
KIVENLOUHIMOJEN, 
MUUN KIVENLOUHINNAN 
JA KIVENMURSKAAMOJEN 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Ympäristölupaa haetaan Jussinmäen kallioalueen kiviaineksen irrottamiseen louhimalla ja jalostamiseen murskaamalla, koska edellinen 
lupapäätös on määräaikaisena umpeutunut. Kiviainesten ottamiselle on lainvoimainen maa-ainesten ottolupa.     

Kyseessä 
on

 uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva 
toiminta

Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta kevät 2023     

 olemassa olevan toiminnan 
olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

Muutoksen suunniteltu 
toteutumisajankohta 
     

Mitä muutos koskee?      

 olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §) Mitä muutos koskee?      

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

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä
esitetty suunnitelmaselostuksessa     

Selvitys vakuudesta esitetty suunnitelmaselostuksessa     
 muu syy, mikä?      

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
 kivenlouhimo  muu kivenlouhinta

 kiinteä kivenmurskaamo  siirrettävä kivenmurskaamo

Toimintaan liittyy myös
 muualta tuotavan kiviaineksen murskaus  kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus

 muu, mikä?      

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi 

Niemisen Sora Oy     
Kotipaikka

Hämeenlinna     
Y-tunnus

0987061-9     
Käyntiosoite

Laajamäentie 11, 
13430 
HÄMEENLINNA     

Postiosoite

Laajamäentie 11, 13430 
HÄMEENLINNA     

Puhelinnumero

     
Sähköpostiosoite

     

Yhteyshenkilön nimi

Heikki Turtiainen     
Postiosoite

 
  

     

Puhelinnumero

     
Sähköpostiosoite

 
     

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
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3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi 

Jussinmäki, 
Tammela     

Käyntiosoite

Näkiäntie 78. 
Tammela     

Postiosoite

kts hakijan tiedot

Puhelinnumero

kts hakijan tiedot 
Sähköpostiosoite

kts hakijan tiedot 
Toimialatunnus (TOL)

 08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta)
 08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus)
 38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten)
 muu, mikä?      

Laitoksen yhteyshenkilön nimi
Heikki Turtiainen

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

          
Työntekijöiden määrä       (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä       (htv)

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
6752764   pohjoinen (N)

325675    itä (E)

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET

 
Myöntämis-
päivämäärä

Viranomainen/taho Vireillä

Ympäristölupa
24.8.2011,

§ 87,
(umpeutunut) 

Tammelan kunta, 
ympäristölautakunta

Maa-aineslain mukainen ottamislupa
9.11.2009,
§ 119  

Tammelan kunta, 
ympäristölautakunta

Pohjaveden muuttamista koskeva tai 
muu vesilain mukainen lupa            

Rakennuslupa            

Poikkeamispäätös            

Toimenpidelupa            

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?      

Ympäristövahinkovakuutus

Vakuutusyhtiö       Vakuutuksen numero      
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro      

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

Kiinteistötunnus/-tunnukset

834-874-1-0     
Kunta, kylä/kaupunginosa

Tammela, Mustiala
Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot

yhteismetsä, useita omistajia     
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot

     
Kiinteistöillä sijaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 3     

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN 
KAAVOITUSTILANTEESTA

Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta

Esitetty hakemuksen liitteissä     
Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

 Maakuntakaava  Yleiskaava  Asemakaava, tontin kaavamerkintä:      
 Poikkeamispäätös  Ei oikeusvaikutteista kaavaa  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1     

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 4    

88. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

     

 Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 1    
 Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 2    

9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT
Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Kalliomurskeet      - - 36,45 75

                             

                             

                             

                             

                             
Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1 
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10. TOIMINNAN AJANKOHTA

Toiminto
Keskimääräinen 
toiminta-aika (h/a)

Päivittäinen toiminta-
aika (kellonajat)

Viikoittainen toiminta-
aika (päivät ja kellonajat)

Ajallinen vaihtelu 
toiminnassa

Murskaaminen 500     7-22      ma-pe 6-22
kesällä 1.6.-31.8. klo 
8-16; toiminnassa voi 
olla myös katkoksia 

Poraaminen 300      7-21 ma-pe 7-21
kesällä 1.6.-31.8. klo 
8-16; toiminnassa voi 
olla myös katkoksia  

Rikotus 300      8-18  ma-pe 8-18 
kesällä 1.6.-31.8. klo 
8-16; toiminnassa voi 
olla myös katkoksia 

Räjäyttäminen
keskimäärin 4 kertaa 
vuodessa 

8-18  ma-pe 8-18
kesällä 1.6.-31.8. klo 
8-16; toiminnassa voi 
olla myös katkoksia  

Kuormaaminen ja kuljetus 500   7-22 ma-pe 6-22 

Kuormausta ja 
kuljetusta on 
satunnaisesti myös 
lauantaisin 

                             

                             

                             

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa?

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi, hakemuksessa rajatun kiviainesmäärän hyödyntämiseksi ja
jalostamiseksi     
Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa?

Alueella on toimintaa ympäri vuoden ja toiminnassa voi olla katkoksia. Ympäristöluvanvarainen 
louhinta ja murskaus painottuvat kevääseen ja syksyyn. Kuljetuksia voi olla ympäri vuoden.     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1    

11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET, 
NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ 

Käytettävä raaka-aine
Keskimääräinen kulutus 
(t tai m3/a)

Maksimikulutus 
(t tai m3/a)

Varastointipaikka

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines 36450 t/a     75000 t/a ottoalueella

Muualta tuotava kiviaines 10000 t/a      50000 t/a      ottoalueella     

Polttoaine, laatu: POK     60 m3/a     122 m3/a      tukitoiminta-alueella

Öljyt 1 t/a 1,5 t/a      ei varastoida alueella 

Voiteluaineet 1 t/a 1,5 t/a  ei varastoida alueella 

Vesi 20 m3/a      30 m3/a ei varastoida alueella 

Räjähdysaineet, tyyppi: emulsio      32 t/a      67,5 t/a ei varastoida alueella 

                       

                       

                       

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan? 

Kasteluvesi (talousvesi) tuodaan paikalle
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta 
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle

Kuvattu suunnitelmaselostuksessa, liite 1     

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen)
Kuvattu suunnitelmaselostuksessa, liite 1         
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro  1    

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

     
Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista

     

Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1    

13. ENERGIAN KÄYTTÖ
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a)

     
Sähkö hankitaan

 verkosta
 aggregaatista

 Tiedot on esitetty liitteessä nro      

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)  0,036 t/a    

Typen oksidit (NOx)  0,813 t/a    

Rikkidioksidi (SO2)  0,000 t/a    

Hiilidioksidi (CO2)  134,928 t/a

Tiedot päästöjen puhdistamisesta

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro      

16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro  1    

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

 

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

 

Tiedot jätevesien käsittelystä 
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro  1    

18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ
Jätenimike Arvioitu määrä 

(kg/a)
Käsittely- tai 
hyödyntämistapa

Toimituspaikka (jos tiedossa)

Talousjäte      750 kg/a
järjestetty 
jätteenkuljetus

     

Öljyjäte 500 kg/a
järjestetty 
jätteenkuljetus

     

                       

                       

                       

                       

                       
Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro      

19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN 
(BEP) SOVELTAMISESTA

Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää?

     
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa?

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1     

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

     

B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

     

C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

     

D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

     

E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

     

F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

 On tehty, päivämäärä:      
 Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1   
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21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro  1    
 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

     

B. Päästö- ja vaikutustarkkailu

     

C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

     

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro  1 ja 7   

23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

 Sijaintikartta
 Asemapiirros
 Kaavakartta
 Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty
 Muu, mikä?      

24. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Hämeenlinnassa 6.3.2022     

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Heikki Turtiainen     
Nimen selvennys
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Niemisen Sora Oy 1 (19)
Jussinmäen kallioalue, Tammela Työ 101402523 

NIEMISEN SORA OY

JUSSINMÄEN KALLIOALUE

TAMMELA (834)

YHTEISMETSÄT (874)

MUSTIALAN YHTEISMETSÄ 1-0

LIITE 1

SUUNNITELMASELOSTUS

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13220 HÄMEENLINNA www.imj.fi
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Niemisen Sora Oy 3 (19)
Jussinmäen kallioalue, Tammela Työ 101402523 

1 Hakija, kiinteistöomistaja ja hakemuksen laatija

Allekirjoittanut insinööritoimisto on Niemisen Sora Oy:n toimeksiannosta laatinut oheisen 
ympäristölupahakemukseen Tammelan kunnassa sijaitsevalle Jussinmäen kallioalueelle. 
Hakemus koskee Mustialassa sijaitsevan yhteismetsän tilaa, jossa on harjoitettu kalliokivi-
aineksen ottamista ja jalostamista aiemmilla lupapäätöksillä. Hakija toimii alueella sopi-
muksella. Kiinteistörekisteritiedot ovat hakemuksen liitteenä 3.

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13220 HÄMEENLINNA www.imj.fi



Niemisen Sora Oy 4 (19)
Jussinmäen kallioalue, Tammela Työ 101402523 

2 Sijaintitiedot

Jussinmäen kallioalue sijaitsee Tammelan kunnassa Mustialan kylässä tilalla Mustialan yh-
teismetsä (kiinteistörekisteritunnus 834-874-1-0). Kiviainesten ottoalueen rajaus noudattaa
vuonna 2009 myönnetyn lainvoimaisen maa-ainesluvan rajauksia. Toiminta on alueella 
kesken.

Kalliokiviainesten ottamisalue sijaitsee Näkijätieltä erkanevan metsätien varressa noin viisi
kilometriä valtatien 10 ja Haarankorventien risteyksestä pohjoiseen. 

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty alueen sijainti kartalla.

Kuva 1. Jussinmäen kallioalue sijaitsee Tammelan kunnassa, noin viisi kilometriä valtatien 10 ja Haarankor-
ventien risteyksestä pohjoiseen. Alueen sijainti on merkitty karttaan sinisellä pisteellä.

Insinööritoimisto Matti Jokinen
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Kuva 2. Jussinmäen kallioalueelle kuljetaan Haarakorventietä Näkijätielle ja siitä erkanevan metsätien kaut-
ta. Hakemus koskee aluetta, joka on jo kiviainesten otto- ja jalostuskäytössä.
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3 Tiedot ottamisalueesta ja sen ympäristöstä 

Jussinmäki sijaitsee metsäisellä alueella, jolle on luonteenomaista lukuisat kalliomäet, ja 
moreenikumpareet sekä niiden väliset ojitetut suoalueet. Maastotopografiassa näkyy viime
jääkauden jäätikön liikkeen aiheuttama luode-kaakko-suuntautuneisuus.

Ottamisalueen ympäristössä on mäntyvaltaista talousmetsää. Jussinmäellä kasvaa myös 
lehmuksia. Lehmusalue on alueelta aiemmin tehdyn luontoselvityksen mukaan mäen ete-
lärinteellä, mikä on jätetty louhinta-alueen ulkopuolelle.

Jussinmäen pohjoispuolella oleva ojitettu suo, Hylönkorpi, laskee vetensä Hylönjärveen.

Alueen läheisyydessä ei ole asutusta tai muita toiminnasta mahdollisesti häiriytyviä kohtei-
ta. Alue ei sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

3.1 Kaavoitus, maankäyttö, asuminen ja palvelut

Kiviainesten ottamisalue sijoittuu Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 esitetylle Jus-
sinmäen kalliokiviainesten ottoalueelle (Eok 572). Haarankorven ja Näkijän yksityistiehen 
kohdistuu ohjeellisen ulkoilureitin merkintä.

Suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Alueella ei ole vireillä maankäy-
tön muutoksia.

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee Haarakorventien varrella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta etelään. Niittukulman (etelässä) ja Susikkaan (idässä) alueilla on enemmän
asuinkiinteistöjä, kuitenkin jo yli kahden kilometrin etäisyydellä ottamisalueesta. Lähin va-
paa-ajan kiinteistö sijaitsee noin 1,3 kilometrin etäisyydellä kallion louhinta-alueesta. 
Alueella ei siten louhita, eikä murskata 500 metriä lähempänä asuin- tai vapaa-ajan raken-
nuksen pihapiiriä. Ottoalueen rajanaapureiden yhteystiedot ovat liitteessä 4.

Toiminnan vaikutusalueella ei ole erityisen herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, kouluja, van-
hainkoteja tai päiväkoteja.

3.2 Maisema, topografia ja kulttuuriympäristö sekä muinaisjäännökset 

Alue on jo kiviainesten ottamis- ja jalostuskäytössä ja toiminta on muuttanut alueen luon-
taista topografiaa. Jussinmäen lakiosa on tasossa +152.50 ja kalionlouhintaa on tehty 
mäen koillisosassa tasosta noin +145.00 alaspäin. Maa-aineslupa vuonna 2009 on myön-
netty pohjatasolle +122.50 ja alueen louhinta on vielä kesken. Jussinmäen pohjoispuolella 
olevan ojitetun suoalueen (Hylönkorpi) pinta on tasolla noin +120.00.

Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännösrekisterin mukaisia muinaisjäännöksiä. Alueella 
ei ole ollut viitteitä vanhasta asutuksesta.

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13220 HÄMEENLINNA www.imj.fi



Niemisen Sora Oy 7 (19)
Jussinmäen kallioalue, Tammela Työ 101402523 

Alue ei sijaitse maisemallisesti tai kulttuuriympäristöltään arvokkaalla alueella, eikä alueen 
välittömässä läheisyydessä sijaitse kulttuuriympäristöjä. Toiminnan vaikutusalueella ei ole 
perinnemaisemakohteita, eikä perinnebiotooppeja.

3.3 Geologia

Jussinmäen kallioalueen ja sen ympäristön pääkivilajina on gabro (Forssan gabro). Mäen 
pohjoisosassa on myös granodioriittia. 

Kuva 3. Jussinmäen ja sen ympäristön pääkivilajina on gabro. Mäen pohjoisosissa on
myös granodiriittia(vaalea rasteroitu alue). Karttaote GTKn digitaalisesta kallioperäkartasta.

Maaperän muodostumat samoin kuin kallioalueiden päällä olevat moreenikerrostumat ovat
pääosin hiekkamoreenia (GTK, digitaalinen maaperäkartta), ympäröivillä suoalueilla on sa-
raturvetta sekä rahkaturvetta.

Rakennegeologisesti laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna alueen ja sen ympäristön 
maastotopografiassa on havaittavissa jäätikön liikkeen aiheuttamaa NW-SE-suuntautunei-
suutta.

3.4 Pintavesi ja vesistöt

Lähimmät pintavesistöt ovat Hylönjärvi noin 630 metriä hankealueesta pohjoisluoteeseen, 
Korpipohjanen noin 1,4 kilometriä alueesta länteen sekä Heinijärvi noin kaksi kilometriä 
alueesta länsiluoteeseen. Hylönjärven vedenkorkeus on +117.8, Korpipohjasen +118.1 ja 
Heinijärven +117.2.

Insinööritoimisto Matti Jokinen
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Hankealueelta ei ole suoria uomayhteyksiä vesistöihin. Jussinmäen lähialueen suot ovat 
kuitenkin vahvasti ojitettuja. Pintavesien suojelu on otettu ottosuunnitelmissa huomioon, 
sillä hulevesien käsittelyyn on suunniteltu laskeutusallas. 

3.5 Pohjavesi

Kiviainesten ottamisalue ei sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Luoki-
tellut pohjavesialueet sijaitsevat kaukana hankealueesta erillisissä harjumuodostumissa. 
Lähimpiin pohjavesialueisiin on matkaa yli kuusi kilometriä. 

Alueella ei ole pohjavedenottamoita. Lähimpään yksityiseen talousvesikaivoon on matkaa 
alueelta noin 1,5 kilometriä. Alueelta ole hydraulisia yhteyksiä lähimpiin kaivoihin.

Kiviainesten ottamisella ei ole vaikutusta hankealueen ympäristön pohjaveden antoisuu-
delle tai laadulle. 

Pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua varten alueelle on asennettu pohjavesiputki.  

3.6 Luonto-olosuhteet

Kiviainesten ottamistoiminnan johdosta hankealue Jussinmäen pohjoisosissa ei ole enää 
luonnontilainen. Alueen lähiympäristö on hoidettua talousmetsää ja myös suot on ojitettu 
metsätalouskäyttöön. Jussinmäen kallioalue ei kuulu luonnon- ja maisemansuojelun kan-
nalta arvokkaisiin geologisiin muodostumiin. Alueeseen ei myöskään liity geologisesti ar-
vokkaita pienkohteita.

Hankealueen läheisyydessä ei ole Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita eikä valtakun-
nallisiin suojeluohjelmiin suojelualueita. Suunnittelualueella ei ole todettu luonnonsuojelu-
lain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä metsälaissa 10 § tarkoitettuja erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä tai lähteitä ei alueen lä-
hiympäristössä myöskään ole.

Vuonna 2009 tehdyn luontoselvityksen mukaan aluuelta ei löydetty liito-oravan lisäänty-
mis- tai levähdyspaikkoja eikä muitakaan merkkejä liito-oravasta. Jussinmäellä kasvaa 
metsälehmuksia ja luontoselvitysraportin mukaan on mahdollista, että luonnonsuojelulain 
29 §:ssä tarkoitetun suojellun luontotyypin vaatimukset täyttyvät joskus tulevaisuudessa, 
kun lehmukset ovat kasvaneet isommiksi. Paras lehmusalue on kuitenkin mäen etelärin-
teellä, joka jää louhinta-alueen ulkopuolelle.

3.7 Liikennereitit ja liikenne 

Kiviaineskuljetukset ohjautuvat hankealueelta Näkijätielle siitä Haarakorventien kautta val-
tatielle 10 ja edelleen eri käyttökohteisiin lähialueilla. 
 
Toiminnan aiheuttama liikennemäärä vaihtelee ja toiminta voi olla jaksoittaista. Liikenne-
määrä voi enimmillään olla 40-50 käyntiä työpäivässä, kun alueella toimitaan.

Insinööritoimisto Matti Jokinen
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4 Suunniteltu toiminta

Hankealueelle on myönnetty aiemmin maa-ainesten ottolupa1 ja ympäristölupa2 kalliokiviai-
neksen louhinnalle, murskaukselle sekä murskeen varastoinnille. Lupapäätökset ovat tä-
män ympäristölupahakemuksen liitteenä 6. 

Uutta ympäristölupaa haetaan voimassaolevan maa-ainesluvan mukaiselle alueelle ja kivi-
ainesten ottamismäärälle. Ympäristölupahakemus noudattaa jo myönnettyä ympäristölu-
paa. Toiminta on alueella kesken.

4.1 Otettavan kiviaineksen käyttötarkoitus

Kiviaines tullaan hyödyntämään monipuolisesti rakentamisen raaka-aineena. Kalliokiviai-
nes louhitaan ja jalostetaan paikalla erilaisiksi CE-merkityiksi rakennustuotteiksi. Alueelta 
kuorittuja pintamaita sekä moreenia ja kivituhkaa käytetään ottoalueen viimeistelyssä ja 
työmaateiden sekä -alueiden rakentamisessa.

4.2 Suunnittelun rajaukset sekä periaatteet

Kiviainesten louhinnalle ja murskaukselle on aiemmin vuonna 2011 myönnetty ympäristö-
lupa, minkä voimassaolo on vuonna 2021 päättynyt. Nyt haetaan uutta ympäristölupaa uu-
den hakijan toimesta kalliokiviainesten otto- ja jalostustoiminnan jatkamiseksi Jussinmäen 
kallioalueelta.

Nyt tehdyllä hakemuksella on tarkoitus hyödyntää ottoalueelle lainvoimaisen maa-aineslu-
van mukaista kiviainesvarantoa. Pintamaat, moreenit, louheet ja murskelajikkeet varastoi-
daan suunnittelualueen sisäpuolella. 

Suunnittelualueen rajat noudattelevat lainvoimaisen maa-ainesluvan lopputilannesuunni-
telmia. Maa-ainesluvassa esitetty kiviainesten ottamisalueen alin ottotaso on +122.50 
(N60).  

Louhintaa ei ole vaiheistettu. Louhinta etenee suunnitellusti kohti rajoja ja pohjatasoa niiltä 
ottoalueen osilta, joilta reunoja ja pohjataso ei ole saavutettu. Tämän ympäristölupahake-
muksen liitteenä 8 on maa-aineslupapäätös ja sen mukaisen ottoalueen suunnitelma- sekä
leikkauspiirustukset, joista selviävät ottotoiminnan eteneminen ja alueen lopulliset muodot.
Liitteenä 8 on myös ympäristölupapäätös, jonka voimassaoloaika on päättynyt. Murskaus-
paikka ja ottosuunnat voivat toiminnan aikana muuttua, jotta jalostettavaa pienlouhetta ei 
tarvitse siirtää pitkiä matkoja.

Suunnitelmat on voimassa olevalla maa-ainesluvalla rajattu siten, että lähiympäristön 
maankäyttö, vesitasapaino tai ympäristö- ja luontoarvot eivät vaarannu.  

1 Tammelan kunnan ympäristölautakunta, 9.11.2009 / § 119. Maa-aineslupa on voimassa 9.12.2029 asti.
2 Tammelan kunnan ympäristölautakunta, 24.8.2011 / § 87.  Ympäristöluvan voimassaolo on päättynyt 

5.10.2021
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Valvontatarkastusmuistion 13.11.2019 mukaan ottamisalueen pohja on keskimäärin tasolla
+124.00 (N60).

Alueelle liikennöidään valtatieltä 10 erkanevan Haarakorventien kautta. Liittymä on raken-
nettu raskaalle liikenteelle soveltuvaksi ja näkemät ovat liittymästä sekä liittymään hyvät.

4.3 Ottoalueen pinta-ala ja otettava määrä

Lainvoimainen vuonna 2009 myönnetty maa-ainesten ottolupa on alueella voimassa vuo-
teen 2029 saakka. Lupa-asiakirjoissa esitetyn ottamisalueen pinta-ala on 6,28 ha ja kaivu-
alueen pinta-ala 5,33 ha.

Luvan mukainen kokonaisottamismäärä oli alkujaan 270 000 m3ktr. Valvontatarkastus-
muistion 13.11.2019 mukaan alueelta on aiemmin hyödynnetty kalliokiviainesta noin 50 
000 m3ktr, joten ottamisalueelta hyödynnettävää ja jalostettavaa kalliokiviainesta on jäljellä 
noin 220 000 m3ktr. Alueelta kaivetut ja kaivettavat moreenit sekä pintamaat ja kivituhka 
käytetään alueen maisemoinnissa.

4.4 Ottamisaika ja vuosittainen otto

Nykyinen lupa maa-ainesten ottamiseksi on voimassa 9.12.2029 asti, mutta ympäristölu-
van voimassaoloaika päättyi 5.10.2021. Nyt haettavalla ympäristöluvalla on tarkoitus jat-
kaa alueelta hyödynnettävissä vielä olevan maa-ainesluvan mukaisen kiviainesmäärän ot-
tamistoimintaa. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Vuosittain kiviainesta louhitaan keskimäärin 22 000 m3ktr. Ottomäärä kuitenkin vaihtelee 
vuosittain kiviaineksen menekin mukaan. Keskimääräistä suurempi kiviainesten hyödyntä-
minen voi aikaistaa alueen viimeistelytoimia.

Hakemuksen mukainen ottotoiminta päättyy, kun koko ottamisalueen pohjataso ja reunat 
on saavutettu suunnitelman mukaisesti sekä alue viimeistelty suunnitelmien mukaisesti.

4.5 Louhinnan eteneminen ja oton vaiheistus

Kiviaineisten ottoa ei ole vaiheistettu. Louhinta etenee nykyiseltä alueelta kohti ottamis-
alueen rajoja ja pohjatasoa. Kiviainesten ottamisalueen rajat, ottotasot sekä viitteelliset ot-
tosuunnat on esitetty voimassa olevan maa-ainesluvan suunnitelmapiirustuksissa.

4.6 Alueen kuivatus ja hulevesien käsittely 

Hankealueen ja siihen liittyvien toimintojen suunnittelussa on varauduttu hulevesien käsit-
telyyn. Louhinta- ja murskausalueen hulevedet ohjataan laskeutusaltaan ja pintavalutus-
kentän kautta maastoon alueen koillispuolelle, josta ne kulkeutuvat Hylönkorpeen ja edel-
leen Hylönjärveen. Laskeutusaltaan sijainti on esitetty maa-ainesluvan suunnitelmapiirus-
tuksissa.
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4.7 Työvaiheet, käytettävät työkoneet ja kemikaaliturvallisuus

Louhinnan tarkoitus on irrottaa kiviaines peruskalliosta. Louhintatyö koostuu porauksesta, 
panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkareiden rikotuksesta iskuvasaralla.

Porauksessa käytetään tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölynpoistolaitteisto. 

Räjäytykset, kuten porauksetkin, ovat kertaluonteisia yhdessä paikassa ja korkotasossa. 
Alueen korkeuseroista johtuen louhinta tehdään yhdessä osassa/paikka. Räjäytykset 
suunnitellaan siten, että räjäytyksiä tarvitaan louhintatyössä mahdollisimman vähän. Talou-
dellisinta on irrottaa kiveä mahdollisimman paljon kerralla käsiteltäväksi. Räjäytyksistä il-
moitetaan etukäteen lähialueen asukkaille. Louhintatyöt kuuluvat ns. ankaran vastuun alai-
siin töihin.

Räjäytyksissä syntyy joskus esimurskaimen kitaa suurempia lohkareita, jotka – samoin 
kuin ylisuuret maakivet – rikotetaan iskuvasaralla pienemmiksi ennen murskausta. Irrotettu
ja tarvittaessa rikotettu louhe siirretään murskaukseen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajal-
la. Murskaamolle ja varastokasoille tehdään alueella tilaa.

Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetään vaiheittain murskainten, seulojen ja 
kuljettimien avulla. Murskausaseman kokoonpano valitaan kiviaineksen ominaisuuksien ja 
tuotettavan lajitteen (raekoon) mukaan. Murskausprosessissa on erilaisia murskaimia, 
syöttimiä, seuloja ja kuljettimia. Kiviaines murskataan yleensä kolmivaiheisella murskaa-
molla, joka sisältää esi-, väli- ja jälkimurskaimen, seulat ja kuljettimet. Murskausvaiheiden 
lukumäärä riippuu halutusta raekoosta, esimerkiksi karkeampien lajitteiden murskaami-
seen riittää yleensä vain esimurskausyksikkö. Murskauslaitteistossa on pölyntorjuntaan 
tarkoitettu kastelujärjestelmä, jota käytetään pölynsidontaan tarvittaessa. 

Murske sijoitetaan lajitteittain varastokasoihin, joista kiviaines kuljetetaan rakennuskohtei-
siin maansiirtoon tarkoitetuilla täysperävaunullisilla kuorma-autoilla. Murskekasat sijoite-
taan varastoalueelle siten, että ne toimivat samalla meluesteinä.
Alueella käytettävät työkoneet ovat siirrettäviä. Työ voi olla alueella jaksoittaista. Työko-
neet tuodaan paikalla ja viedään alueelta pois urakan päätyttyä.

Ajoittain alueella säilytetään työkoneita ja vähäisiä määriä poltto- ja voiteluaineita. Polttoai-
neet säilytetään altaallisissa tai kaksoisvaippasäiliöissä, mitkä on varustettu ylitäytön esti-
millä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rik-
koutumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvatto-
man käytön estämiseksi.

Työkoneita ei pestä ottoalueella, mutta kalustolle voidaan tehdä välttämättömiä huolto- ja 
korjaustoimenpiteitä. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja 
koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn.

Ottotoiminnan edetessä koneiden ja toimintojen sijainnit alueella vaihtelevat siten, että ne 
sijaitsevat aina tuotannon tehokkuuden ja ympäristöhaittojen minimoinnin kannalta par-
haalla mahdollisella paikalla. 
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4.8 Toiminta-ajat

Louhintaa ja murskausta alueella tehdään ympäri vuoden. Toiminta koostuu useasta ly-
hyemmästä jaksosta. Yhden jakson kesto vaihtelee muutamasta viikosta kolmeen kuukau-
teen. Toiminnassa voi olla myös katkoksia.

Pääasiallinen päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Kesäaikaan
työajat ovat lyhyemmät. Kiviainesten louhintaan ja jalostukseen liittyvien eri työvaiheiden 
toiminta-ajoissa noudatetaan aiemman ympäristöluvan lupamääräyksissä esitettyjä aikoja:

• poraus maanantaista perjantaihin kello 7-21 (kesällä 1.6-31.8. kello 8-16),
• räjäytykset maanantaista perjantaihin kello 8-18 (kesällä 1.6-31.8. kello 8-16),
• ylisuurten lohkareiden rikotus maanantaista perjantaihin kello 8-18 (kesällä 1.6-

31.8. kello 8-16) ja
• kiviaineksen kuormaus, kuljetus ja murskaus maanantaista perjantaihin kello 6-22 

(kesällä 1.6-31.8. kello 8-16).
Lisäksi lauantaisin kuormausta ja kuljetusta on satunnaisesti.

4.9. Ottoalueen viimeistely ja jälkikäyttö

Toiminnan aikana turvallisuussyistä louhosalueen jyrkille rinteille pääsy estetään asianmu-
kaisin suojarakentein ja varoituskyltein. Lopputilanteessa ottamisalueen reunat porraste-
taan ja luiskataan turvallisiksi alueelta saatavilla kiviaineksilla, moreenilla ja pintamailla. 
Mikäli alueelle jää korkeita jyrkänteitä ne suojataan teräsaidalla. Seinämille ei jätetä räjäy-
tyksissä irronneita lohkareita (komuja).

Alueen jälkikäyttö on metsätalous. Puuston ja aluskasvillisuuden uudistumisen annetaan 
tapahtua luontaisesti. Tarvittaessa sitä voidaan täydentää istutuksin. Ottamisalueen reu-
noille kasatut moreeni ja pintamaat sekä kivituhka käytetään alueen viimeistelyssä ja pin-
tarakenteissa. Alue katselmoidaan ottotoiminnan päätyttyä ja viimeistelytoimenpiteiden val-
mistuttua yhdessä valvontaviranomaisen kanssa.
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5 Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen

5.1 Pöly, melu ja päästöt ilmaan

Kiviaineksen ottotoiminnassa ja jalostamisessa pölyä aiheuttavat louhinta, kaivu, murs-
kaus, seulonta, varastointi, kuormaus ja kuljetukset. Tuulisella säällä pölyä voi muodostua 
myös varastokasoista. Kivenmurskaamojen merkittävät ilmanlaatuvaikutukset ulottuvat 
mittausten mukaan noin 300 metrin etäisyydelle toiminta-alueesta, jolloin hengitettävien 
hiukkasten ohje- tai raja-arvo voi ylittyä. Alue ei sijaitse alle 500 metrin etäisyydellä lähim-
män asuinrakennuksen pihapiiristä.

Tarvittaessa aluetta ja varastokasoja kastellaan pölyn leviämisen estämiseksi, mutta myös 
työterveyssyistä. Kasteluun käytetään laskeutusaltaan vettä, tarvittaessa vettä tuodaan 
alueelle. Kasteluvedessä ei käytetä suolaa tai muita pölynsidonta-aineita.

Kiviainesten otto- ja jalostustoiminnassa melua syntyy louhinnasta, kuormauksesta, murs-
kauksesta, seulonnasta ja raskaasta liikenteestä.  Toiminta on suunniteltu siten, että siitä 
aiheutuvat meluhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Suojaetäisyydet lähimpiin asuin-  ja 
lomakiinteistöihin ovat pitkät ja maastotopografian suojaamat. Lisäksi murskaus-
laitoksen sijoittaminen kalliorintausten suojaan samoin kuin eri murskauslajitteiden varas-
tokasojen sijoittelulla estetään melun leviämistä ympäristöön.

Suunnittelualueen ja lähimpien asutusten välissä on laajat alueet, pääasiassa metsää ja 
kalliomäkiä. Louhinnan suojaetäisyydet täyttävät ns. MURAUS-asetuksen minimietäisyy-
det. Murskaustoiminta on suunniteltu siten, että naapureiden ja murskausalueen väliin jää 
louhintarintaus. Kalliorintaus estää melun leviämistä, joten erityisiä teknisiä tai rakenteelli-
sia meluntorjuntakeinoja ei katsota tarpeellisiksi toteuttaa.

Työkoneiden päästöt ilmaan liittyvät moottoritekniikkaan, polttoaineiden laatuun ja käyttö-
lämpötilaan sekä koneiden kuntoon. Edellisiin ei toiminnanharjoittaja voi vaikuttaa, mutta 
alueella käytetään huollettuja koneita ja laitteita, jolloin ne toimivat moitteetta ja myös 
päästöt ilmaan vähenevät per tuotettu kiviainestonni.

5.2 Tärinävaikutukset 

Kallionlouhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat tärinäaaltoja, jotka leviävät kallioperässä 
alueen ympäristöön. Räjäytykset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tärinävaikutukset 
asutuksen suhteen minimoidaan. Panosmäärät mitoitetaan niin, etteivät tärinän ohje/raja-
arvot ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, eikä vaurioita rakennuksille tai rakenteille 
synny. Tärinävaikutukset voidaan tarvittaessa selvittää tärinämittauksilla räjäytysten aika-
na. Räjäytyksistä tiedotetaan etukäteen lähialueen asukkaille ja varoitetaan merkkiäänellä.

5.3 Päästöt maaperään

Normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa maaperälle. Merkittävä likaantumisvaara liittyy 
ainoastaan onnettomuus- tai häiriötilanteisiin, jolloin riskinä on alueelle varastoitavien ja 
käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien hydrauliikka-
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öljyjen pääsy maaperään ja pohjaveteen. Voitelu- ja polttoaineiden varastoinnissa huoleh-
ditaan sijoittelulla sekä rakenteilla, että em. aineita ei joudu maaperään.

Työkoneet tankataan joko suoraan öljy-yhtiöiden säiliöautoista tai alueella varastoiduista 
ADR-polttoainekonteista. Konttien tilavuudet ovat 1000 – 4000 litraa ja ne säilytetään tuki-
toiminta-alueella.

5.4 Jätehuolto

Alueen tavanomaisesta toiminnassa syntyy pääasiassa ainoastaan kotitalousjätteisiin rin-
nastettavia jätteitä. Alueelle varataan tarvittaessa talousjäteastia, jonka tyhjennys hoide-
taan asianmukaisesti.

Alueella voidaan säilyttää seularitilöitä, koneen osia tai muuta metallia/metalliromua ennen
niiden toimittamista metallinkeräykseen.

Korjaus- ja huoltotoimenpiteet tehdään siten, että niistä ei aiheudu öljy- tms. vuodon vaa-
raa. Mahdollisesti syntyvät öljy- tai kemikaalijätteet toimitetaan jätesäädösten ja -määräys-
ten mukaisesti käsittelyyn, eikä niitä varastoida alueella.

Alueella ei synny kaivannaisjätettä, koska moreenikiviaines ja kivituhka hyödynnetään joko
paikan päällä alueen rakenteissa tai muualla rakentamiskohteissa.  Alueelta kuorittavat 
pintamaat eivät ole jätettä (jätelaki 646/2011, 5 a §), eivätkä pintamaiden varastot kaivan-
naisjätealue (VNa kaivannaisjätteistä 190/2013, 2.2 §). Lain edellyttämä kaivannaisjätesel-
vitys on liitteenä 5.

5.5 Liikenne

Hankkeen kiviaineskuljetukset ohjautuvat ottoalueelta Haarakosken yksityistien kautta val-
tatielle 10, minkä liittymä on rakennettu turvalliseksi ja kestäväksi sekä näkemiltään hy-
vään kohtaan. 

Toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä enimmillään 40-50 käyntiä vuorokaudessa sil-
loin, kun kiviainesta toimitetaan alueelta. Kuljetuksessa käytettävien maansiirtoautojen ai-
heuttama vuorokautinen liikennesuorite vaihtelee muun muassa kuljetettavan kiviaineksen 
määrästä ja hyödyntämiskohteiden etäisyyksistä johtuen.
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6 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja vaikutusten tarkkailu

Ottamisalue soveltuu aiempien lupapäätösten ja nykyisen toiminnan perusteella kiviaines-
ten ottamis- ja jalostuskäyttöön, eikä alueella ole ollut sellaisia maisema- tai luontoarvoja, 
eikä toiminnalla sellaisia ympäristövaikutuksia, mitkä estäisivät suunnitelmien ja hakemuk-
sen mukaisen toiminnan.

Ottamisalue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvioidulla maisemallisesti ar-
vokkaalla kallioalueella. Alueen kallioperään ei liity geologisesti arvokkaita pienkohteita tai 
muita erikoisia luonnonesiintymiä.

Suunnittelualueella ei ole todettu harvinaisia tai uhanalaisia kasveja tai eläimiä, eikä erityi-
siä kauneusarvoja. Ottamisella ei ole laajalle ulottuvia vahingollisia vaikutuksia luonnonolo-
suhteisiin.

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiviainesten ottamisella ei ennalta ar-
vioiden ole vaikutusta hankealueen ja sen ympäristön pohjaveden antoisuudelle tai laadul-
le, kun toimitaan lupahakemuksessa esitetyllä tavalla.

Pintavesien suojelusta huolehditaan johtamalla alueen hulevedet laskeutusaltaan kautta 
maastoon suunnittelualueen ulkopuolelle.

Suunniteltu toiminta ei aiheuta hankealueen ympäristön asutukselle tai vapaa-ajan asutuk-
selle merkittäviä haitallisia vaikutuksia, kun toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. 
Hankealueelta on matkaa lähimpään asuinkiinteistöön noin 1,5 kilometriä ja loma-asutus-
kiinteistöön noin 1,3 kilometriä. 

Hankkeelle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, joten hakijan odotuksena on, että suunnitel-
mien mukainen ympäristölupalupa voidaan kiviaineksen ottamiselle myöntää.

6.1 Vaikutusten tarkkailu

Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan alueelle asennetusta pohjavesiputkesta.

Toiminnasta ei aiheudu sellaista pölyhaittaa, että sitä tulisi toiminnan aikana tarkkailla. Pö-
lyhaittoja sekä liikenteen aiheuttamaa pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla.

Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 ja hakemuksessa kuvatun alan kirjallisuuden perus-
teella toiminnasta ei aiheudu sellaista pölyhaittaa, että sitä tulisi toiminnan aikana tarkkail-
la. Etäisyydestä johtuen mittausmenetelmiin liittyy lisäksi sellaisia epävarmuustekijöitä, joi-
den johdosta PM10-mittaus ei kuvaisi luotettavasti toiminnan pölypäästöjä.

Myöskään toiminnan aiheuttamaa melua ei katsota tarpeelliseksi seurata äänitasomittauk-
sin pitkistä suojaetäisyyksistä johtuen ja aiemmin tehtyjen havaintojen perusteella.
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7 Toiminnan riskit ja niiden pienentäminen sekä toiminta vahinkotilanteessa

7.1 Riskit maaperälle

Kiviainesten otto ja jalostus eivät aiheuta tavanomaista suurempaa vaaraa maaperälle, 
kun toimitaan lupahakemuksessa esitetyllä tavalla.

Koneiden rikkoutumis- ja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi alueella käytetään 
ainoastaan hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi koneiden ja laitteiden toi-
mintaa ja kuntoa valvotaan työn aikana jatkuvasti. Alueen normaalista toiminnasta tai polt-
toaineiden säilytyksestä ja käytöstä ei aiheudu maaperävahinkoja, eikä siten tavanomaista
suurempaa riskiä.

Alueella pyritään välttämään työkoneiden huoltoja ja korjauksia. Alueella tehdään ainoas-
taan välittömät ja välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet. Toimenpiteissä noudate-
taan erityistä varovaisuutta kemikaalivahinkojen estämiseksi.

Alueella ei säilytetä tarpeettomia määriä moottorikemikaaleja. Työkoneita ei pestä hanke-
alueella. 

7.2 Liikenneturvallisuus

Valtatien 10 ja Haarakorventien liittymä on rakennettu palvelemaan metsätalous- ja kiviai-
nesten kuljetustoiminnan raskasta liikennettä. Kiviainesten kuljetuksista ei aiheudu tavan-
omaisesta, yleisen tai yksityistien käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä suurempaa hait-
taa tai vaaraa. Kuljetukset ja kuljetuksiin käytettävä kalusto täyttävät alan säädösten vaati-
mukset.

7.3 Kemikaaliturvallisuus

Polttoainetta säilytetään alueella ainoastaan silloin, kun alueella työskennellään. Öljytuot-
teiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Öljyvahinkoihin varaudutaan va-
raamalla imeytysturvetta tms. kemikaalitorjuntaan soveltuvaa imeytysainetta tukitoiminta-
alueelle.

Työkoneita ei tankata valvomattomina. Henkilökunta ohjeistetaan mahdollisten vuotojen tai
ylitäyttöjen varalta toimimaan välittömästi ja oikein vahingon laajenemisen estämiseksi. 
Letkurikkoihin tms. varaudutaan tarkastamalla ja tarvittaessa huollattamalla koneet sään-
nöllisesti.

7.3.1 Menettely kemikaalivahinkotilanteessa 

Alueen työntekijöitä ohjeistetaan toimimaan nopeasti kemikaalivahingon sattuessa. Maa-
han päässeet poltto-, hydrauliikka- tai moottoriöljyt tai jäähdytysnesteet poistetaan. Alueel-
la on riittävät työkoneet ja välineet kemikaalipäästöjen hallintaan ja korjaamiseen.

Maata poistetaan, kunnes maaperä on aistinvaraisesti arvioiden puhdas. Pilaantunutta 
maata ei varastoida alueella, vaan se lastataan ja toimitetaan maansiirtoautoilla välittö-
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mästi asianomaisen luvan saaneeseen pilaantuneen maan vastaanotto- tai käsittelypaik-
kaan.

Polttoainevahingosta ilmoitetaan välittömästi pelastuslaitokselle (hätänumero 112), joka 
toimii asiassa viranomaisena. Lisäksi ilmoitus tehdään lupa- ja valvontaviranomaisille.

Vahinkopaikka rajataan ja vahinkoalueen puhtaus tarkastetaan kenttäanalyysein polttoai-
nevahingon valvontaan ja näytteidenottoon perehtyneen alan konsultin toimesta. Toimen-
piteiden onnistuminen voidaan todeta tarvittaessa laboratoriokokeilla. Poikkeustilanteista 
pidetään kirjaa ja tehdyistä kunnostustoimenpiteistä laaditaan raportti.
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8 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Hankkeelle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, joten hakijan odotuksena on, että suunnitel-
mien mukainen lupa kiviaineksen ottamiselle ja jalostamiselle myönnetään.

Alue on katsottu aiemmissa lupamenettelyissä soveltuvan kiviainesten ottamiseen ja jalos-
tamiseen. Nyt laaditulla ympäristölupahakemuksella on tarkoitus jatkaa kiviainesten ottoa 
alueelta noudattaen aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan rajoja ja tasoja. 

Kiviainesten kestävän käytön periaatteen mukaisesti vanhat, jo avatut kiviainesalueet on 
tarkoituksenmukaista hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, jolloin vältytään vastaavien 
alueiden avaamisesta neitseellisille alueille. Maa-ainesesiintymä hyödynnetään kestävim-
min, kun hyödynnettävissä oleva kiviaines on alueelta säästeliäästi otettu.

Hakija esittää, että toiminnalle myönnetään aloitusoikeus mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Hakemuksessa on esitetty perusteet luvan myöntämiseksi. Toiminta käynniste-
tään lupamääräyksiä noudattaen.

Erillistä vakuutta muutoksenhaun varalta ei katsota tarpeelliseksi asettaa, koska maa-ai-
nesluvan vakuus on asetettu ja voimassa. Lupaviranomaista pyydetään tarkentamaan ole-
massa olevaa vakuutta jäljellä olevan ottomäärän mukaiseksi.
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9 Hakemuksen ja suunnitelman laatija

Suunnitelman laati

Hämeenlinnassa 6.3.2023,

Matti Jokinen
insinööri amk, ympäristönsuojelu, 2001
insinööri yamk, rakentaminen, 2007
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Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Niemisen Sora Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle sekä murskaukselle 
Tammelan kunnassa sijaitsevalle Jussinmäen kallioalueelle. Hakemus koskee Mustialan 
yhteismetsän tilaa, jossa on kalliokiviaineksen ottamista ja jalostamista. Kiviainesten otta-
misalueen pinta-ala on 5,33 hehtaaria. Ottoalueen rajaus noudattaa 2009 myönnetyn maa-
ainesluvan rajauksia. Toiminta on alueella kesken.

Kalliokiviainesten ottamisalue sijaitsee noin 7 kilometriä Tammelan kirkonkylästä pohjoi-
seen. Käynti alueelle on Haarakorventieltä, joka erkanee valtatieltä 10 (Turku-Forssa-Hä-
meenlinna). Tiivistelmän liitteenä on karttaote alueen sijainnista (kuva 1).

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 alueella on kalliokiviaineksen ottoon tehty varaus
(EOk 572). Suunnittelualueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. 

Ottamisalue ei sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Alueella ei ole poh-
javedenottamoita. Lähimpään yksityiseen talousvesikaivoon on etäisyyttä alueelta yli kilo-
metri, eikä alueelta ole hydraulisia yhteyksiä lähimpiin kaivoihin. 

Kallionottoaluetta lähin asutus sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ete-
lään ja lähin loma-asutus noin 1,3 kilometriä hankealueesta länteen. Alueella ei siten louhi-
ta, eikä murskata 500 metriä lähempänä asuin- tai vapaa-ajan rakennuksen pihapiiriä.

Toiminnan vaikutusalueella ei ole erityisen herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, kouluja, van-
hainkoteja tai päiväkoteja. Hankealueen vaikutusalueella ei ole tiedossa asuntorakenta-
mispaineita tai muita maankäytön muutostarpeita.

Jussinmäki ei kuulu luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaisiin kallioalueisiin. 
Suunnittelualueelle ei ole merkitty muinaisjäännöslöydöksiä. Alueella ei ole ollut viitteitä 
vanhasta asutuksesta. Alue ei sijaitse maisemallisesti tai kulttuuriympäristöltään arvokkaal-
la alueella, eikä alueen välittömässä läheisyydessä sijaitse kulttuuriympäristöjä. Toiminnan
vaikutusalueella ei ole perinnemaisemakohteita.

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, 
eikä metsälaissa 10 § tarkoitettuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kiviainesten ottamis-
toiminnan johdosta alue ei ole luonnontilainen. Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä 
tai lähteitä ei alueella myöskään ole. 

Nyt tehdyillä suunnitelmilla hyödynnetään ottoalueelle jo kertaalleen myönnettyä kiviaines-
varantoa. Pintamaat, moreenit louheet ja rakennustuotteet varastoidaan suunnittelualueen 
sisäpuolella. Pintamaata, moreenia ja kivituhkaa käytetään alueen viimeistelytöissä.

Suunnittelualueen rajat noudattavat lainvoimaisen, vuonna 2009 myönnetyn maa-aineslu-
van rajauksia. Ottamisalueen alin ottotaso on +122.50 (N60).  

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13110 HÄMEENLINNA www.imj.fi



Niemisen Sora Oy 2 (2)
Jussinmäen kallioalue, Tammela Työ 101402523

Jäljellä oleva ja hakemuksen mukainen kiviainesten otto- ja jalostusmäärä on 220.000 
m3ktr. Jäljellä olevaa kiviainesmäärää koskevaa ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voi-
massaolevaksi. Alueella toimitaan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 7-22. Ke-
säaikaan alueen toiminta-ajat ovat rajatummat. Toiminnassa voi olla myös taukoja.

Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei ennakolta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 
vaaraa tai merkittävää haittaa tai yleistä edun tai oikeuden vaarantumista.

Kuva 1.  Jussinmäen kallioalue sijaitsee Tammelan kunnassa, noin viisi kilometriä valtatien 10  ja Haaran-
korventien risteyksestä pohjoiseen. Alueen sijainti on merkitty karttaan sinisellä pisteellä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa Matti Jokinen, Insinööritoimisto Matti Jokinen, p. 044 353
7904 .
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maaperäeristeenä käytettävä bentoniittimatto
täyttö kivettömästä hiekasta tai kivituhkasta,
bentoniittimaton päälle täyttöä >300 mm.

Bentofix NSP 4900

Tukitoiminta-alueen eristerakenteen rakentaminen

1) Tukitoiminta-alueelle rakennetaan eristetty alue, minkä alustan muotoilussa käytetään
ainoastaan kivetöntä hiekkaa tai kivituhkaa.  Eristeen reunat korotetaan kolmelta sivulta ja

reunoja nostetaan 50 senttimetriä. Käynti alueelle on yhdeltä sivulta, jota ei koroteta.

2) Pohja muotoillaan loivasti allasmaiseksi siten, että pohja viettää vähintään 1% pois
korottamattomalta sivulta.

2) Matto asennetaan muotoiltuun pohjaan. Vahvuudeltaan 0,65 mm bentoniittimattoa
levitetään pohjalle 11 metrin pituisiksi paloiksi.

3) Eristeet asennetaan muotoiltuun pohjaan noin 30 senttimetriä limittäin saumojen
tiiveyden varmistamiseksi. Suunnitelmassa käytetyn bentoniittimaton hyötyleveys on 4,85

metriä. Suunniteltu alue rakennetaan neljästä maton palasta.

4) Eristeen päälle tiivistetään kivetön hiekka- tai kivituhkakerros vähintään 30 senttimetrin
paksuudelta, ettei pistekuorma riko eristettä.

Tarkemmat asennusohjeet Bentofix NSP4900 -asennusohjeesta!

Toimintaohjeet
Eristeen päällä säilytetään työkoneita ja polttoainetta.

Työkoneet tankataan ja huolletaan tukitoiminta-alueella.
Tukitoiminta-alueen pohjapinta-ala on 150 m^2 ja sille voidaan kerralla sijoittaa esimerkiksi

yksi pyöräkuormaaja, kaivinkone, seula ja polttoainesäiliö.

Mikäli tukitoiminta-alueelle kertyy sadevesiä, voidaan ne johtaa eristeen päältä joko
sora-alueelle (ei öljykalvoa vedenpinnalla) tai pumpata loka-autoon (öljykalvo

vedenpinnalla).
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NIEMISEN SORA OY

JUSSINMÄEN KALLIOALUE

TAMMELA (834)

YHTEISMETSÄT (874)

MUSTIALAN YHTEISMETSÄ 1-0
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KAIVANNAISJÄTESUUNNITELMA
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KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Hakija

Niemisen Sora Oy
Laajamäentie 11
13430 Hämeenlinna

Ottoalueen tiedot

Jussinmäen kallioalue

Tammela (834)
Yhteismetsät (874)
Mustialan yhteismetsä 1-0

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13110 HÄMEENLINNA www.imj.fi
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Materiaalit

Otettava maa-aines Ottamismäärä, m3ktr

Kalliokiviaines 220 000

Sora ja hiekka

Moreeni

Multa tai savi 0

Rakennus- tai muu luonnonkivi 0

Kaivannaisjätteen laji Määrä Hyödyntäminen tai käsittely

Puhdas maa-aines m3ktr

Pintamaa n.  4 000 Kuorittava pintamaa käytetään luiskien kas-
vukerroksessa

Kannot ja hakkuutähteet 0

Kivipöly tai -tuhka 50 000 Kivituhka käytetään ottoalueen viimeistelys-
sä tai hyödynnetään rakennuskohteissa

muualla

Muu hienoaines 0

Savi ja siltti 0

Sivukivi 0

Seulontakivet ja lohkareet Enintään 50000
tonnia vuodessa

Alueella voidaan murskata muualta tuotavia,
kiviainesjalosteiksi soveltuvia kiviä ja louhei-

ta enintään 50 000 tonnia vuodessa

Pilaantunut maa-aines 0

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13110 HÄMEENLINNA www.imj.fi
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Kuvaus kaivannaisjätteiden jätehuollosta

Alueella ei synny jätteeksi luokiteltavia sivutuotteita niin kuin kaivannaisjäteasetuksessa 
kaivannaisjätteillä tarkoitetaan. Toiminta liittyy yhdyskuntarakentamisen kiviaineshuoltoon, 
eikä toiminnassa synny sivukiveä tai rikastusjätettä. Erona muuhun kaivannaisteollisuu-
teen – malmien, teollisuusmineraalien tai luonnonkiviteollisuuden käyttämien materiaalien 
ottamiseen – kaikki kiviaines käytetään suoraan tai jalosteena yhdyskuntarakentamisessa.

Alueella ei synny kaivannaisjätettä, koska kuorittavat pintamaat hyödynnetään suunnitel-
mallisesti alueen viimeistelyssä. Alueelta kuorittavat pintamaat eivät ole jätettä (jätelaki 
646/2011 5 a §), eivätkä pintamaiden varastot kaivannaisjätealue (VNa kaivannaisjätteistä 
190/2013, 2.2 §).

Hämeenlinnassa 6.3.2023

Matti Jokinen, insinööritoimisto Matti Jokinen
insinööri amk, ympäristönsuojelu, 2001
insinööri yamk, rakentaminen, 2007

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13110 HÄMEENLINNA www.imj.fi
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POHJA- JA PINTAVESIEN TARKKAILUSUUNNITELMA

NIEMISEN SORA OY 

JUSSINMÄEN KALLIOALUE

Tammela (834)
Yhteismetsät (874)
Mustialan yhteismetsä 1-0

1 Pohjavesi

Pohjavettä tarkkaillaan alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Pohjaveden 
laatua tarkkaillaan pohjavesiputkista kerran vuodessa. Kolmen vuoden välein 
tehdään laaja analyysi. 

1.1 Toimintavuosittain tehtävä suppea analyysi

Näytteestä analysoidaan:
 lämpökestoiset koliformiset bakteerit
 aistinvarainen arviointia
 KMnO4-luku
 pH
 sähkönjohtavuus
 hapen kyllästysaste (lämpötila)
 kovuus
 kloridi
 sulfaatti
 sameus
 rauta
 mangaani
 mineraaliöljy

1.2 Ennen toiminnan alkua, toiminnan päättyessä ja kolmen vuoden välein tehtävä 
laaja analyysi

Näytteestä analysoidaan:

 lämpökestoiset koliformiset bakteerit
 aistinvarainen arviointi
 alkaliniteetti
 alumiini
 ammonium
 fluoridi
 hapen kyllästysaste (lämpötila)
 kloridi
 KMnO4-luku

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
13110 HÄMEENLINNA www.imj.fi
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 kokonaiskovuus
 mangaani
 nitraatti
 pH
 rauta
 sameus
 sulfaatti
 sähkönjohtavuus
 TVOC
 mineraaliöljy

2 Pohjaveden pinnankorkeus

Pohjaveden pinnankorkeutta seurataan pohjavesiputkesta neljä kertaa vuo-
dessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

3 Pintaveden laatu

Laskeutusaltaasta johdettavasta vedestä otetaan vuosittain näyte, josta tutki-
taan:

• ammoniumtyppi
• nitraatti
• nitriitti
• kokonaistyppi
• rauta
• öljyhiilivedyt

3 Näytteenoton laadun varmistaminen ja tulosten jakelu

Näytteenotto ja näytteiden analysointi teetetään tarkkailusuunnitelman mukai-
sesti. Näytteenotto toteutetaan pätevän näytteenottajan toimesta. Näytteet 
analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. 

Tutkimustulokset ja pohjaveden pinnankorkeuden mittausten tulokset toimite-
taan kerran vuodessa vuosi-ilmoituksen yhteydessä valvontaviranomaiselle. 
Jos näytteistä on löytynyt epätavallisen suuria muutoksia, raportoidaan niistä 
välittömästi valvontaviranomaiselle.  

Hakija vastaa mittauksista, näytteenotosta, tutkimuksista ja tulosten jakelusta 
aiheutuneista kuluista.

Insinööritoimisto Matti Jokinen
Puusepänkatu 5 044 353 7904
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Suunnitelman vakuudeksi,

Hämeenlinnassa 6.3.2023

Matti Jokinen, insinööritoimisto Matti Jokinen
insinööri amk, ympäristönsuojelu, 2001
insinööri yamk, rakentaminen, 2007

Insinööritoimisto Matti Jokinen
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