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Pentti Hämeenaho Oy  SUUNNITELMA 
       
 

17.02.2021 
 
 
 
 
PUSKAKORVEN  KALLIOKIVEN OTTOSUUNNITELMAN SELOSTUSOSA 
 
Ottamissuunnitelman sijainti ja suunnittelutilanne 
  

Kalliokiven ottosuunnitelma on laadittu Pyhäjoen kunnan Pirttikosken kylälle 
Puskakorven talousmetsäalueella olevalla Tarkinkallioiden kallioselänteelle.  
Ottamisalue on talousmetsäaluetta, johon on laadittu Puskakorvenkallion tuu-
livoimapuiston yleiskaava. 

 
Hankeen tarve 

 
Ottoalueelta saatavat materiaali toimitetaan Puskakorvenkallion tuulivoima-
puiston rakenteisiin. 
  

Luonnonolot ja maisema 
 

Luonnonolot ottoalueella ja sen läheisyydessä ovat näille seuduille tyypillistä 
karua ja kivikkoista ohuesti moreenin peitteistä kangasmaastoa, jossa vuorot-
televat ohutturpeiset suot, avokalliot ja moreeniselänteet. Alue on kauttaaltaan 
alavaa ja tasaista talousmetsäaluetta, jossa on vain muutaman metrin kor-
keuseroja. Myös kasvillisuus ja eläimistö on alueella lajistoltaan vähälukuista 
ja karuihin luonnonolosuhteisiin sopeutunutta. Kasvillisuus on kuivan kankaan 
kasvillisuutta pääpuulajinaan mänty ja eläimistö on tavanomaista metsän 
eläimistöä.  

 
 
Ottamisen järjestäminen 
 

Aluksi ottoalue avataan kuorimalla kannot ja muu pintakerros kasoihin otto-
alueen laidoille. Louhintatyö aloitetaan ottoalueen eteläpäästä, mistä ottami-
nen etenee pohjoiseen päin. Louhos irroitetaan kalliosta poraamalla ja räjäyt-
tämällä. Irrotetun louhoksen joukossa olevat ylisuuret lohkareet rikotetaan kai-
vukone + iskuvasaratyönä. Tämän jälkeen aloitetaan louhoksen syöttö kaivu-
konetyönä liikuteltavaan tela-alustaiseen murskauslaitokseen. Murskaustyö 
tehdään louhimon pohjatasolla. Valmiit tuotteet kuljetetaan murskauslaitoksel-
ta välittömästi käyttökohteisiin tai varastoidaan louhimon tukialueelle. 

  



 
Käytettävät koneet ja laitteet 
 

Ottoalue raivataan ja kuoritaan aluksi kaivukoneella. Kaivukoneella tehdään 
myös kalliopinnan viimeistely ja puhdistus louhintapuhtauteen sekä raivaus-
massojen sijoittelu ja muotoilu ottoalueen laidoille. 
Louhintaporaukset tehdään porausyksiköllä, jossa on melu- ja tärinävaimen-
nettu kuljettajan ohjaamo. Porausyksikkö on varustettu myös pölyn talteenot-
tojärjestelmällä.  
Murskausyksikkö on liikuteltava tela-alustainen kolmivaihemurskain, jossa on 
kastelujärjestelmät ja katetut materiaalikuljettimet pölypäästöjen hallintaan ja 
kumitetut syöttösuppilot melun pienentämiseksi. Murskausyksikköä syötetään 
joka kaivu- tai pyöräkoneella. Valmiit tuotteet siirretään, varastoidaan ja kuor-
mataan pyörökoneella.  
Tarvittavat polttoaineet varastoidaan kaksivaippaisissa, lukollisissa polttoaine-
konteissa ja – säiliöissä. Koneiden tankkaus ja mahdolliset työkohteessa teh-
tävät huoltotoimenpiteet tehdään niille varatussa ja merkityssä paikassa. 
Tankkaus- ja huoltoalueen maaperä on suojattu nestettä läpäisemättömällä 
kelmulla ja siellä on aina saatavilla imeytysmateriaaleja.  
 
 

 
Alueen yleiset pohjavesiolot ja pintavesien virtaussuunnat 
  

Ottamisalueen ja sen lähiympäristön pohjavesipinnan korkeusasema on ha-
vaittavissa alueen kuivatusojien vesipintojen korkeusasemasta. Pohjavesipin-
ta laskee läheiseltä Jäväjännevalta kohden Viirreojaa. Ottoalueen pohjavesi-
pinta on tasollla + 26 – 26,5 N2000. Ottoalue ei ole tärkeää pohjavesialuetta, 
eikä sen läheisyydessä ole yhtään vedenottamoa, johon hanke voisi vaikuttaa, 
joten pohjavesipinnan vaihtelujen seuranta ja pohjaveden laadun tarkkailu ei 
ole tässä hankkeessa tarpeellista. Ottoalueen pintavesien ja pohjavesien vir-
taussuunta on lounaaseen.  

 
Toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja toiminnan aikainen jätehuolto 
 

Hankkeesta aiheutuvia ympäristöhaittoja vähennetään jättämällä riittävät suo-
ja-alueet ottoalueen ja asutuksen sekä naapuritilojen (vähintään 30 m) väliin. 
Lähin asutus sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä ottoalueesta. Ottoalueen  lä-
hiympäristössä oleva puusto pyritään säilyttämään mahdollisimman koske-
mattomana suojapuustona. Melu- ja pölypäästöjä vähennetään sijoittamalla 
murskauslaitos louhosmonttuun ja käyttämällä louhinta- ja murskaustyössä 
parasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa. Se koostuu pölyn talteenotto-
järjestelmästä, kastelujärjestelmästä, katetuista kuljettimista ja kumitetuista 
syöttösuppiloista. 
 
Alueella ei varastoida mitään toiminnasta syntyvää jätettä, vaan kaikki jätteet 
(ongelma- ja yhdyskuntajäte) kuljetetaan vuoronvaihdoissa huoltoautojen mu-
kana murskausurakoitsijan huoltohallilla olevaan kiinteään ekopisteeseen ja 
sieltä edelleen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.  
Saniteettijäte menee kuivakäymälästä kompostointiin. 



 

Liikenteen järjestäminen ja turvallisuusnäkökohdat 
 
Alueelle tuleva liikenne ohjataan louhimolle Pyhäjoki – Oulainen tieltä Jäväjän 
metsäautotielle ja sieltä edelleen ottoalueelle. Puistorakentamisen edetessä 
liikenne ohjataan 8-tieltä lähtevän tuulipuistotien kautta. Ajoneuvojen ja työko-
neiden kolarointiriskiä pienennetään pitämällä ottoalueen varastointi- ja kuor-
mausalueet riittävä väljinä ja rakentamalla tieverkostolle riittävästi kohtaus-
paikkoja. 
Jalan alueella liikkuvien työntekijöiden tulee käyttää aina henkilökohtaisia suo-
javälineitä, eli kypärää, huomiovaatetusta, turvakenkiä ja tarvittaessa myös 
kuulo- ja silmäsuojaimia.  
Työvaiheet suunnitellaan niin, että työkoneen peruuttamisen tarve on mahdol-
lisimman vähäistä. Työn aikaiset työalueilla olevat jyrkänteen merkitään ja 
suojataan lippusiimoilla, sulkukartioilla ja kivilohkareilla. 

 
 
Alueen jälkihoito ja myöhempi käyttö 
 

Toiminnan loppuvaiheessa aloitetaan alueen viimeistelytyöt. Näitä töitä ovat 
pohjatason ja luiskien siistimiset tasaamiset ja verhoilut. Louhos suojataan  
muotoilemalla louhosta ympäröivä suojavalli pintamaista ja kivilohkareista.  
Toiminnan päätyttyä alue jätetään metsittymään luontaisesti.  
 

 
Ottamisen ympäristövaikutukset 
 

Toiminnasta jää jälkivaikutuksena lähialueen puustoon pölyjäämää, joka kui-
tenkin ajan mittaan ja sateen vaikutuksesta tulee häviämään lähes kokonaan. 
Pysyvänä vaikutuksena luontoon ja maisemaan on kallioperään jäävä noin 1,5 
hehtaarin suuruinen louhosmonttu. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi toiminnalla ei 
ole haitallista vaikutusta asutukseen. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
YMPÄRISTÖHALLINTO   

 
PVM 17.02.2021 

 
KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE  
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §). 

 
Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan    

 
Ympäristölupaan  

 
 

1. LUPATIEDOT 

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi 
Pentti Hämeenaho Oy 

Ottamisalueen nimi 
Puskakorpi 

Kunta 
Pyhäjoki 

Kylä 
Pirttikoski 

Tilan RN:o 
625-404-69-0 

Ottamisalueen pinta-ala 
1,5     ha 

Luvan viimeinen voimassaolopäivä 
      

Otettava maa-aines Ottamismäärä (m3-ktr) 
 

Kalliokiviaines (murske, louhe) 150 000  

Rakennus- ja muu luonnonkivi        

Sora ja hiekka        

Moreeni        

Multa tai savi        

 
 
 

2. KAIVANNAISJÄTE 

Kaivannaisjätteen  
laji(1 

Arvio kaivan-
naisjätteen 
kokonais-
määrästä  
(m3-ktr)(2 

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja 
käsittely(3 

 

Pilaantumaton     
  

Valitse 1, 2  
ja/tai 3 

 

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus  

Ei pysyvä maa-
aines 

Pintamaa 500 1       

Kannot ja hakkuutähteet 100 1       

Pysyvä maa-aines Kivipöly tai kivituhka                   

Vesiseulonta- ja selkeyty-
saltaiden hienoainekset 

                  

Savi ja siltti                   

Sivukivi                   

Seulontakivet ja lohkareet                   

Muu, mitä?                         

Pilaantunut maa-
aines 

Mitä?                         

Kaivannaisjätteitä 
yhteensä 

 600  



 
 

 
A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
ja ympäristölupahakemuksessa 

 
B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 

ja ympäristölupahakemuksessa 

 
C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
ja ympäristölupahakemuksessa 

 
D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7 

  Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
ja ympäristölupahakemuksessa 

 
 

 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 

 
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8  

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa. 
 
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)  

Ottoalueen laidoilla, n. 0,5ha 

 
Jätealueen perustaminen ja hoito 

Jätealue perustetaan  muotoillaan maastoon mukautuvaksi ottoalueen avaamisen yhteydessä  

 
Jätealueen ympäristö 

Jätealueen ympäristö on talousmetsäaluetta 

 
Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta 

Jätealueen maaperä on tiukkaa moreenimaata ja avokalliota. Jätealue ei kuulu tarkeisiin pohjavesialueisiin. 

 
Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta 

Tuotannon käyttöhenkilökunta ja työjohto seuraa jätealuetta toimintajaksojen aikana.  

 
Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito 

Toiminan päätyttyä jätealueen materiaali käytetään kaivannon pohjatason luiskien ja tasanteiden verhoiluun ja.sekä 
louhosta suojaavan suojavallin rakentamiseen ja muotoiluun.  

 
F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö 
 

 Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa  

 
4. LISÄTIETOJA 
 
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite) 

Jari Muotio, Pentti Hämeenaho Oy, 0400-686 003 jari.muotio@hameenaho.fi  

 
 
 

 



OHJEITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LUPATIEDOT 
 

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot. 
 
2. KAIVANNAISJÄTE 
 
1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet 
 
Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai 
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä 
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, 
kivituhka ja vastaavat ainekset. 
 
Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maa-
aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa. 
 
2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä 
 
Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä. 

 
 

3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä 
 
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3. 
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin 
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi 
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E. 
 
Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan 
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi. 
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden 
hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa. 
 
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan 
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen 
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10. 
 
 
 
 
 

YLEISTÄ 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma: 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Vaatimus 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ym-
päristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-
nitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-aineslain mukaisen 
lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-aineslaki 5 §:n 1 mom). 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadi-
ta. 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen 
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy 
 
Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu: 
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää 
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen 
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisäl-
tyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta. 
 
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa 
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen 
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamis-
toimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008. 
 
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimit-
taa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle. 
 



4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista 
 
Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty 
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat. 
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10. 
 
5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli 
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamis-
suunnitelmassa" –kohtaan. 
 
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä 
 
Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamis-
suunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
7) Toiminnan lopettaminen 
 
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunni-
telmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
3. KAIVANNAISJÄTEALUE 
 
8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta 
 
Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta. 
Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli 
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty 
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan. 
 
Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli 
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli 
kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi. 
 
4. LISÄTIETOJA ANTAA 
 
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja. 
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