LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN

✘ OTTAMISEEN
✘

Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen)

HAKEMUS LUVAN JATKAMISEKSI (MAL 10.3 §)

Viranomainen täyttää
Tunnus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän
lupaviranomaiselle

Saapui
Päätöksen pvm ja §

1
Hakija

Nimi ja ammatti

J.S.T Kauppinen Oy
Lähiosoite

Kajaanintie 92B

2
Kiinteistön
omistaja

Puhelin toimeen/kotiin

0400 375 399

Nimi ja ammatti

UPM Kymmene Oyj
Lähiosoite

Kotipaikka

PL 85

Helsinki

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Puhelin toimeen/kotiin

33101

TAMPERE

0400 169832

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue

Vieremä
Kylä

Tila, RN:o

Tilan pinta-ala ha

Kauppilanmäki

Porraslampi
925-406-5-51

187,66

Haetaan maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamistoimintaan 15 vuodeksi ja 15 vuodeksi kalliokiven
ottamiseen yhteensä 380 000 m3ktr määrälle keskimääräisen vuotuisen ottomäärän ollessa hiekan
ja soran osalta 5 500 m3ktr ja kalliokiven osalta 20 000 m3ktr. Samalla haetaan ympäristölupaa
kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle.

04.2000

711331/16610/ph

Maa-ainesalueella on ollut aiemmin maa-aineksen ottoa aiemmin. Alueelta on otettu aiemmin vain
soraa, mutta uuden luvan aikana tarkoitus on laajentaa alueen ottoa myös sora-alueen vieressä
olevalle kallioalueelle. Viimeisin lupa on myönnetty 90 000 m3ktr:lle sora-ainesta kymmeneksi
vuodeksi. Luvan myöntäjänä toimi Vieremän kunta 15.6.2009 ja se myönnettiin silloiselle kiinteistön
omistajalle Ylä-Savon sora Ay:lle. Edellisen maa-ainesluvan aikana ottotoimintaa on ollut noin 5 455
m3-ktr vuoden 2019 loppuun mennessä. Viimeisin maa-aineslupa päättyi 31.12.2019, eikä tämän
jälkeen alueella ole ollut ottoa vuoden 2020 - 2021 aikana.
Porraslammen maa-ainesalue ei sijaitse pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueella.
Ympäröivä maasto on enimmäkseen metsätalouskäytössä. Ottotoiminnan vaikutus luontoon ja
ympäristöön jää vähäiseksi.

e6616
KUNTALIITON LOMAKE

Osoitetoimipaikka

Sonkajärvi

Pohjaveden keskimääräinen
Maa-ainesten ottamissyvyys, m
Ottamisalueen pinta-ala, m2
4
korkeusasema
Tiedot ottamis8,68 ha
2-21
alueesta
+
Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu, ja
5
määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat
Toimenpide
pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä
pohjavesiin.
Tarvittaessa
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys.
käytettävä
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä
eri liitettä
kiintokuutiometreinä.

Jälkipainos kielletään

Oy EDITA Ab, lasiakaspalvelu
puh. (09) 566 0266, faksi (09) 566 0347

3
Ottamisalueen
sisältävän
kiinteistön
sijaintitiedot

Postinumero

74300

6
Ottamismäärä
ja -aika

Haettu kokonaismäärä, m3 *)

Arvioitu vuotuinen otto, m3 *)

Ottamisaika, vuotta

380000

25 500

15

*) Kiintokuutiometreinä
e6616
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J.S.T Kauppinen Oy

7
Ottamiseen
liittyvät
järjestelyt
Tarvittaessa
käytettävä eri
liitettä tai
selvitykset
esitetään
ottamissuunnitelmassa

8
Maa-ainesten
ottaminen ennen päätöksen
lainvoimaisuutta
9
Kuuleminen

Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä
ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja
siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista
ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan pintamaiden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista,
polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon erityisesti pohjaveden suojelu.

Ks. hakemuksen selostusosa ja suunnitelmakartat

Käytetty eri liitettä
✘ Esitetty ottamissuunnitelmassa
Haetaan lupaa aloittaa maa-aineisten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Liitteenä ehdotus vakuudeksi.
Kyllä
✘ Ei
Luettelo ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja
haltijoiden yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja
huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, MRA 86 §)

Tarvittaessa
käytettävä
eri liitettä

✘
10
Ottamissuunnitelman
laatija

Käytetty eri liitettä
Nimi ja koulutus sekä ammatti

Juho Räsänen/Insinööri (AMK)/Karmikon Oy
Lähiosoite

Tietäjäntie 7

11
Maa-ainesten
ottamistoiminnan
yhteyshenkilö

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Puhelin toimeen/kotiin

70900

Toivala

050 4025428

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.
Nimi ja ammatti

Juha Kauppinen, hallituksen puheenjohtaja/J.S.T Kauppinen Oy
Lähiosoite

Kajaanintie 92B

12 Liitteet

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Puhelin toimeen/kotiin

74300

Sonkajärvi

0400 375 399

Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä.

✘
✘

1. valtakirja
2. selvitys ottamisalueen omistus- tai
hallintaoikeudesta

✘
✘
✘
✘

3.
4.
5.
6.

karttaote
kaavaote kaavamääräyksineen
neljä sarjaa ottamissuunnitelmia
selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista

✘

7.
8.
9.

luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista
vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa

10.
11.

13
Päätöksen
Noudetaan
toimittaminen ✘ Postitetaan
14
Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Viranomaismaksujen suorittaja J.S.T Kauppinen Oy, Kajaanintie 92B, 74300 Sonkajärvi
15
Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa
Tietojen
suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.).
luovutus
Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai
markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)
Päivämäärä
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

✘

16
Päiväys ja
allekirjoitus
e6616
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J.S.T Kauppinen Oy

KIVENLOUHIMOJEN,
MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Haetaan ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinnalle, rikotukselle ja murskaukselle 15 vuodeksi. Samalle alueelle on
samanaikaisesti vireillä myös maa-aineslupahakemus soran, hiekan ja kalliokiven ottamisesta määrälle 380 000m3-ktr.
Kyseessä
on

uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva
toiminta

Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta Luvan

olemassa olevan toiminnan
olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

Muutoksen suunniteltu
toteutumisajankohta

olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §)

hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa
(YSL 199 §)

saamisen jälkeen

syksyllä 2021
Mitä muutos koskee?

Mitä muutos koskee?

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä

Selvitys vakuudesta
muu syy, mikä?

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
kivenlouhimo
kiinteä kivenmurskaamo
Toimintaan liittyy myös
muualta tuotavan kiviaineksen murskaus
muu, mikä?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi

muu kivenlouhinta
siirrettävä kivenmurskaamo

kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus

Kotipaikka

Y-tunnus

J.S.T Kauppinen Oy

74300 Sonkajärvi

2425717-7

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kajaanintie 92B, 74300
Sonkajärvi

0400 375 399

jstkauppinen@hotmail.com

Yhteyshenkilön nimi

Postiosoite

Puhelinnumero

Käyntiosoite

Sähköpostiosoite

Juha Kauppinen
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Kajaanintie 92B, 74300 Sonkajärvi

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi

Käyntiosoite

Postiosoite

Porraslammen maa-ainesalue

Kainuunmäentie 646

Kainuunmäentie 646, VIEREMÄ

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Toimialatunnus (TOL)
08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta)
08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus)
6036 / 05.2016
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38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten)
muu, mikä?
Laitoksen yhteyshenkilön nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Juha Kauppinen

0400 375 399

jstkauppinen@hotmail.com

Työntekijöiden määrä 2 (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä

(htv)

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
7073069 pohjoinen (N)
514445 itä (E)
4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET
Myöntämispäivämäärä

Viranomainen/taho

Ympäristölupa
Maa-aineslain mukainen ottamislupa
Pohjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa
Rakennuslupa
Poikkeamispäätös
Toimenpidelupa

12/2020

Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle
Jätevesien johtaminen
a)

Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä

b)

Jätevesien johtamislupa vesistöön

c)

Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan

d)

Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista
Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta
Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus
Muutoksenhakutuomioistuimen päätös
a)

ympäristöluvasta

b)

muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?

Muu, mikä?
Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?
Ei
Kyllä, mitä? Maa-aineslupa
Ympäristövahinkovakuutus
Vakuutusyhtiö

Vakuutuksen numero

Tiedot on esitetty liitteessä nro

5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN
OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN
Kunta, kylä/kaupunginosa
Kiinteistötunnus/-tunnukset

925-425-51-5 Porraslampi

Vieremän kunta, Kauppilanmäen kylä

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot

UPM Kymmene Oyj, Helsinki. Y-tunnus 1041090-0. PL 85, 33101 Tampere. Jari Dozzo p.0400 169832
6036 / 05.2016
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Vireillä

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot
Kiinteistöillä sijaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista

Kiinteistön palstalla ei ole haettavan maa-ainestoiminnan lisäksi muuta toimintaa, alueelle haetaan mahdolliseksi säilyttää
asfaltti- ja öljysorajätettä
Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN
KAAVOITUSTILANTEESTA
Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta

Syrjäinen sijainti, haja-asutusta lähettyvillä. Kainuunmäentie kulkee kiinteistön eteläpuolella. Ympäristö on tavanomaisessa
maa- ja metsätalous käytössä, ei muuta maa-ainestoimintaa.
Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)
Maakuntakaava
Poikkeamispäätös

Yleiskaava
Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Tiedot on esitetty liitteessä nro Selostusosa

Asemakaava, tontin kaavamerkintä:
Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

s.7

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

Kiinteistön Leppi rajanaapurit vuokrattavan palstan alueelta on esitetty tarkemmin hakemuksen tekstiosan liitteessä 8
Tiedot on esitetty liitteessä nro 8

88. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 1
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 12
9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT
Tuote

Nykyinen tuotanto (1 000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Kalliokivilouhe

16,4

27,4

Rakennuskivi

0,4

0,6

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

Kalliokivipora, murskausasema, pyöräkuormaaja, kaivinkone. Murskausaseman maaperä on suojattu öljyvahinkojen
välttämiseksi.
Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen

tekstiosa s.9-11

10. TOIMINNAN AJANKOHTA
Päivittäinen toimintaaika (kellonajat)

Viikoittainen toimintaAjallinen vaihtelu
aika (päivät ja kellonajat) toiminnassa

Murskaaminen

7-22

ma-pe 7-22

Poraaminen

7-22

ma-pe 7-22

Rikotus

8-18

ma-pe 8-18

Toiminto

6036 / 05.2016

Keskimääräinen
toiminta-aika (h/a)

3

Räjäyttäminen

8-18

ma-pe 8-18

Kuormaaminen ja kuljetus

7-22 (7-18)

ma-pe (la)

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa?

Laitos on toiminnassa haettavan luvan aikana 20 vuotta vuosina 2020-2040
Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa?

1-2 kuukautta tarpeen mukaan
Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen

tekstiosa s.11

11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET,
NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ
Keskimääräinen kulutus
Maksimikulutus
Käytettävä raaka-aine
Varastointipaikka
(t tai m3/a)
(t tai m3/a)

6 000t

10 000t

Öljyt

30

45

Voiteluaineet

0,2

0,3

Suljettu kontti

4,0

8,0

Ei varastoida

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines

Varastointialue

Muualta tuotava kiviaines
Polttoaine, laatu:

Vesi
Räjähdysaineet, tyyppi: Kemix,

kemiitti

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?

Tuodaan alueelle säiliöautolla
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle

Toimintaa suoritetaan tarvittava määrä kysynnän mukaan, varastoidut kasat kuljetetaan alueelta pois tilausten
mukaan. Varastokasat eivät juurikaan pölyä, mutta näitä voidaan tarpeen vaatiessa myös kastella kesäaikana
pölyämisen vähentämiseksi. Varastokasat ehkäisevät melun leviämistä alueella, kuin myös maavallit.
Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen)

Mahdollinen tankkaustoiminta, tukitoiminta-alue on suojattu tiiviillä maaperällä. Alueella säilytetään myös tarpeen
vaatiessa käytettyä imeytysainetta, mutta nämä kuljetaan mahdollisimman nopeasti pois alueelta.
Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen

tekstiosa s.10-12

12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk)

8
Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista

Porraslammen maa-ainesalueelle johtava tie ei ole päällystetty, mutta se on lyhyt ja ajonopeudet sen myötä matalia.
Kainuunmäentie on soralla päällystetty tie. Maa-ainesalueelle johtavaa tietä voidaan torjua kesäaikana kastelulla.
Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)

Alueelle kuljetaan Kainuunmäentien kautta kääntyvältä hiekkapintaiselta liittymältä. Ottotoimintaa tehdään
poispäin tiestä. Pölyämistä voidaan ehkäistä ottotoimintaa suunnittelemalla sekä kastelemalla kesäaikana.
Tiedot on esitetty liitteessä nro 1
6036 / 05.2016
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13. ENERGIAN KÄYTTÖ
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a)

Sähkö hankitaan
verkosta
aggregaatista

Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen

tekstiosa s.12

14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä?
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu
Tiedot on esitetty liitteessä nro

15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA
Päästö (t/a)
Hiukkaset (sis. pöly)

0,20

Typen oksidit (NOx)

0,590

Rikkidioksidi (SO2)

0,0012

Hiilidioksidi (CO2)

100,3

Tiedot päästöjen puhdistamisesta

Päästöjä ei ole mitattu, päästöt ovat laskennallisia arvioita. Päästöt pidetään vähäisinä koneiden huollolla ja
käyttämällä toiminnassa mahdollisimman uusia laitteita, joiden päästöarvot ovat pienet.
Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen

tekstiosa s.17

16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ

Melua aiheuttaa alueella ottotoiminnasta louhinta, rikotus, muskaus ja lievästi lastaus ja kuljetus. Tärinää aiheutuu
louhinnasta, murskauksesta, louhinnasta ja murskauksesta. Melun ja tärinän ei oleteta aiheuttavan haittaa
ympäristölle tai lähimmälle kiinteistöille.
Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen

tekstiosa s.17-19

17. TIEDOT MAAPERÄN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTÄVISTÄ TOIMISTA
Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella)

Murskauksessa käytettävät laitteet on suojattu tiiviillä maakerroksella tai suoja-altaalla. Polttoaine, öljy ja
voiteluaineet säilytetään suojarakenteellisissa säiliöissä. Käytetyt voiteluaineet ja öljyt kuljetetaan välittömästi pois
alueeltavaihdon jälkeen. Tukitoiminta-alue on tiivistettyä maaperää.
Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Pintavedet johdetaan louhoksesta pois kallistusten avulla. Vedet johdetaan selkeytysaltaaseen, josta ne siirtyvät
ympäristöön ojaan.
Tiedot jätevesien käsittelystä

Ottoalueelta tulevat pinta- ja valumisvedet johdetaan selkeytysaltaaseen, muita jätevesiä ei alueelta synny.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

Hakemuksen tekstiosa s.15-16

18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ
Jätenimike
Arvioitu määrä
Käsittely- tai
Toimituspaikka (jos tiedossa)
hyödyntämistapa
(kg/a)

Yhdyskuntajäte
6036 / 05.2016

500

Jäteastia
5

Peltomäen jäteasema

Paperi ja pahvi

100

Jäteastia

Peltomäen jäteasema

Voiteluaineet

800

Ei varastoida

Fortum Oyj

Liuottimet

Ei varastoida

Fortum Oyj

Akut ja vaaralliset jätteet

Ei varastoida

Fortum Oyj

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta

Vaarallisia jätteitä ei varastoida alueella, jätteet kuljetetaan mahdollisimman nopeasti lähimmälle vaarallisia jätteitä
vastaanottavalle yritykselle (esim. Kuusakoski Oy tai Fortum Oyj)
Tiedot on esitetty liitteessä nro

Hakemuksen tekstiosa s.15

19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN
(BEP) SOVELTAMISESTA
Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää?

Päästöjä voidaan vähentää uusimmalla koneistolla, toiminnan suunnittelulla ja koneiden säännöllisellä huollolla
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa?

Toiminta tapahtuu louhoksen pohjalla, jolloin louhoksen rintaukset sekä ympäristö puineen vähentää melua
Tiedot on esitetty liitteessä nro

Hakemuksen tekstiosa s.19

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

Ottoalue sijaitsee syrjässä, mutta haja-asutusta esiintyy lähettyvillä. Uudispihan kiinteistön (762-423-2-18) lähin
rakennus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Salmenniemen kiinteistön (925-406-2-33) rakennukset
ovat noin 670 metrin etäisyydellä. Ottotoiminnalla ei nähdä olevan vaikutusta ihmisien viihtyvyyteen tai terveyteen.
B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Aiemmalla ottotoiminnalla ei ole havaittu olevan vaikutuksia alueen luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Alue ei
sijaitse luonnonsuojelualueella eikä merkittävässä rakennetussa ympäristössä. Vaikutuksia ympäristöön seurataan
etenkin ensimmäisellä louhintajaksolla. Alueesta on tehty luontoselvitys lupaa haettaessa kallioalueelle.
C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Alueen lähistöllä ei sijaitse isoja vesistöjä, lähellä sijaitsevaan Silmälampeen vaikutus jää vähäiseksi tai olemattomaksi
vesien virratessa päinvastaiseen suuntaan.
D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Ottotoiminta aiheuttaa ilmaan lähinnä pölypäästöjä, jota lähellä oleva metsä sitoo itseensä. Muut päästöt pyritään
minimoimaan edellä kuvatulla tavalla.
E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Alue ei sijaitse pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, joten vaikutusta pohjaveteen ei oleteta syntyvän. Vaikutukset
maaperään pyritään ehkäisemään suoja-altailla sekä varautumalla onnettomuuksiin ennakolta.
F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
On tehty, päivämäärä:
Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:
Tiedot on esitetty liitteessä nro

Hakemuksen tekstiosa s.15-19

21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

Onnettomuusriskiä ottotoiminnassa aiheuttavat murskausaseman sekä työkoneiden vuotoriski, toimintahäiriöt ja
mahdolliset tulipalot. Alue rajataan värillisillä huomionauhoilla jyrkkien rintausten kohdilta sekä pystytetään
tarpeellinen määrä jyrkänteestä varoittavia tauluja, jotta alueelle ei joudu sivullisia tahattomasti. Lisäksi korkeiden
rintausten yläpäähän kallioalueella rakennetaan suojavallit, jotka ehkäisevät onnettomuusriskiä. Poltto- ja
voiteluaineiden valumis- ja vuotoriskejä ehkäistään huoltamalla työkoneita säännöllisesti. Työkoneisiin varataan
imeytysmateriaalia mahdollisen poltto- tai voiteluainevuodon varalle. Alueella ei synny jätevesiä. Jokaisesta
räjäytyskerrasta ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle selvästi ennen räjäytysajankohtaa. Alueelle ajautuminen tulee
6036 / 05.2016
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estää räjäytyshetkellä äänimerkein ja muina keinoin. Räjäytys tulee suojata irtolohkareiden lentämisen estämiseksi
ympäristöön.
Tiedot on esitetty liitteessä nro Hakemuksen tekstiosa s.20-21
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro

22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN
TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN
LAADUNVARMISTUKSESTA
A. Käyttötarkkailu

Murskauksesta pidetään päiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät, laitteiden mahdolliset
huoltotoimenpiteet ja poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet.
B. Päästö- ja vaikutustarkkailu

Päästöjä ei erikseen mitata, mutta päästömääriä seurataan ottotoiminnan yhteydessä ja pyritään ehkäisemään
parhain mahdollisin keinoin. Pölyämistä ja tärinää seurataan ja tarvittaessa pölyämistä voidaan ehkäistä mursketta
kastelemalla. Poikkeukselliset päästöt merkitään työmaapäiväkirjaan.
C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Maa-ainesten vuosittainen ottomäärä raportoidaan lupaviranomaiselle Maa-aineslain mukaisesti. Raportointi
tehdään sähköisesti NOTTO-rekisteriin.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

Hakemuksen tekstiosa s.19-21

23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT
Sijaintikartta
Asemapiirros
Kaavakartta
Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty
Muu, mikä?

24. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys

6036 / 05.2016
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MAA-AINESTEN
AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖLUPA
J.S.T KAUPPINEN
PORRASLAMMEN MAA-AINESALUE
AINESALUE
925-406-5-51
VIEREMÄ
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1 Yleiset tiedot
Kunta ja kylä

Kauppilanmäen kylä
Vieremän kunta

Hakija

J.S.T Kauppinen Oy
Y-tunnus: 2425717-7

Kiinteistöt ja omistajat

Tila: 925-406-5-51 Porraslampi
Omistajat:
UPM Kymmene Oyj
PL 85, 33101 Tampere
Y-Tunnus: 1041090-0
017 764192

Yhteyshenkilö

Jari Dozzo
Maankäyttöpäällikkö
UPM Metsä
0400 169 832

Naapuritilat ja omistajat

Naapuritilojen omistajatiedot esitetty liitteessä 8.

Kiinteistön pinta-ala

Porraslampi (925-406-5-51): kiinteistön pinta-ala 187,66 ha

Ottamisalueen pinta-ala

6,28 ha (+tukitoiminta ja varastointi 2,3 ha)

Otettava maa-aines

Sora, hiekka ja kalliokiviaines

Maa-aineksen määrä

Haettava ottomäärä 80 000 m3ktr (Hiekkaa) ja 300 000 m3ktr (kallio)

Maa-aineksen ottamisaika

15 vuotta soralle sekä hiekalle ja 15 vuotta kalliokiviainekselle

Lupa-aika

Haetaan maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamistoimintaan 15 vuodeksi
ja 15 vuodeksi kalliokiven ottamiseen yhteensä 380 000 m3ktr määrälle
keskimääräisen vuotuisen ottomäärän ollessa hiekan ja soran osalta 5
500 m3ktr ja kalliokiven osalta 20 000 m3ktr. Samalla haetaan
ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle.

Karmikon Oy
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Tietäjäntie 7
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2 Alueen nykytila
Porraslammen maa-ainesalue sijaitsee Vieremän kunnassa Kauppilanmäen kylässä noin 15 kilometrin
etäisyydellä

Vieremän

keskustasta
keskustasta.

Porraslammen

maa-ainesalueelle
alueelle

liikennöidään

Kainuunmäentieltä (5900) kääntyvän liittymän kautta. Lähin osoite Porraslammen maa-ainesalueelle
on Kainuunmäentie 646. Alue sijait
sijaitsee Vieremän ja Sonkajärven kunnan rajamailla. Lähestymiskartta
alueelle on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Porraslammen maa-ainesalueen
alueen lähestymiskartta. (MML: n kartta-aineisto 22.12.2020)

Porraslammen maa-ainesalue sijaitsee UPM Kymmene Oyj:n omistamalla kiinteistöllä Porraslampi
(925-406-5-51), josta UPM vuokraa 8,58 hehtaarin kokoisen alan J.S.T Kauppinen Oy:lle.
Oy:lle
Vuokraussopimus on liitteenä 112. Porraslammen kiinteistön kokonaispinta-ala on 187,66 hehtaaria.
Karttaote Porraslammen kiinteistöstä on esitetty liitteessä 7. Porraslammen maa-ainesalueella
maa
on
ollut aiemmin maa-aineksen
aineksen ottoa lähes 30 vuotta. Alueelta on otettu aiemmin vain soraa, mutta
uuden luvan aikana tarkoitus on laajentaa alueen ottoa myös sora
sora-alueen
alueen vieressä olevalle
oleval
kallioalueelle. Viimeisin lupa on myönnetty 90 000 m3ktr:lle sora-ainesta kymmeneksi vuodeksi.
vuodek
Luvan myöntäjänä toimi Vieremän kunta 15.6.2009 ja se myönnettiin silloiselle kiinteistön omistajalle
Ylä-Savon sora Ay:lle. Luvassa alin hyväksytty ottamista
ottamistaso on +164.8 (N60). Edellisen maa-ainesluvan
maa
aikana ottotoimintaa on ollut noin 5 455 m3-ktr vuoden 2019 loppuun mennessä.
mennessä Viimeisin maaKarmikon Oy
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aineslupa päättyi 31.12.2019, eikä tämän jälkeen alueella ole ollut ottoa vuoden 2020 - 2021 aikana.
Alueella ei ole voimassaolevaa
imassaolevaa ympäristölupaa alueen aiemman toiminnan ollessa soranottoa.
Uudessa luvassa haetaan ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle
murskaukselle. Nyt maa-aineksen
ottolupaa haetaan Porraslammen sora-alueelle 15 vuodeksi soralle ja hiekalle sekä 15 vuotta
kalliokivelle kokonaisottomäärän ollessa 380 000 m3ktr.
Toiminta-alueelta
ta on poistettu puita jo otetulta alueelta, mutta puustoa on pystyssä vielä
kallioalueella sekä uuteen lupaan lisätyllä sora-alueella. Mikäli ottoalueella
alueella on rakennustoimintaan
kelpaamattomia siltti- ja muita kerrostumia, ne varastoidaan alueen reunoille ja käytetään alueen
maisemointiin. Porraslammen maa
maa-ainesalueen läheisyydessä ei sijaitse muita maa-ainesalueita.
maa
Alueen lähiympäristö on enimmäkseen maa- ja metsätalous-käytössä. Ilmakuva alueesta on esitetty
kuvassa 2.
Alueella suoritettiin maastomittaus nykytilanteen kartoittamiseksi lokakuussa 2019.
20
Ottotoiminta on
ollut vähäistä mittauksen jälkeen
jälkeen. Kartoitus tehtiin ETRS-GK27 -koordinaattijärjestelmässä,
koordinaattijärjestelmässä,
korkeusjärjestelmänä toimi
oimi N2000.

Kuva 2. Ilmakuva Porraslammen maa-aines
ainesalueesta (MML: n kartta-aineisto 22.12.2020)
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Porraslammen maa-ainesalueella
alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Savon
maakuntakaava 2030 on tarkin voimassaoleva kaava alueesta. Maakuntakaavassa alueelle ei ole
varauksia. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta 20
2030 on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta 20
2030 (Paikkatietoikkunan kartta-aineisto 22.12.20
.2020)

Maa-ainesalueelle
elle haetaan molemmille ottotoiminnoille 15 vuoden ottamisaikaa, jotta mahdollisesti
ottotoimintojen loppuessa jatkolupaa hakiessa voidaan luvat hakea samanaikaisesti.
Porraslammen maa-ainesalue ei sijaitse pohjavesialueella
pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Kylmäkorven
pohjavesialue, joka sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueesta etelässä. Kylmäkorven
pohjavesialue (0892513) on luokiteltu 1-luokkaan (Vedenhankintaa
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue).
pohjavesialue
Alueella ei sijaitse pohjaveden pinnantasoa mittaavia pohjave
pohjavesiputkia. - Kylmäkorven
pohjavesialueesta ei ole löydettävissä tarkempaa suojelusuunnitelmaa, mutta vuonna 2016 tehdyssä
seurantakoosteessa on mainittuna myös kohtia Kylmäkorvesta. Kylmäkorven pohjavesialueen pinta
pintaala on 0,98 km2 ja alueen muodostuva po
pohjaveden
hjaveden määrä on noin 197 m3/vrk. Muodostumisalueen
pinta-ala
ala on 0,60 Kylmäkorven pohjavesialue on 11-luokan
luokan pohjavesialue ja sen alueella sijaitsee
Niemisen Vesiyhtiön vedenottamo. Alue on enimmäkseen metsätalousmaata (85,6% alueesta).
Pohjavedessä on havaittu
aittu hieman kohonneita kloridipitoisuuksia. Pohjaveden pinnankorkeudeksi
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voidaan arvioida likimain sama kuin lähimmän vesialueen pinnankorkeus. Silmälammen
pinnankorkeus on noin tasolla +160.3 (N2000).

Kuva 4. Etäisyys pohjavesi- ja luonnonsuojelualueeseen (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ 22.12
12.2020)

Porraslammen maa-ainesalue ei sijaitse vesistöalueen rannalla, lähimmät lammet (Silmälampi ja
Kainuunlampi) sijaitsevat
vat kilometrin etäisyydellä ja suurempi Nieminen noin 2,6 kilometrin
etäisyydellä ottoalueesta. Eteläsuunnassa sijaitsevan Kainuunlammen pinnankorkeus on tasolla
+136.4 ja Silmälammen tasolla +160.3. Niemisen vesipinnan korkeus oli tasolla +116.1.
Porraslammen maa-ainesalueella
alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojeluluonnonsuojelu tai Natura-alueita,
muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kohteita. Lähin suojelutoimien alue sijaitsee noin 2,6
kilometrin päässä kaakkoissuunnassa Myllypurolla
Myllypurolla. Alue on määritetty luontotyyppien
luont
tai lajien
hoitoalueeksi. Noin 4 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta sijaitsee muinaismuistoihin luettava
kivikautinen asuinpaikka.. Ottotoiminnalla ei ole merkitystä edellä luokitelluille toimille
toimille.
Alle 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta ei sijaitse asuinkiinteistöjä. Uudispihan kiinteistön (762423-2-18)) lähin rakennus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Salmenniemen
kiinteistön (925-406-2-33)
33) rakennukset ovat noin 670 metrin etäisyydellä. Maa-ainesalueen ja
asutuksen välillä on kuusi- ja mäntymetsää sekä pelto- ja piha-alueita. Ottoalueen eteläpuolella
kulkee Kainuunmäentie.
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Kulkuyhteydet
alueelle
on
esitetty
tarkemmin
nykytilannekartassa
liitteessä
Rajanaapurikiinteistöjen rajat on esitetty kuvassa 5 ja rajanaapureiden yhteystiedot liitteessä 8.

1.

Kuva 5. Porraslammen rajanaapurikiinteistöjen sijainti (MML:n kartta
kartta-aineisto 7.1.2021)

3 Suunniteltu maa-ainestenotto
ainestenotto ja toiminnan kuvaus
3.1 Maa-ainesten otto
Porraslammen maa-ainesalueella
alueella tullaan ottamaan hiekkaa ja soramateriaalia suunnitelmien
mukaisesti jatkaen toimintaa aiemman ottosuunnan mukaisesti
mukaisesti. Pohjoispäädyssä vastaantuleva
kallioalue tullaan ottamaan mukaan ottotoimin
ottotoimintaan uutena alueena. Sora- ja kalliokiviainestoimintaa
tehdään ympäri vuoden lupa--ajan puitteissa. Ottotoimintaa tulee olemaan koko lupa-aikana
lupa
louhinnan osalta noin 2-4 kertaa vuodessa, yhden toimintajakson aikana louhitaan suunnitellusti
10 000 tn kalliota. Nyt ottolupaa haetaan 8,58 hehtaarin kokoiselle ottamisalueelle
alueelle 380 000 m3ktr
määrälle hiekkaa, soraa ja kalliokiviainesta
kalliokiviainesta. Nykyinen ottamislupa on päättynyt 31.12.2019 ja sen
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alimmaksi ottamistasoksi on määritetty +164.8 (N60). N2000-korkeusjärjestelmään muunnettuna alin
ottotaso on +165.05. Ottotaso vaihtelee montussa sulamisvesien johtamisen vuoksi. Ottoalueen
kallistuksia tehdään myös tulevan ottotoiminnan aikana. Ottotoiminnan aloittamista tai jatkamista
esitetään ennen päätöksen lainvoimaisuuden saantia. Vakuudeksi työlle asetetaan 39 000 euron
suuruinen summa.
Ottamistoiminnan aikana rintauksesta mahdollisesti esiin tulevat rakennustoimintaan
kelpaamattomat kerrostumat varastoidaan alueen reunoille ja käytetään suojavallien rakentamiseen
tai maisemointiin. Mikäli soralaadut ovat rintauksessa erityyppisinä ja eri asennossa olevina
kerroksina, ottotoiminnassa pyritään seuraamaan muodostuneita soralaatujen rajoja. Erimateriaalit
pyritään erottelemaan jo ottamistoiminnan alkuvaiheessa. Ottotoiminnan aikana jyrkät luiskat (yli
neljä metriä korkeat) merkitään lippusiimoilla. Pintamaakerrokset käytetään alueen reunaosiin
maisemointiin ja levitetään sieltä pohjalle ottotoiminnan edetessä. Ottotoiminta pyritään
järjestämään siten, että haitta ympäristölle ja viihtyvyydelle on mahdollisimman pieni.
Ottoalueen maanpinta vaihtelee nykytilanteessa välillä +188.0 … +166.0 (N2000). Tuleva alin
ottamistaso, joka on +165.05 (N2000), on esitetty nykytilanne- ja maisemointikartoissa liitteissä 1 ja
2. Ottosyvyys tulee olemaan enintään noin 23 metriä.
Otettavan hiekan ja soran määrän arvioidaan olevan noin 82 500 m3-ktr (165 000 tn), tämän määrän
jakaantuminen 15 vuoden ajalle tarkoittaa vuosittaisen hiekan ja soran ottomäärän olevan noin
5 500 m3-ktr. Uuteen lupa-alueeseen lisätyltä kallioalueelta arvioitu kokonaisottomäärä on 300 000
m3ktr, jolloin 15 vuoden ottoaikana vuosittainen ottomäärä kalliokivelle on 20 000 m3ktr.
Vuosittainen ottamismäärä voi vaihdella paljonkin kulloisenkin kysynnän mukaan. Suunnitelman
mukainen ottamisalue sekä alin sallittu kaivutaso merkitään maastoon selvästi niin, että alueella
työskentelevien sekä valvontaviranomaisten on ne helppo havaita.
Koska alueella on ollut aikaisemminkin soran ja hiekan ottotoimintaa, on puustoa poistettu alueelta.
Uudet vuokra-alueet tullaan poistamaan puustosta ottotoiminnan edistyessä. Rakennustoimintaan
kelpaamattomat pintamaat sekä siltti- yms. kerrostumat on läjitetty alueelle ja niitä tullaan
hyödyntämään alueen maisemoinnissa. Näin menetellään myös nyt haettavan luvan aikana.
Alueelle tullaan rakentamaan erillinen tukitoiminta-alue, mikäli alueella säilytetään pyöräkuormaajaa
tai kaivinkonetta. Koneet tuodaan alueelle aina toimintaa varten ja kuljetetaan pois alueelta
toimintajaksojen päätyttyä. Mahdolliselle tukitoiminta-alueelle levitetään 0,2 mm paksu HDPEmuovikalvo ja ennen muovikalvon asentamista pohja muotoillaan kaukalon muotoiseksi ja
reunoiltaan keskiosaa korkeammaksi. Muovikalvon asentamisen jälkeen sen päälle laitetaan 20 cm
suojahiekkaa suojauskerrokseksi. Tukitoiminnan ja varastoinnin alue sijaitsevat heti alueelle
kääntyvän liittymän läheisyydessä aiemmassa ottotoiminnassa syntyneessä soramontussa. Tuleva
soranottoalue on noin 2 hehtaarin kokoinen ja kalliokivialue noin 4 hehtaaria.

3.2 Louhinta ja murskaus
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Arvioitu vuosittainen ottomäärä on noin 20 000 m3ktr kalliokiviainesta, mutta ottomäärä voi
vaihdella paljonkin kiviaineksen tarpeen mukaan. Otettavasta kallioaineesta lähes kaikki otetaan
louhimalla, jonka jälkeen kalliokiviaines murskataan.
Kallion louhinnan vaiheita ovat poraus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa
irrotetun kiviaineksen pienentäminen (rikottaminen).
Louhintaa alueella suoritetaan arviolta 2-3 krt/a. Louhintajakso kestää noin 2 viikkoa kerrallaan.
Vuosittainen louhittava määrä on noin 20 000 m3ktr kiinteää kalliota, mutta voi vaihdella menekin
mukaan. Louhintaa ja murskausta ei ole luonnonvarojen kestävän käytön ja kustannustehokkuuden
periaatteilla järkevää suorittaa jos kiviainekselle ei ole menekkiä. Kallion osalta tehdään irtilouhinta
metrin syvyydeltä ottotasosta. Korkeusvaihteluiden ollessa suuria kallioalueella, tehdään louhinta
kahdessa tasossa. Turvatasanne muodostetaan 10 metrin korkeuteen ylätasanteesta. Kallioalueen
reunoille kasataan maa-aineksista suojavallit ehkäisemään ottotoiminnasta syntyvän melun määrää
sekä varoittamaan alueelle eksyviä. Lisäksi rintausten yläreunojen läheisyyteen voidaan sijoittaa
suuria kivilohkareita estämään alueelle pääsyä. Suojavallin sekä rintauksen yläreunan väliin jätetään
5 metriä maa-aineksista puhdistettua aluetta. Louhintaa suoritetaan kaltevuudessa 7 : 1.
Tarvittaessa louhinnassa irronneita ylisuuria kalliolohkareita rikotetaan ennen murskausta. Sekä
louhinnassa että rikotuksessa käytettävä kalusto määräytyy ulkopuolisen urakoitsijan käyttämän
kaluston mukaan. Louhinnassa syntyvät, mahdolliset ylisuuret lohkareet tipahtavat räjäytettävältä
seinämältä suoraan seinämän alareunan läheisyyteen. Tästä syystä rikotusta tehdään
mahdollisimman lähellä louhoksen reunaa, jolloin siitä syntyvä meluhaitta on mahdollisimman pieni.
Sekä louhinta että rikotus ovat luonteeltaan lyhytkestoisia toimintoja, joten niiden aiheuttamat
häiriöt ovat ajallisesti varsin rajattuja.
Taulukko 1. Arvio louhinnassa käytettävistä raaka-aineista

Raaka-aine

Varastointipaikka

Kalliokiviaines

Varastointialue

Räjähdysaineet
(esim. Kemix, Kemiitti)

Keskim.kulutus
(t/vuosi)

Maksimi
kulutus
(t/vuosi)

54 000

65 000

ei varastoida

17

19

Varastotilavuus

Louhinnan ja rikotuksen
työkoneiden polttoöljy

Urakoitsijan
polttoainesäiliö

1000-3000 l

31

35

Voiteluaineet

Suljettu kontti

500l

0,1

0,2

Suunniteltu alin ottotaso on +165.05 (N2000). Ottoalueen pohjan kallistus muotoillaan siten, että
sade- ja sulamisvedet ohjautuvat ympäröivään maastoon. Lisäksi kallioalueella suoritetaan kallion
irtilouhinta pohjan osalta. Vuoden aikainen sadanta Vieremän kunnan alueella on ollut tyypillisesti
650 mm. Tämä tarkoittaa vuosittaisen veden määrän suunnitelma-alueella olevan 55 700m3.
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Hulevedet ohjataan kallioalueelta vanhan toiminnan mukaisesti kohti lähettyvillä olevaa suota, jossa
toiminnasta syntyvä kalliokivituhka laskeutuu pohjalle ja puhdistuneet vedet siirtyvät ympäristöön.
Uuden kallio-osuuden rajat merkitään maastoon esimerkiksi rajausnauhaa käyttämällä ennen
ensimmäistä louhintakertaa. Samalla voidaan merkitä kallioalueelle uusi kiinteä korko esimerkiksi
kallion seinämään. Ottoalueella on aiemmasta toiminnasta vanhoja kiintopisteitä.
Etäisyyden ollessa melulle alttiisiin kohteisiin yli 500 metriä, ei Valtioneuvoston asetus 800/2010
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta aseta toimintaajoille aikarajoitteita.
Kallion porausta ja räjäytystä sekä louheen rikotusta, murskausta, kuormausta ja kuljetusta tehdään
arkipäivisin klo 7 - 22. Kallioalueen syrjäisen sijainnin vuoksi murskausta, kuormausta ja kuljetusta
voidaan tehdä myös lauantaisin klo 7 - 18.
Louhittu kiviaines murskataan eri kalliokivilajitteiksi. Murskausta suoritetaan alueella arviolta 2
kuukautta vuodessa tarpeen mukaan, maksimitoiminta-ajan ollessa 4 kuukautta. Murskauslaitos
tuottaa vuorokaudessa keskimäärin 2500 tonnia eri murskelajikkeita. Kerrallaan murskattavan
keskimääräisen vuosituoton arvioidaan olevan noin 54 000 tn ja maksimivuosituoton noin 65 000 tn.
Kaikki murskattava kallioaines otetaan Porraslammen kallioalueelta.
Murskauslaitteisto ja muut tarvittavat koneet tuodaan alueelle erikseen ja ne viedään pois
toimintajakson jälkeen. Murskattava kiviaines siirretään murskauslaitokseen kaivinkoneella tai
pyöräkuormaajalla ja murskauksen jälkeen kiviaineslajitteet varastoidaan kasoiksi varastoalueelle tai
kuljetetaan suoraan käyttökohteeseen. Murskauksen suorittaa ulkopuolinen urakoitsija. Murskaus
suoritetaan joko liikkuvalla tela-alustaisella ja polttomoottorikäyttöisellä Lokotrack-tyyppisellä
murskauslaitoksella tai vaihtoehtoisesti perinteisellä murskauslaitoksella, johon energia otetaan
polttoöljykäyttöisestä aggregaatista kaapeleilla. Murskauslaitoksen sähkönkulutus on tyypillisesti
noin 2,2kW/tuotettu tonni. Murskaus tapahtuu esi- ja jälkimurskaimilla, joiden välissä käytetään
mahdollisesti välimurskainta. Laitteistoon kuuluu lisäksi seuloja ja kuljettimia. Varasto- ja
tukitoiminta-alueet sijaitsevat Kainuunmäentien läheisyydessä aiemmalla sora-alueella (liite 1).
Murskausasema sijoitetaan kulloinkin parhaaksi katsottuun kohtaan. Murskausaseman
sijoittamisessa otetaan huomioon eri materiaalilaatujen varastointi ja lastausmatkan minimointi
soranottokohtaan nähden. Murskekasat sijoitetaan aluksi varastointialueelle. Ottamistoiminnan
edetessä voidaan murskekasojen varastointiin käyttää myös Porraslammen kallioaluetta. Murske
varastoidaan murskelaatujen mukaan useaan varastokasaan.
Murskausaseman eri laitteiden alla on teräksiset suoja-altaat tai tiiviistä maa-aineksesta rakennettu
0,5 metrin paksuinen tiivistetty kerros. Voiteluaineet säilytetään vaihtolavalla olevassa lukitussa
teräskontissa. Akut ja muut erikoistuotteet varastoidaan asianmukaisesti. Öljynvaihdossa tarvittavat
vaihtoöljyt tuodaan huoltoautolla murska-asemalle ja jäteöljyt kuljetetaan alueelta pois välittömästi
öljynvaihdon jälkeen. Louhinnassa tarvittavat räjähdysaineiden panostus suoritetaan suoraan
louhintaurakoitsijan panostusajoneuvosta. Arvio murskauksessa käytettävistä raaka-aineista on
esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Arvio murskauksessa käytettävistä raaka-aineista

Raaka-aine

Varastointipaikka

Kalliokivilouhe

Varastointialue

Murskaimen ja
työkoneiden
polttoöljy
Voiteluaineet

Urakoitsijan
puoliperävaunu
Lukittu kontti

Keskim.kulutus
(t/vuosi)

Maksimi
kulutus
(t/vuosi)

54 000

65 000

1000-3000 l

24

31

500l

0,1

0,2

Varastotilavuus

3.3 Seulonta
Arvioitu keskimääräinen vuosittainen ottomäärä on 5 500 m3ktr hiekkaa ja soraa sekä 20 000 m3ktr
kalliokiveä. Tästä määrästä vain hyvin pieni osa jalostetaan seulomalla ja välttämättä seulontaa ei ole
ollenkaan. Mikäli seulontaa on, se suoritetaan tarpeen mukaan ympäri vuoden toiminta-aikojen
puitteissa erikseen alueelle tuotavalla seulontavaunulla.
Mahdollisessa seulonnassa maa-aines siirretään seulontayksikköön kaivinkoneella tai
pyöräkuormaajalla ja seulonnan jälkeen maa-aineslajitteet varastoidaan kasoiksi varastoalueelle tai
kuljetetaan suoraan käyttökohteeseen. Seulonnassa tyypillisesti käytettävät koneet ja laitteet ovat
seulontavaunu, kaivinkone, pyöräkuormaaja ja vaihteleva määrä kuorma-autoja.
Seulontavaunun poltto- ja voiteluaineita sisältävien osien alla maaperäsuojaus suoritetaan
asentamalla maaperään poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön muovikalvo. Maaperä muotoillaan
altaan muotoiseksi ja reunat muotoillaan ympäröivää maanpintaa korkeammalle. Kalvon päälle
laitetaan 20 cm:n kerros hiekkaa suojaksi estämään kalvon rikkoontuminen. Seulonnan aikana
työkoneissa säilytetään myös öljynimeytysainetta vuototapausten varalta.
Työkoneet ja seulontayksikkö tankataan tuomalla alueelle erillinen siirrettävä polttoainesäiliö esim.
perävaunussa. Mikäli polttoaineita säilytetään alueella, suojataan maaperä tarkoituksen mukaisilla
kaksoisvaipallisilla säiliöillä. Työkoneiden huoltoja ei suoriteta maa-ainesalueella päivittäisiä
tarkastuksia pois lukien.

3.4 Asfalttijätteen varastointi
Varastointi- ja tukitoiminta voidaan vastaanottaa tarvittaessa asfalttijätettä ja öljyrouhetta Valtatie
5:n työmailta. Jätettä vain välivarastoidaan alueella eikä toiminnasta synny haittaa ympäristölle.
Vuosittain vastaanotettavan asfalttijätteen ja öljysoran määrä on noin 500m3.
Asfalttijätteen osalta tarkoituksena on varastoida alueelle valtatie 5:n korjauksesta tulevia
asfalttijätteitä. Asfalttijätettä ei välttämättä tule ollenkaan, mutta tarpeeseen varastoida tällaista
jätettä varaudutaan Porraslammen maa-ainesalueella. Asfalttijäte vietäisiin alueelta pois
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suunnitellusti 1-3 kuukauden aikana niiden toimittamisesta alueelle, kuitenkin viimeistään vuoden
aikana. Asfalttijäte pidetään yhtenä kasana alueella eikä sitä erotella erilaaduiksi.
Hakija lisää osaksi ottotoimintaa mahdollisuuden rekisteröidä Asfalttiasema ottoalueelle.
Asfalttiasema rekisteröidään myöhemmin tarvittaessa aliurakoitsijan toimesta, mikäli toimintaa
ottoalueelle syntyy. Asfalttiasema sekä asfalttijätteen varastointialue on merkittynä
nykytilannekarttaan.

3.5 Liikennöinti ja liikennejärjestelyt
Porraslammen maa-ainesalueelle liikennöidään Kainuunmäentieltä (5900) kääntyvän liittymän
kautta.
Ottotoiminnan ollessa käynnissä raskasta liikennettä on arviolta keskimäärin 10 - 15 käyntiä/vrk ja
kevyttä liikennettä 5 käyntiä/vrk. Liikennettä on pääsääntöisesti arkipäivisin (ma-pe) klo. 06.00 22.00 välillä, mutta tarvittaessa myös viikonloppulauantaisin klo. 07.00 - 18.00

4 Vaikutukset ympäristöön
4.1 Etäisyydet lähimpiin kohteisiin
Alle 100 metrin etäisyydellä maa-ainesalueesta ei ole toiminnasta häiriintyviä, vakituisessa käytössä
olevia kiinteistöjä. Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö Salmenniemi (925-406-2-33) sijaitsee
ottoalueesta länteen päin. Suuren tilan rakennukset ovat kuitenkin alueen vastakkaisessa päässä ja
etäisyyttä rakennuksiin kertyy kuvan 6 mukaisesti yli 600 metriä. Etäisyys on mitattu maaainesalueen kaakkoiskulmasta tukitoiminta-alueesta Salmenniemen kiinteistön lähimmän
rakennuksen kulmaan. Ottoalueen ja asutuksen välillä on kuusi- ja mäntymetsää sekä pelto- ja pihaalueita. Uudispihan kiinteistön raja on noin 500 metrin etäisyydellä maa-ainesalueesta. Muut
lähimmät kiinteistöt sijaitsevat yli 1000 metrin etäisyydellä ottoalueesta.
Porraslammen maa-ainesalue ei sijaitse vesistöalueen rannalla, lähimmät lammet (Silmälampi ja
Kainuunlampi) sijaitsevat kilometrin etäisyydellä ja suurempi Nieminen noin 2,6 kilometrin
etäisyydellä ottoalueesta. kahden lammen välisellä alueella. Porraslammen maa-ainesalueella tai sen
läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita
kohteita. Lähin suojelutoimien alue sijaitsee noin 2,6 kilometrin päässä kaakkoissuunnassa
Myllypurolla. Alue on määritetty luontotyyppien tai lajien hoitoalueeksi. Noin 4 kilometrin
etäisyydellä ottoalueesta sijaitsee muinaismuistoihin luettava kivikautinen asuinpaikka. J.S.T
Kauppinen Oy:n tiedossa ei ole lähellä sijaitsevia talousvesikaivoja. Lähialueilla on suoalueita, lähin
lähde sijaitsee noin 230 metrin etäisyydellä tulevan ottoalueen rajalta pohjoiseen. Lähde sijaitsee
ottoalueen kanssa samalla kiinteistöllä.
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Kuva 6.. Etäisyydet lähimpiin kohteisiin kartalla (MML:n kartt
karttapalvelu 22.12.2020)

Toteutuva suojaetäisyys lähimpään tiehen eli Kainuunmäentiehen on tonttiliittymän läheisyydessä
noin 45 metriä. Etäisyys on mitattu maa-ainesalueen varasto- ja tukitoiminta-alueen
tukitoiminta
reunasta
Kainuunmäentien keskilinjaan,, todellinen ott
ottotoiminnan
otoiminnan etäisyys tiehen on tätä suurempi.
suurempi Etäisyys
ottoalueen rajoista Porraslammen tilan naapurikiinteistöjen rajoihin vaihtelee.
vaihtelee Pohjoisreunalla
kiinteistö rajoittuu Porrasmäen kiinteistöön (925
(925-406-5-57),
57), johon etäisyyttä ottoalueen
pohjoisreunasta on
n noin 550 metriä
metriä. Ottoalueen länsipuolella etäisyys Takalon (925-413-2-15)
(925
kiinteistön rajaan on 950 metriä. Ottoalueen itäreunalla lähimpänä sijaitsee Sallisenjärventien raja
noin 740 metrin etäisyydellä. EEteläpuolella etäisyys Salmenniementien kiinteistön
kiinteist rajoihin on 20
metrin etäisyydellä tukitoiminta
tukitoiminta-alueen reunasta. Etäisyydet lähimpiin toiminnasta mahdollisesti
häiriintyviin kohteisiin on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Etäisyydet ottoalueesta lähimpiin kohteisiin. (Lähde: Maa-ainesten kestävä käyttö 2009. Ympäristöministeriön verkkojulkaisu ISSN-1796-1653)

Kohde
Rakennus
Järven, joen tai meren ranta

Suositeltu
suojaetäisyys (m)

Toteutuva
suojaetäisyys (m)

100

500

Uudispiha (762-423-2-18)

(50)-200

660

Silmälampi (762-415-876-2)

950
800
0
550

925-413-2-5 Takalo
925-406-5-107 Porlammin motti
925-406-2-33 Salmeniemi
925-406-5-57 Porrasmäki
Kainuunmäentie (5900)

Naapuritilan raja

10

Maantie

50

45

tapauskohtainen

2600

Suojelualue

Kohteen nimi

Myllypuro

4.2 Jätteet
Jätteitä syntyy lähinnä louhinta- ja murskaustoiminnan ajaksi työmaalle tuotavista, liikuteltavista
toimisto-rakennuksesta ja sosiaalitiloista sekä koneiden ja laitteiden mahdollisista kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteistä. Sosiaalitilat ja mahdollisesti alueelle tuotava WC ovat siirreltäviä ja ne tuodaan
alueelle vain murskausjaksojen ajaksi. Mikäli murskausjaksot ovat lyhyitä, alueelle ei välttämättä
tuoda sosiaalitiloja tai WC:tä. Toiminnassa muodostuva yhdyskuntajäte sekä paperi ja pahvi kerätään
umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Peltomäen jäteasemalle jatkokäsittelyä varten. Mahdollisesti
syntyvät jätevedet kerätään umpisäiliöön ja toimitetaan Peltomäen jätekeskukseen. Työntekijöiden
käytössä olevan WC:n umpisäiliö tyhjennetään tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle. Vaarallisia
jätteitä ei säilytetä alueella, vaan ne toimitetaan urakoitsijan huoltokorjaamolle, josta ne toimitetaan
Fortum Oyj:lle. Arvio toiminnassa muodostuvista jätteistä ja niiden käsittely on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Arvio toiminnasta syntyvistä jätteistä

Jäte

Varastointi

Määrä/vuosi (tn)

Toimituspaikka

Yhdyskuntajäte

Jäteastia

0,1

Peltomäen jäteasema

Paperi ja pahvi

Jäteastia

0,1

Peltomäen jäteasema

Voiteluaineet

Ei varastoida alueella

0,2

Fortum Oyj

Liuottimet

Ei varastoida alueella

Fortum Oyj

Akut ja muu vaarallinen jäte

Ei varastoida alueella

Fortum Oyj

4.3 Vaikutukset maaperään, sekä pinta- ja pohjaveteen
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Suunnitellussa laajuudessa ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemaan jää vähäiseksi.
Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita, joten ottamisesta ei arvioida koituvan
ns. kauniin maisemakuvan turmeltumista tai sellaista huomattavaa ja laajaa haittaa tai vahinkoa
luonnonolosuhteissa, mitä MAL:n 3§:ssä tarkoitetaan. Ottamistoiminta aiheuttaa lähinnä paikallisia
maiseman muutoksia. Alueen maisemoinnilla pyritään vähentämään maisemallista haittaa alueelle.
Porraslammen maa-ainesalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Kylmäkorven
pohjavesialue, joka sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueesta etelässä. Kylmäkorven
pohjavesialue (0892513) on luokiteltu 1-luokkaan (Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue).
Alueella ei sijaitse pohjaveden pinnantasoa mittaavia pohjavesiputkia.
Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen on mahdollista sellaisten onnettomuuksien yhteydessä,
joissa varastoitujen polttoainesäiliöiden, työkoneiden tai murskauslaitoksen poltto- tai voiteluaineita
pääsee vuotamaan maahan toimintahäiriöistä, laiterikoista, tulipalosta tai ilkivallasta johtuen.
Maaperän ja pohjaveden pilaantumista estetään säilyttämällä polttoaine suojarakenteellisissa
säiliöissä ja siten, että murskausaseman eri laitteiden alla on teräksiset suoja-altaat tai tiiviistä maaaineksesta rakennettu 0,5 metrin paksuinen tiivistetty kerros. Myös murskauslaitoksen alapuolinen
maa on suojattu mahdollisia poltto- ja voiteluainevuotoja varten.
Vuodon sattuessa alue puhdistetaan ja pilaantunut maa-aines poistetaan välittömästi ja toimitetaan
asianmukaiseen ja luvanvaraiseen toimipaikkaan jatkokäsittelyä varten. Pilaantuneiden maiden
toimituksista pidetään kirjaa ja siirtoasiakirjoista toimitetaan kopiot valvovalle viranomaiselle.
Murskaustyön aikana mahdollisiin poltto- ja voiteluainevuotoihin on varauduttu suojaamalla
maaperä, varaamalla öljynimeytysmateriaalia työkoneisiin ja murskauslaitokseen sekä huoltamalla ja
tarkkailemalla työkoneiden ja laitteistojen kuntoa. Työkoneet on varustettu myös alkusammuttimilla.
Mahdollisista vuodoista ilmoitetaan viipymättä valvovalle viranomaiselle.
Alueella ei ole vesijohtoja tai viemäriä, koska kiviainestoiminnassa ei käytetä vettä muuhun kuin
tarvittaessa pölynsidontaan. Mahdollisesti käytettävä vesi tuodaan paikalle säiliöautolla.

4.4 Päästöt ilmaan, melu ja tärinä
4.4.1 Päästöt ilmaan
Maa-ainesalueella pölyä syntyy kalliokiviaineksen louhinnassa, rikotuksessa, murskauksessa,
lastauksessa ja kuljetuksessa. Kiviaineksen jalostuksessa syntyvä pöly on pääosin suurijakoista, eikä
leviä haitallisesti ympäristöön. Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten
murskeen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet.
Porausten ja räjäytyksien osuus tuotantoalueen pölypäästöistä on vähäinen muuhun toimintaan
verrattuna, vaikka räjäytyksissä muodostuvissa lyhytkestoisissa pölypilvissä voi olla korkeita
hiukkaspitoisuuksia. Nykyaikaiset kallioporat on varustettu pölynkeräimellä.
Murskaustoiminnassa syntyvää hienojakoisemman pölyn leviämistä ja syntymistä ehkäistään
seuraavin toimenpitein:
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Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle rintausta, joka ehkäisee hienojakoisemman pölyn leviämistä ympäristöön.
Murskauslaitokselta tulevan jalostetun murskeen pudotuskorkeus kasaan pidetään
mahdollisimman matalana, jotta murske ei kasaantuessaan pääsisi pölyämään.
Varastokasat sijoitetaan murskauslaitoksen lähelle ehkäisemään pölyn ja melun mahdollista
leviämistä
lähiympäristöön
sekä
alentamaan
varastoinnista
aiheutuvaa
polttoaineenkulutusta.

Lisäksi murskaustoiminnasta aiheutuvaa pölyä sitovat ympäristössä olevat puut, jotka estävät pölyn
kulkeutumisen ottoalueen läheisyydessä oleviin kiinteistöihin. Murskauksessa pyritään käyttämään
myös parasta mahdollista tekniikkaa.
Maa-ainesalueelle johtava tie on sorapäällysteinen, jonka pölyämistä voidaan tarvittaessa ehkäistä
pitämällä ajonopeudet alhaisena. Mahdollinen pölynsidontaan käytettävä kasteluvesi tuodaan
alueelle säiliöautolla. Vuosittaiset laskennalliset ilmapäästöt on esitetty taulukossa 5. Ilmapäästöjen
määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Arvio
vuosittaisiin päästöihin perustuu arvioituun polttoaineen kulutukseen sekä kevyen polttoöljyn
ominaispäästöihin. Päästöjä ei ole mitattu.
Taulukko 5. Arvio ilmanpäästöistä

Yhdiste

Päästöt (t/a)

Hiukkaset (sis. pölyn)
Typen oksidit (NOx)
Rikkidioksidi (SO2)

0,20
0,590
0,0012

Hiilidioksidi (CO2)

100,3

4.4.2 Melu
Porraslammen kallioalueen kiviainestoiminnassa syntyy melua kiviaineksen louhinnasta, rikotuksesta
ja murskauksesta. Lisäksi melua voi ilmetä lastauksessa ja kuljetuksessa. Soranottotoiminnasta ei
aiheudu merkittävää melua.
Murskaus- ja louhintajaksot tulevat olemaan noin kaksi - kolme kertaan vuodessa tapahtuvaa
toimintaa. Vuosittaiset vaihtelut toimintajaksoissa ovat mahdollisia. Kiviaineksen menekki
määrittelee pitkälti toimintajaksoja.
Kallioalueella syntyy melua porauksesta, louhinnasta, rikotuksesta, murskauksesta, seulonnasta ja
kuljetuksesta. Arvio melulähteiden kokonaisäänitehotasoista Ympäristöasioiden hallinta
kiviainestuotannossa -oppaan mukaan:
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Porausvaunu

120–125 LWA (dB)

Rikotin

113–118 LWA (dB)

Murskaus, liikkuva laitos

122–124 LWA (dB)

Kaivinkone

110–116 LWA (dB)

Kauhakuormaaja/maansiirtoajoneuvo

108–115 LWA (dB)

Toiminnassa käytetään murskaustoiminnalle tyypillisiä työkoneita. Louhinnan ja murskauksen aikana
alueella on yleisesti poravaunu, kaivinkone, murskauslaitos ja pyöräkuormaaja. Lisäksi murske ja
soranotosta tulevaa soraa ja hiekkaa kuljetetaan tuotantopaikalta eteenpäin kuorma-autoilla, joiden
määrä vaihtelee 10 - 15 käyntiin/päivä.
Lähimmän kiinteistön melutason raja-arvon ei uskota ylittyvän murskauksen aikana, sillä etäisyys
murskauslaitokselta kiinteistölle tulee olemaan noin 500 metriä. Murskauksen melutasoon voidaan
vaikuttaa käyttämällä murskauksessa uusinta tekniikkaa, koteloituja laitteistoja ja kumitettua
esimurskainta. Kiinteistön ja murskauslaitoksen väliin jäävä puusto vaimentaa melun etenemistä.
Lisäksi suojavalli sekä rintaukset vähentävät meluhaittaa.
Rikotukselle ominaista on, että se tapahtuu yleensä hyvin lähellä louhoksen reunaa, mikä vähentää
rikotuksen melun häiriötä erityisesti louhoksen louhintarintauksen suuntaan. Rikotukselle ominaista
on myös toiminnan lyhytkestoisuus.
4.4.3

Tärinä

Tärinää aiheuttavaa toimintaa kalliokiven ottoalueella ovat murskaus, louhinta, lastaus ja liikenne.
Murskauksesta ja louhinnasta aiheutuu tärinää arviolta 2 - 3 kerran vuodessa tapahtuvien murskausja louhintajaksojen aikana.
Murskauksen aiheuttama lievä tärinä, jota ei havaita kuin murskaimen välittömässä läheisyydessä, ei
Suomen ympäristökeskuksen julkaisun ”Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” (2010)
mukaan aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Työmaaliikenne aiheuttaa tärinää, mutta
työmaaliikenteestä johtuvaa tärinää voidaan pienentää tekemällä kulkuväylät tasaisiksi ja kantaviksi
ja rajoittamalla ajoneuvojen nopeuksia.
Louhinnasta aiheutuvan tärinän etenemiseen vaikuttavat kalliokivilajin ominaisuudet, maaperän
ominaisuudet, maaperän kerroksellisuus ja kallioperän rakoisuus. Tärinän siirtymiseen maaperästä
tai kalliosta rakenteisiin vaikuttavat mm. tärinän suuruus, suunta, rakennuksen mitat,
perustamistapa, perustuksen jäykkyys ja rakennuksen massa. Tärinää arvioidaan heilahdusnopeuden
avulla (mm/s). (Kalliorakentamisen aiheuttamat tärinät ja värähtelyt häiriötekijänä. 2009.)
Suomen Ympäristökeskuksen julkaisussa Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa on tutkittu
tärinän etenemistä louhintatyömaiden läheisyydessä. Tiedot perustuvat Mikko Tiaisen
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opinnäytetyöhön ”Kiviainestoiminnan tärinävaikutukset” (2010) ja lisänä on käytetty kirjallisuutta ja
alan ammattilaisten tietoja. Louhintatöiden aiheuttamaa tärinää tutkittiin kuudella
louhintatyömaalla, joista oli saatavilla myös panostustietoja. Mittaukset tehtiin rakennusten
kantavista rakenteista, jotka sijaitsivat 150m – 1500m päässä räjäytyskohteista. Merkittävänä
tärinänä on pidetty yli 5 mm/s heilahdusnopeuksia. Mittauksissa havaittiin, että alle 5 mm/s
heilahdusnopeusarvoja oli 500 metrin päässä louhinnasta ja alle 3,5 mm/s arvoja 750 m päässä.
(Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa s.40)
Kalliokiven ottoalueelta lähin kiinteistö sijaitsee noin 503 metrin päässä suunnitellun ottoalueen
rajasta, joten voidaan olettaa, että heilahdusnopeus lähimmällä kiinteistöllä ei ylitä merkittävän
tärinän arvoa 5 mm/s.
Jokaisesta louhinnasta laaditaan louhintasuunnitelma sekä louhintatyön kenttäkortti, joka voidaan
esittää pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Räjäytyksistä ympäristöön leviävää tärinää
voidaan pienentää oikealla työn suorituksella ja räjäytysten suunnittelulla. Ennen louhinnan
aloittamista louhintasuunnan ja käytettävän räjäytysaineen valinnalla voidaan pienentää tärinää.
Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa -oppaan mukaan hydraulisella iskuvasaralla
tehtävästä rikotuksesta syntyy tärinää, mutta tärinä ei leviä rikotettavan kiven ulkopuolelle.

5 Toiminnan vaikutusten tarkkailu
5.1 Toiminnan ja laitteiden tarkkailu ja raportointi
Soranotosta ja kaikesta kalliokiven ottamiseen kuuluvasta työstä pidetään työmaapäiväkirjaa.
Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät, laitteiden mahdolliset huoltotoimenpiteet ja
poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien
viranomaisten saatavilla. Ympäristöviranomaiselle ilmoitetaan etukäteen louhinta- ja
murskausajankohdista. Valvontaviranomaisilla tulee olemaan vapaapääsy alueelle. Ottamisalue sekä
alin ottamistaso merkitään maastoon siten, että ne on helppo huomata.

5.2 Päästöjen, haittojen ja jätteiden tarkkailu
Vaaralliseksi luokitellun jätteen ja yhdyskuntajätteiden toimituksista pidetään kirjaa. Kirjanpito on
tarvittaessa valvovien viranomaisten saatavilla. Mikäli alueelta tulee jätettä, toimitetaan ne Iisalmen
Peltomäen jätekeskukseen. Päästöjä ei mitata, mutta päästöjen määrää seurataan ja ehkäistään
koneiden huollolla. Pölyämistä ja tärinää seurataan toiminnan aikana aistinvaraisesti ja tarpeen
tullen pölyämistä ehkäistään mursketta kastelemalla. Poikkeukselliset päästöt merkitään
työmaapäiväkirjaan. Melun vaikutukset jäävät vähäisiksi ottotoiminnan ollessa vähäistä ja metsän
sekä kumpareiden vähentäessä meluhaittoja. Mahdollisesti syntyvien pilaantuneiden maiden
toimituksista säilytetään siirtoasiakirjat ja ne toimitetaan valvovalle viranomaiselle.
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6 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen
Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaisu Ympäristöasioiden hallinta
kiviainestuotannossa. Julkaisuun on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta
tekniikasta (BAT). Maa-ainesalueella käytetään toiminnan laajuus huomioiden parasta mahdollista
tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan.
Murskausalan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan yleisesti pitää kaikkia raaka-aineiden
kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotannon
optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, koneiden ja laitteiden säännölliset huollot ja
ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö.
Ilmapäästöjen määrää minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.
Murskauslaitoksella syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla. Murskauksessa pyritään
käyttämään parasta ja uusinta mahdollista tekniikkaa. Lisäksi murskaustoiminta tapahtuu pääosin
louhoksen sisällä ottotoiminnan edistyessä, jolloin pöly- ja äänihaitat ovat vähäiset korkeiden
kallioseinämien ansiosta. Kastelua voidaan tehdä lämpiminä aikoina. Kylmänä aikana voidaan
tarvittaessa lisätä kotelointeja, mikäli pölyhaittaa aiheutuu.

7 Alueen maisemointi ja jälkihoitosuunnitelma
Ottamistoiminnan vahingollinen vaikutus maisemaan ja ympäristökuvaan saatetaan mahdollisimman
vähäiseksi.
Maisemointiin
käytettävää
maa-ainesta
voidaan
tuoda
ylijäämämaina
maisemointivaiheen ollessa käynnissä. Käytettävät ylijäämämaat ovat aina puhtaiksi todettuja
asianmukaisin testauksin. Pilaantunutta maa-ainesta ei voida käyttää maa-ainesalueella
Pintamaat sekä ottotoimintaan kelpaamattomat muodostumat sijoitetaan ottoalueen reunoille, josta
se levitetään sivuluiskiin naapuritiloja vastaan maa-aineksen ottamisen päätyttyä. Korkeissa
rintauksissa pintamaat voidaan muotoilla maisemointiluiskiin porrastetusti. Pintamaiden määrä
alueella on hyvin vähäinen.
Maisemointi suoritetaan ottotoiminnan päätyttyä reuna-alueilla n. kaltevuudessa 1:2,5-3.
Ottamissuuntaa vasten maisemointia ei voida tehdä ennen ottotoiminnan lopettamista. Luiskat
maisemoidaan pudottamalla louhoksen reunoilla olevat pintamaat alas ja muotoilemalla sopivaan
kaltevuuteen.
Pohja-alueet voidaan maisemoida vasta, kun ottaminen on kokonaan loppunut. Pintamaa
varastoidaan ottoalueen reunoille, josta se levitetään sivuluiskiin siinä vaiheessa, kun ottamista ei
siihen suuntaan enää jatketa. Ottotoiminnan lopussa tehtävässä maisemoinnissa voidaan käyttää
hyödyksi alueelle tuotavia ylijäämämaita. Luiskia muotoiltaessa vältetään suuria tasaisia pintoja ja
käytetään mieluummin loivia kumpareita maiseman elävöittämiseksi.
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Ottotoiminnan jälkeen alue tulee palautumaan mäntytaimikoksi ja –metsäksi. Alueen metsittymistä
voidaan edistää istuttamalla puuntaimia.

8 Turvallisuusjärjestelyt ja poikkeustilanteisiin varautuminen
8.1 Riskinarviointi
Onnettomuusriskiä ottotoiminnassa aiheuttavat murskausaseman sekä työkoneiden vuotoriski,
toimintahäiriöt ja mahdolliset tulipalot. Syrjäisen sijainnin vuoksi alueelle ei tulisi olla kovin suurta
eksymis- tai ilkivaltariskiä.

8.2 Riskinhallinta
Alue rajataan värillisillä huomionauhoilla jyrkkien rintausten kohdilta sekä pystytetään tarpeellinen
määrä jyrkänteestä varoittavia tauluja, jotta alueelle ei joudu sivullisia tahattomasti. Kalliorintauksen
yläreunaan rakennettavat suojavallit ehkäisevät myös osaltaan onnettomuusriskiä.
Poltto- ja voiteluaineiden valumis- ja vuotoriskejä ehkäistään huoltamalla työkoneita säännöllisesti.
Työkoneisiin varataan imeytysmateriaalia mahdollisen poltto- tai voiteluainevuodon varalle. Alueella
ei synny jätevesiä.
Maa-ainesten vuosittainen ottomäärä raportoidaan lupaviranomaiselle Maa-aineslain mukaisesti.
Raportointi tehdään sähköisesti NOTTO-rekisteriin.

8.3 Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aikana
Toimintahäiriön sattuessa työkone tai murskausasema pysäytetään, korjataan vika tai poistetaan
häiriö. Poltto- tai voiteluainevuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin estämällä
lisävuodot ja imeyttämällä vuotanut aineimeytysaineeseen tai poistamalla pilaantunut maa-aines.
Pilaantunut maa-aines ja käytetty imeytysaine toimitetaan asianmukaiseen jätehuoltoyritykseen,
jolla on tarvittavat luvat. Mikäli luvat omaavia yrityksiä ei ole avoinna, voidaan pilaantunut maa-aines
tai imeytysaine säilyttää alueella suojatulla maa-alueella tukitoiminta-alueella. Tätä varten alueelle
on varattava ylimääräistä suojamuovia, jotta pilaantuneen maa-aineksen leviäminen ympäristöön
estetään.
Mahdollisista onnettomuuksista ilmoitetaan aina valvovalle viranomaiselle ja pelastuslaitokselle.

Siilinjärvellä 15.4.2021

Juho Räsänen
Insinööri (amk)
Karmikon Oy

Karmikon Oy
Y-tunnus 2570474-1

Tietäjäntie 7
70900 TOIVALA

www.karmikon.fi

186

4
18

2
18

180

178

176

18
8

174

17
4

176

19
4

925-406-5-51
19
2

17

186

188

4
17

190

6

172

178

192

18

178

4

17

0
19

0

8

18

16

176

182

0

174

6

18

192

8

176

16

190
178
18

0
19

4
17

17

6

188

6

17

8
18

18

2

4

2
18

174

170

186
184

18
0

168

174

186
184

178

18

182

2

172

180

17
1702
168
166

8

16

17
6

172
170
168

166

174
17
17

8

180
1
1778
6

2

168

166

176
174

168

170
16

2

17

6

17

168

0

168

166

16
6

170

16

6
4

168
166

17

17
4
17
2

0

17

172

172

166

17

4

170
168
166

170
168

170

6
16

8

166

6

16

16

166

168

8
16
166

166

172

166

170

16

8

16

166

6

925-406-2-33

16
8

16
4

16
6

925-406-2-33

164

KARMIKON OY
INSINÖÖRITOIMISTO

186

4
18

2
18

180

178

176

18
8

174

17
4

176

19
4

925-406-5-51
19
2

17

186

188

4
17

190

6

172

178

192

18

178

4

17

0
19

0

8

18

16

176

182

0

174

6

18

192

8

176

16

190
178
18

0
19

4
17

17

6

188

6

17

8
18

18

2

4

2
18

174

170

186
184

18
0

168

174

186
184

178

18

182

2

172

180

17
1702
168
166

8

16

17
6

172
170
168

166

174
17
17

8

180
1
1778
6

2

168

166

176
174

168

170
16

2

17

6

17

168

0

168

166

16
6

170

16

6
4

168
166

17

17
4
17
2

0

17

172

172

166

17

4

170
168
166

170
168

170

6
16

8

166

6

16

16

166

168

8
16
166

166

172

166

170

16

8

16

166

6

925-406-2-33

16
8

16
4

16
6

925-406-2-33

164

KARMIKON OY
INSINÖÖRITOIMISTO

194

17

4

182

178
166

176

174

16

6

4

180
166

188

174
172
170
168
166

19

192

170

178
166

186

0
17 66
1

168

182

180

178
166

0
19

176
166

188

172

19
2

17
8

6
17
6
16

176

188
186
184

176

4

18
4

184

19

0

19

2

1920
19

166
188

186

166

0

19
0

19

186

166

188

188
18
8

186

186

186

18

182
166

4

184

166

182

2

18

8
6

178
166

16

18

0

166

178

180
17
178
6

168

176
174

168
170

0
17
17

17
2
17
0

6

16

2

166

174
172

168

4

17

2

166

17
166

170
16
8
166

6

16

174

6

172

16

166

168

8
16

0
17

16

8

8

16

166

925-406-2-33
166

16

6

166

166

8

16

170

170

168

16

188

925-406-5-51
17

168

16
6

164
164

164

KARMIKON OY
INSINÖÖRITOIMISTO

925-406-2-33

164

4
17

180
175
170
165

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

185
180
175
170
165

190
185
180
175
170
165

190
185
180
175
170
165
160

KARMIKON OY
240

INSINÖÖRITOIMISTO

190
185
180
175
170
165
160
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

185
180
175
170
165
160
155

KARMIKON OY
INSINÖÖRITOIMISTO

360

370

380

390

400

Liite 5
LAINHUUTOTODISTUS 7.1.2021
Rekisteriyksikkö 925-406-5-51 Porraslampi

Sivu 1 (1)

Perustiedot
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Arkistoviite:

925-406-5-51
Porraslampi
Tila
Vieremä (925)
6:77-

Rekisteröintipvm:
Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:

6.6.1939
187,66 ha
187,66 ha

Lainhuutotiedot
1)

Selvennyslainhuuto 9.8.1996
Asianumero:
Arkistoviite:

709/9.8.1996/698
709:1996:LH:698

Omistusosuus:
Omistajat:
Saanto:

1/1
UPM-Kymmene Oy
Sulautuminen 30.4.1996

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 7.1.2021.
Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.
Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

Liite: Yhteystietoja

Omistajien yhteystietoja
Tila 925-406-5-51, Porraslampi
UPM-Kymmene Oy
Yhteystietoja ei saatavilla

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.

Sivu 1 (1)
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KIINTEISTÖREKISTERIOTE 7.1.2021
Rekisteriyksikkö 925-406-5-51 Porraslampi

Sivu 1 (2)

Perustiedot
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Arkistoviite:

925-406-5-51
Porraslampi
Tila
Vieremä (925)
6:77-

6.6.1939
187,66 ha
187,66 ha
1

Rekisteröintipvm:
Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:
Palstojen lukumäärä:

Muodostumistiedot
Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Lohkominen Rekisteröintipvm: 6.6.1939
Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:
Maapinta-ala
Rekisteriyksiköstä:

(ha)

925-406-5-22 PORRASLAMPI

415,7550
415,7550

Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha):

Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet
Kaavat ja rakennuskiellot
Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset
1)

Tieoikeus (000-2009-K14264)
Sallisenjärven yksityistie
Rekisteröintipvm: 25.3.2009
Voimaantulopvm: 8.4.1971
Arkistoviite: 5:83Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 925-406-5-51 Porraslampi

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin
1)

Yhteinen maa-alue 925-406-878-1 Yhteinen palsta

Rekisteröintipvm:

2)

Yhteinen vesialue 925-876-4-0 Kauppilanmäen osakaskunta
(925-876-4-0, 762-876-3-0)

Rekisteröintipvm:

1.10.1996
Osuuden suuruus: 0,150000 / 0,500000
1.1.1989

Osuuden suuruus: 0,159200

/ 2,333300

Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset
1)

Pakkolunastus käyttöoikeutta supistamalla
IMATRAN VOIMA OY:LLE
Arkistoviite: 16:40-

Rekisteröintipvm:

18.10.1984

2)

Rajamerkkien siirto
Arkistoviite: 762:2003:11

Rekisteröintipvm:

12.6.2003

3)

Yleisen tien rajaaminen ja liittäminen
Arkistoviite: 762:2003:11
Maapinta-alan muutos: -0,2192 ha
Muut kohdeyksiköt: 925-895-0-590 RIOMÄKI-TALASHARJU MAANTIE

Rekisteröintipvm:

12.6.2003

KIINTEISTÖREKISTERIOTE 7.1.2021
Rekisteriyksikkö 925-406-5-51 Porraslampi

Sivu 2 (2)

4)

Rajankäynti
Arkistoviite: MMLm/9438/33/2014

Rekisteröintipvm:

6.7.2017

5)

Tilusvaihto

Rekisteröintipvm:

6.7.2017

Rekisteröintipvm:

28.11.2017

Arkistoviite: MMLm/9438/33/2014
Maapinta-alan muutos: +0,0002 ha
Muut kohdeyksiköt: 762-424-19-8 Porrassalo
6)

Lohkominen
Arkistoviite: MMLm/1009/33/2017
Muodostetut rekisteriyksiköt: 925-406-5-107 Porlammin motti
Maapinta-alan muutos: -227,8749 ha
Muodostajakiinteistö 925-406-5-51 jäi kantakiinteistöksi

Muita tietoja
1)

Kartatta

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 7.1.2021.
Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
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Tiivistelmä

1/1

22.4.2021
J.S.T Kauppinen Oy
Kajaanintie 92B,
74300 SONKAJÄRVI
Y-tunnus: 2425717-7

J.S.T Kauppinen Oy:n maa-aineslupahakemus Soran, hiekan ja kalliokiven ottamiseen sekä
ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhinnalle sekä murskaukselle tilalle 925-406-5-51 Porraslampi.
Yleistä

J.S.T Kauppinen Oy hakee maa-ainesten ottolupaa soran, hiekan ja kalliokiviaineksen
ottamistoimintaan 15 vuodeksi yhteensä 380 000 m3ktr määrälle, vuotuisen
ottomäärän ollessa soran ja hiekan osalta n. 5 500 m3ktr ja kalliokiven osalta
20 000m3ktr. Samalle ajalle haetaan myös ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja
murskaukselle.

Nykytilanne ja suunniteltu otto
Porraslammen maa-ainesalue sijaitsee Vieremän kunnassa Kauppilanmäen kylässä,
noin 15 kilometrin etäisyydellä Vieremän keskustasta. Porraslammen maaainesalueelle liikennöidään Kainuunmäentieltä (5900) kääntyvän liittymän kautta.
Lähin osoite Porraslammen maa-ainesalueelle on Kainuunmäentie 646.
Porraslammen maa-ainesalue sijaitsee UPM Kymmene Oyj:n omistamalla
kiinteistöllä, josta UPM vuokraa 8,58 hehtaarin kokoisen alan J.S.T Kauppinen Oy:lle.
Porraslammen maa-ainesalueella on ollut aiemmin soran ja hiekanottamistoimintaa.
Viimeisin lupa on päättynyt joulukuussa 2019.
Nyt haetaan maa-ainesten ottolupaa sekä ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja
murskaukselle 15 vuodeksi yhteensä 380 000 m3ktr määrälle.
Porraslammen maa-ainesalueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. PohjoisSavon maakuntakaava 2030 on tarkin voimassaoleva kaava alueesta.
Maakuntakaavassa alueelle ei ole varauksia.
Porraslammen maa-ainesalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse
luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kohteita.
Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu taso +165.05 m (N2000). Ottotoiminta jatkuu
sora-alueella samassa ottosuunnassa, kalliokiviainesta otetaan sora-alueen
itäpuolella.
Alueella harjoitetaan soranottoa sekä kalliokiviaineksen louhintaa, rikotusta ja
murskausta. Alueella myös varastoidaan ja kuormataan valmiita murskelajikkeita
lähialueiden rakentamisen ja kunnossapidon tarpeisiin. Murskausta suoritetaan
tarpeen mukaan.
Karmikon Oy
Tietäjäntie 7
70900 TOIVALA

2570474-1

www.karmikon.fi
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MAA-AINEKSEN OTTOSOPIMUS

400454

Sora/hiekka ja kallioaines

1

MAANOMISTAJA

UPM-Kymmene Oyj, Helsinki.
Y-tunnus 1041090-0. Osoite PL 85, 33101 TAMPERE.
Yhteyshenkilö: maankäyttöpäällikkö Jari Dozzo, puh. 0400 169832
2

MAA-AINEKSEN OTTAJA

J.S.T Kauppinen Oy
Kajaanintie 92 B
74300 SONKAJÄRVI
Y-tunnus 2425717-7
Yhteyshenkilö: Juha Kauppinen
Kajaanintie 92 B
74300 SONKAJÄRVI
puh. 0400 375 399
3

MAA-AINEKSEN OTTOALUE JA TOIMINTA-ALUE

3.1 Oheiseen karttaliitteeseen merkitty toiminta-alue on noin 8,2 hehtaarin suuruinen määräala
tilasta Porraslampi RN:o 5:51, Vieremän kunnan Kauppilanmäen kylässä.
Kiinteistötunnus on 925-406-5-51. Varsinaisen ottoalueen pinta-ala on noin 5,8 ha, josta
soranottoalueen osuus on noin 2,0 ha ja kallioaineksen ottoalueen ala noin 3,8 ha
3.2 Ottoalueeseen liittyy välittömästi vanhaa soranottoaluetta noin 2,4 ha, joka on
toiminta-alueeseen kuuluva tukitoiminta-alue varasto-, läjitys- ja jalostustoimintaa varten.
3.3 Maa-aineksen ottaja on oikeutettu sijoittamaan ja rakentamaan toiminta-alueelle jalostuslaitteet
ja tarpeelliset huoltorakennukset.
3.4 Maa-aineksen ottajalla on oikeus rakentaa/kunnostaa kustannuksellaan alueelle toimintaa
varten tieyhteys. Alueelle johtavien yksityisteiden käytöstä maa-aineksen ottajan on sovittava
erikseen yksityisteitä hallinnoivien tiekuntien kanssa.
4

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

4.1 Sopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja päättyy ilman irtisanomista 31.12.2031, mutta kuitenkin
siten, että sopimus on voimassa enintään alueelle myönnettävän maa-ainesluvan päättymispäivään
saakka.
4.2 Maa-aineksen ottaja on oikeutettu neuvottelemaan jatkosopimuksesta, mikäli toiminta-alueella
on jäljellä tuotantokelpoista maa-ainesta. Edellytyksenä on kuitenkin, että maa-aineksen ottaja
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ilmoittaa kirjallisesti halukkuudestaan sopimuksen jatkamiseen viimeistään kuusi kuukautta ennen
edellä kohdassa 4.1 mainittua tämän sopimuksen päättymispäivää.
5

MAA-AINEKSEN OTTOMÄÄRÄ

5.1 Arvioitu otettavan maa-aineksen määrä on yhteensä noin 460 000 m³ktr, kuitenkin enintään se
määrä, joka maa-ainesluvan mukaan saadaan ottaa. Kokonaismäärästä soran ja hiekan ottomäärä
on arvioitu olevan noin 80 000 m³ktr ja kallioaineksen ottomäärä noin 380 000 m³ktr.
5.2 Maanomistaja pidättää itselleen oikeuden ottaa vastikkeetta tässä sopimuksessa tarkoitetulta
ottoalueelta omaan käyttöön maa-aineksia enintään 10 000 m³ktr. Maa-aineksen ottaja laskuttaa
mahdolliset kustannukset omakustannusperiaatetta noudattaen maanomistajalta, niin kuin siitä
tarkemmin erikseen sovitaan. Maa-aineksen ottajan tulee sisällyttää maanomistajan lukuun
ottamansa määrät kohdassa 9.1 tarkoitettuun ilmoitukseen.
6

MAKSUT

6.1 Maa-aineksen ottaja maksaa tämän sopimuksen nojalla hakemiensa maa-aines- ja
ympäristölupien tultua lainvoimaiseksi perusmaksun 14 400 euroa, johon lisätään arvonlisävero.
Em. perusmaksu on 10 000 tonnin soranottoa ja 20 000 tonnin kallioaineksen ottoa vastaava
ennakkomaksu.
6.2 Otetusta maa-aineksesta maa-aineksen ottaja maksaa kuormakirjojen perusteella alueelta pois
kuljetettujen ainesmäärien mukaisesti maanomistajalle seuraavat yksikköhinnat:


sora ja hiekka 0,80 €/t



kallioaines

0,32 €/t.

Yksikköhintoihin lisätään arvonlisävero, joka tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä on 24%.
Muuntokertoimet:
Mittayksikköjen muuntokertoimet m3ktr -> m3itd m3 -> ktr/t m3itd -> t
Sora ja hiekka

1,30

2,08

1,60

Kallio

1,80

2,75

1,57

7

HINTOJEN TARKISTAMINEN

Kohdassa 6.2 tarkoitettu maa-aineksesta maksettavan yksikköhinnan määrä tarkistetaan vuosittain
vastaamaan maanrakennuskustannusindeksin (2005=100) muutoksia siten, että mahdolliset
indeksin mukaiset korotukset vuokrassa tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Yksikköhintaa ei alenneta indeksin muutoksista johtuen.
Perusindeksinä on vuoden 2020 kokonaisindeksiluku. Kunkin vuoden tammikuun alusta voimaan
tuleva vuokra määräytyy tarkistuksen voimaantuloajankohtaa edeltävän vuoden
kokonaisindeksiluvun perusteella. Ensimmäinen indeksitarkistus tehdään 1.1.2022. Jos tässä
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mainitun indeksin julkaiseminen päättyy, on tarkistus tehtävä lähinnä vastaavaan indeksiin
perustuen.
Mikäli ottotoiminta aloitetaan kolme vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta,
indeksitarkistus ei koske kohdassa 6.1 mainittua perusmaksua. Muussa tapauksessa
indeksitarkistus tehdään myös perusmaksuun ottotoiminnan aloitusvuotta edeltävän
kokonaisindeksiluvun perusteella.
8

ILMOITUSVELVOLLISUUS JA MAKSUEHDOT

8.1 Maa-aineksen ottaja on velvollinen ilmoittamaan vuosineljänneksittäin maanomistajalle
laskutusta varten irrottamansa ja pois viemänsä maa-aineksen määrän. Ilmoitus on tehtävä kunkin
vuosineljänneksen päätyttyä viipymättä ja viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.
Ilmoitus tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen ottoilmoitukset@upm.com ja ilmoitus tulee tehdä
säännöllisesti myös niiden vuosineljännesten osalta, jolloin aineksia ei ole mahdollisesti otettu
lainkaan.
Kohdassa 6.1 tarkoitettuun maksettuun perusmaksuun sisältyy oikeus ottaa alueelta 10 000 tonnia
soraa ja hiekkaa sekä 20 000 tonnia kallioainesta, jonka määrien ottoaikana maa-aineksen ottaja on
velvollinen ilmoittamaan normaalisti edellä kohdassa 8.1 esitetyn käytännön mukaisesti
maanomistajalle, mutta jota määrää ei ottoilmoitusten perusteella laskuteta. Kun 10 000 tonnin
määrä soran- ja hiekanotossa ylittyy, alkaa maanomistaja laskuttaa soran ja hiekan ottomääristä
edellä sopimuskohdan 6.2 mukaisesti, ja vastaavasti kun 20 000 tonnin kallioainesmäärä tulee
otetuksi, maanomistaja alkaa laskuttaa kallioaineksen ottomääristä kohdan 6.2 mukaisesti.
8.2 Maa-aineksen ottaja on velvollinen suorittamaan maksut maanomistajan lähettämään laskuun
merkittynä eräpäivänä. Laskuille merkittävä maksuaika on 14 päivää laskun lähettämisestä.
Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 § 1 mom mukaan. Viivästyksen johdosta on lisäksi
maksettava huomautuksen lähettämisestä ja mahdollisista perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut.
9

TOIMINNAN LUVAT

9.1 Maa-aineksen ottaja on velvollinen hakemaan maa-aineksen ottamiseen maa-aineslain
mukaisen luvan. Maa-aineksen ottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että toiminnalla on myös
mahdollisesti tarvittavat muut luvat esim. murskaustoiminnan ympäristölupa ja toiminnasta
tehdään tarvittavat ilmoitukset. Hakemuksen ja ottosuunnitelman laatimisesta, luvan edellyttämistä
selvityksistä sekä lupapäätöksessä määrätyistä velvoitteista ja niistä aiheutuvista kustannuksista
vastaa maa-aineksen ottaja.
9.2 Maa-aineksen ottaja on velvollinen toimittamaan tiedon lupapäätöksestä maanomistajalle
viipymättä ja niin ajoissa, että päätökseen tai sen määräyksiin on mahdollista hakea muutosta.
Valituksen tekemisestä päätetään yhteisesti, jolloin maa-aineksen ottaja on velvollinen luvan
hakijana osaltaan myötävaikuttamaan valituksen laatimiseen ja käsittelyyn, mutta ei korvaamaan
maanomistajalle muutoksen hakemisesta aiheutuvia kustannuksia.
9.3 Maa-aineksen ottaja vastaa siitä, että toiminta tapahtuu kaikilta osin maa-ainesluvan
määräyksiä, lain säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä noudattaen.
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10

KORVAUSVELVOLLISUUS

10.1 Maa-aineksen ottaja on velvollinen korvaamaan maanomistajan kasvillisuudelle, teille ja
muulle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.
10.2 Maa-aineksen ottaja vastaa maa-aineksen ottotoiminnan kaikista vaikutuksista ympäristöön,
maankäyttöön, alueen muihin toimintoihin, alueella liikkuviin ja naapureihin kaikilta osin. Maaaineksen ottaja on vastuussa vaikutusten rajoittamistoimenpiteistä sekä maa-aineslain 9 §:ssä
tarkoitetuista korvausvelvoitteista. Vastuu toiminnan vaikutuksista jatkuu myös sopimuksen
päätyttyä.
11

HALLINTA- JA OMISTUSOIKEUS

Edellä kohdassa 3 tarkoitetut maa-alueet siirtyvät maa-aineksen ottajan hallintaan sopimuksen
voimaantulopäivänä. Omistusoikeus otettuun maa-ainekseen siirtyy maa-aineksen ottajalle
maanomistajan saatua maksun otetusta maa-aineksesta.
12

SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

12.1 Sopijapuolella on oikeus kohdan 4 voimassaoloajasta riippumatta vaatia sopimuksen
purkamista välittömästi, mikäli toinen sopijapuolista on syyllistynyt olennaiseen
sopimusrikkomukseen, esimerkiksi jos kohdassa 5, 8, 9 tai 10 tarkoitettu velvoite tai kohdassa 14.1
tarkoitettu kirjanpito on laiminlyöty taikka otetun maa-aineksen määrä on virheellisesti ilmoitettu
eikä virhe ole vähäinen.
12.2 Sama oikeus sopimuksen purkamiseen maanomistajalla on seuraavissa tapauksissa:
Ottotoimintaa ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta tai
silloin, kun toiminnan aloittaminen edellyttää maa-aineslupaa ja ympäristölupaa, viimeistään
vuoden kuluessa maa-aineksen otto- ja ympäristölupien lainvoimaiseksi tulemisesta.
Purkamisoikeuden käyttäminen tässä tapauksessa edellyttää kuitenkin, että maanomistaja on ennen
sopimuksen purkamista antanut asiasta kirjallisen huomautuksen eikä maa-aineksen ottaja ole
kahden kuukauden kuluessa siitä aloittanut sopimuksessa tarkoitettua toimintaa saamastaan
kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
Mikäli maa-aineksen ottaja osoittaa edellä mainitun johtuneen hyväksyttävästä syystä,
purkamisoikeutta ei ole. Hyväksyttävänä syynä ei ole pidettävä sopijapuolen maksukyvyttömyyttä,
konkurssia tai muita taloudellisia tai toimintaongelmia.
12.3 Mikäli sopimus puretaan tässä kohdassa tarkoitetuista maa-aineksen ottajasta johtuneista
syistä, maa-aineksen ottaja on velvollinen siirtämään mahdollisen nimissään olevan maa-aineksen
ottoluvan maanomistajalle eikä maanomistaja ole velvollinen korvaamaan luvan hakemisesta
aiheutuneita kustannuksia eikä palauttamaan maa-aineksen ottajan suorittamia perusmaksua tai
vuokraa.
13

MAA-AINEKSEN OTTAJAN MUUT VELVOLLISUUDET

13.1 Maa-aineksen ottaja vastaa ottoalueen siisteydestä ja jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen
käsittelyyn. Ottoalueen rajat on merkittävä maastoon ja varustettava tarpeellisilla
varoitusmerkinnöillä. Maa-aineksen ottaja vastaa ottoalueen turvallisuudesta ja mahdollisesti
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alueella liikkuville ulkopuolisille aiheutuvien vahinkojen ennalta estämisestä. Toiminnasta ei saa
aiheutua maaperän eikä pohjaveden pilaantumista.
13.2 Maa-aineksen oton on tapahduttava järjestelmällisesti. Erilaiset ylijäämämassat ja ylisuuret
kivet kasataan ja maisemoidaan alueen pohjalle ja luiskiin, ellei maa-ainesluvassa muuta määrätä.
Ottoalueen reunat tulee luiskata lupaehtojen mukaisesti. Alueella saadaan pitää erilaisia toimintaan
liittyviä laitteita, mutta aluetta ei saa käyttää koneiden ja laitteiden muuhun pitkäaikaiseen
varastointiin.
13.3 Alue on saatettava maa-ainesluvan määräysten edellyttämään kuntoon viimeistään kuukautta
ennen lupa-ajan umpeutumista, ellei toiminnalle aiota hakea uutta lupaa tai maa-ainesten ottamista
jatkaa. Lopuksi alue tulee metsittää, ellei toiminnan viranomaisluvissa muuta määrätä.
14

MUUT EHDOT

14.1 Maa-aineksen ottajan on pidettävä luotettavaa kirjaa otetusta maa-aineksesta ja säilytettävä
kirjanpito. Maanomistajalla on oikeus tarkastaa maa-aineksen ottajan kuorma-, murskaus- ja
louhintakirjanpito niiltä osin, mikä on tarpeen tämän sopimuksen ja otetun maa-aineksen määriä
koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen varmistamiseksi. Mikäli syntyy epäilys tai
erimielisyys laskutettavaksi ilmoitettujen määrien oikeellisuudesta, maa-aineksen ottaja on
velvollinen keskeyttämään toiminnan siihen saakka, kunnes tässä kohdassa tarkoitettu selvitys on
yhteisesti hyväksytyllä tavalla tehty.
14.2 Ottoalueen puusto kuuluu maanomistajalle. Puuston ja muun kasvillisuuden poistosta sekä
siitä aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta on sovittava maanomistajan kanssa ennen kuin
toimenpiteisiin ryhdytään.
14.3 Maanomistajan ja maa-aineksen ottajan tulee järjestää yhteinen katselmus alueella viimeistään
kolme kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Kaikki irrotettu sopimuksen päättyessä alueella
oleva maa-aines kuuluu maanomistajalle. Alueella oleva ottotoiminnassa syntynyt sivukiviaines
saa jäädä alueelle. Siinä tapauksessa, että jätelainsäädäntö tai viranomaisen määräykset edellyttävät
aineksen kuljettamista ja sijoittamista muualle, maa-aineksen ottajan on toimenpiteistä
huolehdittava, ellei erikseen toisin sovita.
14.4 Maa-aineksen ottajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa vain sillä
edellytyksellä, että siirrosta ja siirron saajasta ilmoitetaan etukäteen maanomistajalle ja
maanomistaja siirtoon suostuu. Maanomistajan on suostumus annettava, ellei suostumuksen
epäämiseen ole siirron saajan taloudellisesta tilanteesta tai muusta johtuvia erityisen painavia syitä.
14.5 Toiminnan lainmukaisuus: Vuokralainen sitoutuu toiminnassaan noudattamaan Liitteessä 2
esitettyjä toimintatapoja.
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SOPIMUSKAPPALEET, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Tampereella

_______kuun ___. päivänä 20__

UPM-Kymmene Oyj
___________________________

____________________________

Tämän hyväksyn,
Sonkajärvellä joulukuun ___. päivänä 2020
J.S.T Kauppinen Oy
___________________________

Liitteet:

1. Sopimuksen 400454 karttaliite.
2. UPM:n ja sidosryhmien vastuulliset ja eettiset toimintatavat.

Liite 13
Porraslammen maa-ainesalue vaatii toimintansa vuoksi ympäristöluvan.
Yhtenä ympäristöluvan toiminnan tärkeimmistä asia kohdista on selvittää alueen luontoarvot.
Luontoarvojen tietoja on etsitty verkosta kaikille avoimena olevasta datasta
sekä kysytty Metsäkeskuksen tietoja alueesta sekä tilan omistajan arviota metsän iäkkyydestä.
Saadut vastaukset on esitetty alla.

tammikuuta 19, 2021
GIS.KTJ_PALSTA

GIS.UHARIPISTE

Kaikki muut arvot
6081 Selkärank. uhan.
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(c) Maanmittauslaitos 2018
Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus

Aihe
Lähettäjä
Vastaanottaja
Päiväys

VS: Luontoselvitys
Kauhanen Arto <arto.kauhanen@metsakeskus.fi>
'Juho Räsänen' <juho.rasanen@karmikon.fi>
2021-01-19 07:57

Kartta 925-406-5-51.pdf (~479 Kt)
HEI !
Metsäkeskuksen metsävaratiedossa ei ole kyseisellä alueella näkyvissä metsälaki yms. kohteita. Yhtiöiden maiden osaltahan Metsäkeskuksen metsävaratieto on
puutteellista. Muista kuin metsälakikohteista kannattaa pyytää lausunto Ely-keskukselta. Liitteenä olevasta kartasta näkyy tilan lounaiskulmassa oleva
pohjavesialue.
Ystävällisin terveisin
Arto Kauhanen
metsäneuvoja
Puh: 050-409 6754
arto.kauhanen@metsakeskus.fi
-----Alkuperäinen viesti----Lähettäjä: Juho Räsänen <juho.rasanen@karmikon.fi>
Lähetetty: 18. tammikuutata 2021 14:50
Vastaanottaja: Kauhanen Arto <arto.kauhanen@metsakeskus.fi>
Aihe: Luontoselvitys
Hei,
saisiko teiltä asiantuntevan lausumuksen luontotilanteesta maa-ainesalueella?
Kyseessä on siis UPM:n omistamaa metsäaluetta Porraslammen kiinteistöllä Vieremällä, Kainuunmäentien varressa. Alueella on entuudestaan ollut soranottoa,
mutta maa-ainestoiminnasta vastaava J.S.T Kauppinen Oy on aikeissa vuokrata aiempaa suuremmalta alalta maa-ainesaluetta. Uudessa alueessa mukaan tulee
soranottoa ja kiviaineslouhintaa.
Terveisin,
-Juho Räsänen
Ympäristöinsinööri
Karmikon Oy
Tietäjäntie 7
70900 TOIVALA
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.karmikon.fi%2F&amp;data=04%7C01%7C%7Cdae61e6d209a4d1edbdf08d8bbaf80ab%7Cea2401685560462096b5a82319ce80a1%7C0%7C0%7C637465710538407757%7CUnkn
puh. 0504025428

Aihe Porraslammen kiinteistö
Lähettäjä Hannu J. Kinnunen, UPM <hannu.j.kinnunen@upm.com>
Vastaanottaja juho.rasanen@karmikon.fi <juho.rasanen@karmikon.fi>
Päiväys Ma 09:59

Terve !
Metsätyypit ja puuston ikä o oalueen ympärillä.
Kuvio 6.2
Kuvio 6.4
Kuvio 7.0
Kuvio 22.0

Kuivahko kangas
Kuivahko kangas
Kuivahko kangas
Tuore kangas

83 v
57 v
133 v
102 v

Hannu Kinnunen, lavastaava.
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