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1. Maa-ainesten ottamishanke  
 
1.1 Suunniteltu toiminta ja aikaisemmat luvat sekä historiatietoja 

 
Tässä suunnitelmassa esitetty maa-ainesten ottamishanke käsittää alueen Salon kaupungissa, 
Kiskon kirkonkylällä Vihervuori (rekisteri numero 734-751-3-125) nimisellä tilalla. Lupaa 
haetaan kallion murskaukselle, louhinnalle ja varastoinnille, muualta tuotavan pilaantumattoman 
kivi- ja maa-aineksen vastaanottamiselle, murskaukselle, varastoinnille ja kuljetukselle sekä 
murskaustoiminnan myötä syntyvien kiviainesten varastoinnille ja kuljetukselle. 
 
Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ja 2021 umpeutunut maa-ainesten 
ottolupa. Alueella ei ole suoritettu maa-ainesten ottoa. Alueella on karsittu puusto ottotoiminnan 
aloittamista varten. 
 
 
Alueelle on kulkuyhteys Niemelän tilan (rekisteri numero 734-753-3-34) ja Suomelan tilan 
(rekisteri numero 734-753-2-22) tilustien kautta. Tien käyttöoikeudesta ja kunnostuksesta on 
tehty sopimus. (Liite 12) 
 
Voimassa olevat luvat käsittävät alueen, joka sijaitsee noin 700-800 metriä Salon kaupungin 
Kiskon kirkonkylästä idän suuntaan ja noin 400 metriä Kiskontieltä (mt 186) etelän suuntaan. 
Uutta lupaa haetaan suurimmaksi osaksi samalle alueelle, kuitenkin niin, että lähimpään 
häiriintyvään kohteeseen (sijaitsee ottoalueesta länteen) etäisyys kasvaa 300 metriin. Vastaavasti 
aluetta laajennettaisiin itään, jotta kiviaineksen kokonaisottomäärä vastaa voimassa olevien 
lupien ottomäärää. Uudella suunnittelualueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava. Alue 
on määritetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Suunnittelualue on esitetty 
yleissilmäyskartoissa. (Liite 1) 
 
Maa-aineslaissa 24.7.1981/555 mahdollistetaan 4a § 10.4.2015/424 maa-aineslupahakemuksen ja 
ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely. Lupaa haetaan lain mahdollistamalla tavalla yhdellä 
hakemuksella 10 vuodeksi. 
 
Alueen kallioesiintymät soveltuvat alkutestauksien perusteella käytettäväksi vaativiin 
infrarakentamisen kohteisiin, kuten raidesepeliksi ja asfaltin kulutuskerroksiin. Näin ollen 
toiminnassa syntyvien tuotteiden hyödyntäminen lähialueiden, kuten mahdollisesti tunnin junan, 
infrarakentamisessa luo mahdollisuuden vaadittavan materiaalin lyhyempiin ja pienempi 
päästöisiin kuljetuksiin rakennuskohteisiin. Toiminnassa syntyvät tuotteet pyritään 
hyödyntämään ensisijaisesti Salon seudun sekä lähialueiden rakentamiskohteissa.  
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1.2 Hakijan tiedot 
 
Luvan hakija: Veikko Salin 
Osoite: Syväkorventie 45, 25470 Kisko 
Puhelin: 0400 410185 
 
Ottamisalueen yhteystiedot 
Kiinteistötunnus: 3:125 Vihervuori 
Käyntiosoite: Syväkorventie 45, 25470 Kisko 
Sijaintipaikka: Salo, Kiskon kirkonkylä 
 
 
Laskutusosoite: Veikko Salin, Syväkorventie 45, 25470 Kisko. 
 

1.3 Ottamisalueen ja rajanaapureiden yhteystiedot 
 
Tässä hakemuksessa käsiteltävä ottamisalue sijaitsee Salon kaupungin, Kiskon kirkonkylässä, 
Vihervuori RN:o 3:125 (734-751-3-125) tilan alueella.  
Lupien hakija omistaa tilan.  
 
Rajanaapureita ovat Viikari RN:o 734-751-3-112, Lintuvuori RN:o 734-751-3-124,  Syväkorpi 
RN:o 734-753-2-2, Suomela RN:o 734-753-2-22, Peltohärkä RN:o 734-751-1-92, Nummila 
RN:o 734-751-3-21 ja Pasinmetsä RN:o 734-753-3-2, joista löytyy kiinteistötiedot ja tiedot 
omistajista liitteenä. (Liite 1) 

 
1.4 Ottamistoiminnan tavoitteet ja perustelut 

 
Ottotoiminnan tavoitteena suunnitellulla alueella on saada tuotettua laadultaan hyvää kiviainesta 
vaativiinkin infrarakentamisen kohteisiin huomioiden niin tuotanto- kuin ympäristötekniset 
ulottuvuudet. Toiminnan aloittamiseksi alueella on jo suoritettu puuston karsimista. Alue 
soveltuu suunniteltuun toimintaan paitsi kallioesiintymien myös syrjäisen sijaintinsa puolesta. 
Rajanaapuri Viikarin RN:o 734-751-3-112 alueella on ottamistoimintaa. Viikarin tilan omistavan 
Salon kaupungin kanssa on sovittu rajalle ulottuvasta ottamistoiminnasta. 
 
Suunniteltu kokonaisottomäärä on 560.000 m³ ktr.  Pintamaita kuoritaan paikalta noin 55.000 m3 
ktr. Pintamaat käytetään maisemointiin. Murskauslaitoksen vuosittainen maksimituotantomäärä 
on 250.000 tonnia, ja lupaa haetaan alueelta louhittavan ja muualta kuljetettavan, alle 50.000 
tonnin pilaantumattoman kivennäismaa-aineksen vuosittaiseen murskaukseen, varastointiin, 
kuljetukseen ja loppusijoitukseen. Loppusijoitettavan materiaalin määrä riippuu suuresti 
ympäröivien alueiden infrarakentamisesta ja tavoitteellisesti alueelle pyritään ottamaan vastaan 
noin 150. 000m3 ktr. loppusijoitettavaa materiaalia maisemointiluiskia varten.  
Murskauslaitoksen suunniteltu toiminta-aika on vuodessa noin 3-6kk. Yleisesti 
murskausurakointia toteutetaan noin 2-4 kertaa vuodessa. Ottotoiminta tullaan jakamaan kahteen 
vaiheeseen. Vaiheessa 1 louhetta otetaan noin 310.000 m3 ktr ja vaiheessa 2 otetaan noin 250.000 
m3 ktr. 

Jussi Peräkylä

Jussi Peräkylä

Jussi Peräkylä
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Maa-aineslain 24.7.1981/555 10 § mahdollistetaan lupa ainesten ottamiselle 10 vuodeksi. 
Suunnitellut ottomäärät yhdessä suunniteltujen toiminta-aikojen kanssa vaativat 10 vuoden 
toimintajakson, jotta ottotavoitteisiin päästään. Näin ollen lupaa ottamistoiminnalle haetaan 10 
vuodeksi. 

 
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, eikä 
suunnitteilla olevaa yleis- tai asemakaavaa.  Suunnittelualue on määritelty Salon Seudun 
maakuntakaavassa (12.11.2008) maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Vaikka aluetta ei ole 
määritelty ensisijaisesti maa-aineksen ottamisalueeksi, voidaan nähdä, että yhdessä naapuritila 
Viikarin kanssa suunniteltu ottoalue muodostaa kestävän maankäytön periaatteita noudattavan 
keskittymän.  
 

 

2. Hankealueen kuvaus 
 
2.1. Kaavoitus 
 
 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa. 
Alueella ei ole myöskään suunnitteilla olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alue on määritelty Salon 
seudun maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.  

 
2.2. Asutus 
 
 

Voimassa olevan maa-aines ja ympäristöluvan käsittämällä alueella lähin häiriintyvä kohde, 
Lintuvuori R:no 734-751-3-124 on noin 250 metrin etäisyydellä ottoalueen länsirajasta. Tässä 
hakemuksessa käsiteltävällä suunnittelualueella kasvatetaan etäisyys kyseiseen kohteeseen noin 
300 metriin.  
 

2.3 Ottamisalueen maanpinnan korkeusasema ja kaukomaisema 

Suunnittelualueen nykyinen korkeustaso on ylimmillään noin + 73 metriä merenpinnan 
yläpuolella ja alue laskee alimmillaan korkeustasoon noin +45 m mpy. Alue on ollut 
talousmetsää ja sen pohjoispuolelle asettuu pelto- ja metsäkaistale Kiskontien ja ottoalueen 
väliin. Koillis-itä-kaakko- suunnilla on myös metsää ja hieman peltoja. Eteläpuolella rajan takana 
sijaitsee maa-ainestenottoalue ja lounaassa kaivostoimintaa. Idässä metsien takaa avautuu peltoa 
sekä Kiskon kirkonkylä, joka sijaitsee Kirkkojärven rannalla. Suunnittelualue sijaitsee 
alueellisesti tyypillisellä kalliomuodostumalla, joka jatkuu alueelta pohjoiseen noin neljän 
kilometrin päähän, Lehtolaan asti. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee Lehtolaan mentäessä 
välillä +40...+90m mpy.  
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Itään suunnatessa maanpinnan korkeusasema vaihtelee välillä +44...+77m mpy. Nousten aluksi 
hieman, ja laskien sitten kohti Lohjaa mentäessä.  

Etelän suuntaan korkeusasema nousee aluksi noin +75 metriin mpy ja sitten laskee kohti 
Määrjärveä noin +40 metrin paikkeille.  

Länteen, kohti Kiskon kirkonkylää mentäessä korkeus laskee aluksi noin 500 metrin matkalla 
korkeusasemaan noin +35 metrin paikkeille, nousten sitten noin +44 metriin metsäkaistaleen 
kohdalla, ja laskien sitten kohti kirkkojärveä noin +27,5 metriin mpy.  

 
 
2.4 Kallio ja maaperä sekä niiden käyttötarkoitus 

 
Suunnittelualueen maaperä sisältää kallioaluetta ja pintamaita. Kallio on suurimmaksi osaksi 
pintamaiden peitossa. Pintamaiden määräksi arvioidaan noin 55 000 m3-ktr. Pintamaat käytetään 
ottamistoiminnan loputtua alueen maisemointiin. Ottamistoiminnan ajaksi pintamaat varastoidaan 
ottoalueen reunoille. (Liite) 
 

Alueen kallioesiintymä soveltuu alkutestauksien perusteella käytettäväksi vaativiin 
infrarakentamisen kohteisiin, kuten raidesepeliksi ja asfaltin kulutuskerroksiin. Näin ollen 
toiminnassa syntyvien tuotteiden hyödyntäminen lähialueiden, kuten mahdollisesti Tunnin junan, 
infrarakentamisessa luo mahdollisuuden vaadittavan materiaalin lyhyempiin ja pienempi 
päästöisiin kuljetuksiin rakennuskohteisiin. Toiminnassa syntyvät tuotteet pyritään 
hyödyntämään ensisijaisesti Salon seudun sekä lähialueiden rakentamiskohteissa.  

 

2.5 Suojelualueet ja luonto 

Alueella ei ole tiedossa suojelullisia alueita tai luontokohteita, jotka estäisivät maa-ainesten 
ottotoiminnan.  
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Kuva 1. Käytöstä poistettu kaatopaikka vuoden 1996 ilmakuvassa. 

Kiinteistörajan välittömässä läheisyydessä kaakkois- eteläpuolella sijaitsee vanha käytöstä 
poistettu kaatopaikka. Suojaetäisyytenä pidetään 30 metriä eikä toimintaa järjestetä kaatopaikan 
päälle. 

Suunnittelualueesta länteen noin 650 metrin päässä sijaitsee muinaisjäännös nimeltä Isohaka 
(259010041) Museoviraston internetsivuilla paikasta todetaan seuraavaa: “Entinen Pappilan ja 
Immosen Isohaka on Kiskon kirkolta noin 300-400 metriä itään päin, Kärkelään ja Karjalohjalle 
vievän maantien eteläpuolella. Alue on etelään viettävää peltorinnettä. Meren ollessa noin 40 
metrin korkeudella paikka on ollut itään aukeavan lahden rannalla, lahden eteläpuolella on ollut 
niemenkärki. Tämä entinen niemenkärki on nykyisin mäkenä, jolla on mm. Immosen talo. 
Vuoden 1963 inventoinnin yhteydessä alueelta löytyi muutama kvartsi. V:n 2003 inventoinnissa 
alueella ei havaittu muinaisjäänmnökseen viittavia merkkejä.”  

Noin 2,5 kilometriä kaakkoon alueelta sijaitsee Orijärven kaivos (1000006726), joka on kiinteä 
muinaisjäännös. Kyseessä on vuonna 1757 perustettu kuparikaivos, joka nykyisin on täyttynyt 
vedellä.  

Tämän suunnitelman mukaiset maa-ainesten kuljetukset tai ottotoiminta eivät aiheuta vaaraa 
kyseisille muinaisjäännöksille, koska ne sijaitsevat kaukana alueesta ja kuljetukset ohjataan 
kulkemaan Kiskontietä pitkin.  
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Kuva 2. Metsälain 1093/1996 10§ tarkoittama erityinen elinympäristö 

Pohjoiseen alueesta sijaitsee Metsälain 1093/1996 10§ tarkoittama erityinen elinympäristö. Kyseessä on 
0,3 hehtaarin kokoinen, kuusipuuvaltainen alue, jota halkoo puro. Alue sijaitsee aivan seututie 186:n 
tuntumassa ja linnuntietä suunnittelualueen pohjoisimmasta rajasta noin 130 metrin päässä. Puron vedet 
johtuvat suunnittelualuetta kohti pellon sarkaojassa, johon suunnittelualueen laskeutusaltaan vedet 
johdetaan. Ojia pitkin vedet jatkavat kulkuaan kohti kirkkojärveä. Alueen pohjoisrajan ja kyseisen kohteen 
väliin jää metsäkaistale suojaamaan pölyn leviämistä kohti puroa.  

 
 
2.6 Pohjavesiselvitykset 
 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueen länsipuolella sijaitsee pohjavesiluokituksesta 
poistettu alue noin 600 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole 
pohjaveden tarkkailuputkia. Lähin pohjavesiluokituksesta löytyvä pohjavesialue Kaukuri 
(0225903, luokka:1) sijaitsee Kirkkojärven länsipuolella noin 5 km etäisyydellä 
suunnittelualueesta. Pohjaveden virtaussuunta on oletettavasti lännen suuntaan kohti lähintä 
pohjavesiluokituksesta poistettua aluetta. Toiminta suunnittelualueella järjestetään niin, ettei se 
aiheuta pohjaveden pilaantumista. 
 
Läheisimmän häiriintyvän kohteen kiinteistöllä on kaivo, kaivoveden laatua tullaan 
tarkkailemaan. Toiminnan alettua vesien laatua tarkkaillaan sertifioidun näytteenottajan toimesta 
vuosittain. Akkreditoitu näytteenotto tapahtuu loka-marraskuussa.  
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Kaivojen ja lähteiden vedenpinnan mittaukset tulee suorittamaan sertifioitu mittaaja kolmen 
kuukauden välein joka vuosi toiminnan alettua. Mittaukset suoritetaan samaan aikaan vuosittain 
helmi-, touko-, elo-, ja marraskuussa. Pyydettäessä mittaustiedot annetaan valvovalle 
viranomaiselle. 
 
Toiminnassa käytettävää kalustoa säilytetään sille erikseen varatulla säilytysalueella. Kaluston, 
poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueet tehdään nesteitä 
läpäisemättömiksi sekä reunoiltaan korotetuiksi. Kaluston huoltoa tai pesua ei suoriteta 
ottamisalueella. 

 
 
Öljytuotteiden säilytyksessä käytettävät lukittavat säiliöt varustetaan sulkuventtiilillä ja 
ylitäytönestimellä. Säiliöt varastoidaan katettuihin, tiiviisiin suoja-altaisiin, jotka vastaavat 
säiliöiden tilavuutta. Lisäksi alueelle varataan imeytysainetta. 

 
 

2.7 Pintavesien selvitykset 
 

 

 
Kuva 3. Valuma-alueet 
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Kallioalueen voidaan olettaa pidättävän vettä, eivätkä pintavedet näin ollen pääse imeytymään 
kallion läpi, vaan ohjautuvat alaspäin pohjoisen suuntaan tai häviävät haihtumalla. Tuotannon ja 
kuljetusten aiheuttamien pölyhaittojen estämisessä käytettävän vesimäärän voidaan katsoa 
sitoutuvan lähes täysin kiviainekseen, eikä aiheuttavan mitattavaa pintavesien määrän kasvua. 
Alue kuuluu Kirkkojärven valuma-alueeseen (24.021). 

 
Suunnittelualueesta etelään sijaitsevan rajanaapuri Viikarin kanssa tehtävä luiskanvaihtosopimus 
aiheuttaa jossain määrin Viikarin pintavesien valumista suunnittelualueelle. Osa Viikarin 
ottoalueestra kuuluu Kirkkojärven valuma-alueeseen, joten tämän osan pintavedet virtaavat 
Vihervuoren suunnittelualueen kautta. Viikarin ottoalueen eteläosa kuuluu Fiskars ån valuma-
alueeseen (82.002). Kuvassa 3 on merkitty valuma-alueiden välinen raja sinisellä. Viikarista 
Vihervuoren puolelle virtaavat pintavedet huomioidaan laskeutusaltaan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
 
Ottamisalueelle rakennetaan laskeutusallas alueen länsiosan pohjoisreunaan,  josta vedet 
johdetaan pellon avo-ojien kautta vesistöön. Laskeutusallas rakennetaan niin, että se mahdollistaa 
pintaveden tarkkailun ja näytteenoton sekä kiintoaineen erottelun. Allas rakennetaan niin, että se 
on mahdollista huoltaa. Laskeutusaltaaseen kerääntyvä kiintoaines tyhjennetään tarvittaessa ja se 
varastoidaan sille varatulle alueelle. Aines on kuivumisen jälkeen mahdollista käyttää 
maisemointiin. Ohjaamalla pintavedet laskeutusaltaan ja pellon avo-ojien kautta vesistöön 
vältetään mahdollinen läheisten maa-alueiden vettyminen. Allas mitoitetaan Ympäristöhallinnon 
ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeen mukaan laskeutusaltaan pinta-alan tulee olla 3-8m2/ valuma-
aluehehtaari sekä vesitilavuuden vastaavasti 2-5m3/ valuma-aluehehtaari. Allas toteutetaan 
näiden ohjeiden ylärajalle, huomioiden, että mahdollinen valuma-alue voi olla noin 10 hehtaaria, 
kun otetaan huomioon myös Viikarin kiviainesalueen pinta-ala. Altaan pinta-ala tulee olemaan 
vähintään 80m2 ja tilavuus vähintään 50m3. Altaan reunat luiskataan kaltevuuteen 1:2. 
 
Lasketusaltaasta lähtevästä vedestä tutkitaan vuosittain pH, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, 
CODMn, nitraatti (NO3), nitriitti (NO2), ammoniumtyppi (NH4-N), kokonaistyppi, kokonaisfosfori 
ja öljyhiilivetyjakeet (C10-C40). 
 
 

3. Ottamistoiminnan kuvaus 
 
 
3.1 Suojaetäisyydet 
 

Naapurikiinteistö Viikarin kanssa tehdään luiskanvaihtosopimus, joka mahdollistaa ottamisen 
ottoalueen etelä rajalle asti. MURAUS-asetus 200/2010 ja Valtioneuvoston asetus 314/2017 
määrittelevät louhinta- ja murskaustoiminnoille 300 metrin etäisyyden lähimpään asutus- tai 
lomakäytössä olevaan kiinteistöön. Lähin häiriintyvä kohde on asuinkiinteistö Lintuvuori, joka 
sijaitsee 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta länteen. Lähin vesistö on Kirkkojärvi, joka sijaitsee  
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noin 1,6 kilometriä suunnittelualueesta länteen. Lähimpään pohjavesiluokituksesta poistettuun 
alueeseen on etäisyyttä 600 metriä ja lähimpään pohjavesiluokitukseen kuuluvaan Kaukuriin on  
 
etäisyyttä noin viisi kilometriä. Molemmat pohjavesialueet sijaitsevat lännessä 
suunnittelualueesta. 
 

3.2 Pintamaat ja niiden välivarastointi 
 

Ottamisalueelta kuoritaan pintamaita arviolta noin  55000 m3- ktr. Nämä pintamaat, joita 
kutsutaan kaivannaisjätteiksi, ovat pilaantumattomia maamassoja eikä niiden käsittelystä tai 
varastoinnista aiheudu vaaraa ympäristölle. Kyseinen alue on ollut aiemmin metsätalouskäytössä 
eikä siellä ole ollut toimintaa, joka saastuttaisi maaperää.  
 
Alueella kasvava puusto poistetaan mahdollisesti kerralla koko alalta ja pintamaat kuoritaan 
louhinnan edetessä ja läjitetään välivarastoinnin ajaksi melusuojavalleiksi ottoalueen reunoille 
liitteen 3 osoittamalle varastointialueelle. Kyseisten vallien korkeus tulee olemaan noin 2-10 
metriä. 
 
Puustosta jäävät kannot poistetaan maasta koneellisesti ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn 
energiakäyttöä varten kantoja vastaanottavalle asemalle. Kantoja ei ole tarkoitus varastoida 
suunnittelualueella. Kantojen arvioitu määrä on tilavuudeltaan noin 500 i-m3  
 
Kallio on ottoalueella osittain paljas ja osittain pintamaiden peittämä. Pintamaiden paksuus 
keskimäärin noin puoli metriä- metri.  
Maisemoinnin alkaessa pintamaa-aines läjitetään maisemoinnin vaatimiin kohteisiin.  
 
 

3.3 Ottamisalue ja ottamistoiminnan kuvaus 
 
 
Ottamisalue käsittää noin 5,3 hehtaarin kokoisen alueen, ottettavan aineksen yhteisen tilavuuden 
ollessa noin 560 000 kiintokuutiometriä. Alueen kivennäismaalajivaranto on tarkoitus käyttää 
infrarakentamisen tarpeisiin tuotettaviin kiviainestuotteisiin. 
Kaikki ottotoimintaan sisältyvät toiminnot sijaitsevat ottamisalueen rajojen sisällä. 
Ottotoiminta jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa louhinta ja murskaustyö 
etenee alueen pohjoisnurkasta lounaaseen, jättäen kallioseinämän meluesteeksi melua aiheuttavan 
työn ja lähimmän häiriintyvän kohteen väliin. Kallioseinämä tullaan louhimaan jyrkkyyteen 1:2. 
Toisessa vaiheessa louhinta ja murskaus kohdistuu pohjoisesta kaakkoon. Tässä vaiheessa 
tuotetut kiviainestuotteiden varastokasat toimivat meluesteenä myös pohjoisen suuntaan.  
Louhinta- ja murskaustyötä tullaan suorittamaan urakkaluonteisesti noin 3- 4 kertaa vuodessa 
kiviaineksen kysynnän mukaan.  
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Ottamistoiminnassa käytettäviä laitteistoja ja koneita ovat koneiden kuljetukseen käytettävät 
rekkalavetit, louhinnassa käytettävät poravaunut, murskaustoiminnassa käytettävät siirrettävät ja  
pääasiassa tela-alustaisille, liikuteltaville alustoille rakennetut murskaimet ja seulastot, joissa 
kiviaines kulkeutuu kuljetinhihnoja pitkin prosessin eri toimintojen läpi.  
 

 
3.4 Ottoalue, ottotasot ja ottamisen aikataulutus 

 
Ottoalue koostuu kalliosta sekä pintamaakerroksesta. Ottotasot ovat kuvattuna kartassa Liite: 4, 
jälkitilanne. Louhinta tullaan ulottamaan korkotasoon +45….+46 m mpy. Ottamistoiminta on 
ympärivuotista. Murskaus tapahtuu urakkaluonteisena työnä paikalle tuotavien siirrettävien 
murskainlaitteiden avulla keskimääräisesti noin 3- 4 kertaa vuodessa. Louhintaa tullaan 
suorittamaan myös urakkaluonteisesti keskimääräisesti noin 3-4 kertaa vuodessa. Kun ottovaihe 1 
on saatu otettua, siirrytään ottovaiheeseen 2. 
 

 
 
3.5 Louhintaporauksen ja murskauksen kuvaus 

 
 
Louhinta kerrallaan on noin 10-15000 k-m3 jolloin käytettävä räjähdysainemäärä on noin 5000- 
7500 kg 
 Louhinta suoritetaan tavanomaista pengerlouhintakalustoa käyttäen. Tällöin räjäytettävän kentän 
paksuus on kerralla noin 10-20 metriä ja leikkaus on lähestulkoon pystysuorassa. Ottorajan 
tullessa vastaan, kyseiset kallioseinämät louhitaan 1:2 jyrkkyyteen. 
  
Työn aikainen korkeusero louhoksen ylä- ja alareunassa on enimmillään noin 27 metriä. Louhinta 
voidaan mahdollisesti suorittaa kahteen eri korkotasoon, jolloin porauskalusto on toisella 
louhintatasolla louhoksen seinämien suojassa jotka rajoittavat näin ympäristöön leviävää melua 
tehokkaasti. Louhinnan valmistuessa louhospohjan kaltevuus on loivasti länteen viettävä.  

 
Tyypillisesti suunnitelman kaltaisilla kiviainesalueilla käytetään kaksi- tai kolmevaiheista 
murskauslaitteistoa, jossa käytössä on leuka- ja kartiomurskaimia sekä kiviainesrakeet määrätyn 
kokoisiksi lajikkeiksi jaotteleva seulasto. Suurimpia kiviaineslohkareita joudutaan louhinnan 
jäljiltä usein rikottamaan pienemmiksi, jotta aines mahtuu murskaimen syöttökitaan. Tyypillisesti 
tämä tapahtuu kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hydraulisella rikotusvasaralla.  
Louhe ja rikotetut lohkareet syötetään murskaimen syöttökitaan joko kaivinkoneella tai 
pyöräkuormaajalla ja valmiit murskatut tuotteet kuljetetaan seulaston poistohihnojen alta 
varastokasoille pyöräkuormaajalla. Pölyämisen estämiseksi murskauslaitoksessa on mahdollisuus 
kastella kiviainesvirtaa sekä säätää kiviaineksen pudotuskorkeutta kuljettimien korkeutta 
säätelemällä. Pois kuljetettavat tuotteet lastataan pyöräkuormaajan avulla kuljetuskalustojen 
lavalle.  
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Valmiit tuotteet varastoidaan varastokasoille, joiden koot vaihtelevat tuotteiden tuotantomäärien 
mukaan kasojen korkeuksien vaihdellessa arviolta kahden ja kymmenen metrin välillä. 
Varastokasojen sijainti tulee olemaan pääasiassa ottamisalueen pohjois- ja länsireunoilla. 
Murskauslaitteisto tullaan sijoittamaan siten, että louhoksen reuna sekä varastoidut pintamaat ja 
kiviaineksen varastokasat muodostavat ympäristöä melulta suojaavan vallin.  

 
 

3.6 Ottomäärät ja lupa-aika 
 
Kokonaisottomäärä alueelta tulee olemaan noin 550.000 kiintokuutiometriä kalliota. Lupa-aikaa 
haetaan kymmeneksi vuodeksi. 
 
 

3.7 Tuotantomäärät ja muut käytettävät raaka-aineet 
 

Ottoalueella oleva kallioalueen arvioitu tilavuus on noin 550.000 k-m3 , jonka laskennallinen 
massa (2,5 Mg/m3) on noin 1,38 miljoonaa tonnia.  Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi, jolloin 
keskimääräinen tuotantomäärä vuositasolla on noin 138 000 tonnia valmiita kiviainestuotteita. 
Kiviaineksen tuotantomäärä vaihtelee kuitenkin suurestikin riippuen kysynnästä. Tähän 
vaikuttavia asioita ovat muun muassa lähialueilla tehtävien infrarakentamisen projektien luonteet, 
kokoluokat ja etäisyydet suunnittelualueelta.  
 
Alueelle on tarkoitus ottaa myös vastaan muualta tuotuja pilaantumattomia kivennäismaa-
aineksia jatkojalostusta ja loppusijoitustavarten. Muualta tuotuja aineksia otetaan vastaan 
enintään 50 000 tonnia vuodessa. 
 

 
3.8 Maa-ainesten välivarastointi 
 

Tuotetuille aineksille tehdään välivarastot työskentelyalueen reunoille. Varastokasojen pinta-alat 
ja korkeus vaihtelevat tuotettujen ainesten määrän mukaan. Varastokasat tullaan tekemään noin 
2-10 metrin korkuisiksi. Varastokasojen ja ojien väliin jätetään vähintään neljän metrin suoja-
alue estämään hienoaineksen kulkeutumista sekä kasojen sortumista ojiin.  
 
Muualta alueelle tuodut ainekset välivarastoidaan varastointialueelle ja ottoalueelta louhittavan 
kiviaineksen välittömään läheisyyteen ja loppusijoitettavat ainekset luiskataan alueen reunoille 
maisemointia varten (Liite: 4, jälkitilanne).  
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3.9 Maankaatopaikan toiminta 
 

Suunnittelualueella on tarkoitus myös ottaa vastaan lähikuntien asuin- ja infra- rakentamisesta 
syntyviä pilaantumattomia eloperäisiä- ja kivennäismaa-aineksia lukuun ottamatta Liejua (Lj). 
Maa-aineksia otetaan vastaan alle 50 000 tonnia/ vuosi. Näitä aineksia käytetään 
maisemointiluiskien rakentamiseen, sekä osa tuoduista massoista jatkojalostetaan seulomalla ja 
murskaamalla uudelleen hyödynnettäväksi. Mullan jalostuksessa käytetään esimerkiksi rumpu- 
tai tähtiseulalaitteistoa, sekä kaivuriin tai pyöräkuormaajaan kiinnitettävää seulontakauhaa. 
Mullan sekaan voidaan lisätä hiekkaa sekä kalkkia. Vastaanotetun louheen ja muun kiviaineksen 
jatkojalostus toteutetaan samaan tapaan ja samoilla laitteistoilla kuin alueelta louhitun 
kiviaineksenkin. Vastaanotetut ainekset varastoidaan varastointialueelle sekä ottoalueelta 
louhittavan kiviaineksen välittömään läheisyyteen siten, että esimerkiksi multa ja 
kivennäismaalajit eivät sekoitu keskenään varastointivaiheessa.  

Paikalle tuotavia massoja pyritään ottamaan vastaan heti toiminnan ollessa siinä vaiheessa, kun 
varastoalueiden koko sen sallii. Varastoalueelle läjitetään jatkojalostusta varten ainekset niin 
etteivät eloperäiset- ja kivennäismaalajit sekoitu keskenään. Loppusijoitettavat ainekset käytetään 
maisemointiluiskiin, joiden jyrkkyys lopputilanteessa on 1:2...1:10 välillä. 
Maisemointiluiskien rakentaminen aloitetaan heti kun tila ottamisalueella antaa myöden 
ottamisen vaatimien otto- kuormaus- ja varastointitoimien lisäksi.  

 
3.10 Läjitettävät materiaalit ja määrät 

Alueelle otetaan vastaan rakentamisen yhteydessä syntyviä pilaantumattomia ylijäämämaita, 
jotka loppusijoitetaan maisemointiluiskiin ja osa jatkojalostetaan alueella uudelleen 
hyödynnettäväksi. Vastaanotettavia maita otetaan vastaan alle 50 000 tonnia/ vuosi. Läjitysalueen 
toimintaa valvotaan ja alueelle tuoduista maa-aineksista pidetään kirjaa, josta selviää aineksen 
määrä, laatu, alkuperä, tuontiajankohta ja aineksen tuoja. Alueelle ei oteta vastaan pilaantuneita 
maa-aineksia. Aineksen haltijan on osoitettava tarvittaessa testien avulla, että aines on vaaratonta 
eikä sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita tai yhdisteitä. Mikäli tuotavan maa-
aineksen puhtaudesta on epäilyksiä, ei sitä vastaanoteta alueelle.  
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3.11 Läjitysalueen rakentaminen 

Loppusijoitettavien maiden läjitysalueen, eli käytännössä maisemointiluiskien rakentaminen 
aloitetaan heti kun tila ottamisalueella antaa myöden ottamisen vaatimien otto- kuormaus-ja 
varastointitoimien lisäksi. Luiskat rakennetaan portaittain noin 3 metrin korotuksina, jolloin 
alemmaksi jäävä kerros tiivistyy aina kuormaajan tehdessä uuden kerroksen täyttöä. 
Maisemointiluiskat rakennetaan suurimmaksi osaksi kitkamaista ja heikkolaatuisimmat massat 
sijoitetaan täytön pohjalle jos mahdollista. Pintaverhoukseen käytetään mahdollisuuksien mukaan 
paikalta kuorittuja pintamaita.  

 
 
3.12 Energian käyttö ja päästöt    

 
Murskauslaitoksen ja ottamistoimintaan käytettävien työkoneiden (Kaivinkone, jossa hydraulinen 
rikotusvasara, Kaivinkone, joka syöttää murskauslaitosta, sekä kaksi pyöräkuormaajaa, jotka 
kuljettavat valmiita kiviaineksia ja lastaavat kuljetuskalustoa.) käyttöenergiana on 
kevytpolttoöljy, jonka yhteiskulutus kokemuksen mukaan näillä laitteilla on noin 0,8 litraa / 
tuotettu tonni valmista kiviainesta. Yhteiskulutuksena vuositasolla tämä vastaa noin 80 000 litraa 
kevyttä polttoöljyä jos tuotantomääräon noin 100 000 tonnia valmiita kiviaineksia.  
 
 
 
Päästöt ilmaan 
Murskauslaitoksen sekä työkoneiden polttoaineen käytöstä syntyvät päästöt 
(Laitos varustettu omalla voimanlähteellä, mukana myös seula) 

  
Aine 

  
  
  

Vuosipäästö 
enintään 
(t/a) 

Vuosipäästö 
keskimääräi
nen 
(t/a) 

Suurin 
tuntipäästö 
(Kg/h) 

Suurin 
vuorokausi- 
päästä 
Kg/d) 

Piippu/ 
piippujen 
korkeus (m) 

Hiukkaset 1,0 0,4 1,3 21,4 n. 2 m 
SO2-päästöt 0,2 0,1 0,2 3,9   
NOx-päästöt 8,1 3,0 11,3 180,8   

  
CO2-päästöt 538 203 754 12 063   

 
Taulukko 1. Päästöt ilmaan. 
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3.13 Hulevesien hallinta     
    
 
Ottoalueen pohjalle kertyy louhinnasta kuoppia sekä hienoainesta, joihin suurin osa sadevesistä 
imeytyy. Suuri osa kyseisistä vesistä poistuu haihdunnan kautta ottoalueelta. Pintavedet jotka 
eivät poistu haihtumalla, johdetaan avo-ojia pitkin laskeutusaltaaseen, joka tullaan rakentamaan 
alueen länsiurkkaan, pohjoisrajan tuntumaan. Altaan rakenne tullaan suojaamaan suodatinmatolla 
hienon aineksen maahan sekoittumisen estämiseksi. Laskeutusallas mitoitetaan 
Ympäristöhallinnon ohjetta (ymparisto.fi) mukailemalla siten, että laskeutusaltaan pinta-ala = 3... 
8 m2/ valuma-aluehehtaari ja tilavuus= 2...5 m3/ valuma-aluehehtaari. Laskeutusaltaan pinta-ala 
tulee olemaan vähintään 80m2 ja tilavuus vähintään 50m3, joka on riittävän suuri allas kyseisen 
mitoituksen puolesta noin 25 hehtaarin kokoiselle valuma-alueelle.  Valuma-alueen mitoituksessa 
on otettu huomioon myös alueen eteläpuolisen naapurin puolelta kertyvät valumavedet ja 
valuma-alueiden rajat. 
Laskeutusaltaasta vedet johdetaan avo-ojiin, joihin kertyy yleisesti alueen muutkin sadevedet.  
Laskeutusaltaan periaatepiirros on esitetty liitteessä 3, nykytilanne. 

 
 
3.14 Liikennöinti ja kuljetukset 
 

Kiviainesten kuljetus tapahtuu alueelta luoteeseen poistuvaa sopimustietä pitkin Mt 186:lle 
(Kiskontie), josta kuljetukset jatkuvat joko Salon tai Lohjan suuntaan. Kuljetusten 
keskimääräinen taajuus vuositasolla on noin 20 autoa/ päivä. 

 
 
3.15 Toiminta-ajat 
 

Toiminta-ajoissa noudatetaan MURAUS- asetuksessa (VNA 800/2010) ilmoitettuja aikarajoja. 
Kiviainesten murskaaminen tapahtuu arkipäivisin klo 7.00-22.00 välisenä aikana. Poraaminen 
arkipäivinä klo 7.00-21.00, rikotus arkipäivisin klo 8.00-18.00, räjäytykset arkipäivisin klo 8.00-
18.00. Kuormaaminen ja kuljetus pääsääntöisesti arkipäivisin klo 6.00-22.00 välisenä aikana. 
Kuormaamiseen ja kuljetukseen voi olla akuuttia tarvetta talvikuukausina, jolloin liukkauden 
torjuntaan tarvittavia aineksia voidaan tuottaa ja kuljettaa tarpeen vaatiessa.  
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4. Maisemointi  
 

4.1 Jälkihoidon aikataulu ja tavoitteet 

Tavoitteellisesti maisemointi aloitetaan heti, kun alueen vapaa tila huomioiden on mahdollista ja 
saatetaan päätökseen luvan päättymiseen mennessä. Ottotoiminnan loputtua alueelta poistetaan 
kaikki jätteet sekä laitteistot, joita ei tarvita maisemoinnissa. Tukitoimintojen alue puretaan ja sen 
täyttömaa toimitetaan tarvittaessa pilaantuneita maa-aineksia käsittelevään laitokseen. 
Maisemoinnin valmistuttua alueelle ei jää koneita tai laitteita ja alue siistitään. Näin alueen 
yleisilme on siisti ja se ei houkuta ihmisiä tuomaan jätteitä paikalle. 

Luiskaukset tehdään suurilta osin paikalle tuoduista pilaantumattomista maa-aineksista ja 
pintakerroksen verhoiluun käytetään mahdollisuuksien mukaan alueelta alunperin kuorittua maa-
ainesta.  

 

4.2 Luiskien verhoilu ja pohjatason muotoilu  

Maisemointiluiskat tullaan verhoilemaan alkuperäisillä pintamailla, jotka on kuorittu alueelta. 
Pohjatason muotoilu tulee olemaan loivasti länteen viettävä.  

 

4.3 Istutukset 
 
Maisemoinnin yhteydessä alueelle istutetaan kuusia tai mäntyjä taajuudella noin 2000 tainta/ 
hehtaari.  
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5  Arvio ympäristövaikutuksista ja toimenpiteet niiden lieventämiseksi  

 

5.1 Pohjavesi 

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Suurin riski alueen pohjavedelle on 
toiminnassa esimerkiksi onnettomuustilanteessa aiheutuvat voitelu- tai polttoainevuodot. Tätä 
riskiä minimoidaan tukitoimintojen alueen huolellisella rakentamisella ja ylläpidolla sekä 
työkoneiden kunnon jatkuvalla tarkkailulla erityisesti öljy- tai polttoainevuotojen varalta. 
Tukitoimintojen alue eristetään muusta maaperästä HDPE- kalvolla, jolloin 
onnettomuustilanteessakaan vaaralliset aineet eivät pääse sekoittumaan maaperään. 
Tukitoimintojen alueella sijaitsee myös koneiden tankkaus- ja säilytyspaikka 
Poltto- ja voiteluaineet säilytetään tukitoimintojen alueelle sijoitettavassa lukittavassa kontissa tai 
lukittavassa kaksoisvaippasäiliöissä tai kiinteästi valuma-altaallisissa säiliöissä, jotka on 
varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettu sulkuventtiileillä.  

 

Kuva 3. Tukitoimintojen alueen rakenne. 

 
5.2 Pintavesi 

Yleisesti louhintatöiden aikana ympäristöön leviää aina jonkin verran räjäytysaineiden sisältämiä 
nitraattiyhdistelmiä, jolloin ympäristöön johdettavat vedet voivat olla emäksisiä ja typpipitoisia. 
Rehevöitymisen kannalta keskeistä ravinnetta, fosforia kuitenkin on vain vähän.  

Nämä vedet johtuvat pintavesien mukana ympäristön ojiin laskeutusaltaan kautta, mutta 
pitoisuudet saadaan jäämään vähäisiksi oikealla ja ammattitaitoisella panostuksella jolloin 
räjäytysaineen räjähtämättä jäämistä voidaan välttää. Pintaveden johtumista ojiin hidastaa 
louhinnassa ottoalueen pohjalle muodostuva hienorakeinen murskekerros, sekä alueen länsiosaan 
rakennettava laskeutusallas. Ottoalueen pohjalle muodostuu louhinnassa myös syvennyksiä jotka  
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pidättävät veden virtausta, ja aikaansaavat hienoaineksen erottumisen vedestä syvennysten 
pohjalle. 

Normaalissa ottotoiminnassa ei aiheudu muita vaikutuksia pintavesille. Toiminnan aikana on 
kuitenkin pidettävä huolta ettei työkoneista tai polttoaineiden varastoinnista aiheudu haitta-
aineiden päästöjä esimerkiksi onnettomuustilanteessa. 
Valumavedet ohjautuvat ottotoiminnan aikana samaan suuntaan kuin alkutilanteessakin.  

Pintavedet, jotka eivät poistu alueelta haihdunnan kautta ohjataan alueen länsireunaan ra- 
kennettavaan laskeutusaltaaseen, josta ne ohjataan avo-ojaan, joka laskee luoteeseen. Kyseisestä 
avo-ojasta otetaan näytteitä noin 20- 100 metrin etäisyydeltä laskeutusaltaan jälkeen kerran 
vuodessa ja näytteistä tehdään laajempi analyysi joka toinen vuosi ja suppeampi joka toinen 
vuosi. Näitä näytetuloksia voidaan verrata ennen toiminnan aloittamista otetun näytteen tuloksiin.
      

 
5.3 Tärinä ja melusaaste  

Tärinää ja melua aiheutuu louhinnasta, rikotuksesta, murskauksesta ja työmaaliikenteestä. 
Louhintaa suoritetaan arviolta kolme- neljä kertaa vuodessa. Louhinta tullaan mahdollisesti 
suorittamaan kahteen eri korkotasoon. Korkotasot olisivat arviolta noin + 60 ja + 46 m mpy. 
Poraus synnyttää korkeataajuuksista melua ja ylemmällä poraustatasolla melu kantautuu 
kauemmas ottoalueesta poravaunun työskennellessä kallion päällä. Alemmalla poraustasolla 
porakalusto sijoittuu jo louhoksen seinämien muodostamaan suojaan. Lähimmälle häiriintyvälle 
kohteelle alueen länsinurkasta on noin 300 metriä ja kaakkoisnurkasta noin 600 metriä. Louhinta 
tullaan suorittamaan ensimmäisessä vaiheessa koillisesta lounaaseen ja toisessa vaiheessa 
luoteesta kaakkoon. Ensimmäisen vaiheen toteuduttua muodostuu alueen länsi/ luoderajalle 
kalliosta melua ehkäisevä seinämä, joka suojaa lähintä häiriintyvää kohdetta myös toisen vaiheen 
aikana melua tuottavilta työvaiheilta. Huolellisella räjäytysten suunnittelulla ja toteutuksella 
voidaan vähentää ylisuurten lohkareiden muodostumista ja näin ollen myös rikotuksen tarvetta. 
 Murskaustoiminta ja rikotus tapahtuu kallion seinämien ja varastokasojen suojissa, jotka 
vaimentavat ympäristöön kantautuvan melun määrää. Tärinämittausta voidaan suoritettaa 
lähimmän häiriintyvän kohteen luota. Melumittausta voidaan suorittaa tarpeen vaatiessa.  

 

5.4 Pöly 

Ottamistoiminnassa louhinnasta, murskauksesta sekä työmaaliikenteestä muodostuu melun 
lisäksi myös pölyä. Räjähdyksessä muodostuva pölypilvi sisältää räjähdyskaasujen lisäksi 
kivipölyä louhittavan materiaalin hajotessa hienoksi ainekseksi. Pölypilvi laskeutuu yleensä 
ottamisalueelle, eikä aiheuta ongelmia alueen ulkopuolella. Räjäytyksistä johtuva pölyhaitta on 
lyhytaikaista.  
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Murskaustoiminta synnyttää myös pölyä kiviaineksen kulkeutuessa laitteiston murskaimien ja 
seulastojen läpi, murskautuen matkalla rakeisuudeltaan pienemmäksi. Murskaamon pölyämistä 
voidaan estää koteloinnilla, kiviaineksen prosessin aikaisella kastelulla sekä poistokuljetinten 
pudotuskorkeutta säätelemällä. 

Kuormaaminen, kuljetus ja varastointi aiheuttavat myös pölyämistä kuivina vuodenaikoina, 
jolloin työmaateitä sekä kuljetuksiin käytettävää tietä ja varastokasoja on mahdollista kastella 
pölyämisen estämiseksi. Asutus jää kuitenkin alueen länsireunan kallionseinämän taakse joten 
varastokasojen kastelu ei todennäköisesti ole hyödyllistä asutuksen kannalta. Ottoalue sijaitsee 
jyrkkäreunaisen harjanteen takana, joka ehkäisee pölyn kantautumista lähimpiin häiriintyviin 
kohteisiin. Pölyn määrää seurataan aistinvaraisesti ja tarvittaessa tehdään pölyn sidontaan 
tarvittavat toimenpiteet. 
Vesi, joka käytetään pölynsidontaan voidaan ottaa esimerkiksi louhinnan muodostamista 
syvennyksistä tai paikalle tuodusta säiliöstä.  

 
5.5 Luonto ja maisema  
 

Maisemakuva muuttuu paikallisesti ottotoiminnan johdosta, mutta maisemoinnin ja luiskien 
verhoilun myötä tilanne paranee myöhemmin. Ottoalue ei myöskään näy kovin hyvin alueen 
pohjoispuolitse kulkevalle tielle metsän takaa. Alueen eteläpuolella on myös kiviainesten 
ottoalue, joten yhdessä nämä muodostavat ulkopuoliselle yhtenäiseltä alueelta vaikuttavan 
kiviainesalueen, joka vastaa myös kestävän maa-ainesten käytön mukaisia periaatteita yhdistää 
ottoalueet enemmän yhteneväisiksi “keskuksiksi” sen sijaan että alueita olisi paikallisesti erillään 
toisistaan pienten välimatkojen päässä toisistaan.    
  

5.6 Viihtyvyys ja terveys 
 
Ottoalueen sijaitessa syrjäisessä paikassa ja melulta suojaavan jyrkänteen takana, pölyn ja melun 
ei odoteta kulkeutuvan häiritsevästi lähikohteisiin. Meluvalleja tehdään tarpeen mukaan melun 
kantautumisen estämiseksi. 
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6  Arvio muodostuvista jätteistä ja niiden käsittely  
 

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin     

Pölynsidontaan käytetään vettä tarvittaessa noin 1m3/d tai enemmän. Pölynsidontaan käytettävä 
vesi sitoutuu murskeeseen. Pölynsidontaan ja työmaateiden kasteluun käytettävä vesi tuodaan 
alueelle säiliöissä. Toiminnasta ei oletettavasti aiheudu päästöjä vesistöön.   
    

Talousjätevesipäästöjä toiminnassa ei muodostu. Saniteettitiloina käytetään siirrettäviä yksiköitä 
ja niiden jätehuolto sovitaan toimittajan kanssa.  

  

Jätenimike Määrä Varastointitapa ja 
toimituspaikka 

Sekajäte 
  

n: 1500 l /a Talousjätteet kerätään 
varikkoalueelle jäteastiaan, 
josta ne toimitetaan 
jätteenkäsittelylaitoksella 

Sosiaalijäte 
  

n: 0,02 m3 / d Umpisäiliö tyhjennetään 
säännöllisesti paikallisen 
jätehuoltoyhtiön toimesta 

Rautaromu 
  

n: 10 t/a Toimitetaan paikalliseen 
romuliikkeeseen tai 
toimitetaan 
varaosatoimittajalle 

Taulukko 2. Syntyvä jätteiden määrä 

Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa kontissa, jäteöljyt säilytetään siten, että hydrauliikka- ja 
voiteluöljyt varastoidaan erikseen. Säiliöt ja tynnyrit säilytetään tiivispohjaisessa lukittavassa 
kontissa tai katetussa varastossa. Öljynsuodattimet, trasselit ynnämuut kiinteät öljyjätteet ja akut 
varastoidaan omiin jätesäiliöihin, jotka sijaitsevat lukittavassa kontissa.  

 

Vaaralliset jätteet toimitetaan Vaarallisen jätteen vastaanottoasemaan tai muuhun vastaavaan 
valtuutettuun vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Toiminnasta syntyvien vaarallisten 
jätteiden määrä on noin 550 l / vuosi. Syntyneestä vaarallisesta jätteestä ja niiden 
toimituspaikoista pidetään kirjaa.  
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7  Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta (BAT ja BEP) 
     

Maa-ainesten otossa pyritään käyttämään parhaita mahdollisia teknisiä ratkaisuja sekä -
työmenetelmiä. Ottamistoiminnassa pyritään ympäristövaikutukset pitämään mahdollisimman 
pieninä käyttäen laadukkaita ja mahdollisimman uusia teknisiä laitteistoja, sekä pitämään huolta 
niiden toimintakunnosta säännöllisillä huoltotoimilla ja jatkuvalla tarkkailulla. Laitteisto sekä 
koko ottamisalue tullaan pitämään siistinä ja hyvässä järjestyksessä. Polttoaineet säilytetään 
kaksoisvaippasäiliöissä ja ne, yhdessä voiteluaineiden kanssa tullaan pitämään lukituissa tiloissa 
tukitoimintojen alueella. Tukitoimintojen alue eristetään muusta maaperästä HDPE- kalvolla, 
jolloin onnettomuustilanteessakaan vaaralliset aineet eivät pääse sekoittumaan maaperään. 
Tukitoimintojen alueella sijaitsee myös koneiden tankkaus- ja säilytyspaikka. Räjähdysaineita ei 
tulla varastoimaan suunnittelualueella, vaan louhintaurakoitsija toimittaa paikalle aina 
louhintatyön vaatiman määrän räjähdysaineita.  

Ympäristöä tarkkaillaan myös jatkuvasti aistinvaraisin havainnoin ja ympäristövaikutuksia 
pyritään vähentämään pölynsidonnalla, meluvallien, tukitoimintojen alueen ja laskeutusaltaan 
rakentamisella, sekä yleisen siisteyden ylläpitämisellä ottamisalueella.  

 

8  Riskit ja toimet onnettomuuksien estämiseksi  

Riskeihin ottotoiminnassa kuuluvat esimerkiksi konerikko, jolloin riskinä on voitelu- aineiden tai 
polttoaineen vuodot. Alueelle varataan öljynimeytysainetta tarvittava määrä näiden vahinkojen 
estämiseksi. Koneiden kuntoa seurataan jatkuvasti ja jos voitelu- tai polttoainevuotoja havaitaan, 
tehdään korjaukset laitteistoihin välittömästi, sekä mahdollisesti maahan joutuneet päästöt 
korjataan heti esimerkiksi kaivamalla pilaantunut aines maan pinnalta pois ja kuljettamalla se 
tukitoiminta-alueelle, josta aines toimitetaan jatkokäsittelyyn pilaantuneita maa-aineksia 
vastaanottavalle jäteasemalle.  

Lastauskoneet, poltto- ja voiteluaineet säilytetään tukitoiminta-alueella. (Liite: 3, nykyinen 
tilanne ) Tukitoimintojen alueen pohjalle asennetaan öljyä läpäisemättömästä HDPE- 
muovikalvosta kaukalo, jonka reunat nostetaan ylös mahdollisten vuotojen leviämisen 
ehkäisemiseksi. Kalvon päälle tehdään imeytyskerros sorasta tai murskeesta. Kun toiminta 
alueella päättyy, puretaan säilytysalue. Sora tai murske, jolla säilytysalue oli täytetty, toimitetaan  
tarvittaessa pilaantuneita maa-aineksia vastaanottavalle jätekeskukselle.  

Mikäli konerikkoja tapahtuu, pyritään vioittuneet laitteet korjaamaan paikan päällä 
mahdollisimman pikaisesti. 
Alueen ympäristöön lisätään lippusiimoja ja varoituskylttejä varoittamaan ulkopuolisia, alueelle 
tahattomasti joutuvia henkilöitä.  
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9  Tarkkailu ja raportointi  

 

9.1 Käytön ja toiminnan tarkkailu  

Käytön ja toiminnan tarkkailua suoritetaan ottamistoiminnan aikana ja jatketaan kunnes 
jälkihoitotyöt on tehty. Murskausurakoitsija pitää yllä työmaapäiväkirjoja, jonne kirjataan käytön 
kannalta oleeliset tiedot päivätasolla, kuten sääolot, työajat, työntekijät, kalusto ja sen huollot 
sekävalmistetut tuotteet ja määrät. Myös mahdolliset tuotannon poikkeustilanteet ja ympäristöön 
vaikuttavat asiat kirjataan kyseiseen työmaapäiväkirjaan. Lisäksi tehdään tositteet 
tuotantomääristä ja pois kuljetettujen tuotteiden määristä.  

 

Vastaanotettavien pilaantumattomien kivennäismaa-ainesten laaduista, määristä ja ainesten 
alkuperästä pidetään kirjaa siten, että kirjanpidossa on eritelty jatkojalostettavaksi 
vastaanotettujen ainesten määrä, laatu, alkuperä, tuontiajankohta ja aineksen tuoja. Näistä 
tiedoista kootaan yhteenveto kerran vuodessa Salon ympäristövalvontaviranomaiselle. 
Vastaanotettavien ainesten puhtaus täytyy olla varmistettu aineksen toimittajan puolesta niin ettei 
ole epäilystä vastaanotettavan aineksen pilaantuneisuudesta. Kemikaali- ja 
polttoainetoimituksista sekä jätekuljetuksista pidetään myös kirjaa.  

Käytön ja toiminnan tarkkailusta tehty kokonaisraportti toimitetaan Salon kaupungin 
ympäristövalvontaviranomaiselle kerran vuodessa.  

 

9.2 Ympäristövaikutusten tarkkailu  

Ympäristövaikutusten tarkkailua, kuten melua, pölyä ja koneiden kuntoa suoritetaan jatkuvasti 
aistinvaraisesti, sekä kirjataan ylös esimerkiksi porauksen, louhinnan ja murskauksen ajankohdat. 
Melun- ja pölynmittausta voidaan suorittaa tarvittaessa. Tärinänmittauksia tehdään louhinnan 
yhteydessä lähimmän häiriintyvän kohteen luota. Kiinteistökatselmus, jolla kartoitetaan 
lähitalojen perustusten halkeamia, on myös tarkoitus suorittaa lähimpien kohteiden luota ennen 
louhintatyön aloittamista.  
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9.2.1 Pintaveden tarkkailu 

Pintavedenlaatua tarkkaillaan aistinvaraisesti mahdollisten voitelu-ja polttoainevuotojen varalta. 
Ennen toiminnan alkua pintavedestä otetaan ja analysoidaan jatkovertailua varten näytteet alueen 
länsinurkassa olevasta avo-ojasta. Tähän avo-ojaan on ottotoiminnan aikana tarkoitus johtaa 
pintavedet rakennettavan laskeutusaltaan kautta. Tästä ojasta tutkitaan jatkossa näytteet joka 
vuosi siten että ensimmäisenä vuotena tehdään laajempi vedenlaadun analyysi, joka toistetaan 
kahden vuoden välein ja seuraavana vuonna suppeampi. Myös jos aistinvaraisesti todetaan veden 
laadun muuttuneen, otetaan silloin näyte, josta tehdään taas laajempi tutkimus. Kaikki 
vesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa.  

Pintavedestä tutkituista näytteistä toimitetaan raportti kerran vuodessa Salon ympäris- 
tövalvontaviranomaiselle.  

 

 
9.2.2 Melun tarkkailu  

Työ tullaan suorittamaan kahdessa vaiheessa, noudattaen meluselvityksen (Liite 13) kuvassa 3 
esitettyä esimerkkiä. Melumittausta voidaan suorittaa lähimmän häiriintyvän kohteen luona 
tarpeen vaatiessa.  

 
9.2.3 Pölyn tarkkailu  

Pölyn mittausta voidaan suorittaa lähimmän häiriintyvän kohteen luona tarpeen vaatiessa. Pölyn 
määrää ja kulkeutumissuuntaa tarkkaillaan tuotannon aikana aistinvaraisesti. Jos tarvetta ilmenee, 
lisätään tarvittaessa kotelointia ja veden ruiskutusta kiviainesvirtaan murskauslaitoksella. 
Varastokasoja, työmaateitä ja kuljetuksiin käytettävää sopikmustietä voidaan myös kastella 
pölyämisen ehkäisemiseksi.  

 
9.2.4 Tärinän tarkkailu  

Tärinän mittausta suoritetaan louhinnan yhteydessä lähimmän häiriintyvän kohteen luota.  
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10  Yhteenveto 
 

Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin alueella, Kiskon kirkonkylässä Vihervuori 734-751-3- 
125- nimisellä kiinteistöllä. Kyseessä on alue, jolla on voimassa oleva ympäristölupa. Maa-
ainestenottolupa on umpeutuntu vuonna 2021. Kiinteistöllä ei ole ollut ottotoimintaa.  

Tällä suunnitelmalla haetaan jatkoa maa-ainestenottoluvalle. Lakien muututtua edellisen luvan 
myöntämisestä, kyseessä on  Maa-aineslain 24.7.1981/555,  4a § 10.4.2015/424 mukainen 
yhteiskäsittelyluvan haku. 

Suunnittelualueen eteläpuolella, kiinteistöllä Viikari 734-751-3-112 on voimassa oleva maa- 
ainestenotto- ja ympäristölupa. Ottoalue tullaan rajaamaan naapurikiinteistön rajaan kiinni ns.  

Rajasopimusta noudattaen, jotta alueiden väliin ei jäisi lopputilanteessa korkeaa ja vaarallista 
sokeritopan muotoista aluetta.  

Ottomäärä alueelta on noin 560.000 kiintokuutiometriä kalliota (noin 1,38 miljoonaa tonnia 
valmiita kiviainestuotteita). Valmiiden kiviainestuotteiden tuotantomäärät ovat keskimäärin noin 
100.000-160.000 tonnia vuodessa. 
Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi, jolloin keskimääräinen kiviainesten tuotantomäärä riittää, 
jotta alueen kiviaines saadaan hyödynnettyä lupa-ajan puitteissa.  

Alueelle tullaan ottamaan vastaan pilaantumattomia maa-aineksia enintään 50.000 tonnia 
vuodessa. Nämä ainekset joko jatkojalostetaan, tai loppusijoitetaan maisemointiluiskiin 
ottoalueen rajoille. 

Ottotoiminta jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa louhinta ja murskaustyö 
etenee alueen pohjoisnurkasta lounaaseen, jättäen kallioseinämän meluesteeksi melua aiheuttavan 
työn ja lähimmän häiriintyvän kohteen väliin. Kallioseinämä tullaan louhimaan jyrkkyyteen 1:2. 
Toisessa vaiheessa louhinta ja murskaus kohdistuu pohjoisesta kaakkoon. Tässä vaiheessa 
tuotetut kiviainestuotteiden varastokasat toimivat meluesteenä myös pohjoisen suuntaan.  

Louhintaa, rikotusta ja murskaustyötä tullaan suorittamaan urakkaluonteisesti noin 3- 4 kertaa 
vuodessa kiviaineksen kysynnän mukaan.  

Ottotoiminnan jälkeen alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Maisemointitoimenpiteet aloitetaan, 
kun tuotanto,- varastointi- ja kuormaustoimenpiteisiin tarvittava tila antaa myöden. Maisemointi 
voidaan suorittaa ottamisluvan päättymiseen mennessä paikalta kuorittujen pintamaiden avulla 
sekä paikalle tuotujen pilaantumattomien maa-ainesten avulla. Maisemointiluiskat tehdään 
jyrkkyyteen noin 1:2…1:10 mukaillen alueen luonnonmuotoja. Havupuita istutetaan alueelle 
taajuudella 2000 tainta/ hehtaari.  
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1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena oli tehdä Salon Kiskoon kivenlouhinta- ja murskausalueen 
meluselvitys ympäristö- ja maa-ainestenoton lupahakemusta varten. Selvityk-
sessä määritettiin alueelle suunniteltujen toimintojen aiheuttaman melun le-
viäminen ympäristöön. Kohteen sijainti on esitetty kuvan 1 kartassa. Melusel-
vityksen tilaajana toimi Mika Peräkylä JLab Oy:stä. 

 

 

 
 Kuva 1. Toiminta-alueen sijainti (Kartan lähde www.paikkatietoikkuna.fi) 

 

Toiminta-alue 
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 Kuva 2. Toiminta-alueen sijainti (Kartan lähde www.paikkatietoikkuna.fi) 

Toiminta-alue sijaitsee Salossa Kiskon kirkonkylällä kiinteistöllä 734-751-3-125. 
Lähin asuinrakennus sijaitsee 300 m etäisyydellä ottoalueesta länteen. Lähim-
mät lomarakennukset sijaitsevat noin 600 m etäisyydellä ottoalueesta län-
teen.  

Meluselvitys perustuu tilaajan toimittamiin tietoihin. Nykytilannekartta on esi-
tetty liitteessä 1 ja jälkitilanne liitteessä 2. 

Meluselvityksen laadinnasta vastasi Tapio Strandberg Oy:ssä Kirsi Vanhala ja 
laadunvarmistuksesta Tapio Strandberg. 

2 Meluselvitys 

2.1 Käytetyt menetelmät 

Meluselvitys laadittiin laskennallisen melumallinnuksen avulla. Mallinnus teh-
tiin 3D-maastomalliin pohjautuvalla SoundPLAN 7.4 -laskentaohjelmalla ylei-
sesti melumallinnuksessa käytettävillä yhteispohjoismaisilla tie- ja teollisuus-
melun laskentamalleilla. Laskentamalli ottaa huomioon maaston muodot ja 
laadun (akustisesti kova tai pehmeä) sekä rakennusten ja mahdollisten mui-
den akustisesti kovien pintojen aiheuttamat heijastukset. Laskentamallien ylei-
sesti arvioitu tarkkuus on ± 3 dB noin kilometrin etäisyydellä.  

Edellä mainitut laskentamallit esittävät melutasot melun leviämisen kannalta 
kaikkein suotuisimmissa olosuhteissa. Tämän vuoksi joissain tapauksissa las-
kennallisen meluselvityksen tulokset voivat olla varsinaisten melumittausten 
tuloksia korkeampia. 

Toiminta-alue 
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Melulaskentaohjelman maastomalli syötetään ohjelmaan x-, y- ja z-tiedot si-
sältävässä muodossa. Näin selvitettävän alueen maasto saadaan kolmiulottei-
seen muotoon ja melun leviäminen voidaan riittävällä luotettavuudella mallin-
taa. Melulähteiden (tieliikenne, teollisuus, jne.) lähtömelutasot syötetään oh-
jelmaan yksilöityinä melulähde kerrallaan. 

2.2 Sovellettavat ohjearvot 

Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään yleisesti keskiäänitasoa LAeq. Valtio-
neuvoston päätöksessä 993/1992 on esitetty yleiset melutason ohjearvot. Me-
lutasojen ohjearvot jaetaan päivä- (kello 7-22) ja yöajan (kello 22-7) melutasoi-
hin. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot on esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Melutasojen ohjearvot ulkona (enintään). 

 

Tarkasteltavana ohjearvotasona vakituisen asutuksen osalta käytetään päivä-
ajalle 55 dB ja yöajalle 50 dB ja loma-asutuksen osalta päiväajalle 45 dB ja yö-
ajalle 40 dB.  

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on määritetty ohjearvotasot myös ra-
kennusten sisätiloihin. Päiväaikaan asuin-, potilas- ja majoitushuoneiden oh-
jearvo on 35 dB ja yöaikaan 30 dB. Opetus- ja kokoontumistilojen ohjearvo-
taso päiväaikaan on 35 dB ja liike- ja toimistohuoneille 45 dB. Opetus- ja ko-
koontumistiloille sekä liike- ja toimistohuoneille ei ole määritetty yöajan oh-
jearvoa. 

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 todetaan, että jos melu sisältää im-
pulsseja tai on kapeakaistaista, lisätään mittaus- tai laskentatuloksiin 5 dB en-
nen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuus-
korjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 17/0144/3 (Dno 01377/15/5109) mukaan 
kivenlouhinnassa ja murskauksessa impulssimaista melua voivat aiheuttaa 
murskaus, rikotus ja työkoneiden hälytysäänet, joten näiden äänitehotasoihin 
on tehty 5 dB häiritsevyyskorjaus. Lisäksi työkoneiden hälytysäänet (peruutus-
summeri) ovat kapeakaistaista. ”Viranomaisten määräämien tai hyväksymien, 
asianmukaisesti käytettyjen akustisten hälytys- ja varoituslaitteiden äänet ei-
vät ole terveydensuojelulain tarkoittamaa melua. Laitteet tulisi kuitenkin suun-
nitella ja sijoittaa niin ja niitä tulisi käyttää siten, että kansalaisia altistavat 
melutasot eivät ole tarpeettoman suuria eivätkä altistusajat tarpeettoman pit-
kiä. (Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1)”. Varo-
vaisuusperiaatteen mukaisesti peruutussummerin äänitehotasoon on tehty 
kapeakaistaisuuden takia häiritsevyys korjaus 5 dB. 

Klo 7 - 22 Klo 22 - 7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien 

välittömässä läheisyydessä
55 dB 50 dB1

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella 

olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet
45 dB 40 dB2

1 Uusilla alueilla yöajan ohjearvo on 45 dB

2 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Keskiäänitaso LAeq (dB)
Alueen käyttötarkoitus
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Valtioneuvoston asetuksen työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälytti-
mestä (568/2012) 4 § perusteella peruutushälytin voidaan korvata ajoneu-
voon asennetulla joka tunnistettuaan turvalliselta etäisyydeltä ajoneuvon ta-
kana olevan ihmisen tai esteen välittömästi ja luotettavasti pysäyttää ajoneu-
von tai antaa ajoneuvon ohjaamossa selkeän hälytyksen, taikka laitteella, joka 
välittää ajoneuvon ohjaamossa kuljettajan näkökentässä olevaan vastaanotti-
meen riittävän kuvan peruutussuunnasta. 

2.3 Laskennan lähtötiedot 

Maastomalli 
Melulaskentojen maastomalli perustuu Maanmittauslaitoksen korkeusmalli 
2m-aineistoon. Maastomallissa korkeuskäyrien käyräväli oli 1 metri. 

Toiminta-alueen sijainti ja poikkileikkaus muodostettiin Maanmittauslaitoksen 
aineistoihin ja tilaajan toimittamiin tietoihin perustuen. Vaiheessa 1 huomioi-
tiin lisäksi meluvallit, joiden korkeus ja sijainti on esitetty kuvassa 3. Mallin-
nuksen perusteella, ottosuunnitelmasta poiketen, vaiheen 1 lopuksi louhitaan 
alueen pohjoisosa, joka toimii ottotoiminnan alkuvaiheessa meluesteenä.  

 
Kuva 3. Vaiheen 1 meluvallit, ottamissuunta ja vaiheen 1 lopuksi louhittava alue. 

 

 

vaihe 1 

vaihe 2 
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Työkoneet 
Työkoneiden äänitehotasoina (LWA) käytettiin tyypillisten vastaavanlaisessa 
toiminnassa käytettävien laitteiden eri julkaisuissa esitettyjä arvoja. Työkonei-
den määrät ja käyttötarkoitukset (murskaus, rikotus jne.) perustuvat tilaajan 
esittämiin tietoihin. 

Melupäästöt on syötetty laskentaohjelmaan äänitehotasoina taajuuskaistoit-
tain 63…8000 Hz. Melulaskennoissa käytetyt äänitehotasot taajuusjakautumi-
neen, toiminta-ajat sekä työkoneille mallinnetut akustiset korkeudet on esi-
tetty taulukossa 2. Tehollisissa käyttöajoissa on esitetty meluntuoton koko-
naisajat, joissa lepoajat ja muut meluntuottoon vaikuttavat tekijät on huomi-
oitu. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 17/0144/3 (Dno 01377/15/5109) mukaan 
kivenlouhinnassa ja murskauksessa impulssimaista melua voivat aiheuttaa 
murskaus, rikotus ja työkoneiden hälytysäänet, joten näiden äänitehotasoihin 
on tehty 5 dB häiritsevyyskorjaus. Lisäksi työkoneiden hälytysäänet (peruutus-
summeri) ovat kapeakaistaista. ”Viranomaisten määräämien tai hyväksymien, 
asianmukaisesti käytettyjen akustisten hälytys- ja varoituslaitteiden äänet ei-
vät ole terveydensuojelulain tarkoittamaa melua. Laitteet tulisi kuitenkin suun-
nitella ja sijoittaa niin ja niitä tulisi käyttää siten, että kansalaisia altistavat 
melutasot eivät ole tarpeettoman suuria eivätkä altistusajat tarpeettoman pit-
kiä. (Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1)”. Varo-
vaisuusperiaatteen mukaisesti peruutussummerin äänitehotasoon on tehty 
kapeakaistaisuuden takia häiritsevyys korjaus 5 dB.  

 

Taulukko 2. Melulaskennoissa käytetyt laitteiden äänitehotasot, häiritsevyyskorjaukset ja käyttöajat. 

 
1)hiljainen poravaunu (LWA 112 dB) vaiheessa 1 ja vaiheen 2 alussa  

 

Taajuus (Hz) Kaivinkone Pyöräkuormaaja Murskain Porausyksikkö Rikotus Peruutussummeri

63 114 83 95 111 108 102

125 114 88 109 100 108 86

250 114 91 114 106 109 86

500 113 89 118 108 111 86

1000 111 91 118 112 110 100

2000 107 89 117 112 109 101

4000 100 83 112 118 105 75

8000 90 72 106 118 98 61

LWA 115 95 123 1221
115 105

Impulssimaisuuskorjaus - - + 5 - + 5 + 5

Kapeakaistaisuuskorjaus - - - - - + 5

Akustinen korkeus (m) +2,5 +2,5 +2 +1,5 +1,5 +1,5

Tehollinen käyttöaika (%) 90 90 90 50 50 20

Toiminta-aika/pv (yö) (h) 15 15 (1) 15 14 10 15 (1)

Tehotasot (dB)
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Melulaskennoissa ottoalueella on mallinnettu toimivaksi 1 kpl pyöräkuormaa-
jia, 1 kpl kaivinkoneita, 1 kpl kolmivaiheisia murskaimia sekä 1 kpl rikotusyksi-
köitä.  

Melulaskennat tehtiin ottamistoiminnan 1 alkutilanteelle ja vaiheen 2 alku- ja 
lopputilanteille. Tilaajan toimittamien tietojen mukaan kalusto siirtyy mukana 
ottamisen edetessä. Murskain- ja rikotusyksiköt sekä kaivinkone mallinnettiin 
ottoalueen alaosan pinnan tasolle. Pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suun-
niteltua ottoaluetta liikkuvaksi. Poravaunu mallinnettiin lähelle maaston kor-
keinta kohtaa mallinnetuissa ottamisvaiheissa.  

Työmaaliikenne 
Melulaskennoissa käytetyt työmaaliikennemäärät perustuvat tilaajalta saatui-
hin tietoihin. Hankealueelle suuntautuvan raskaan liikenteen määräksi on arvi-
oitu keskimäärin 10 käyntiä vuorokaudessa. Yhteenlaskettu, edestakainen lii-
kennemäärä (KAVL) on siten 20 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen ajonopeudeksi työmaatiellä mallinnettiin 30 km/h. 

Räjäytykset 
Kohdealueella melua voi aiheutua myös louheen irtiottoräjäytyksistä. Nykyi-
sen yleisen käytännön mukaan räjäytyksiä ei ole otettu mukaan melulasken-
toihin, sillä harvoin (esim. kerran päivässä, kerran viikossa) tapahtuvia, lyhyt-
kestoisia räjäytyksen ääniä ei ole tarkoituksenmukaista kuvata keskiäänita-
sona. Lisäksi räjäytykset ovat usein yksilöllinen tapahtuma, jota ei luotettavasti 
voida kuvata mallintamalla. 

 

 

Tieliikenne 
Tutkimusalueen melunlähteinä on huomioitu Kiskontie. Nykyliikenteen tiedot 
perustuvat Liikenneviraston tierekisterin tietoihin ja ennustetilanteen liiken-
netiedot perustuvat Liikenneviraston julkaisuun 57/2018 ”Valtakunnalliset lii-
kenne-ennusteet”. Ennuste on suurempi kuin nykyliikennemäärä, joten varo-
vaisuusperiaatteen mukaisesti laskennassa on käytetty ennusteliikennemää-
riä. Päiväajan (klo 7-22) liikenteen osuudeksi oletettiin 90 %.  

Laskennassa käytetyt tieliikennemäärät on esitetty taulukossa 3.  

 

                             Taulukko 3. Mallinnuksessa käytetyt tieliikennemäärätiedot.  

Väylä KAVL 2021 
(ajon./vrk) 

KAVL 2030 
(ajon./vrk) 

Yö- 
liikenne 

(klo 22-7) 
(%) 

Raskas 
liikenne 

(%) 

Nopeus-   
rajoitus 
(km/h) 

Kiskontie 1 100 1 260 10 10,9 100 
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2.4 Laskenta-asetukset 

Melulaskennoissa käytetyt asetukset on esitetty seuraavassa: 

▪ Laskentakorkeus:  2 m 
▪ Äänen heijastuksia:  1 kpl 
▪ Laskentaetäisyys:  2 000 m 
▪ Laskenta-alueen koko: 2 400 m x 2 300 m 

Ottamisalue, tiet ja vesialueet mallinnettiin akustisesti kovana eli ääntä heijas-
tavana. Muu ympäristö mallinnettiin akustisesti pehmeänä. Laskennassa ei 
huomioitu kasvillisuuden vaimennusta. 

Suunniteltu toiminta mallinnettiin päiväajalle (7-22).  

 

3 Melulaskenta ja tulokset 

Melulaskennat kohteeseen tehtiin ohjearvomäärittelyn mukaiselle päiväajalle 
(7-22) ottamistoiminnan vaiheen 1 alkutilanteelle ja vaiheen 2 alku- ja lopputi-
lanteille. Lisäksi mallinnettiin Kiskontien aiheuttama melu. Melumallinnuksen 
avulla määritettiin toiminnot, jotka voivat olla käynnissä samanaikaisesti.  

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteiden 3-6 meluvyöhykekartoilla.       
Meluvyöhykekartoissa on esitetty päiväajan (klo 7-22) keskiäänitasot LAeq      
viiden desibelin vyöhykkeinä. Kartoissa vertailun kohteena oleva päiväajan   
ohjearvotaso vakituiselle asutukselle (55 dB) ylittyy keltaisesta värivyöhyk-
keestä alkaen ja loma-asutukselle (45 dB) ylittyy vaaleanvihreästä värivyöhyk-
keestä alkaen. 

Laskentatilanteet: 

1) Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
 
Mallinnuksen perusteella päiväajan melutason ohjearvo 55 dB ylittyy kahdella 
asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun vuoksi (liite 3).  
 
2) Tieliikenne ja toiminnan vaihe 1: poraus ja kuljetukset 
Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
Toiminta: 
- 1 kpl porausyksikkö, hiljainen poravaunu. Toiminta-aika klo 7-21. 
- 1 kpl pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suunniteltua ottoaluetta             
liikkuvaksi. Toiminta- aika klo 6-22. 
- Työmaaliikenteen määrä (KAVL) 20 raskasta ajoneuvoa/vrk 
 
Mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä päiväajan 
ohjearvoa asuin- tai lomakiinteistöillä. Päiväajan melutason ohjearvo 55 dB 
ylittyy kahdella asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun 
vuoksi. (Liite 4_1) 
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3) Tieliikenne ja toiminnan vaihe 1: rikotus ja kuljetukset 
Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
Toiminta: 
- 1 kpl rikotusyksikkö. Toiminta-aika klo 8-18. 
- 1 kpl pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suunniteltua ottoaluetta             
liikkuvaksi. Toiminta- aika klo 6-22. 
- Työmaaliikenteen määrä (KAVL) 20 raskasta ajoneuvoa/vrk 
 
Mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä päiväajan 
ohjearvoa asuin- tai lomakiinteistöillä. Päiväajan melutason ohjearvo 55 dB 
ylittyy kahdella asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun 
vuoksi. (Liite 4_2) 
 
 
4) Tieliikenne ja toiminnan vaihe 1: murskaus ja kuljetukset 
Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
Toiminta: 
- 1 kpl murskausyksikkö. Toiminta-aika klo 7-22. 
- 1 kpl kaivinkone. Toiminta-aika klo 7-22. 
- 1 kpl pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suunniteltua ottoaluetta             
liikkuvaksi. Toiminta- aika klo 6-22. 
- Työmaaliikenteen määrä (KAVL) 20 raskasta ajoneuvoa/vrk 
 
Mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä päiväajan 
ohjearvoa asuin- tai lomakiinteistöillä. Päiväajan melutason ohjearvo 55 dB 
ylittyy kahdella asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun 
vuoksi. (Liite 4_3) 
 
 
5) Tieliikenne ja toiminnan vaiheen 2 alkutilanne: poraus, rikotus ja kuljetukset 
Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
Toiminta: 
- 1 kpl porausyksikkö, hiljainen poravaunu. Toiminta-aika klo 7-21. 
- 1 kpl rikotusyksikkö. Toiminta-aika klo 8-18. 
- 1 kpl pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suunniteltua ottoaluetta             
liikkuvaksi. Toiminta- aika klo 6-22. 
- Työmaaliikenteen määrä (KAVL) 20 raskasta ajoneuvoa/vrk 
 

Mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä päiväajan 
ohjearvoa asuin- tai lomakiinteistöillä. Päiväajan melutason ohjearvo 55 dB 
ylittyy kahdella asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun 
vuoksi. (Liite 5_1).  
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6) Tieliikenne ja toiminnan vaiheen 2 alkutilanne: murskaus ja kuljetukset 
Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
Toiminta: 
- 1 kpl murskausyksikkö. Toiminta-aika klo 7-22. 
- 1 kpl kaivinkone. Toiminta-aika klo 7-22. 
- 1 kpl pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suunniteltua ottoaluetta             
liikkuvaksi. Toiminta- aika klo 6-22. 
- Työmaaliikenteen määrä (KAVL) 20 raskasta ajoneuvoa/vrk 
 

Mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä päiväajan 
ohjearvoa asuin- tai lomakiinteistöillä. Päiväajan melutason ohjearvo 55 dB 
ylittyy kahdella asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun 
vuoksi. (Liite 5_2).  
 

7) Tieliikenne ja toiminnan vaiheen 2 lopputilanne: poraus, rikotus, murskaus 
ja kuljetukset 
Tieliikenne 
- Kiskontie KAVL 2030 
Toiminta: 
- 1 kpl porausyksikkö. Toiminta-aika klo 7-21. 
- 1 kpl rikotusyksikkö. Toiminta-aika klo 8-18. 
- 1 kpl murskausyksikkö. Toiminta-aika klo 7-22. 
- 1 kpl kaivinkone. Toiminta-aika klo 7-22. 
- 1 kpl pyöräkuormaaja mallinnettiin ympäri suunniteltua ottoaluetta             
liikkuvaksi. Toiminta- aika klo 6-22. 
- Työmaaliikenteen määrä (KAVL) 20 raskasta ajoneuvoa/vrk 
 

Mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä päiväajan 
ohjearvoa asuin- tai lomakiinteistöillä. Päiväajan melutason ohjearvo 55 dB 
ylittyy kahdella asuinkiinteistöllä Kiskontien liikenteen aiheuttaman melun 
vuoksi. (Liite 6).  

Kun ottamistoiminta on edennyt kallion korkeimman tason kohdalle, voivat 
kaikki toiminnot olla käynnissä samanaikaisesti ottotoiminnan loppuun asti.  
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Tapio Strandberg Oy 
Tehtaantie 3 

03100 Nummela 

www.tapiostrandberg.fi  
etunimi.sukunimi@tapiostrandberg.fi 

Y-tunnus 2318385-8 

4 Yhteenveto 

Työn tavoitteena oli tehdä Salon Kiskoon kivenlouhinta- ja murskausalueen 
meluselvitys ympäristö- ja maa-ainestenoton lupahakemusta varten. Selvityk-
sessä määritettiin alueelle suunniteltujen toimintojen aiheuttaman melun le-
viäminen ympäristöön.  Laskennassa huomioitiin häiritsevyyskorjaus +5 dB 
impulssimaisen melun takia murskauksen, rikotuksen ja työkoneiden häly-
tysäänten osalta. Lisäksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti hälytysäänten ka-
peakaistaisuuden osalta huomioitiin häiritsevyyskorjaus +5 dB. 

Melumallinnuksen perusteella kohteeseen suunniteltu toiminta ei aiheuta val-
tioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutasojen päiväajan ohjear-
vojen ylittymistä lähimpien asuin- ja lomarakennusten piha-alueilla.  

Mallinnuksen perusteella ottotoiminnan vaiheessa 1 poraus, rikotus ja murs-
kaus on suoritettava eri aikaan. Kun ottamistoiminta on edennyt kallion kor-
keimman tason kohdalle vaiheessa 2, voivat kaikki toiminnot olla käynnissä 
samanaikaisesti ottotoiminnan loppuun asti.  

Vaiheessa 1 murskaus tulee toteuttaa meluvallien suojassa. Mallinnuksen pe-
rusteella, ottosuunnitelmasta poiketen, vaiheen 1 lopuksi louhitaan alueen 
pohjoisosa, joka toimii ottotoiminnan alkuvaiheessa meluesteenä. 
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