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Yleistä 
  
Tenho Koponen hakee maa-ainesten ottamislupaa ja ympäristölupaa Kaakkolammen 
kallioalueelle. Lupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 100000  m3:n maa-ainesten ottamiseen 
ja puhtaiden ylijäämämaiden varastointiin. Alueelle on myönnetty Hankasalmen kunnan   
Ympäristölautakunnan valvontajaoston myöntämä maa-ainesten ottamislupa 11.6.2009  ja 
rakennus- ja valvontalautakunnan myöntämä  ympäristölupa 29.1.2015. Lupaa haetaan 
Hankasalmen alueella ja lähiympäristössä tapahtuvan rakentamisen tarpeisiin. 
 
Alueen nykytila 
 
Alue sijaitsee Hankasalmen keskustasta 13 km itään Jyväskylä - Kuopio (9) valtatien pohjois-
puolella. 
 
Tilaan Kaakkolahti 1-105 on lainhuuto Tenho Koposella (744/3.6.2004/604). 
 
Suunnitelma-alueena on osa Kaakkolammen 1-105 tilasta, pinta-alaltaan 6.27 ha. Ottoalueen 
pinta-ala on 1.12 ha. Ottoalue on nykyisen ottamisen jatkoa kaakon suuntaan. Osa 
ottoalueesta on avattu maa-ainesten ottoa varten.  
 
Otettava maa-aines on pääosin louhittavaa kalliota. 
 
Kulku alueelle tapahtuu Jyväskylä - Kuopio (9) valtatieltä olemassa olevasta liittymästä 
olemassa olevaa tilan alueella kulkevaa tietä pitkin. Maantielle on matkaa ottoalueen 
lounaiskulmasta 500 m. Maanteitse on matkaa Hankasalmen  keskustaan 19 km. 
 
Lähin asuinrakennus sijaitsee ottoalueen eteläreunasta 500 metriä etelään. Asuinrakennus 
sijaitsee valtatie 9:n eteläpuolella. Lähin vapaa-ajanasunto on ottoalueen länsireunasta  440  
metrin etäisyydellä Armisveden Myllylahden rannalla. Suunnitelma-alue rajautuu pohjoisessa 
metsätalouskäytössä olevaan Kaakkovuoren 1-47 tilaan. 
 
Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole alueeseen kohdistuvia merkintöjä. Lähin merkintä 
on pohjavesialueen raja 600 metriä ottoalueen lounaiskulmasta lounaaseen. Pohjavesialue 
on Koiharjun 2-luokan pohjavesialue. Lähin vesistö itäinen Kaakkolampi sijaitsee ottoalueen 
pohjoiskulmasta 180 metriä pohjoiseen. Lammen pinta on tasolla 117.1. 
 



 
Pohjakartta  
 
Alue on kartoitettu GPS / Drone mittauksena helmikuussa 2020. Alueen korkeuskäyrät ja osa 
pohjakuvioista on tuotettu Maanmittauslaitoksen avoimesta laserkeilausaineistosta. Kartta on 
piirretty ja tulostettu tätä suunnitelmaa varten mittakaavaan 1:2000 2:n metrin käyrävälein. 
Koordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja korkeustaso N2000. Alueen korkeuspisteinä ovat 
kartassa näkyvän pyykin n:o 3 pää ja maalimerkillä kallioon maalatut kp:t n:o:t 2 ja 3 sekä 
maalimerkillä maakiveen maalattu kp n:o 1. 
 
Aineksen ottamistoiminta 
 
Aineksen ottaminen tapahtuu vuosien 2020-2030 aikana. Kaivusyvyydet ja suunta ilmenevät 
suunnitelmakartasta. Alin ottotaso on 128.0. Alueen seinämien  kaltevuus louhitaan 
kaltevuuteen 7:1 ja maisemointi tehdään kuten aiemmassakin luvassa kaltevuuteen 1:1.5.  
Kivenmurskaamo sijoittuu ottoalueelle ja liikkuu louhinnan edetessä kaivualueella. Alueen 
länsisivustaa käytetään varastoalueena ja alueelle tullaan ottamaan ja varastoimaan 
ulkopuolisia puhtaita ylijäämämaita enintään 10000 tonnia vuodessa. Alueen pintavedet 
suotaantuvat alueen pintamaahan. Kalustona ottamisessa käytetään maa-ainesten  
ottamiseen tarvittavaa kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Alueella ei säilytetä öljyä eikä huolleta 
koneita. Alueella toimiva pyöräkuormaaja tankataan liikkuvasta öljynsäilytys ajoneuvosta.  
Pöyräkuormaaja paikoitetaan tukitoimintoalueelle, joka alue suojataan murskekerrokseen alle 
levitettevällä muovikalvolla.   Luvan saatua lainvoiman tullaan alue merkitsemään maalatuin 
puupaaluin ja alueelle rakentamaan korkopukit. Kaivun aikana syntyvät jyrkät luiskat 
suojataan maavallein ja varoitusnauhoin. 
 
Louhinta- ja murskausasema  

Kallioalueelta irrotettava louhe murskataan ja varastoidaan pääosin tällä toiminta-alueella. 

Kiviaineksen louhinta tapahtuu siirrettävällä kalustolla. Murskausaseman sijoittelu muuttuu  

louhinnan edetessa louhintarintauksen suuntaan. Mahdolliset ylisuuret lohkareet rikotaan 

iskuvasaralla. Kallion louhinta- ja murskaustyössä käytetään lisäksi mm. poravaunua, 

kompressoreita, kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Kalliosta saatava louhe kuljetetaan ja 

syötetään esimurskaimeen, jonka jälkeen välimurskaimien ja seulojen kautta saavutetaan 

haluttua murskelajiketta. 

Päästöt ilmaan 

Louhinta ja murskaustoiminnasta aiheutuu pölyä. Pölyvaikutus rajoittuu asemien välittömään 

läheisyyteen. Pölyhaittoja vähennetään louhinta- ja kiviaineskasojen sijoittelulla. Poravaunut 

on varustettu pölynkeräys-laitteistolla. Murskauslaitoksen pölyäviä kohteita ovat kuljettimien 

päät, seulat sekä kiviaineksen syöttö. Pölyä syntyy itse murskauslaitoksessa, kiviaineksen 

käsittelyssä sekä varastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä laitosalueella. 

Murskauslaitoksen pölyävät kohteet sekä tarvittaessa kuormat, varastokasat ja syöttimeen 

kipattava louhe kastellaan vedellä. Murskaamon osalta pölyn leviämistä ympäristöön estetään 

kastelulla ja tarvittaessa käytetään pölyn leviämisesteitä (pressuja) ja kotelointeja. Kuljetustiet 



ovat mursketta/ perusmaata ja tarvittaessa tehdään pölynsidontaa kastelulla. Mikäli 

ylimääräistä pölyä syntyy, se käytetään kallioalueen maisemointiin.  

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 

Hakija arvioi, että asemilla käytetään parasta ja taloudellisesti mahdollista tekniikkaa. Alueella 

tulee toimimaan eri urakoitsijoita, jotka tuovat omat laitteensa alueelle. Louhinta ja murskaus 

noudattavat samoja toimintamenetelmiä riippumatta urakoitsijasta. Myös 

ympäristövaikutukset ovat pääsääntöisesti samanlaiset.  

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 

Riskinarviointi 

Murskauslaitoksen normaalista ei aiheudu haittaa pohja- ja pintavesille. Asema-alue ei kuulu 

pohjavesialueeseen. Maaperän likaantumisvaara aiheutuu alueella varastoitavien ja 

käsiteltävien poltto- ja voitelua sekä laitteissa ja koneissa käytettävien hydrauliikkaöljyjen 

riskistä onnettomuus- ja häiriötilanteessa.  

Toimet onnettomuuksien estämiseksi 

Kevyttä polttoöljyä säilytetään 2-vaippasäiliöissä. Säiliöt on varustettu ylitäyttöestimillä. 

Polttoaineputkisto on pääsääntöisesti teräsrakenteinen. Letkuston taitekohdat ja joustavat 

liitoskudokset ovat teräskudoksella vahvistettua letkua. Letkustojen kuntoa seurataan 

viikoittain prosessivalvonnan yhteydessä. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä 

huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon  sekä öljyn ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. 

Alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä, jotta mahdollisen 

öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Vahingoista 

ilmoitetaan heti valvovalle viranomaiselle sekä paikalliselle pelastusyksikölle. Paikallinen 

ympäristö-viranomainen tiedottaa tarvittaessa tilanteesta alueelliselle ympäristökeskukselle. 

Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana 

Häiriön sattuessa laitoksen käyttäjä keskeyttää toiminnon ja häiriö poistetaan ennen 

tuotannon jatkamista. Tarpeen mukaan viranomaiset voidaan hälyttää puhelimitse. 

Työntekijöiltä informoidaan kaikista toimenpiteistä. Työntekijöille kerrotaan ennakkoon 

toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.  

Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 

Käyttö-, päästö- sekä vaikutusten tarkkailu 

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, joka tarvittaessa toimitetaan 

valvontaviranomaiselle. Käyttöpöytäkirjasta käyvät ilmi prosessin valvontaan ja 

aistinvaraiseen havainnointiin liittyvät toimenpiteet. Ennen toiminnan aloittamista asema 

esitetään toimintakunnossa ja ilmoitetaan työmaavastuuhenkilöiden tiedot. Vuosittain 

toimitetaan valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta. 

Pölyn ja melun leviämistä seurataan aistinvaraisesti. Havaitut poikkeamat huomioidaan ja   

korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi.  



Raportointi  

Hakija vastaa alueen toiminnoista. Hakija teettää urakan urakoitsijoilla, joiden 

urakkasopimuksissa on määritetty kunkin urakan osalta ne vastuuhenkilöt, jotka vastaavat 

urakoista ja niihin liittyvistä erillistoiminnoista. Hakija valvoo, että urakat ja niiden vastuut 

hoidetaan sovitusti.  

Jälkityöt ja maisemointi 
 
Materiaalin oton jälkeen alueelle varastoidut pintamaat levitetään ja tasoitetaan. Alue 
metsittyy luontaisesti. Mikäli metsitys pitkittyy kylvetään alueelle männynsiementä.  Arvio 
alueen jälkihoito toimenpiteiden kustannuksista on 5000 euroa. 
 
Ympäristövaikutusten arviointi 
 
Kallion porauksesta tulee jossain määrin kivipölyä, joka laskehtii maahan pääosin alle sadan 
metrin. Poraus ja murskauskalustossa käytetään nykyaikaista pölynsidontaa. Räjäytyksestä 
kuuluu satunnaisesti räjähdysääniä, jotka ovat kuultavissa lähitaloissa. Murskauksesta 
kuuluva ääni kantautuu lähialueille. Louhinnan äänet vaimentuvat tuntuvasti ympäröivän 
mäen vaimentaessa ääniä. Alueelta kuljetettava maa-ainesten ajo kuormittaa jonkin verran 
lähiteitä. Arviot toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista 
toimista ja sekä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta hoidetaan viranomaisten 
vaatimassa laajuudessa. 
 
 
Äänekoskella 17.2.2020 
Äänekartta Ky 
maanmittausteknikko   Raimo Hernesmaa 
 
Liitteet:  - yleissilmäyskartta  1:90000  
 - ympäristökartta 1:11000  
 - suunnitelmakartta 1:2000     
                                   - alueen nykytilanne  

               - suunniteltu tilanne  
               - leikkaukset 1:1500 / Z 1:750 


