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Mynämäen kunta, Nihattulan kylä
Latomäki RN:o 7:90

1 JOHDANTO

Mynämäen kunnassa Nihattulan kylässä sijaitsevalle tilalle Latomäki (503-445-7-90) haetaan maa-ainesten
ottamislupaa. Otettava maa-aines on kalliota. Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,40 hehtaaria. Jalostettavaksi
otettava maa-ainesmäärä on noin 149 000 m3ktr. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta.

Raision kaupunki on myöntänyt kohdekiinteistölle ympäristöluvan 22.1.2010 koskien kallion louhintaa ja
murskausta. Kohteelle on myös myönnetty maa-aineslupa 1.2.2010 (Mynämäen kunta). Maa-aineluvan mu-
kainen voimassaoloaika on 10 vuotta. Nyt kiinteistölle (503-445-7-90) haetaan uutta maa-aineslupaa.

2 OTTAMISALUEEN SIJAINTI

Ottamisalue sijaitsee Valtatie 8:n itäpuolella noin 2 km:n etäisyydellä tiestä ja noin 7 km:n etäisyydellä My-
nämäen kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueen sijainti on esitetty sijaintikartassa liitteessä 1.

3 NYKYINEN TILANNE

3.1 Maanomistus

Lupaa haetaan tilalle Latomäki RN:o 7:90, jonka omistaa JJ Kiinteistökehitys Oy. Tilaan rajoittuvat naapuritilat
on esitetty ilmakuvassa liitteessä 2.

3.2 Kaavoitus

Kohde ei sijaitse kaavoitetulla alueella.

3.3 Nykyinen maankäyttö

3.3.1 Ottamisalue ja ottamisalueen sisältävä tila

Tila on maa-ainesten ottamisaluetta.

3.3.2 Naapuritilat

Kohdekiinteistön (RN:o 7:90) länsipuolella on kiinteistörajaan rajoittuen maa-ainesten ottamisalue. Kohteen
etelä- ja itäpuoliset kiinteistöt ovat metsätalouskäytössä. Ottamisalueen pohjoispuolella kulkee Kallipääntie,
jonka pohjoispuolella olevat kiinteistöt ovat maatalouskäytössä (peltoalueita).

3.3.3 Asutus

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat ottamisalueesta noin 460 metrin etäisyydellä eteläkaakossa (vapaa-
ajan asunto) sekä noin 740 metrin etäisyydellä pohjoisessa (asuinrakennus).

3.3.4 Tiestö

Alueelta on tieyhteys ja tieoikeus valtatielle Kallipääntietä ja Salavaistentietä pitkin.
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3.4 Luonnonolosuhteet

3.4.1 Maanpinnan korkeus

Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdekiinteistöllä välillä +32…+49.

3.4.2 Kasvillisuus

Suunniteltu ottamisalue on osittain peitteistä ja osittain avokalliota. Kiinteistölle on tehty avohakkuu. Otta-
misalueen lähiympäristö on havupuuvaltaista metsämaastoa.

3.4.3 Pohjavesi

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee ottamisalueesta
noin 1,7 kilometrin etäisyydellä lännen suunnassa (Motelli, 0250303).

Ottamisalueella ei ole saatu havaintoa pohjavedestä eikä ottamisalueen vaikutusalueella ole talousvesikai-
voja eikä lähteitä. Ottamisalue sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä Laajoesta.

3.4.4 Pintavesi

Ottamisalueen pintavedet purkautuvat pohjoiseen, itään ja kaakkoon.

3.4.5 Maisema

Suunniteltu ottamisalue on maisemakuvaltaan tavanomaista kallio- ja metsämaisemaa, eikä se ole maisema-
arvoltaan merkittävä. Alueella ei myöskään sijaitse erikoisia luonnonesiintymiä. Luonnontilaiset alueet suun-
nittelualueen ympäristössä ovat osittain loiva- ja osittain jyrkkäpiirteisiä ja osittain havupuuvaltaisen metsän
peittämiä ja osittain hakkuuaukeita. Pohjoispuolella on laajahko tasainen peltoaukea.

4 SUUNNITELTU OTTAMISTOIMINTA

4.1 Ottamisen yleisperustelut

Suunnittelualueelta sekä sen viereiseltä tilalta on otettu maa-aineksia jo aikaisemmin. Alueen nykytilanne on
esitetty piirustuksessa YMP-P40035P001-1. Ilmakuva alueesta on esitetty liitteessä 2.

4.1.1 Maa-aineslaki

Maa-aineslain (555/1981) mukaisesti ottamistoiminnasta ei saa aiheutua kauniin maiseman tai erikoisen
luonnonesiintymän tuhoutumista. Ottamistoiminnan vaikutukset luonnonolosuhteisiin eivät saa olla huo-
mattavia tai ulottua laajalle. Myöskään pohjavedelle ottamistoiminnasta ei saa aiheutua haittaa. Ottamistoi-
minta ei saa vaikeuttaa alueen kaavoituksen toteutumista, eikä siitä saa aiheutua kohtuutonta haittaa tai
vaaraa asutukselle tai ympäristölle.

Suunnitelman mukainen ottamisalue ei ole uusi, vaan se on vanhaa ottamisaluetta. Myös kohdekiinteistön
länsipuolisella kiinteistöllä on harjoitettu maa-ainesten ottamistoimintaa. Alueella ei ole suojeltavia, kauniita
maisemakohteita tai merkittäviä luonnon kauneusarvoja.

Alueella ei myöskään ole erikoisia luonnonesiintymiä.  Suunniteltu maa-ainesten ottamistoiminta ei aiheuta
huomattavia tai laajoja muutoksia luonnonolosuhteissa.
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Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen vaikutusalueella ole kaivoja eikä lähteitä. Alu-
een pintavesien valumasuunnat eivät muutu merkittävästi ottamistoiminnan johdosta. Ottamistoiminta on
järjestettävissä niin, että siitä ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja.

Alue soveltuu kiviaineksen louhintaan, koska alueen sijainti on asutukseen nähden syrjäinen. Suunnitellusta
ottamistoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa asutukselle tai ympäristölle.

Suunnitellusta ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain (555/1981) 3 §:ssä esitettyjä ottamisen estäviä
seikkoja.

4.1.2 Muu lainsäädäntö

Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa (527/2014) esitettyjä haitallisia vaikutuksia.

Toiminta ei aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön nykyisiin luonnonolosuhteisiin. Toimin-
nasta ei aiheudu yleisen terveydentilan vaarantumista eikä se huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-
oloja, eikä estä tai vaikeuta niiden vedensaantia. Toiminnalla ei ole sellaisia vaikutuksia pohjaveteen, jotka
saattaisivat loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.

4.2 Toiminta-alue

Tilan pinta-ala on 2,688 hehtaaria. Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,40 hehtaaria.

Ottamisalueeseen liittyy tilalla Salonummi RN:o 2:27 oleva tukitoimintojen alue, johon sijoittuvat murskaamo
ja muut kiviaineksen jalostuksessa käytettävät koneet ja laitteet, työkoneiden ja laitteiden säilytysalue, murs-
keen varastointialue, pintamaiden läjitysalueet, sosiaalitilat ja alueella muodostuvan jätteen keräyspisteet.

Naapurikiinteistöjä 503-445-7-113 ja 503-445-4-67 sekä Kallipääntietä vasten jätetään vähintään 5 metrin
suoja-alue.

Ottamisalueen rajat on esitetty piirustuksissa YMP-P40035P001-1 (nykytilanne), YMP-P40035P001-2 (tuleva
tilanne) ja YMP-P40035P001-3 (leikkaukset).

4.3 Toimintojen ajoitus

Ottamisaika on 10 vuotta. Oletettua suurempi kiviaineksen kysyntä lyhentää ottamisaikaa.

Poraus- ja räjäytystöitä tehdään keskimäärin 40 päivää vuodessa ja murskausta keskimäärin 3 kuukautta vuo-
dessa yhden kuukauden jaksoissa.

Päivittäinen työaika alueella on klo 6-22. Räjäytystöitä tehdään klo 7-18 välillä.

4.4 Otettava massamäärä

Ottamisalueelta jalostettavaksi otettavan maa-aineksen määrä on noin 149 000 m3ktr. Määrä on laskettu
alueen nykyisen pinnan ja suunnitellun pohjatason välisenä erotuksena. Summasta on vähennetty peitteisten
alueiden arvioitu pintamaiden sekä alueella sijaitsevan varastokasan massamäärät. Nykytilanteen pintamalli
alueesta perustuu maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon.

Ottamisajan ollessa 10 vuotta on vuotuinen ottamismäärä keskimäärin 14 900 m3ktr. Vuotuinen ottamis-
määrä vaihtelee kiviaineksen kysynnän mukaan.
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4.5 Ottamissyvyys ja etenemissuunnat

Louhinta ulotetaan alimmillaan tasolle +33…+32. Ottamisalueen maanpinta muotoillaan luoteeseen viettä-
väksi. Louhintataso on esitetty piirustuksissa YMP-P40035P001-2 (tuleva tilanne) sekä YMP-P40035P001-3
(leikkaukset). Ottaminen tapahtuu alueen nykytilan (piirustus YMP-P40035P001-1) mukaisesti alueen kes-
keltä eri vaiheissa kohti ottoalueen rajoja pohjoisen, idän ja etelän suuntaan.

4.6 Reunaluiskat

Ottamisalue louhitaan pystysuoraan ja luiskat muotoillaan tämän jälkeen kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi
alueelta saatavilla ja muualta tuotavilla puhtailla ylijäämämailla. Luiskakaltevuutta voidaan vaihdella luiskan
eri osissa niin, että ottamisalue sopeutuu ympäröivän maaston muotoihin ja maisemaan mahdollisimman
hyvin.

4.7 Alueen suojaaminen ottamistoiminnan aikana

Ottamistoiminnassa noudatetaan erityistä varovaisuutta öljyjen maaperään pääsemisen estämiseksi. Alu-
eelle varataan riittävä määrä imeytysturvetta ja öljynkeräysvälineitä öljyvahingon varalta.

Alueella toiminta-aikoina varastoitavat öljytuotteet säilytetään lukituissa konteissa ja polttoaine tankkiau-
tossa. Mikäli alueella varastoidaan öljytuotteita toiminta-aikojen välillä, ne säilytetään katetuissa, lukituissa
ja vähintään tilavuuttaan vastaavilla suoja-altailla varustetuissa säiliöissä luonnontilaisella alueella.

Maaperä suojataan öljytuotteiden säilytyspaikoilla sekä koneiden ja laitteiden säilytys- ja korjauspaikoilla as-
faltilla, muovikalvolla tai muulla vastaavalla tavalla niin, että maaperään ei pääse likaavia aineita.

Alueella ei tehdä koneiden määräaikaishuoltoja.

Alueelle järjestetään asianmukainen jätteiden keräyspaikka, josta ottamistoiminnasta aiheutuvat jätteet kul-
jetetaan riittävän usein ja säännöllisin väliajoin asianmukaiseen käsittelyyn. Jäteöljyt kerätään talteen ja toi-
mitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehditaan.

4.8 Alueen ympäristön suojaaminen ottamistoiminnan aikana

Ottamisalue merkitään selvästi maastoon. Jyrkät luiskat merkitään kaivun aikana maastoon lippusiimoin tai
muulla näkyvällä tavalla. Melua aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet järjestetään niin, että melutaso ei ylitä
lähimmässä häiriytyvässä kohteessa ulkona melun A-painotetun ekvivalenttiason (LAeq) päiväohjearvoa (klo
7-22) 45 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB.

Toiminnasta aiheutuvaa melua vaimennetaan ja ehkäistään murskaamon ja muiden melua aiheuttavien lait-
teiden, työmaateiden sekä pintamaiden ja kiviaineskasojen sijoittelulla, käyttämällä kotelointeja sekä tarvit-
taessa meluestein.

Tarvittaessa tehdään melutason tarkastusmittaukset eri toiminnoista ja työvaiheista aiheutuvasta melusta
häiriytyvässä kohteessa. Mikäli tarkastusmittaukset osoittavat toiminnasta aiheutuvan melun ylittävän salli-
tut melutason ohjearvot, muutetaan toimintatapoja meluntorjunnan tehostamiseksi. Parannusten jälkeen
todetaan mittauksin, että sallitut arvot eivät ylity.

Pölyä aiheuttavat toiminnot ja työvaiheet järjestetään niin, että valtioneuvoston päätöksellä 480/1996 anta-
mat ilmanlaadun ohjearvot kokonaisleijumalle (TSP) ja asetuksella 711/2001 antamat ohjearvot hengitettä-
ville hiukkasille (PM10) eivät ylity häiriytyvässä kohteessa.
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Toiminnassa käytetään sellaisia työmenetelmiä, tekniikka, koneita ja laitteita, joilla voidaan parhaiten eh-
käistä ja vähentää pölyn leviämistä. Toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja ehkäistään ja vähennetään mm. ki-
viaineksen putoamiskorkeudet riittävän pieninä, leviämisestein, tuulisuojin ja koteloinnein, työmaateiden
pölynsidonnalla tai päällystämisellä. Kasteluun käytettävä vesi otetaan pintavesistä.

Tarvittaessa selvitetään mittauksin toiminnasta aiheutuvat pölypitoisuudet häiriytyvässä kohteessa. Mikäli
häiriytyvässä kohteessa on mitattu sallittuja pölypitoisuuksia suurempia arvoja, muutetaan toimintatapoja
pölyntorjunnan tehostamiseksi. Parannusten jälkeen todetaan mittauksin, että sallitut arvot eivät ylity.

Pohja- ja pintavesien ja maaperän likaantuminen estetään noudattamalla huolellisuutta haitallisten aineiden
käsittelyssä, suojaamalla haitallisten aineiden varastoalueen maaperä niin, etteivät aineet pääse mahdollisen
vuodon sattuessa maaperään, varustamalla säiliöt suoja-altain ja varaamalla alueelle imeytysturvetta ja öl-
jyntorjuntakalustoa. Ottamisalueen pintavedet ja louhosalueelle kertyvät vedet ohjataan tarvittaessa otta-
misalueen pohjoisosaan muodostettavaan selkeytysaltaaseen ja siitä imeytyskentän läpi alueen pohjoispuo-
lella olevaan ojaan, josta vedet purkautuvat Laajokeen.

4.9 Koneet ja laitteet

Ottamisalueelle tullaan sijoittamaan ottamistoiminnassa kulloinkin tarvittavaa irrotus- ja murskaus- sekä jat-
kojalostus-, kaivu- ja kuormauskalustoa.

4.10 Tarkkailutoimenpiteet

Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja tarkkaillaan viranomaisten esittämien vaati-
musten mukaisesti ja tarvittaessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten ympäristöhaittojen
pienentämiseksi yleisesti hyväksyttävälle tasolle. Ottamisalue sekä kaivualue ja –tasot merkitään maastoon
niin, että valvontaviranomaiset voivat valvoa ottamistoiminnan etenemistä.

5 MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO

Ottamisalue pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maisemaan ja palauttamaan mah-
dollisimman nopeasti luonnontilaan.

Pohjatason jälkihoito aloitetaan massojen levityksellä kaivualueen luiskan ja pohjan taitekohdasta alueen
keskelle päin. Alimmaiseksi levitetään kerros ottamisen yhteydessä syntyvää jätekeviä ja kivituhkaa, jonka
päälle levitetään kerros alueelta kuorittuja pintamaita. Levitettävän massan kerrospaksuus on yhteensä
0,5…1,0 metriä. Lopullinen pohjataso muotoillaan luoteeseen viettäväksi. Pohjalle voidaan muodostaa kum-
pareita ylijäämämassoista. Maisemointiin käytetään vain puhtaita maa-aineksia, jotka eivät aiheuta pohjave-
den pilaantumisvaaraa. Kalliopinta voidaan jättää myös osittain paljaaksi. Alue jätetään metsittymään luon-
taisesti.

Maisemointitoimenpiteitä tehdään mahdollisimman paljon jo ottamistoiminnan aikana niillä alueilla, joilla se
on tarkoituksenmukaista, kun otetaan huomioon työtekniset seikat ja ottamisen yleisjärjestelyt.

6 ARVIOIDUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kalliokiviaineksen ottamistoiminnassa saattaa louhintatyöstä, murskauksesta sekä varastoinnista, kuormauk-
sesta ja kuljetuksesta aiheutua melua, leijuvaa pölyä tai pohjaveden likaantumisriski.
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Toiminnasta aiheutuva melu- ja pölyhaitta riippuu toiminta-alueen etäisyydestä häiriytyvään kohteeseen.
Etäisyyden lisäksi vaikuttaa toiminta-alueen ja häiriytyvän kohteen välillä olevan maaston muoto ja maan-
pinnan laatu.

Suunnitellusta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristöhaittoja.

Etäisyyksien ja maasto-olosuhteiden johdosta toiminnasta ei aiheudu merkittävää pöly- tai meluhaittaa.

Suunnitelman mukaisella toiminnalla ei arvioida olevan haitallista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.

7 ALUEEN JÄLKIKÄYTTÖ

Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Laatinut: Tarkastanut:

Antti Suomela Juha Vesterberg
suunnittelija, FM projektijohtaja, ins. (AMK)


