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LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN 

SISÄLTÖLUETTELO 

 

1. Lupahakemus 

 

2. Ottamissuunnitelman selostus 

 

 3. Kartat ja suunnitelmat: 

 

  01    Yleiskartta  1:400 000 

 

  02    Sijaintikartta  1:20 000 

 

  03    Suunnitelmakartta, alkutilanne  1:2 000 

          ja leikkaukset  1:2 000 / 1:500 

 

  04    Suunnitelmakartta, lopputilanne 1:2 000 

          ja leikkaukset  1:2 000 / 1:500 

 

 

 

 

4. Liitteet 

 

LIITE 1 Naapurikiinteistöjen ja kohdekiinteistön  
omistustiedot 

 
 LIITE 2 Naapurikiinteistöjen sijainti    1:20 000 
 
 LIITE 3 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
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1. Yleistä  
  
 Inno-CAD Oy on laatinut Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimeksiannosta tämän 

maa-ainessuunnitelman alueelle, joka sijaitsee Suomen valtion / Metsähallituksen 
omistamalla tilalla Pihtiputaan valtionmaa 601-893-1-4 Ruunasuolla, Pihtiputaan 
kunnassa. Kylä/sijaintialue on Valtion metsämaat. Tässä haetaan yhteislupaa 
maa-ainesotolle (maa-aineslupa) sekä kallion louhinnalle ja louheen 
murskaukselle (ympäristölupa). Lupia haetaan 10 vuodeksi.  

 
 
2. Aluekohtaiset tiedot ja suoritetut maastoselvitykset 
  

Haja-asutusalueella oleva kohde sijaitsee noin 33,2 kilometrin ajomatkan päässä 
Pihtiputaan keskustasta itään. Alueelle johtaa nimetön metsäautotie, joka kääntyy 
itään kohti Louhukangasta likimäärin osoitteessa Valkeismäentie 838, Pihtipudas. 
Kun tietä on ajettu 1,3 kilometriä, lopullinen tie kohteeseen kääntyy oikealle kaak-
koon. Tämän viimeisen etapin pituus on 550 metriä.  
 
Kohteen ympäristö on metsätalouskäytössä ja laajalti Metsähallituksen omistuk-
sessa. Alue kasvaa havupuustoa. Etäisyydet suunnitellun ottamisalueen rajasta 
lähimpiin lampiin/järviin/vesiesiintymiin ovat lyhimmillään seuraavat: 
 
- Pitkä-Valkeinen lounaassa 1000 metriä 

 
 Lähin asuttu rakennus on vähintään 1200 metrin etäisyydellä ottamisalueen 

rajasta länteen kiinteistöllä 601-406-195-1. Seuraavaksi lähin on kiinteistöllä 601-
406-18-26 (Perukangas). Molemmat ovat maastokartan mukaan ympärivuotisesti 
asuttuja. 
 
Kohdealueen alkutilannekartta (piirustus 03) perustuu Inno-CAD Oy:n 22.9.2022 
tekemään ortoilmakuvaukseen sekä GNSS-mittaukseen. Maastoon tehtiin signa-
lointi, jonka merkit mitattiin tarkoin sekä vaaka- että pystysijainniltaan maanmitta-
ustason satelliittipaikantimella. Alue kuvattiin sen jälkeen UAS-ortokuvaus  
-kopterilla 120 metrin korkeudesta. Yhden maastopikselin kooksi saatiin tältä kor-
keudelta 2,5 cm. 
 
Kuvauksesta tuotettiin signaloinnin ja ortokuvamosaiikin avulla kolmiulotteinen 
pistepilvi ja siitä edelleen mittatarkka alkutilanteen korkeusmalli. Tulokset on 
esitetty ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa sekä korkeusjärjestelmässä N2000. 
Maastomallinnuksessa on käytetty ilmakuvatun alueen ulkopuolella sekä 
peitteisillä alueilla hyväksi myös Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
korkeusmallia. Malli perustuu tarkalla laserkeilauksella aikaansaatuun jatkuvaan 
maastomallipintaan, josta on tuotettu maanpinnan korkeudet 2 metrin ruutuun. 
Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdealueella välillä N2000 +164…+180.  

 
 Hakija pyytää kuntaa suorittamaan naapurien kuulemisen. 
 
 
3. Kaavatilanne, mahdolliset suojelualueet ja alueen virkistyskäyttö 
 

Aluetta koskevat Keski-Suomen maakuntakaavan kaavamääräykset. Kaavakartan 
mukaan kohde sijoittuu koko maakuntaa koskevalle ”Biotalous”  
–alueelle. Merkinnällä tarkoitetaan:  
 

"Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että 
kulloinkin voimassa olevassa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa 
esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan.” 

 
 Kyseinen merkintä ei kuitenkaan kategorisesti estä maa-ainesottoa.  
 
 Alueella ei ole yleiskaavaa.  
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 Alueella ei ole asemakaavaa.  

 
Kohde ei sijaitse luonnonsuojelu- ja tai Natura-alueella.  
 
Kohdealue ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin, eikä suunniteltua ottoaluetta ole 
osoitettu virkistyskäyttöön.  
 
 

4. Pohjavesiolosuhteet 
 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kohteen kannalta ylimmäksi poh-
javesipinnaksi on oletettu länsipuolella olevan suon pinta korkeudessa noin N2000 
+167,00. 
 

 
5. Vaikutukset lähiympäristön luonnonoloihin 
 

Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläinlajeja. Ottoalueella ei ole vanhaa metsää, 
metsälakikohteita eikä muita erityisiä elinympäristöjä. Ottotoiminnan vaikutukset 
luonnonarvoihin ja monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Ottoalueelle ei tule 
myöskään vesiä ulkopuolelta muuten kuin sadantana ja alueelta lähtevä 
vesimäärä on vähäinen.  
 

 
6. Suunnitellut ottamistoimenpiteet 

 
 Ottamistoimenpiteen tarkoituksena on maa-ainesten sekä kalliolouheesta 

tehtävien murskattujen lajitteiden hyödyntäminen metsäautoteiden rakentamiseen 
ja kunnossapitoon sekä tiestön hiekoitukseen ym. metsätalouden tarpeisiin. 
Aineksia ei siis tulla myymään ulos, vaan niitä käytetään yksinomaan em. 
Metsähallituksen omiin tarpeisiin. Alueelle haetaan maa-aines- ja ympäristölupia 
10 vuodeksi. Ympäristölupahakemukseen liittyvät dokumentit on esitetty tässä 
samassa yhteydessä maa-aineslupadokumenttien jälkeen. 

 
Leikattavia maa-aineksia olisi koko louhinta-alueella ilman pintamaita yhteensä 
noin 63 000 m

3
ktr. Määrä perustuu arvioon, että pintamaita olisi kallion päällä 

keskimäärin 0,5 metriä. Koko ottamisalueen pinta-ala on 6,39 hehtaaria ja 
louhinta-alueen 2,60 hehtaaria. Ottamisalue sisältää varasto- ja tukitoimintoalueet. 
Massoja olisi saatavissa 63 000 m

3
ktr, mutta lupaa haetaan vain määrälle  

50 000 m
3
ktr.  

 

Alin suunniteltu ottotaso on N2000 +169,00, louhinta-alueen 

kaakkoisreunalla. Pohja nousee kohti likimäärin luodetta edettäessä 1 prosentin 
(1cm/m) kaltevuudella. Mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei saa missään 
olosuhteissa ulottaa alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua 
pohjavesipintaa ylempänä. Ottamissuunnitelma esitetään suunnitelmakartoissa 03 
ja 04. Kaivu/louhintasuuntanuolet ovat ohjeellisia.  
 
Leikkaustasoissa täytyy suunnitelmissa esitettyjen korkeuksien lisäksi huomioida 
se, ettei synny painanteita, joissa vesi seisoo. Ne mahdolliset louhospohjan 
valumavedet, jotka eivät imeydy irtilouhittuun kalliopohjaan, ohjataan tien sivuojien 
ja rumpujen kautta länsipuoliselle suolle. Tarvittaessa tehdään laskeutusallas 
ennen niiden purkupaikkaa. Tien sivuojat kunnostetaan tarvittaessa.  
 
Pysyviä rakennuksia tai rakenteita ei alueelle sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa 
melko lyhytaikaista (1-5 viikkoa) kiviainesten jalostusta varten paikalle sijoitetaan 
murskaus- ja seulontalaitteita. Louhinnalle ja louheen murskaukselle haetaan 
ympäristölupaa yhtä aikaa tämän maa-aineslupahakemuksen kanssa. Pintamaat 
varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin yhteydessä.  
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Otto- ja varastointialueelle ei tulla tekemään asfaltoituja tai muita pinnaltaan tiiviitä 
alueita, jolloin suurin osa alueelle satavasta vedestä pidättyy ottoalueen pintaosiin 
ja haihtuu.  

 
 
7. Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt 
 
 Ottamistyön aikana noudatetaan voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä.  

 Työn aikana syntyvät korkeat, vielä maisemoimattomat luiskat, aidataan 
huolellisesti lippusiimalla tai muulla vastaavalla tavalla. Murskaamon laitteiden 
mahdolliset polttoaine- ja muut päästöt maaperään estetään viranomaisten 
edellyttämällä tavalla. Kulku alueelle tapahtuu entiseen tapaan luoteen sekä 
kaakon suunnasta. 

 
 
8. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 
  

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 3. Kaivannaisjätteitä 
ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Läjitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pinta- tai 
pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen 
seurannasta ja tarkkailusta (liite 3, kohta C). 
 

 
9. Jälkihoitotoimenpiteet 
 
 Alue muotoillaan tämän ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mah-

dollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Kallioluiskat louhitaan työn aikana noin 
kaltevuuteen 5:1…6:1. Viimeisen räjäytyksen louhe luiskataan ja maisemoidaan 
kaltevuuteen 1:2 niin, että alueelle voi jäädä vain alle kahden metrin korkuisia 
kallioseinämiä.  

 
 Alue palautuu metsätalouskäyttöön, joten leikatulle pohjalle levitetään paikalta 

saatavia moreenipintamaita taimettumista varten. Alueen metsittyminen tapahtuu 
luontaisesti. Muotoilua tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa, kun 
ottamistoiminta edistyy.  

 
 
10. Ympäristöhaittojen arviointi 
 

Toiminnasta lähimmälle naapurikiinteistölle mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat 
ovat vähäisiä. Ottamistoiminta ei ole Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vastai-
nen, eikä se aiheuta mahdollista pohjavesien pilaantumista, kun noudatetaan riit-
tävää suojakerrosta.  Tämän ottamissuunnitelman rajauksen sisällä toimittaessa 
ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, eikä myöskään tuhoa 
erikoisia luonnonesiintymiä. Edellyttäen, että tämän ottamissuunnitelman ohjeita 
noudatetaan, ottamistoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoi-
tusten kanssa. 
 

 
 Kuopiossa 10.1.2023 
 
  
 

 
 Kari Nieminen 
 
 Tien- ja vesirakennusinsinööri, 
 Maanmittausinsinööri (AMK) 
 Inno-CAD Oy 
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LIITE 1 
 
 
Kohdekiinteistön omistajat sekä naapurikiinteistöt omistajineen  
 
Maanmittauslaitos - Kiinteistötietopalvelu 
Tulostettu 5.1.2023 
 
 
Tila 601-406-180-2, Löytty 
Kuronen, Markku Tapio 
Rantatie 8 B 16, 44500 VIITASAARI 
Tolonen, Pekka 
Karttutie 14, 44500 VIITASAARI 
 
 
Kohdekiinteistöllä/palstalla on muutoin suuren kokonsa vuoksi lukuisia 
rajanaapureita, joten niitä kaikkia ei ole järkevää tässä esittää. Lähimpien 
muiden rajanaapurien kiinteistötunnukset on esitetty liitteessä 2. 
 
 
 
Kohdekiinteistö 
 
Valtion metsämaa 601-893-1-4, Pihtiputaan valtionmaa 
 
Metsähallitus, 0116726-7 
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi 
Suomen valtio 
Yhteystietoja ei saatavilla 
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YMPÄRISTÖHALLINTO 
 
 

PVM 

 

    10.1.2023 

 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE  

(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).  
 

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan   X  

Suunnitelma liittyy ympäristölupaan 
 

  X 

 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten otta-
misluvan hakijan nimi 

Metsähallitus Metsätalous Oy 

Ottamisalueen nimi Ruunasuon kallioalue 

Kunta, kylä, tilan RN:o Pihtipudas, Valtion metsämaat, Pihtiputaan valtionmaa 601-893-1-4 

Ottamisalueen pinta-ala Ottamisalue: 
 6,39 ha  

Ottamisalue sisältää varasto- ja tukitoimintoalueet,  
louhinta-alue 2,60 ha 
  

Luvan viimeinen voimassaolopäivä  
 

 
 

 

Maa-aines 
 (x)  

Ottamismäärä  
kiinto-m3  (m3ktr) 
 

 

 Kalliomurske   

  X Louhe sekä siitä murskatut lajitteet           50 000 

 Rakennus- ja muu luonnonkivi  

 Sora ja hiekka  

   Moreeni  

 Multa tai savi  
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Kaivannaisjätteen laji(1 

 
Kaivannaisjätteiden määrät (k-m3) 
koko tuotantoaikana(2 sekä kai-
vannaisjätteiden laatu.  
 

Hyödyntäminen tai käsittely(4 

 

Valitaan alla olevista vaihtoehdoista ja täydennetään tarvit-

taessa viereiselle riville sanallisesti 

0) Kaivannaisjätettä ei synny. 
1) Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen 
suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin 
tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle 
hyödynnettäväksi. 
 2) Kaivannaisjätettä ei käytetä ja se varastoi-
daan alueelle. Alueelle perustetaan kaivan-
naisjätteen jätealue, siirto lomakkeen kohtaan 
E. 
 

 

 

Toiminnan tarkempi kuvaus ja 
ympäristövaikutukset(5 

 

 
Pintamaita varastoidaan reuna-alueelle, 
mistä ne käytetään maisemointiin. 
 
Kallio louhitaan ja louhe murskataan 
erilaisiksi murskelajitteiksi. Kivituhka 
voidaan hyödyntää maisemoinnissa. 
Suuret kivet ja lohkareet murskataan 
kiviainestuotteiksi. Kannot ja muu puu-
aines voidaan tarvittaessa hakettaa ja 
viedä poltettavaksi tai käyttää pintara-
kenteena. 
 

 

Pintamaa  
  

 12 000 m3ktr   

Kannot ja hakkuutähteet  
 160 m3ktr 
 

 

  

 
Pysy-
vä(3  X 

 

Ei pysyvä 
(3       X 

 

Pysyvää kaivannaisjätettä ovat pintamaiden epäorgaaninen kiviaines, 
ei pysyvää pintamaiden humus ja hakkuutähteet 

Kivituhka 
  

  

Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden lietteet 
  

  

Savi ja siltti 
  

  

Sivukivi 
  

  

Seulontakivet ja lohkareet 
  

  

Muu  kaivannaisjäte: 
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A)Ottamisalueen ympäristö
(6 

 

 

 

 

X Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa  

 

 

B)Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
(7  

 

Kaivannaisjätteet sijoitetaan alueelle, jonka ympäristö on pääosin moreenia ja sen alla olevaa kalliota. Mahdolliset pintamaista liuenneet aineet suotautuvat lopulta 
maa-aineksiin, eivätkä kulkeudu ympäristöön. Kaivannaisjätteen varastokasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla. Moreeni ym. sekä kivet ja lohka-
reet ovat pilaantumattomia ja pysyviä kaivannaisjätteitä. Ne eivät aiheuta pinta- tai pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Kivien ja lohkareiden rikotus sekä murs-
kaus aiheuttavat osaltaan melu- ja pölyhaittaa.  
 
Pintamaa- ja moreenikasoja voidaan tarvittaessa käyttää estämään melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Hakkuutähteet eivät aiheuta enempää ympäristöhaittoja 
kuin normaali metsänhoitokaan. Toiminnan päätyttyä kaivannaisjätteet hyödynnetään alueen maisemoinnissa. 
 

 

 Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 

 

 

C)Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
(8

 

Toiminnan aikana kaivannaisjätteiden varastointi ei aiheuta erityistarkkailua lukuun ottamatta mahdollista pintamaa- ja moreenimaakasojen pölyämistä. Luvan haki-
jan nimeämä vastuuhenkilö tarkkailee itse ja ohjeistaa myös alueella työskenteleviä toimijoita tarkkailemaan kaivannaisjätteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Kaivannaisjätteet on hyödynnetty alueen maisemoinnissa tai jalostettu tuotteeksi viimeistään toiminnan päättyessä. Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään, 
maisemoidaan ja metsitetään ottosuunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti. Siten toiminnan päätyttyä ei tarvita kaivannaisjätteiden seurantaa tai tarkkailua. 
 

 

 Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 
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D) Tiedot toiminnan lopettamisesta
(9

 

 

Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään ja maisemoidaan lupaehtojen mukaisesti lupa-ajan puitteissa. 

 

 Esitetty  tarkemmin maa-ainesten ottamissuunnitelmassa  

 

 

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta 
(10 

 

Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha) 

Pintamaat varastoidaan pääsääntöisesti louhinta-alueen rajan ja ottamisalueen rajan väliselle vyöhykkeelle.   
 

 

 

Jätealueen perustaminen ja hoito 

Ei vaadi erityistä perustamista tai hoitoa. 

 

Jätealueen ympäristövaikutukset  ja niiden seuranta 

Ympäristövaikutukset liittyvät pintamaiden mahdolliseen pölyämiseen. Ks. kohta C. 

 

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
 

Maisemointi, katso ottamissuunnitelman suunnitelmaselostus 

 

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö 

 
X Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa 

 

 



Ruunasuon kallioalue 
 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 
 
Sijoituslupa kallion louhintaan sekä  
louheen murskaukseen 
 
 
Kunta:    Pihtipudas 
 
Kylä:     Valtion metsämaat 
  
Kiinteistö:   Pihtiputaan valtionmaa  

601-893-1-4 
     
 
Maanomistaja:  Suomen valtio/Metsähallitus 
 
Luvan hakija:  Metsähallitus Metsätalous Oy 

 
10.1.2023 

 
 
 
 
 
Koordinaatit: 
 
ETRS-TM35FIN -koordinaatisto: N = 7032 780, E = 453 455  
 
ETRS-GK26 -koordinaatisto:       N = 7035 258, E = 26 503 378
  
ETRS maantieteelliset (~WGS-84):   Lat = 63,4205°, Lon = 26,0676° 
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1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN 
  
Lyhyt kuvaus toiminnasta 
 
 Inno-CAD Oy on laatinut Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimeksiannosta 

tämän yhteislupahakemuksen alueelle, joka sijaitsee Suomen valtion / 
Metsähallituksen omistamalla tilalla Pihtiputaan valtionmaa 601-893-1-4 
Ruunasuolla, Pihtiputaan kunnassa. Kylä/sijaintialue on Valtion metsämaat. 
Tässä haetaan yhteislupaa maa-ainesotolle (maa-aineslupa) sekä kallion 
louhinnalle ja louheen murskaukselle (ympäristölupa). Lupia haetaan 10 
vuodeksi.  
 

  
2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 
 

Hakijan nimi tai toiminimi: Metsähallitus Metsätalous Oy 
Kotipaikka:   Vantaa 
Y-tunnus:   2752751-5  
Käyntiosoite:   Kauppakatu 32, 40100 JYVÄSKYLÄ 
Postiosoite:   Kauppakatu 32, 40100 JYVÄSKYLÄ 
Yhteyshenkilön nimi:  Tienrakennusesimies Markku Honkanen 
Puhelinnumero:   040 4858 804  
Sähköpostiosoite:  markku.honkanen@metsa.fi 
Laskutusosoite:   Metsähallitus Metsätalous Oy, 

Ostolaskut, PL 1319, 96101 ROVANIEMI  
 
Pyydetään käyttämään ensisijaisesti verkkolaskutusta: 
 
Verkkolaskuosoite:  Metsähallitus Metsätalous Oy 
Operaattori:    BAWCFI22 

OVT 003727527515900 
Y-tunnus:   2752751-5 
 
 

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 
 

Käyntiosoite:   lähin: Valkeismäentie 838, PIHTIPUDAS 
Postiosoite:   lähin: Valkeismäentie 838, 44970 

KORPPINEN 
Laitoksen yhteyshenkilön nimi: kuten kohdassa 2 
Puhelinnumero:   kuten kohdassa 2 
Sähköpostiosoite:  kuten kohdassa 2 
Työntekijöiden määrä:  3-10 
Laitoksen koordinaatit, 
  ETRS-TM35FIN 
  pohjoinen (N):  7032 780 
  itä (E):   453 455 
 

 
5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ, NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA  
JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 
 

Kiinteistötunnus:  Pihtiputaan valtionmaa 601-893-1-4 
Kunta, kylä/sijaintialue:  Pihtipudas, Valtion metsämaat 
Kiinteistön omistaja:  Suomen valtio, Metsähallitus  
Omistajan edustaja:  kuten kohdassa 2 
Puhelinnumero:   kuten kohdassa 2 
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Kiinteistön haltija:  Suomen valtio, Metsähallitus 
 
Kiinteistöllä sijaitsevat  
toiminnat:   Louhintaa ja murskausta tehtäisiin liikuteltaval-

la kalustolla. 
 
 
8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA, YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA 

ESITETYISTÄ TIEDOISTA SEKÄ TOIMINNAN AJANKOHDAT 
 

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee ympäristölupaa Ruunasuon kallioalueelle 
tilalle Pihtiputaan valtionmaa 601-893-1-4, Pihtiputaan kunnassa. Ky-
lä/sijaintialue on Valtion metsämaat.  
 
Ympäristölupaa haetaan toimintakokonaisuudelle, joka käsittää kallion louhin-
nan ja louheen murskauksen erilaisiksi kiviaineslajitteiksi. Lupaa haetaan 10 
vuodeksi. Samanaikaisesti haetaan myös maa-aineslupaa, jonka hakemus on 
päivätty samalle päivälle kuin tämä ympäristölupahakemus.  
 
Louhinta ja murskauslaitos 
 
Louhintaa ja murskausta suoritettaisiin keskimäärin kerran vuodessa maksi-
missaan 1-5 viikkoa kerrallaan, jolloin räjäytyksiä suoritettaisiin yhden kerran 
per murskauskerta.  
 
Toiminta-aikoina tehtäisiin  
- räjäytystöitä maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 
- kallion porausta ma-pe 8.00–18.00 
- louheen rikotusta ma-pe 8.00–18.00 
- sekä murskausta ma-pe klo 6.00–22.00 välisenä aikana 
 
Kuormaamista ja kuljetuksia tehtäisiin ma-pe klo 6.00-22.00 ja tienpidollisista 
syistä tarvittaessa myös viikonloppuisin. Mahdollisia viikonloppukuljetuksia 
perustellaan sillä, että kiviaineksia saatetaan tarvita jatkuvasti mm. alueen 
soratiestön kunnossapitoon, päällystettyjen teiden talviaikaiseen 
hiekoittamiseen tms.  
  
Toiminnot ja meluvaikutukset vaihtelevat toiminnan aikana jonkin verran. 
Yleisellä tasolla toimintajakso aloitetaan räjäytysreikien porauksella, jonka 
jälkeen reikiin asetetaan räjäytyspanokset. Räjäytyksen jälkeen suurimmat 
lohkareet pienitään kaivinkoneeseen asennetulla hydraulisella iskuvasaralla 
(rikottimella). Ennen räjäytystä ja sen jälkeen on varoajat, jolloin alueella ei 
ole muuta toimintaa. Louhetta syötetään kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla 
murskauslaitteistoon ja murskattua kiviainesta ajetaan pyöräkuormaajilla 
varastokasoihin.  
 
Louhe murskattaisiin Tielaitoksen luokituksen mukaisella B-luokan 
siirrettävällä murskauslaitoksella, jossa pölyn haitallinen leviäminen 
ympäristöön on estetty talvella suojaamalla pölynlähteet peitteillä tai 
koteloinneilla.  
 
Murskaus suoritettaisiin telaketjualustaisella omin avuin liikkuvalla 
murskaimella, jossa on kiinteä oma dieselkäyttöinen generaattori 
murskauksessa tarvittavan sähkön tuottamiseksi (esimerkiksi Lokotrack). 
Erillistä aggregaattivaunua ei siten tarvittaisi.  
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Alueen maksimi louhintamäärä olisi vuosittain noin 21 000 tonnia ja koko 
lupa-aikana noin 140 000 tonnia (50 000 m

3
ktr). Murskauksessa syntyvien 

kiviainesten varastokasat sijoitettaisiin mahdollisuuksien mukaan 
mahdollisimman lähelle murskauslaitosta, varastokasojen sijoittelulla 
estettäisiin myös pöly- ja melupäästöjen leviämistä ympäristöön.  
 

 
16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ 
 

Louhintatyössä ja murskauslaitoksella melua syntyy porauksesta, räjäytyksis-
tä, murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murskauslaitok-
sen suurimmat melulähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet,  
seulasto sekä kuljettimet. Melua esiintyisi kohdassa 8 esitettyinä aikoina.  
 
Melu vähenee osin aluetta ympäröivään maastoon. Murskekasojen sijoittelul-
la, louhinnan etenemissuuntien valinnoilla sekä laitteistojen koteloinneilla pyri-
tään minimoimaan meluvaikutuksia. Murskauslaitoksen melun leviämistä ra-
joitetaan kiviainesten varastokasoilla. Murskattavan kiviaineksen pudotuskor-
keutta murskaimiin voidaan myös tarvittaessa pienentää. 
 
Porausmelu on korkeataajuuksista, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Toisaalta 
korkeataajuuksinen melu vaimenee nopeasti, eikä näin ollen leviä kauas. Rä-
jäytyksistä syntyvä melu on kertaluonteista ja lyhytkestoista. Tärinää ja sen 
ympäristöhaittoja voidaan lieventää optimaalisella ominaispanostuksella sekä 
valitsemalla louhinnan etenemissuunta ympäristö huomioonottaen, mikäli 
mahdollista. 
 
Työkoneiden ja kuljetuskaluston peruutushälyttimistä syntyvä ääni saattaa 
kantautua lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Työsuojelulainsäädäntö kuitenkin 
määrää näiden olemassaolon, joten niitä ei voida rajoittaa.  
 

 
20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
 
Kohta A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

 
Toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä pöly- ja meluhaittoja, jotka 
ovat ajallisesti rajoitettuja ja myös leviämisalueen kannalta rajallisia. Louhin-
taa ja murskausta suoritettaisiin keskimäärin kerran vuodessa maksimissaan 
1-5 viikkoa kerrallaan, jolloin räjäytyksiä suoritettaisiin yhden kerran per murs-
kauskerta.  
 
Muina aikoina melua tulisi vain kuljetuskaluston ja kuormauksessa käytettä-
vän pyöräkuormaajan liikenteestä, eikä sekään olisi jatkuvaa. Liikenteestä 
koituva melu on hyvin vähäistä muuhun toimintaan verrattuna. Toiminnan jäl-
keen vaikutukset ympäristöön lakkaisivat. 
 
 
ARVIO MELUSTA LÄHIMMÄLLÄ RAKENNETULLA KIINTEISTÖLLÄ 
 

  
 Lähin asuttu rakennus on vähintään 1200 metrin etäisyydellä ottamisalueen 

rajasta länteen kiinteistöllä 601-406-195-1. Seuraavaksi lähin on kiinteistöllä 
601-406-18-26 (Perukangas). Molemmat ovat maastokartan mukaan 
ympärivuotisesti asuttuja. 
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Pahin naapurikiinteistöjä kohti suuntautuva melu syntyy poravaunusta, kun se 
on kallion päällä. Porausmelu on korkeataajuuksista, mikä lisää sen häiritse-
vyyttä. Toisaalta korkeataajuuksinen melu vaimenee nopeasti, eikä näin ollen 
leviä kauas. Porausten kesto olisi kuitenkin melko lyhyt. 

 
 
Kohta B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 
 

Toiminnalla ei ajoittaisen melun ja pölyämisen lisäksi ole muita toimenpiteitä 
vaativia vaikutuksia alueen luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Vaikutuksia 
rakennettuun ympäristöön ehkäistään edellä kuvatuilla tavoilla.  

 
 
Kohta C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 
 

Valumavedet imeytyvät todennäköisesti irtilouhittuun kalliopohjaan. Siltä va-
ralta, että niin ei kävisi, louhoksen pohjan kallistus on suunniteltu siten, että 
valumavedet eivät muodostaisi lammikoita koko alueelle. Valumavesille teh-
dään tarvittaessa laskeutusallas ennen niiden purkua maastoon. Katso myös 
maa-aineslupasuunnitelman selostusteksti, kohta 6. 

 
 
Kohta D. Ilmaan joutuvien pölypäästöjen vaikutukset 
 

Ilmaan joutuvien pölypäästöjen ehkäisytoimet on kerrottu kohdassa 8. 
 
 
Kohta E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 
 

Mahdollisia valumavesiä varten tehdään tarvittaessa laskeutusallas ennen nii-
den purkua maastoon. Toimittaessa maa-ainessuunnitelman sekä tämän ym-
päristölupahakemuksen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti vaikutuksia maa-
perään ja pohjaveteen ei ole tai ne ovat vähäisiä.  
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PÄÄSTÖLASKENNAT 10.1.2013 1(2)

ENERGIAN KULUTUS JA PÄÄSTÖT

Louhinta ja murskaus Ympäristöluvan pituus vuosina: 10

Murskattava määrä (keskimäärin): 14 000 t/a

Murskattava määrä (max): 21 000 t/a

Murskattava määrä (max): t/d

Murskattava määrä koko lupa-aikana 140 000 t

Louhittava määrä (keskimäärin): 5 000 m
3
ktr/a

Louhittava määrä (max): 7 500 m
3
ktr/a

Louhittava määrä (max): 188 m
3
ktr/d

Murskattava määrä koko lupa-aikana 50 000 m
3
ktr

Toiminnan polttoaineen kulutus:

Työvaihe Kulutuskerroin Yksikkö

Polttoaineen 

kulutus 

keskimäärin (l/a)

Polttoaineen 

kulutus max (l/a)

Polttoaineen 

kulutus max (l/d)

Poraus ja rikotus 0,10 l/m3 500 750 19

Lastaus 0,12 l/t 1 680 2 520 0

Louheen ajo syöttimeen 0,20 l/t 2 800 4 200 0

Murskaus 0,40 l/t 5 600 8 400 0

Varastointi, kuormaus 0,10 l/t 1 400 2 100 0
YHTEENSÄ 11 980 17 970 19

Räjähdysaineiden kulutus:

Keskimääräinen kulutus (t/a) 5

Maksimikulutus (t/a) 6

1
(2

)
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Lämpöarvo: 36,1 MJ/kg

Vuotuinen kulutus (keskimäärin): 11 980 kg/a

Vuotuinen kulutus (max): 17 970 kg/a

Vuorokauden kulutus (max): 19 kg/d

Vuotuinen kok.energia (keskimäärin): 432 478 MJ/a

Vuotuinen kok.energia (max): 648 717 MJ/a

Vuorokauden kok.energia (max): 677 MJ/d

Hiukkaskerroin: 0,55 g/kg

SO2-kerroin: 3,4 g/kg

NOx-kerroin: 22 g/kg

CO2-kerroin: 2700 g/kg

Tunteja/työpäivä: 16

Päästö Keskimääräinen 

vuosipäästö (t/a), 

arvio

Hiukkaset (sis. pöly) 0,01

Typen oksidit (Nox) 0,26

Rikkidioksidi (SO2)
0,04

Hiilidioksidi (CO2)
32

(Laskenta suoritettu Fortum Oil & Gas:n ekotasetiedotteen 2002 mukaisten kevyen polttoöljyn ominaispäästöjen perusteella.)
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