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PERUSTIEDOT

1.1 Alueen sijainti ja tieyhteydet

Alue sijaitsee Taipaleenmaan metsäautotien varressa 1,1 km tien n:o  MT 751 
pohjoispuolella. Lähimpääan asuinrakennukseen on matkaa 1.01 km ja Hietalahdentien 
risteykseen 1,5 km. Yhteys tieltä  n:o MT 751 louhintakohteeseen on 1,7 km.
Sijainti ja tieyhteydet on esitetty karttaliitteissä. (Liite1.1)

1.2 Ympäristön nykyinen käyttö
Alueen ympäristö on kokonaisuudessaan metsää/metsätalousaluetta. Aluee puusto on 
hakattua tulevalta louhinta-alueelta ja nykytilanne on nähtävissä ilmakuvasta, joka on 
otettu elokuussa 2021. (Liite 1.2)
Alueelta  louhittu kiviainesmäärä vuosino 2011-2020 on 56000k-m3 (Liite2a)

1.3 Maanomistus
 Lähitilojen rekisteritiedot, omistajat ja heidän yhteystietonsa (Liite 1.3)

1.4 Kaavoitustilanne
 Maakuntakaavassa ei ole aluevarausta.

1.5 Kartta-aineisto
Suunnitelma on laadittu läheisen kohteen hakemusten asiakirjojen perusteella. Apuna on
käytetty myös saatavilla olevaa aineistoa (laser-keilaus). Suunnitelma on laadittu N2000
tasolle. Käytössä oleva koordinaatisto on ETRS TM35Fin. Kartta-aineisto voidaan toimittaa 
tarvittaessa toimittaa cd-levylle tai muistitikulle tallennettuna dwg-formaatissa.

1.6 Pohjaveden korkeus
Kohteessa ei ole tehty pohjavesitutkimuksia. Nykyinen vesipinta louhoskaivannossa on 
tasolla +126  ja se tulee olemaan sama kun louhinta on suoritettu loppuun ja kaivanto on 
täyttynyt vedellä.
Alueen vaikutuspiirissä ei ole merkittäviä pohjavesialueita, eikä myöskää yksittäisiä 
talosvesikaivoja, eikä vedenottamoita.

1. 7 Maaperätiedot
Alueen maaperä on pääosin kalliota, jonka päällä osittain on ohut ja moreeni/kunttakerros, 
joka on kuorittu ja läjitetty jo aikaisemman ottamisen yhteydessä.

1.8 Kallion louhinnan ja alueen käytön aikana vedet pumpataan Roskaojaan, josta on 
virtaamat Halsuanjärveen.

KAIVUTOIMINTA

2.1 Kallion louhinta-alue ja kalusto
Kallion louhintaa on ajateltu suunnitelman osoittamalle alueelle ja se toteutetaan
asianmukaisella kalustolla (mm. louhinta- ja murskauslaitteet sekä kuormaus- ja
kuljetuskalusto).



Naapuritilojen rajoille jätetään vähintään 30 metrin reunavyöhyke. Murskattuja aineksia 
varastoidaan ko. alueen eteläosaan  jo aikaisemminkin käytössä olleelle varastoalueelle. 
ja tarvittaessa myös aikaisemman louhosalueen pohjalle. Varastokasat toimivat samalla 
näkö- ja erityisesti melusuojana.

2.2 Kallion louhinnan korkeustaso
Ottamista on suunniteltu syvimmillään tasoon noin +109.00 eli sellaiselle tasolle, että
tarvittaessa vesi voidaan pumpata pois louhosalueelta. 

2.3 Säilytettävä puusto
Alueen oleva vähäinen puusto raivataan kallion louhinnan etenemisen tarpeiden
mukaisesti. Naapuritilojen rajoille jätettävää reunavyöhykkeen puustoa käsitellään
metsänhoidollisesti.

2.4 Ottomäärä ja vaiheittaisuus

2.5 Työaika
Suunnitelman mukaisesti on tarkoitus, että kaikki suunnitelma-alueen otettavissa oleva
kallio hyödynnetään. Pinnassa oleva vähäinen maa-aines kasataan alueen reunoille, josta 
se
käytetään luiskien ja pohjan maisemointiin. Alueen kalliovaroiksi arvioitiin kaikkiaan noin
117 000 m3 • Ottaminen jaetaan tarkoituksen mukaisiin vaiheisiin. haetaan noin 100 000 m3 
ottamiselle.
Louhintaan ja murskaukseen liittyviä toimenpiteitä on suunniteltu tehtäväksi arkipäivisin
klo 6.00 ja 22.00 välisenä aikana.

JÄLKIHOITO

3.1 Maaston muotoilu
Ottamistoiminnan jälkeen tai kun joltakin osin aluetta on edetty suunnitelman 
mukaiseen
tasoon ja laajuuteen, suoritetaan rintauksen muotoilu ja mahd luiskien loivennus 
suunnitelmissa esitetyn mukaisesti.
Lopulliseen kuntoon alue laitetaan lupa-ajan lopulla. Muotoilun ja maisemoinnin
kustannukset ovat muutamia tuhansia euroja hehtaarilta. Asianmukaisella
ottamistoiminnalla voi vaikuttaa merkittävästi kustannusten pysymiseen kohtuudessa.
Reuna-alueilla rintaus louhitaan kaltevuuteen noin 1: 3 tasoon +125 saakka, jonka 
alapuolella voi olla jyrkempi. Vesipinta jää tasoon +126 kaivannon täytyttyä vedellä 
ottamistoiminnan jälkeen.
 



3.2 Jätteiden käsittely ja pintamaat
Pintamaiden poiston yhteydessä kannot ja muu puujäte kerätään talteen mahdollista
haketusta varten. Koneiden ja laitteiden poltto- ja voiteluaineita eikä jäteöljyä ei 
varastoida alueella. Kaikki jäte kuljetetaan pois ja maa-ainekset käytetään luiskien 
verhoiluun. Alueen siisteydestä huolehditaan niin, ettei siitä muodostu kaatopaikkaa.
Kaivannaisjätettä kertyy äärimmäisen vähän ja se läjitetää kaivualuen reunoille ja 
tasataan toiminnan loputtua alueen maisemoinnin yhteydessä ympäröivän luonnon 
mukaisesti tason  +126 yläpuolelle.
Roskaojan vedenlaatua tarkkaillaan päivittäin silmämääräisesti toiminnan aikana. 
Mikäli poikkavaa väriä, tai muuta poikkeuksellista alkaa ilmetä, asiasta tehdään 
ilmoitus ympäristösihteerille, joka määrittää kuinka jatkossa menetellään ja mitä 
aineosasia ko. vedestä määritetään.

3.3 Istutustoimenpiteet
Ottamistoiminnan jälkien siistimisen päätyttyä alue metsitytetään huomioiden myös 
mahdollinen virkistyskäyttö uimapaikkana

3.4 Alueen käyttö kallion louhinnanjälkeen
Nykyisten suunnitelmien mukaisen ottamisen ollessa lopuillaan on vaihtoehtoina 
sulkea ja maisemoida alue virkistys/metsätalouskäyttöön.  Toisena vaihtoehtona on 
hakea jatkoa louhinta ja murskaustoiminnalle, koska kalliota riittää alueen 
koillispuolella varovastikin arvioiden 200 000-250 000 m3. Tämä tietenkin riippuu 
louhinnan/murskauksen  päättymisen ajankohdalla vallitsevasta taloustilanteesta ja 
lähialueen kiviaineksien tarpeesta. Kaivannon täytytyttä vedellä, sitä voidaan hydyntää 
sammutusvesivarastona mahdollisten metsäpalojen sattuessa.

LUONTO- JA MAISEMASELVITYKSET
Tiedossa ei ole ko. kohteeseen liittyviä selvityksiä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kyseessä on pitkään kestäneen toiminnan jatkamisesta, jolla turvataan lähiseudun
kiviaineksen tarve. Louhinta- ja murskauspaikka pysyvät samana samoin kuin 
louhittavat ja murskattavat kiviainesmäärät. Alueellisesti ko. maa-ainestarjonta
vähentää merkittävästi kauempaa toteutettuja toimituksia ja tarjoaa yrittäjälle
työmahdollisuuksia. Ongelmia tai valituksia ei ole kuluneena kymmenvuotiskauden 
aikana, kun toiminta on ollut käynnissä, ei ole tehty ja toiminta tulee jatkumaan 
samanlaajuisena.
Riski ympäristön pilaantumisesta on häviävän pieni, suurimmillaan se on poraamis- ja 
räjäytystöiden aikana. Räjäytys urakoitsjalta vaaditaan tarvittavat lakimääräiset 
valmiudet omassa toiminnassaan mahdollisten ympäristövaikutusten huomioimiseen, 
joita lähinnä ovat poltto- ja voiteluaineiden säilytys 2-kerros tankeissa, riittävästi 



turvetta mahdollisten nesteiden imeyttämiseksi yms. seikat , jotka vaikuttavat, että 
henkilö ja ympäristöturvallisuus toteutuu ja lakimääräiset lupa-asiat ovat kunnossa.
Koneyhtymä Hotakaisen poltto- ja voiteluaineita ei säilytetä alueella, vaan tarvittavat 
korjau-, tankkaus- ja huoltotoimenpiteet suoritetaan osoitteessa Lestintie 170, 69510 
Halsua.

Halsualla 29.10.2021 rak.mest. 
Markku Jyrkkä



Liite 2a

    Liite1.3

 
Tila 74-402-12-95, LENNINHUHTA Meriläinen, Marko Terho Meriläisentie 
65, 69510 HALSUA
 
Tila 74-402-14-41, Karhulahti Karhulahti, Jussi Sakarias Vetelintie 401, 
69510 HALSUA
 
Tila 74-402-14-43, Pääjärvi Karhulahti, Antti Reino Mikael Tynkkisentie 
106, 69510 HALSUA Karhulahti, Maijariitta Anneli Omakotitie 45, 70600 
KUOPIO Karhulahti, Mikko Uolevi Kirkkotie 15, 69510 HALSUA

Tila 74-402-12-109, KIVIKANGAS Hietalahti, Erkki Uolevi Vetelintie 358, 
69510 HALSUA Hietalahti, Janne Markus Hietalahdentie 44, 69510 
HALSUA Hietalahti, Paavo Antero Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA 
Hietalahti, Simo Kauko Perhontie 30, 69510 HALSUA
 
Tila 74-402-12-143, Hietakangas Karhulahti, Anneli Kyllikki Hietalahdentie 
18 as. 1, 69510 HALSUA Karhulahti, Markku Aatos Uolevi Hietalahdentie 
18 as. 1, 69510 HALSUA
 
Tila 74-402-12-96, KUUSISTO Karhukorpi, Keijo Kristian Joentaustie 106, 
69510 HALSUA Karhukorpi, Pirjo Aulikki Joentaustie 106, 69510 HALSUA

Tila 74-402-12-107, HIETALAHTI II Hietalahti, Kaisa Leena Hietalahdentie 
36, 69510 HALSUA Hietalahti, Seppo Antero Hietalahdentie 36, 69510 
HALSUA 

Tila 74-402-12-55, VÄLIKANGAS Pärehöylä Proto Oy, 1615776-6 
Yhteystiedot, katso www.ytj.fi

http://www.ytj.fi/











