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TIIVISTELMÄ
Destia Oy hakee Jämijärven kunnalta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen
ottamiseen 450 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 6,38 hehtaaria,
josta louhittavan alueen pinta-ala on 5,3 hehtaaria. Maa-aineslupaa haetaan siten, että se on voimassa
kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminta on tarkoitus aloittaa heti,
kun lupapäätös saa lainvoiman tai sille myönnetään maa-aineslain 21 § mukainen aloittamislupa.
Leppikorvennevan kallionottoalue sijaitsee Jämijärven kunnan Kuusjoen kylässä, linnuntietä noin
7,5 kilometriä Jämijärven keskustaajamasta koilliseen. Jämijärven ja Ikaalisten kuntien välinen raja kulkee
lähimmillään noin 500 metriä suunnittelualueesta koilliseen. Alueelle on kulkuyhteys paikallistieltä 13243
(Välikyläntie) Lauttakankaantietä ja siitä edelleen noin 1,2 kilometriä Kallionpolkua pitkin.
Kyseessä on toiminnan jatkaminen samalla alueella, jolla on tällä hetkellä 15.4.2021 saakka voimassa
oleva lupa kalliokiviaineksen ottamiseen. Suunnittelualueella on voimassa lisäksi Pohjois-Satakunnan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunnan 22.5.2014 § 12 myöntämä
ympäristölupa kallion louhintaan, murskaukseen sekä kierrätettävän asfaltin välivarastointiin ja
hyödyntämiseen. Lupa on voimassa 31.12.2029 saakka.
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TIEDOT HANKKEESTA

1.1 Tiedot hakijasta, lupa-alueesta ja laitoksesta
Hakija
Nimi

Destia Oy

Yhteystiedot

Hatanpään valtatie 30 A, PL 382, 33010 Tampere

Y-tunnus

2163026-3

Yhteyshenkilöt

Sakari Järvi, myyntipäällikkö, p. 0400 868 968
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@destia.fi

Ympäristövahinkovakuutus

Vakuutuksen antaja If, vakuutusnumero 0297960000

Ympäristöasioiden
hallintajärjestelmä

ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -yhdistelmäsertifikaatti,
voimassa 12.12.2017-31.12.2020

Lupa-alue
Lupa-alueen nimi

Leppikorvenneva

Tieosoite

Kallionpolku 131, Jämijärvi

Kiinteistö

Männikkö, kiinteistötunnus 181-409-1-18 (osa kiinteistöstä, myöh. ”suunnittelualue”)

Omistaja

Yksityishenkilöt, ks. lainhuutotodistus

Kunta, kylä

Kuusjoki, Jämijärvi

Suunnittelualueen
pinta-ala
Louhinta-alueen
pinta-ala
Kokonaisottomäärä

6,38 ha
5,30 ha
450 000 m3ktr

1.2 Toiminnot, joille lupa haetaan
Maa-aineslupa
Destia Oy hakee Jämijärven kunnalta maa-aineslain (”MAL”, 555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen
ottamiseen 450 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Maa-aineslupaa haetaan siten, että se on voimassa
kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminta on tarkoitus aloittaa heti,
kun lupapäätös saa lainvoiman tai sille myönnetään MAL 21 § mukainen aloittamislupa.
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Ottamisen aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Destia Oy hakee alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen
kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman.
Suunnittelualue on olemassa oleva kalliokiviainesten ottoalue, jolla on ollut toimintaa noin kymmenen
vuoden ajan. Suunnittelualue sijaitsee metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella, joka on kaavoitettu
maa-ainesten
ottamiseen
sekä
Satakunnan
maakuntakaavassa
että
Jämijärven
tuulivoimaosayleiskaavassa. Ottamistoiminta ei näin ollen ole ristiriidassa voimassa olevan kaavoituksen
kanssa.
Toiminta sijoittuu alueelle, jolle on jo aiemmin myönnetty lupa maa-ainesten ottamiseen. Kyseessä ei ole
uusi toiminta eikä ottamisalueen laajentaminen, vaan suunniteltu louhinta-alue on yhdenmukainen tällä
hetkellä vielä voimassa olevan ottamissuunnitelman kanssa. Suunnittelualueella on voimassa PohjoisSatakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunnan 22.5.2014 § 12
myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan, murskaukseen sekä kierrätettävän asfaltin välivarastointiin
ja hyödyntämiseen.
Toiminta ei sijoitu uusille luonnontilaisille alueille. Suunnittelualueella ei ole kaunista maisemakuvaa eikä
erityisiä suojeluarvoja. Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta merkittävää muutosta alueen käyttöön tai
ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. Alueen ympäristössä ei ole aikaisemman toiminnan
johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia.
Toiminnassa noudatetaan lupapäätöstä ja sen ehtoja. Hakija sitoutuu asettamaan MAL 21 § mukaisen
vakuuden välittömästi lupapäätöksen antamisen jälkeen. Hakija esittää vakuuden suuruudeksi
4000 euroa. Vakuuden suuruus perustuu arvioituun otettavaan määrään valituksen käsittelyaikana.
Arvioitu ottomäärä on n. 20 000 m3ktr, rintauksen keskikorkeus 6 m ja otettava pinta-ala valituksen
käsittelyaikana noin 3000 m2 eli 0,3 ha.

1.3 Voimassa olevat viranomaisluvat ja muut päätökset
Suunnittelualueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa noin kymmenen vuoden eli yhden lupakauden
ajan. Suunnittelualueella on tällä hetkessä voimassa Jämijärven kunnanhallituksen 7.3.2011 § 83
myöntämä maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottamiseen. Kyseinen lupa on myönnetty 350 000 m3ktr
kokonaisottomäärälle ja se on voimassa 15.4.2021 saakka. Lupa-alueen kokonaispinta-ala on
6,38 hehtaaria.
Lisäksi suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
ympäristö- ja terveyslautakunnan 22.5.2014 § 12 myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan,
murskaukseen sekä kierrätettävän asfaltin välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Lupa on voimassa
31.12.2029 saakka.
Suunnittelualueelle
on
myös
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on
tietojärjestelmään 30.6.2016.

rekisteröity
asfalttiasema.
merkinnyt asfalttiasematoiminnan

Pohjois-Satakunnan
ympäristönsuojelun
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1.4 Suunnitelma-aineisto
Tämän suunnitelman lähdeaineistona ovat Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto, ympäristöhallinnon
paikkatietoaineisto ja muu julkinen aineisto. Lisäksi aineistona ovat alueen aiemmat lupahakemukset ja
niihin tehdyt erillisselvitykset ja mittaukset. Suunnitelmapiirustukset perustuvat Maanmittauslaitoksen
avoimeen dataan sekä Destia Oy:n toukokuussa 2020 tekemään UAV-ilmakuvaukseen. Piirustukset on
laatinut Destia Oy yhteistyössä Promethor Oy:n kanssa. Suunnitelmapiirustuksissa on käytetty
tasokoordinaattijärjestelmää ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmää N2000.

2

TIEDOT SUUNNITTELUALUEESTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ

2.1 Sijainti ja tieyhteydet
Leppikorvennevan kallionottoalue sijaitsee Jämijärven kunnan Kuusjoen kylässä, linnuntietä noin
7,5 kilometriä Jämijärven keskustaajamasta koilliseen. Jämijärven ja Ikaalisten kuntien välinen raja kulkee
lähimmillään noin 500 metriä suunnittelualueesta koilliseen.
Alueelle on kulkuyhteys paikallistieltä 13243 (Välikyläntie) Lauttakankaantietä ja siitä edelleen noin 1,2
kilometriä Kallionpolkua pitkin. Alueen tieosoite on Kallionpolku 131. Sijainti koordinaatteina on esitetty
taulukossa 1 ja kartoilla liitteessä 1.
Taulukko 1.

Leppikorvennevan suunnittelualueen sijainti koordinaatteina.
N

E

ETRS-TM35FIN

6868155

276859

ETRS-GK23

6863628

23487070

2.2 Kiinteistöt ja niiden omistajat
Suunnittelualue käsittää 6,38 hehtaarin suuruisen määräalan kiinteistöstä Männikkö 181-409-1-18.
Kiinteistön omistavat yksityishenkilöt, joiden kanssa hakijalla on sopimus kiviaineksen ottamisesta.
Sopimus on voimassa kymmenen (10) vuotta alkaen siitä, kun maa-aineslupapäätös on tullut
lainvoimaiseksi. Suunnittelualue on yhtäläinen voimassa olevan ympäristölupa-alueen ja päättyvän maaainesluvan lupa-alueen kanssa.
Kiinteistön lainhuutotodistus ja kiinteistörekisterin karttaote on esitetty liitteenä 2. Maanomistajan
suostumus lupien hakemiseen on liitteenä 3.

2.3 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat
Maakuntakaava
Jämijärvellä on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama, lainvoiman korkeimman hallintooikeuden päätöksellä 13.3.2013 saanut Satakunnan maakuntakaava. Suunnittelualue sijaitsee
Satakunnan maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueella (EO2). Merkinnällä osoitetaan merkittävät
maa-ainestenottoalueet. Lisäksi suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 3.12.2014
vahvistama Satakunnan vaihemaakuntakaava 1. Kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä 6.5.2016. Kaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät

8/20

Maa-ainesten ottamissuunnitelma
Leppikorvenneva, kiinteistö 181-409-1-18, Jämijärvi

PR5515-LU01
8.10.2020

tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 suunnittelualueen itäpuolella
sijaitsee Ratiperän tuulivoimaloiden alue.
Yleis- ja asemakaavoitus
Suunnittelualueella on voimassa Jämijärven kunnanvaltuuston 9.2.2015 hyväksymä Ratiperän
tuulivoimaosayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualueella on maa-aineksen ottoalueen merkintä
(EO-1). Kaavamääräyksen mukaan alue on varattu pääasiassa maa-aineksen ottoa varten. Alueelle saa
sijoittaa tuulivoimatuotannolle tarpeellisia huoltoteitä ja teknisiä verkostoja.
Ote maakuntakaava- ja osayleiskaavakartasta, merkintöjen kuvaukset ja selitykset on esitetty liitteessä 4.

2.4 Rajanaapurit ja lähin asutus
Suunnittelualue käsittää määräalan eli Kallionpolun itäpuolisen osan kiinteistöstä 181-409-1-18.
Suunnittelualueella on viisi (5) rajanaapurikiinteistöä, joista yksi eli länsipuolinen kiinteistö 181-409-1-18
on samaa kiinteistöä suunnittelualueen kanssa (kuva 1).
Rajanaapurikiinteistöillä ei ole asuin-, loma- tai muitakaan rakennuksia. Rajanaapurikiinteistöistä kolmella
eli kiinteistöillä 181-409-1-18, 181-409-1-3 ja 181-409-1-5 sijaitsee tuulivoimala. Rajanaapurikiinteistöt ja
niiden omistajien yhteystiedot on esitetty liitteessä 5.
Alle 500 metrin etäisyydellä suunnitteluealueen rajasta lukien ei ole asuin- eikä lomarakennuksia. Lähin
asuinrakennus sijaitsee kiinteistöllä 148-409-1-18 noin 530 metriä suunnittelualueen ulkorajasta
luoteeseen (kuva 2).

Kuva 1.

Suunnittelualueen (musta viivarajaus kiinteistöllä 181-409-1-18) rajanaapurit.
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Lähimmän asuinrakennuksen sijainti suunnittelualueeseen nähden.

2.5 Maa- ja kallioperä
Suunnittelualueen pääkivilaji on intermediäärinen vulkaniitti. Kallioperäkartta on esitetty kuvassa 3.
Suunnittelualue sijaitsee suoalueiden keskelle jäävällä kallioselänteellä. Kalliopaljastumia on
suunnittelualueen itäpuolella laajalti ja pintamaakerros on ohut. Myös suunnittelualueella maaperän
(kuva 4) kerrokset ovat ohuita ja pääasiassa moreenia. Suunnittelualueen lähiympäristössä maaston
alavimmissa kohdissa maaperän kerrokset ovat turvetta ja korkeimmat kohdat ovat kalliota. Niiden
välisellä vyöhykkeellä esiintyy erilaisia moreeneja.

Kuva 3. Suunnittelualueen (musta viivarajaus) kallioperäkartta (kuva vasemmalla). Lähde: Geologian
tutkimuskeskus, kallioperä 1:200 000.
Kuva 4. Suunnittelualueen
maaperä 1:20 000/1:50 000.

maaperäkartta

(kuva oikealla).

Lähde:

Geologian tutkimuskeskus,
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2.6 Pinta- ja pohjavesiolosuhteet, havaintopaikat ja talousvesikaivot
Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat
Välikylän muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka 2, tunnus 0214353 A) noin 500 metriä
suunnittelualueesta koilliseen. Välikylän pohjavesialueen eteläpuolella, samalla harjujaksolla,
suunnittelualueen itäpuolella, sijaitsee Lauttalamminkulman muu vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue (luokka 2, tunnus 0214352 B). Etäisyys suunnittelualueesta Lauttalamminkulman
pohjavesialueen rajaan on lähimmillään noin 350 metriä. Pohjavesialueiden sijainti on esitetty kartalla
kuvassa 5. Alle 500 metrin etäisyydellä suunnitellusta louhinta-alueesta ei ole talousvesikaivoja.
Pintavesien valumasuunta on suunnittelualueella pinnanmuotojen mukaisesti länteen Housulannevan
suuntaan. Housulannevan suo on ojitettu ja sen maanpinta on noin korkeustasossa +122.3…123.0
(kuva 6). Vesi kulkee edelleen Markkolankeitaan suo-ojien kautta, laskien Metsäkoskeen noin
1,7 kilometriä suunnittelualueen luoteispuolella.
Suunnittelualue sijaitsee kalliomäen rinteessä. Louhinnan aikana tehtyjen maastohavaintojen perusteella
louhittavan alueen maakerrokset ovat hyvin ohuet tai puuttuvat kokonaan. Maa- ja kallioperä on kuivaa
eli pohjavettä ei esiinny. Louhinta-alueen kallioperä on kuitenkin suhteellisen tiivis ja jo louhituista
kallioseinämistä ei ole havaittu purkautuvan pohjavettä. Kalliopohjaveden liikkuminen ottoalueella on
todennäköisesti vähäistä. Myös pohjaveden muodostuminen on vähäistä ja pääosa sadevedestä poistuu
alueelta pintavalunnan kautta tai haihtuu. Maakerroksissa esiintyvää pohjavettä on suunnittelualueen
ulkopuolisilla alueilla, mm. alueen itä- ja länsipuolisilla suoalueilla. Kaikki suunnittelualuetta lähinnä
olevat suot on ojitettu.
Suunniteltu ottaminen ulottuu tasoon +127.0 (N2000), jolloin louhinta ei ulotu ympäröivien maanpinnan
muotojen perusteella pohjaveden pinnan alapuolelle. Alin ottamistaso on Housulansuon maanpintaan
nähden vähintään neljä (4) metriä korkeammalla.
Louhitun alueen pohja kerää tällä hetkellä ajoittain pintavettä, sillä louhitun alueen pohja viettää tällä
hetkellä hieman itään eli ottosuuntaan ja vesi ei purkaudu luontaisesti pois. Tilanne korjataan louhinnan
edetessä.
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Kuva 5. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ja pohjaveden havaintopaikat. Suunnittelualue on rajattu
kartalle mustalla viivalla. Kuvaan on merkitty myös kiinteistöllä 143-418-5-60 sijaitseva kaivo, jonka vettä
johdetaan talousvedeksi kiinteistöille 181-409-1-48 ja 143-418-5-65, sekä vesijohdon sijainti. Pohjaveden
havaintopiste (tunnus K1, RN:o 1:48) sijaitsee kiinteistöllä 181-409-1-48.

Kuva 6.

Pintavesien valumasuunnat sekä lähimmät suot ja vesistöt suunnittelualueen ympäristössä.
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Pohjaveden havaintopisteet ja talousvesikaivot
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevilla kiinteistöillä Vähävälisalo 181-409-1-48 ja Mäkisalo 143418-5-65 on yhteinen kaivo, joka sijaitsee Lauttakankaantien länsipuolella kiinteistöllä Polvi
143-418-5-60. Kaivo on lähdekaivo ja vettä käytetään talousvetenä. Vesijohto kulkee kaivolta kiinteistöille
suunnilleen Jämijärven ja Ikaalisten kuntarajaa pitkin (kuva 5).
Pohjaveden korkeutta ja laatua on tarkkailtu alueen ympäristöluvan myöntämisestä eli vuodesta 2014
alkaen kiinteistöltä Vähävälisalo 181-409-1-48, jonne vettä johdetaan kiinteistöllä 143-418-5-60
sijaitsevasta kaivosta. Etäisyys sekä kaivolta että kiinteistöltä 181-409-1-48 louhinta-alueeseen on yli 500
metriä. Vuoden 2019 tarkkailuraportti on liitteenä 6 (KVVY Tutkimus Oy 14.2.2020). Raportin mukaan
veden pH-arvo (6,0) alitti talousveden laatusuositusten tavoitetason (6,5–9,5), mutta muutoin vesi täytti
tutkitulta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STM 401/2001). Vedenlaatu oli
samankaltainen kuin aiempinakin vuosina. Öljyhiilivetyjä C10-C40 ei todettu.

2.7 Maankäyttö ja maisema
Maankäytöllisesti suunnittelualue sijoittuu metsätalousvaltaiselle, harvaan asutulle alueelle. Alle noin
1,5…2 kilometrin säteellä suunnittelualueesta on useita maa-ainestenotto- ja turpeentuotantoalueita.
Lisäksi suunnittelualueen ympärillä sijaitsee ABO Windin vuonna 2017 valmistunut Ratiperän tuulipuisto,
jossa on yhteensä yhdeksän tuulivoimalaa. Kolme voimalaa sijaitsee alle 500 metrin päässä
suunnittelualueesta (kuva 7).

Kuva 7. Tuulivoimaloiden sijainti suunnittelualueeseen nähden. Suunnittelualueen ympäristössä on
useita maa-ainestenotto- ja turpeentuotantoalueita.
Suunnittelualue sijaitsee kallioselänteen länsireunalla. Suunnittelualueen korkeimmat kohdat sijaitsevat
sen itäreunassa noin tasolla +141.5, josta maasto laskee länteen noin tasolle +128…130. Suunnittelualue
sijaitsee sitä ympäröivän maanpinnan tasolla eikä korkeussuhteiltaan erityisesti erotu muusta
ympäristöstä. Suunnittelualueen ympäristössä ei ole arvokkaiksi luokiteltuja maisema-alueita.
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2.8 Luonnonsuojelualueet ja muut suojellut kohteet
Suunnittelualueen louhimaton ja kuorimaton osa on valtaosin täysikasvuista kuivan tai kuivahkon
kankaan harvapuustoista talousmetsää. Suunnittelualueella tai suunnitellun toiminnan vaikutusalueella ei
sijaitse suojeltuja alueita. Lähin suojeltu alue on Ikaalisten puolella sijaitseva, Unnannevalle sijoittuva
yksityismaiden suojelualue Hakalan metsä (tunnus YSA244186) noin 2,1 kilometriä suunnittelualueesta
kaakkoon. Suunnittelualueen kaakkois- ja eteläpuolella sijaitsee neljä pienialaista metsälain 10 §:n
tarkoittamaa elinympäristöä. Kaikki neljä kuuluvat luokkaan suoelinympäristöt, joilla on luonnontilainen
tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Lähimmät suojellut alueet on esitetty kartalla kuvassa 8.

Kuva 8.

Lähimmät suojellut alueet. Suunnittelualue on rajattu kartalle mustalla viivalla.
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MAA-AINESTEN OTTAMINEN

3.1 Otettava kiviaines ja sen käyttö
Otettava kiviaines on kalliota, joka jalostetaan murskaamalla erikokoisiksi murskelajikkeiksi. Kiviaines
käytetään tie- ja muuhun infrarakentamiseen sekä mahdollisesti päällysteisiin. Vuosittainen ottomäärä
vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Kyseessä on olemassa oleva kallionottoalue, jonka toimintaa on
tarkoitus jatkaa.

3.2 Suunnittelualue, ottamismäärät ja -aika
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,38 hehtaaria, josta varsinaisen louhittavan eli ottoalueen pinta-ala
on 5,3 hehtaaria. Kokonaisottamismäärä on 450 000 m3ktr. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa
kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
Laskennallinen vuosittainen ottomäärän keskiarvo, eli kokonaisottomäärä jaettuna haetun lupa-ajan
pituudella, on 45 000 m3ktr. Määrä vaihtelee vuosittain markkinatilanteen mukaan. Vuosittaiset
murskeen tuotantomäärät ovat voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset.

3.3 Ottamisjärjestys, vaiheistus ja ottamistasot
Ottamisjärjestys, vaiheet ja ottamistasot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa:
– Piirustus 1, nykytilanne ja maastonmuotoilu 1:2000, 2.10.2020
– Piirustus 2, pituusleikkaus A-A ja poikkileikkaukset PL 100, PL 200 ja PL 300, 1:2000/1:500,
2.10.2020
Ottamista jatketaan kuluvan lupakauden aikana otetulta alueelta edelleen itään. Ottamista ei erityisesti
vaiheisteta, koska sillä ei tällä ottamisalueella ole merkitystä pohjavedensuojelun tai melunhallinnan
kannalta. Louhittavan alueen ja suunnittelualueen rajan väliin jää vähintään 10 metrin suojaetäisyys.
Ottamisen pohjataso on +127.0…128.5 (N2000). Louhintasyvyys on keskimäärin noin 7…10 metriä.
Pohjan kallistus on koko louhosalueen pohja huomioiden noin 0,2 % länteen. Louhoksen seinämät
louhitaan pystysuoriksi ja suojataan kiinteällä aidalla.

3.4 Pintamaat ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Pintamaata poistetaan ottamisen etenemisen mukaan vaiheittain ja se varastoidaan kasoihin louhintaalueen reunoille. Tällä hetkellä pintamaa on poistettu noin 1,2 hehtaarin alalta. Pintamaata on varastoitu
ottamisalueen pohjois- ja eteläreunalle ja sen määrä on noin 4000 m3.
Ottamattomalla alueella pintamaakerros on hyvin ohut ja avokalliota on laajalti. Pintamaakerroksen
keskimääräiseksi paksuudeksi arvioidaan 0,3 metriä. Jäljellä olevan pintamaan määrä olisi tällöin noin
4,1 ha x 0,3 m = 12 300 m3.
Pintamaata voi näin ollen olla varastossa enimmillään yhteensä noin 16 300 m3.
Pintamaa välivarastoidaan louhinta-alueen ja suunnittelualueen rajojen väliselle alueelle. Nykyisten ja
tulevien välivarastoalueiden sijainti on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.
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Alueelta peräisin oleva tavanomainen metsämaa ei aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Kaikki alueen
käyttökelpoinen kiviaines hyödynnetään eli toiminnassa ei synny sivukiveä. Ottamisalueella olevan
puuston poistaa maanomistaja, joka myös huolehtii kantojen ja hakkuutähteiden hyötykäytöstä.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalomake on esitetty liitteenä 7.

3.5 Toiminta-ajat
Kallion ottaminen on urakkaluonteista ja koostuu toimintajaksoista ja niiden väleissä olevista
hiljaisemmista jaksoista. Ottamisessa voi olla myös välivuosia. Kallion louhinnalle ja murskaukselle on
haettu ympäristölupa (Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristö- ja
terveyslautakunta 22.5.2014 § 12), jossa on annettu taulukossa 2 esitetyt toiminta-ajat.
Ottamistoiminnassa noudatetaan ympäristöluvassa annettuja toiminta-aikoja. Kiviaineksen kuljetuksia ja
muuta työmaalle suuntautuvaa liikennettä voi olla arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00-22.00 välisenä aikana.
Taulukko 2.

Toimintokohtaiset päivittäiset toiminta-ajat.

Toiminto

Päivittäinen toiminta-aika
(arkisin ma–pe, pois lukien yleiset
arkipyhät)

Poraus

6.00–22.00

Louhintaräjäytykset

8.00–18.00

Murskaus

6.00–22.00

Rikotus

7.00–21.00

Myyntikuljetukset, työmaan sisäinen liikenne, henkilöliikenne ja kaluston
logistiikka

6.00–22.00

3.6 Jalostustoiminnat ja kiviaineksen varastointi
Otettava kiviaines jalostetaan murskaamalla se eri kokoisiksi lajikkeiksi. Kiviaineksen louhintaan ja
murskaukseen on voimassa ympäristölupa (Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
ympäristö- ja terveyslautakunta 22.5.2014 § 12). Sekä kalliosta irrotettua louhetta että valmiita murskeita
varastoidaan kasoissa louhinta-alueella.

4

KAIKKIA TOIMINTOJA KOSKEVAT TUKITOIMINNAT

4.1 Turvallisuus ja merkinnät
Asiaton kulku varastoalueelle on suljettu lukittavalla puomilla. Louhosrintausta on suojattu isoilla kivillä.
Ottamisen edetessä louhintarintauksen ympärille rakennetaan aita. Ennen aloittamista suunnittelualueen
ja louhinta-alueen rajat sekä ottamistaso merkitään maastoon. Alue pidetään siistinä koko toiminnan
ajan.

4.2 Koneet ja laitteet
Materiaalien siirtämiseen ja autojen kuormaamiseen käytetään tavanomaisia maarakennuskoneita:
kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Maa- ja kiviaineksen jalostamiseen käytetään tarpeen mukaan
siirrettävää seulaa. Materiaalien kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Murskauksessa ja louhinnassa
käytetään siirrettävää kalustoa.
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4.3 Polttonesteiden varastointi
Alueella ei säilytetä pysyvästi polttonesteitä. Polttoaineita varastoidaan niille varatulla alueella vain
koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä silloin, kun alueella on toimintaa. Säiliöt ovat
kaksoisvaipallisia ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Polttonesteiden varastoinnista on annettu
määräykset ympäristöluvassa.

4.4 Liikenne ja liikennejärjestelyt
Murskeiden kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Liikennettä voi olla aktiivisina aikoina noin 30 autoa
vuorokaudessa, keskimäärin kuitenkin huomattavasti vähemmän. Liikenteen määrä vaihtelee murskeen
menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennettä.
Alueelle on kulkuyhteys paikallistieltä 13243 (Välikyläntie) Lauttakankaantietä ja siitä edelleen noin
1,2 kilometriä Kallionpolkua pitkin.

5

JÄLKIHOITO JA ALUEEN TULEVA KÄYTTÖ

5.1 Jälkihoidon tavoitteet
Jälkihoidon tavoitteena on tehdä alueesta sekä ihmisille että ympäristölle turvallinen. Leppikorvennevan
kallionottoalueen loppukäyttönä on lähtökohtaisesti metsätalous. On myös mahdollista, että ottaminen
jatkuu nyt haettavan lupakauden jälkeenkin eli alue säilyy kiviaineksen ottoalueena. Alueen lopullinen
käyttötarkoitus täsmentyy maa-ainesluvan lupakauden loppuvaiheessa, noin 1−2 vuotta ennen
lupakauden päättymistä.

5.2 Jälkihoitotoimenpiteet
Alueen aiemmin louhitulla alueella ei ole vielä tehty jälkihoitotoimenpiteitä, sillä louhittu ala on vielä
pieni ja koko aluetta on tarvittu ja tarvitaan jatkossakin mm. murskeiden varastointiin ja liikennöintiin.
Jälkihoitoa tehdään sitä mukaa, kun tilaa vapautuu ottamistoiminnasta ja varastoinnista. Louhoksen
reunat rusnataan turvallisiksi ja louhittavan alueen ympärille tehdään kiinteä aita. Louhittavalta alueelta
poistetut, välivarastossa olevat pintamaat levitetään takaisin louhoksen pohjalle kasvukerrokseksi.
Alueen luontainen pintamaakerros on ohut, minkä vuoksi kasvukerroksen paksuus määräytyy
välivarastossa olevan pintamaan määrän mukaan. Kasvukerrosta voidaan täydentää muualta tuotavalla
puhtaalla pintamaalla siinä määrin kuin jälkihoitoon soveltuvaa maa-ainesta on saatavissa. Lopuksi alue
metsitetään metsänhoitosuositusten mukaisesti, noin 2000 tainta hehtaarille.
Käytännössä louhoksen pohjan jälkihoito voidaan tehdä loppuun vasta kun ottotoiminta ottamisalueella
on kokonaan päättynyt ja louhoksen pohjaa ei enää käytetä varasto- tai muuna toiminta-alueena. Mikäli
kiviainesten ottaminen jatkuu tai ottamisalueen pohjaa on tarkoitus käyttää ottamisen päätyttyä
jatkossakin varasto- tai muuna toiminta-alueena, pohja jätetään murskepintaiseksi ja sitä ei istuteta.
Mikäli ottaminen päättyy kokonaan, alueen jälkikäyttönä on todennäköisesti metsätalous.
Jälkihoitosuunnitelma päivitetään tällöin tarvittaessa ottamisen loppuvaiheessa, noin 1−2 vuotta ennen
maa-aineslupakauden päättymistä, vastaamaan alueen tulevaa käyttöä.
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ARVIO OTTAMISEN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

6.1 Luonto, luonnonsuojeluarvot ja maisema
Maa-ainesten ottaminen muuttaa aina maaperän pinnanmuotoja ja siten myös paikallista maisemaa,
kasvillisuutta ja mahdollisesti myös vesien virtaussuuntaa. Leppikorvennevan suunnittelualueella on ollut
kiviaineksen ottamista yhden maa-aineslupakauden ajan. Näin ollen muutos maisemakuvaan ja
suunnittelualueen luontoarvoihin on hyväksytty jo edellisen maa-aineslupakäsittelyn aikana. Alueella ei
ole maa-aineslain tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa eikä suojeltavia luontoarvoja, joihin toiminnalla
olisi vaikutusta. Alue on kaavoitettu maakunta- ja yleiskaavoilla maa-aineksen ottamiseen.

6.2 Pinta- ja pohjavesi
Louhinnan edetessä louhinta-alueen maanpinnan muoto muuttuu loivasta kalliomäestä kaltevuudeltaan
lähes tasaiseksi kentäksi. Pintavesien virtaussuunta säilyy ennallaan, mutta virtausnopeus
todennäköisesti hidastuu kaltevuuden pienenemisen ja kallionpinnan rikkonaisuuden myötä.
Louhinnassa louheeseen jää tyypillisesti pieniä määriä räjähdysaineperäisiä typpiyhdisteitä, jotka
vesiliukoisina kulkeutuvat veden mukana eteenpäin. Suunnittelualueella louhintaa on kuitenkin ollut
verraten harvoin ja louhintamäärät kohtuullisia. Louhoksen valumavesiä ei johdeta suoraan ojiin tai
vesistöön, vaan louhoksen ja suo-ojien väliin jää metsäinen ojittamaton vyöhyke. Hakijan muilla
vastaavilla louhosalueilla tekemiin vedenlaadun tarkkailuihin perustuen voidaan arvioida, että louhinnan
aiheuttama typen kuormitus ojavesiin on vähäinen ja että se ei aiheuta suunnittelualueen ympäristön
tilan heikentymistä. Typpi on kasviravinne, joka kasvillisuuden peittämässä maassa päätyy useimmiten
kasvien hyödyntämäksi.
Suunniteltu alin louhintataso (+127.0…127.5) on suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan
Housulannevan maanpintaa (+122.3…123) vähintään noin neljä (4) metriä ylempänä. Suunnitelman
mukaisella louhinnalla ei ole vaikutusta Housulannevan vesitasapainoon tai pohjaveden määrään.
Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden käsittely tehdään
huolellisesti ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

6.3 Melu, pöly ja tärinä
Melun, pölyn ja tärinän osalta ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristönsuojelulain mukaisesti
ympäristölupamenettelyssä.
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TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Pohjaveden tarkkailu
Pohjaveden tarkkailua jatketaan ympäristölupapäätöksen mukaisesti lähimmän asuinkiinteistön
181-409-1-48 talousvedestä. Vedestä tutkitaan vuosittain pH, sähkönjohtavuus, sameus, kloridi, rauta,
mangaani, CODMn , öljyhiilivedyt sekä koliformiset ja E. coli -bakteerit. Vesinäyte otetaan hanasta eli siitä
pisteestä, jossa talousvettä käytetään.
Lisäksi mitataan vuosittain vedenpinnan korkeus kiinteistöllä 143-418-5-60 sijaitsevasta kaivosta, josta
vesi johdetaan kiinteistölle 181-409-1-48.
Muu tarkkailu
Muusta mahdollisesta tarkkailusta määrätään alueelle myönnetyssä ympäristöluvassa.
Raportointi
Alueelta otettavien maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-aineslupaviranomaiselle vuosittain
maa-aineslain 23a §:n mukaisesti. Maa-ainesluvan tarkkailutiedoista kootaan raportti, joka toimitetaan
vuosittain Jämijärven kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle.
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