateen tilavuus 96 m3 V=C*i*A*t 

Selkeytysaltaaseen sisältyy vähäinen sakkapesä sekä karkeasta murskeesta tai 

louheesta tehty suotopato, jonka läpi suotautumalla vedet poistuvat. Altaan ti-
lavuudeksi tulee vähintään 96 m3, mitattuna ylivuototason ja purkureitin vesi-

juoksun tason välistä. 

4.3 Kallionoton ja kiviaineksen jalostuksen toteutustapa 

Kallionoton etenemistä voidaan havainnollistaa seuraavalla tyyppikuvasarjalla: 
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Kuva 8. Kallionoton eteneminen yleensä 1/6. 

 

Kuva 9. Kallionoton eteneminen yleensä 2/6. 
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Kuva 10. Kallionoton eteneminen yleensä 3/6. 

 

Kuva 11. Kallionoton eteneminen yleensä 4/6. 
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Kuva 12. Kallionoton eteneminen yleensä 5/6. 

 

Kuva 13. Kallionoton eteneminen yleensä 6/6. 
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Valmistelevina töinä ottamisalueen rajat merkitään maastoon paaluin esim. 

20…50 m välein. Kallion päältä kuoritaan pintamaat kasalle alueen reunoille, 
mikäli pintamaita vielä joiltakin osin on. 

Mahdollisten pintamaiden kuorinnan jälkeen tehdään työtä ohjaavia korkomer-
kintöjä porausta ja tulevaa työskentelykentän tasausta varten. Jos käytetään 
poravaunussa ja työkoneissa koneohjausjärjestelmää, niihin voidaan syöttää 

suunnitelmadataa pintamalleina, ja silloin korkomerkinnöille ei ole välttämättä 
tarvetta. 

Kuorittu ja puhdistettu kallio porataan louhijan oman työvaihesuunnittelun mu-
kaan, panostetaan ja irrotetaan. Poraus ulotetaan siinä määrin alinta ottamista-
soa syvemmälle, että irrotuksen jälkeinen ehjän kallion pinnan epätasaisuus ei 

estä tasaamasta ja kiilaamasta työskentelykenttää ottamistasoon, ts. ei jää niin 
kutsuttuja ”kynsiä” työskentelyä haittaamaan. Yleensä tämä tarkoittaa, että po-

raustaso / irrotustaso on noin metrin tai hieman enemmän alle ottamistason eli 
työskentelykentän pinnan. 

Irrotuksessa kallio löyhtyy noin kaksinkertaiseen tilavuuteen. 

Murskaus- ja seulontakalusto tuodaan irrotetun louheen läheisyyteen, ja lou-
hetta kuormataan prosessiin. Louhetta kaivetaan hiukan alle ottamistason siten, 

että louheen pinta voidaan kiilata työskentelykentäksi ottamistasoon tai sitä 
korkeammalle, kuitenkin aina niin, että hulevedet ohjautuvat hallitusti selkeyty-

saltaaseen. 

Taulukko 7. Toiminnassa käytettävä kalusto. 

työkone käyttötarkoitus määrä 

kaivinkone pintamaan kuorinta, louheen kuormaus 
murskausprosessin syöttimeen, maakivien 

ja ylisuurten louhekappaleiden rikotus 

1-2 

(kaivinkoneeseen lii-

tettävä) iskuvasara 

maakivien ja ylisuurten louhekappaleiden 

rikotus 

1 

poravaunu poraus 1 

pyöräkuormaaja kasojen pito, tuotteen kuormaus autoihin, 
maisemointityöt 

1-2 

puskukone, mahdol-
lisesti 

maisemointityöt, jollei niitä tehdä pyörä-
kuormaajalla 

0-1 

murskaus- ja seu-
lontalaitos 

kiviainestuotteiden tuotantoprosessi 1-3 osaa 

kuorma-autot murskeiden nouto alueelta tilanteen 
mukaan 

Murskaus- ja seulontaprosessi riippuu tuotettavista lajikkeista. Yksinkertaisim-
millaan se voi olla pelkkä leukamurskain (karkeat murskeet), ja monimutkai-
simmillaan se voi koostua noin 3 ketjutetusta tela-alustaisesta yksiköstä (sepe-

liprosessit). Ylisuuria louhekappaleita esimurskataan yleensä kaivinkoneeseen 
kiinnitetyllä iskuvasaralla. 
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Valmiit tuotteet varastoidaan kasalle odottamaan myyntiä ja ajoneuvoon kuor-

maamista. Joskus prosessista riippuen voi syntyä kasalle myös välituotteita, 
joita jatkojalostetaan toisena ajona. 

4.4 Ottamistoiminnan vuotuinen laajuus ja toiminta-ajat 

Ottamistoiminnan vuotuista laajuutta määrittää tuotteiden kysyntä ja toimin-

nanharjoittajan menestyminen kiviainestoimituksia koskevissa tarjouskilpai-
luissa. Kysynnän taustalla on yleensä rakennushankkeet taloudellisen kuljetus-

matkan päässä, esimerkiksi julkiset infrahankkeet. 

Alla on esitetty lupaan haettavat pääasialliset materiaalivirtamäärät, joilla ha-
kija varautuu tietynlaiseen myynnin volyymiin (Taulukko 8). 

Taulukko 8. Arvio pääasiallisista materiaalivirroista 

materiaalivirta yksikkö keskimäärin maksimi 

mursketuotteet, eri lajikkeita t/a 25 000 95 000 

louhittava kallio, murskeisiin t/a 20 000 75 000 

m3ktr/a 7 000 28 000 

muualta tuotava louhe t/a 5 000 20 000 

tuotavat puhtaat maisemointiainekset t/a 5 000 9 000 

Em. pääasiallista materiaalivirroista voidaan johtaa tarveaineiden kulutuksen, 
syntyvän jätteen ja ilmaan kohdistuvien päästöjen määrät (Taulukko 9). Nämä 

johdannaiset määräarviot perustuvat kokemusperäiseen tietoon ja VTT:n työko-
neiden päästötietomalliin. 

Taulukko 9. Pääasiallisista materiaalivirtamääristä johdetut arviot tuotantoon 

liittyvästä tarveaineiden kulutuksesta, syntyvistä jätteistä ja päästöistä ilmaan. 

suure yksikkö keskimäärin maksimi 

tarveai-

neet 

työkoneiden kevyt polttoöljy t/a 18 67 

energian kulutus (polttoöljystä 
muunnettuna) 

GWh/a 0,2 0,8 

koneiden öljyt t/a 0,2 0,8 

koneiden voiteluaineet t/a 0,08 0,29 

kasteluvesi t/a 30 120 

räjähdysaineet t/a 8 29 

jätteet talousjäte sosiaalitiloista t/a 0,2 0,6 

metalliromu (rikkinäiset seula-
verkot yms.) 

t/a 0,4 1,3 

jäteöljyt, akut yms. vaarallinen 
jäte 

t/a 0,1 0,38 

päästöt 
ilmaan 

PM t/a 0,09 0,33 

NOx t/a 0,6 2,2 
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SO2 t/a 0,05 0,19 

CO2 t/a 60 210 

Toiminta-aikoja määrittää nk. muraus-asetus (VNa 800/2010), kun etäisyys lä-

himpiin häiriölle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä (Taulukko 10). 

Kuormausten ja kuljetusten osalta esitetään rajoittamattomia toiminta-aikoja. 

Tämä on perusteltua, koska päällystystöitä on usein tarkoituksenmukaista 
tehdä yöaikaan, jotta vähennetään väylän liikenteelle aiheutuvaa häiriötä. Näin 
ollen on tärkeää ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaista voida palvella päällys-

tysurakoita yöaikaan. 

Tämä ei tarkoita, että kuljetukset ajoittuisivat säännönmukaisesti yöaikaan, 

vaan että tähän on tarvittaessa mahdollisuus. Normaalin VNa 800/2010-asetuk-
sen aikarajan (arkisin 6-22) ulkopuoliset murskeenajot tehdään aina Vastustietä 
länteen ja teollisuusalueen läpi tielle 10. Näin vältetään yöaikaiset kuljetukset 

Heinämaantietä, jossa on kaksi asuinrakennusta lähellä tietä. 

Taulukko 10. Ympäristölupaan haettavat toiminta-ajat. 

toiminnan osa vuodenaikaväli arkisin lauantaisin pyhinä 

poraaminen ympäri vuoden 7-21 - - 

räjäytykset ympäri vuoden 8-18 - - 

rikotus ympäri vuoden 8-18 - - 

murskaus ja seulonta ympäri vuoden 7-22 - - 

kuormaaminen ja kul-

jetukset 

ympäri vuoden 0-24 0-24 0-24 

Pääasiallisten materiaalivirtojen, haettavien toiminta-aikojen ja tavanomaisten 

työsaavutusmäärien perusteella saadaan johdettua likimääräarvio toiminnan 
osa-alueiden työpäivistä, kuljetusmääristä ja räjäytysten määristä (Taulukko 

11). 

Taulukko 11. Arvio ympäristövaikutusten kannalta huomioon otettavien toimin-

tojen ajallisesta laajuudesta vuosittain. 

toiminnan osa yksikkö keskimäärin enintään 

porauksen työpäivät d/a 4 13 

räjäytykset kpl/a 1 4 

murskauksen ja seulonnan työpäivät d/a 10 53 

40 t autokuljetukset käyntiä/a 630 2850 

käyntiä/d 1,7 30 

Suunniteltu toiminta on jaksottaista. Tyypillinen louhinta- ja jalostusjakso voi 
olla esimerkiksi sellainen, missä irrotetaan ja jalostetaan 25 000 t kalliota. Yh-

dessä tällaisessa jaksossa poraukseen voi mennä tyypillisesti 4-5 työpäivää, ir-
rotukseen (panostus ja räjäytys) yksi päivä, ja jalostukseen esimerkiksi 7-20 
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työpäivää. Toisinaan on mahdollista, että joidenkin päivien ajan seuraavaa irro-

tettavaa kenttää porataan samalla kun edellistä jalostetaan, ja tällöin puhutaan 
nk. täyden toiminnan tilanteesta. Haettava vuotuinen tuotantomäärä vastaa ar-

violta 1 tai enintään 5 jaksoa. 

4.5 Jätteet ja tarveaineiden varastointi 

Varsinaisia työkoneiden huoltotoimia ei tehdä alueella, mutta joskus jokin öljyn- 
tai akun vaihto tms. vähäinen huoltotoimenpide voi tulla tarpeeseen, ja näin ol-

len pieniä määriä jäteöljyjä tai akkuja voi kertyä. Jalostusprosessin jätteinä voi 
joskus syntyä rikkoutuneita seulaverkkoja ja vähäisiä vaihto-osia. Lisäksi jalos-
tusjakson aikana alueella voi olla sosiaalitila ja umpisäiliöllinen kuivakäymälä. 

Näihin liittyen voi syntyä pieniä määriä talousjätettä. 

Jalostusjaksojen aikana murskausurakoitsijalle asetetaan sopimusteknisesti 

vastuu jätteidensä asiallisesta säilyttämisestä ja hoitamisesta asianmukaisesti 
pois alueelta, mukaan lukien vaarallisen jätteen käsittelyyn liittyvät asiakirja-
käytännöt. Vaarallisen jätteen säilyttämiseen saa käyttää esim. jätelajeittain 

merkittyjä astioita lukittavassa varastokontissa. 

Jalostusjaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä vaarallisia jätteitä lainkaan, 

vaan jos jokin akun tai öljyjen vaihto on välttämättä tarpeen tehdä alueella, 
tuotekuormauksia kohteessa hoitava henkilö toimittaa syntyneet vaaralliset jät-

teet jätteenkäsittelyyn saman päivän aikana. 

Polttoaineita ei säilytetä alueella. Ajettavien työkoneiden tankkaus tapahtuu lä-
himmällä huoltoasemalla. Murskaus- ja seulontakaluston tankkaus tehdään tuo-

malla polttoainesäiliö käymään alueella kuorma-auton lavalla tai pakettiauton 
perässä. 

Räjähdysaineita ei säilytetä alueella lainkaan, vaan louhija tuo ne kohteeseen 
vain panostustyön ajaksi ja vie työvuoron päätteeksi pois mukanaan. 

Pölyn leviämisen ehkäisemiseksi käytettävää kasteluvettä tuodaan alueelle säi-

liövaunulla, ja se varastoidaan ko. vaunussa. 

4.6 Murskeenajon reitti 

Murskeenajo kohteesta valtatie 10:lle voi suuntautua kahta kautta (Kuva 14). 
Lyhyempi reitti kulkee Vastustietä itään ja Heinämaantietä pitkin vt 10:lle. Rei-

tin varressa Heinämaantiellä on kaksi asuinrakennusta melko lähellä tietä. 

Toinen reittivaihtoehto on hieman pidempi, ja kulkee lännen kautta Vastustietä 

vt 10:lle saakka, Kaukjärven teollisuusalueen läpi. Molempia reittejä käytetään 
sen mukaan, kumpi on kulloinkin sopivampi, mutta yöaikaan tapahtuvat kulje-
tukset tehdään aika Vastustietä vt 10:lle. 
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Kuva 14. Murskeenajon kaksi reittivaihtoehtoa valtatie 10:lle. 

4.7 Alueen maisemointi ja jälkihoito 

Ottamistoiminnan jälkeen ottamisalueen oletetaan siirtyvän Kaukjärven 
osayleiskaavan mukaisesti teollisuuskäyttöön. Näin ollen louhoksen pohjan mai-

semointi tai metsitys ei ole tarkoituksenmukaista. Tulevan lupakauden louhinto-
jen synnyttämät kallioleikkaukset Joutokallio-tilan puolella eivät ole erityisen 
korkeita, arviolta 2-4 metriä, joten ne eivät muodosta sellaista turvallisuusriskiä 

ulkoilijoille, jonka vuoksi luiskaus olisi tarpeen. 

Suunnitteluhetkellä Ali-Jouto-tilan puolella itäreunaa ollaan luiskaamassa kulu-

van kauden lupaehtojen mukaan. Luiskaus on tarkoituksenmukaista viereisen 
metsäautotien liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Li-
säksi ko. alue on osayleiskaavan teollisuusalueeksi siirtyvän ottamisalueen mer-

kinnän ulkopuolella metsätalousalueella, jolloin luiskaus vastaa tulevan käytön 
tarpeita. 

Ali-Jouto-tilan eteläreunalle on jäänyt kevään 2021 louhintojen jäljiltä korke-
ampi kallioleikkaus, arviolta 5-10 metriä. Tämä alue on suunniteltu maisemoita-
vaksi turvallisuuden vuoksi, vaikka sijaitseekin yleiskaavassa teollisuusalueeksi 

muuttuvan ottamisalueen merkinnän sisällä. Tilanne voi vielä tältä osin muut-
tua, jos tieto alueen jatkokäytöstä selkiytyy haettavan lupakauden aikana. 

Edellä mainituilla luiskattavilla osuuksilla maisemointitoimet ovat seuraavanlai-
set: 

• Kallioleikkaukseen päättyvä alueen reuna luiskataan alueelta kuorituilla 
pintamailla, ja ulkopuolelta tuoduilla täydentävillä maisemointiaineksilla. 

• Luiskaus tehdään likimäärin kaltevuuteen 1:2…1:3 

Valtatie 10 

Reitti Vastustietä 

Kaukjärven teol-
lisuusalueen läpi 

Reitti Heinämaantien 

kautta 
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• Erityisesti eloperäisiä aineksia sisältäviä pintamaita levitellään luiskien 

pinnalle siten, että kaikkialla on ainakin vähäinen peite, ja kaikki saata-
villa olevat ainekset tulevat hyödynnetyksi. 

• Maisemoitujen osien annetaan metsittyä luontaisesti 2 vuotta, minkä jäl-
keen metsittymistilanne tarkistetaan. Jos puuntaimettomia laikkuja esiin-
tyy, tarvittaessa siirrellään alueen sisältä eloperäisiä aineksia sisältäviä 

pintamaita kasvualustaksi ja istutetaan metsätalouskäytön kannalta tar-
koituksenmukaisia puuntaimia maanomistajan ohjeistamaan tiheyteen, 

tai noin 2000…4000 kpl hehtaarille. Tämän työn tulos hyväksytetään val-
vovalla viranomaisella. 
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5 Ympäristövaikutusarviot ja ympäristövaikutusten 

ehkäisyn toimet 

5.1 Louhinnan riskit 

Kohdealueen ympäristössä ei ole sellaista ulkoilua, oleskelua tai muuta vastaa-

vaa, joka aiheuttaisi tarpeen irrotettavien kenttien täkkäykseen. Louhinnan ris-
kien kohteena ovat pääasiassa alueella kallionotossa työskentelevät henkilöt, ja 
vaikutustapa on sinkoavat lohkareet. Ajoittainen liikenne louhosta itäpuolelta 

sivuavalla metsäautotiellä katkaistaan räjäytysten ajaksi. 

Riskiä torjutaan tyhjentämällä henkilöstö alueelta räjäytysten ajaksi turvallisen 

matkan päähän sekä katkaisemalla Vastustien ja Heinämaantien liikenne mo-
lemmissa suunnissa riittävän kaukaa. Lisäksi oleellista on työvaihesuunnittelu, 
jossa päätetään käytettävän räjähdysainemäärän määrä ja laatu, nallien ajoitus 

ja räjäytyskuvio. 

Tärinävaikutusten hallitsemiseksi lähimpien asuinrakennusten ohjeelliset heilah-

dusnopeuden raja-arvot on määritetty kohteen aiemman louhintahistorian ai-
kana. Asuinrakennuksia on katselmoitu ja tärinää mitattu tarpeelliseksi katso-

tussa määrin. Tämän uuden ottamissuunnitelman myötä uuden lupakauden en-
simmäisten louhintojen yhteydessä katselmointi- ja tärinämittaustarpeen uudel-
leenarvioidaan, mutta alustavasti muutoksiin ei ole aihetta. Tärinävaikutusten 

hallinta- ja seurantatoimia voitaneen jatkaa kuten tähänkin saakka. Irrotettavat 
rintaukset ovat matalampia kuin aiemmin, yleensä 2 – 7 metriä korkeita. 

5.2 Melu- ja pölyvaikutusten ehkäisy 

Melu- ja pölyvaikutuksilta suojattavia kohteita ovat asuinrakennusten pihat ete-

lässä, kaakossa ja idässä. Louhoksen reunojen 6-10 metriä korkeat kallioleik-
kaukset suojaavat hyvin idän ja kaakon suunnan kohteita. Suoremmin etelässä 

olevia kohteita suojataan louhinnan etenemissuuntien valinnalla ja varastoka-
sojen sijoittelulla. 

Louhinnan etenemissuunnat on valittu länteen suuntautuviksi ja siten, että poh-

joisempia alueen osia louhitaan ensin. Valittu järjestys säilyttää jatkuvasti ete-
län suuntaan suojaavan kallioleikkauksen, jonka suojissa rikotus, murskaus ja 

seulonta eivät pääse aiheuttamaan kohtuutonta melua tai pölyn leviämistä ete-
lään päin. 

Ottamisalueen eteläpään tuntumassa säilytetään kuorittuja pintamaita ja varas-

tokasoja lisäsuojana. 

Muutoin melun ja pölyn leviämistä torjutaan normaalein BAT-menettelyin. Po-

rauksessa irtoavaa pölyä imuroidaan poravaunun pölykeräimellä, murskattavaa 
kiviainesta kastellaan pölyn sitomiseksi, ja materiaalien pudotuskorkeuden kau-
hoista pidetään mahdollisimman matalina. 
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Meluvaikutusten tarkkailutoimena esitetään uuden lupakauden ensimmäisen 

murskausjakson, tai ensimmäisen nk. täyden toiminnan tilanteen (seuraavan 
irrotettavan kentän poraus ja edellisen kentän murskaus samanaikaisesti käyn-

nissä) aikaista melumittausta lähimpien asuinrakennusten pihoilla eri ilman-
suunnittain. Tämä tehdään kertaalleen. 

Haettavan kokonaismäärän pienuuden vuoksi murskausjaksoja on odotettavissa 

lupakaudelle varsin pieni määrä, ja on mahdollista, että murskausjaksot tapah-
tuvat yksittäin siten, että täyden toiminnan tilannetta ei synny lupakaudella. 

Näin ollen sopivan melumittausajankohdan valinta vaatii hakijalta hyvää enna-
kointia. 

5.3 Öljyvahinkojen torjunta 

Öljyvahinkojen torjunnassa avainasemassa on työkoneiden pitäminen hyvässä 

kunnossa, polttoainevarkauksien ja tahallisen haitanteon estäminen sekä tank-
kaustapahtumien menettelytavat. Työkoneiden pysyminen hyvässä kunnossa 
liittyy myös turvallisuuteen ja työskentelyn tehokkuuteen. Toimenpiteet sen hy-

väksi ovat yrityksen järjestelmätasolla ja toimintakulttuurissa, eikä niitä eritellä 
tässä. 

Kohteessa ei säilytetä jatkossakaan polttoaineita, vaan toimitaan kuten tähän 
saakka (2 Lupahakemuksen perustiedot), eli pyöräkuormaajat käydään tank-

kaamassa lähimmällä huoltoasemalla, ja murskauskaluston osalta polttoaine-
tankki tuodaan tankkauksia varten käymään alueella kuorma-auton lavalla tai 
pakettiauton perässä. 

Tällöin tankkauksen ajaksi maahan letkujen ja liitososien alle asetetaan pressu. 
Imeytysaineet pidetään lähellä ja tankkaustapahtumaa seurataan vierestä pois-

tumatta koko tapahtuman ajan. 

Ajettavat työkoneet säilytetään niiden säilytyspisteellä työvuorojen ulkopuolella, 
ja puomi kiinni, jotta polttoainevarkaudet eivät ole kovin helppoja, ja niiden ta-

pahtuessa vahingot ovat rajallisia. 

5.4 Vesien ja maaperän suojelu 

Louhosalueelle satavat hulevedet likaantuvat jossain määrin louhoksessa virra-
tessaan. Veteen liukenee räjähdysaineiden käyttöön liittyviä typpiyhdisteitä, 

vesi samenee hienojakoisen kiviaineksen sekoittuessa siihen, ja paljastuneilta 
tuoreilta kivipinnoilta voi liueta arseenia, rikkiä tai muita haitallisia aineita. 

Valumavedet ohjataan louhoksen pohjan muodon avulla uuteen rakennettavaan 
selkeytysaltaaseen (4.2 Hulevesien hallinta). Altaasta vedet poistuvat murske-
/louhesuodattimen läpi suotautumalla, ja edelleen rumpuputkea metsätien ali 

pohjoiseen kohti ojaa.  

Selkeytysaltaan viivästyskapasiteetiksi riittää laskennallisesti 96 m3. Mitoitus-

laskentaan liittyy epävarmuutta, erityisesti pintavalumakertoimen valinnassa, 
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joten altaan koon riittävyyttä arvioidaan toimintajaksojen aikana silmämääräi-

sesti. Lisäksi tarkkaillaan altaan pohjan sakkapesän täyttymistä ja suodatinpa-
don vedenläpäisevyyttä tukkeutumisen varalta. 

Jos altaan sakkapesä täyttyy, sakat kaivetaan pois, ja jos suotopato tukkeutuu, 
padon materiaali vaihdetaan. 

Alueelta poistuvan veden laatua aletaan seurata kerran vuodessa. Vesinäyte 

otetaan selkeytysaltaan jälkeen ojasta sopivasta kohdasta. Jos ojaan ei ole 
muodostunut kohtaa, josta näyte saataisiin sujuvasti otettua, kaivetaan näyt-

teenottokuoppa. Kuoppaan upotetaan esimerkiksi betoninen kaivonrengas tai 
muoviputken tai -kaivon sylinterimäinen pätkä muodostamaan pieni näytteen-
ottokuoppa, jossa olisi yleensä mahdollisuus vesinäytteenottoon, kuitenkin niin 

että vesi ei seiso liiaksi. 

Vesinäytteestä tutkitaan: 

• sameus 

• kiintoainespitoisuus 

• sähkönjohtavuus 

• pH 

• nitraattityppipitoisuus 

• ammoniumtyppipitoisuus 

• kokonaistyppipitoisuus 

• kloridipitoisuus 

• rikkioksidipitoisuus 

• rautapitoisuus 

• arseenipitoisuus 

Näytteenottajalla on oltava SYKE ympäristönäytteenottajan sertifikaatti, joka 

koskee vesinäytteenottoa (tai vastaava), tai toimia sellaisen henkilön ohjauk-
sessa, jolla ko. sertifikaatti on. Näytteet tutkivalla laboratoriolla on oltava esim. 
FINAS-akkreditointi tai vastaava hyväksyntä. 

5.5 Vakuusesitys 

Nyt haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta, jolloin vakuus 
tulee kyseeseen erikseen siihen, sekä jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen 
varmistamiseksi. 

Maa-ainesluvan vakuudeksi esitetään, että kuluvan lupakauden vakuus 8715 € 
jatketaan uuden lupakauden vakuutena. 

Aloitusta muutoksenhausta huolimatta puoltaa alueen aiempi toiminta ja voi-
massa oleva lupa, sekä alueella tehdyt raivaukset ja maan kuorinnat. Tähän liit-
tyväksi vakuudeksi esitetään 5 000 €.  
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