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Destia Oy Y-tunnus/Business ID 2163026-3
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa
P. +358 (0)20 444 11
www.destia.fi

Kuhmoisten kunta
Lupaviranomainen
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen

Ympäristölupahakemus; Kopsanharjun sora-alue, Kuhmoinen, Anttula

Destia Oy hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja
rakentamisessa syntyneen puhtaan maa- ja kiviaineksen käsittelyyn
Kopsanharjun sora-alueella. Alue sijaitsee Kuhmoisten kunnassa
kiinteistöillä Kopsanharjun sora-alue 291-401-3-147 ja Heinjoki 291-401-
3-96.

Destia Oy hakee alueelle ympäristönsuojelulain 527/2014 199 §
mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta
muutoksenhausta huolimatta.
Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella,
jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo usean lupakauden eli yli 20 vuoden
ajan. Maa-ainestenoton vaikutukset maisemakuvaan,
luonnonolosuhteisiin ja pohjavesiin on ratkaistu aiemman
lupaharkinnan yhteydessä.

Toiminnassa noudatetaan maa-aines- ja ympäristölupapäätösten
lupaehtoja. Lupahakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia
vaikutuksia ympäristöön. Toiminnan aloittaminen ei näin ollen tee
muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Yhteyshenkilöt:
Lupa-asiat: Destia Oy, Simo Tarkkanen, Graanintie 7, 50190 Mikkeli,
p. 0400 335 554, simo.tarkkanen@destia.fi
Työmaatoiminta: Destia Oy, Taina Tuhkanen, Ohjelmakaari 10, 40500
Jyväskylä, p. 040 630 2675, taina.tuhkanen@destia.fi

Verkkolaskutusta varten tarvittavat tietomme ovat:
Destia Oy
Y-tunnus 2163026-3
Verkkolaskuosoite: 003721630263
Operaattori: Basware Oyj
OVT-tunnus: 003721630263
Välittäjätunnus BAWCFI22
Laskuihin asiaviitteeksi ”Simo Tarkkanen”
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Simo Tarkkanen
Ympäristöasiantuntija
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KIVENLOUHIMOJEN,
MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Destia Oy hakee Kopsanharjun sora-alueelle Kuhmoisten kunnan lupaviranomaiselta ympäristönsuojelulain (YSL,
527/2014) 27 §:n 1 momentin mukaista ympäristölupaa seuraaville toiminnoille:

- siirrettävä murskauslaitos, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7
e)
- rakentamisessa syntyneen puhtaan maa- ja kiviaineksen käsittely; muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle
alle 50 000 tonnia vuodessa (YSL liite 1 taulukko 2 kohta 13 f)

Destia Oy:llä on Kopsanharjun sora-alueella Kuhmoisten rakennuslautakunnan 21.12.2012 myöntämä
ympäristölupa soran murskaukseen ja seulontaan sekä louheen tilapäiseen välivarastointiin. Ympäristölupa
päättyy 27.12.2022. Uutta ympäristölupaa haetaan samanaikaisesti vireillä olevan maa-ainesluvan
voimassaoloajaksi.

Destia Oy hakee lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella,
jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo usean lupakauden eli yli 20 vuoden ajan.
Toiminta on tarkoitus aloittaa heti, kun lupapäätös saa lainvoiman tai sille myönnetään YSL 199 § mukainen
aloittamislupa.

Kyseessä
on

 uusi toiminta Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta

 olemassa olevan toiminnan
 olennainen muutos (YSL 28 § 3 mom.)

Muutoksen suunniteltu
toteutumisajankohta

Mitä muutos koskee?

 olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan
 lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55 § 2 mom.)

 olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan
 lupamääräysten muuttaminen (YSL 58 § 1 mom.)

Mitä muutos koskee?

 hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tuloa (YSL 101 §)

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
kivenlouhimo muu kivenlouhinta
kiinteä kivenmurskaamo siirrettävä kivenmurskaamo

Toimintaan liittyy myös
muualta tuotavan kiviaineksen murskaus kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus
asfalttiasema muu, mikä?
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2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi
Destia Oy

Kotipaikka
Vantaa

Y-tunnus
2163026-3

Käyntiosoite
Neilikkatie 17

Postiosoite
PL 206, 01301 Vantaa

Puhelinnumero
020 444 11

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi
Simo Tarkkanen

Postiosoite
Graanintie 7,
50190 Mikkeli

Puhelinnumero
0400 335 554

Sähköpostiosoite
simo.tarkkanen@destia.fi

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi
Kopsanharjun sora-alue

Sijaintipaikka (kunta, kylä)
Kuhmoinen, Anttula

Kiinteistötunnus/-tunnukset
291-401-3-147
(Kopsanharjun sora-alue),
291-401-3-96 (Heinjoki)

Käyntiosoite
Rumpalintie 40

Postiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Toimialatunnus (TOL)
08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta)
08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus)
38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten)
23990 muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (asfaltin valmistus)
muu, mikä? - 38210, tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus

Laitoksen yhteyshenkilön nimi
Taina Tuhkanen
040 630 2675
taina.tuhkanen@destia.fi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Työntekijöiden määrä 3-5 (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä  (htv)

Laitoksen koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ) / ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa
3399816 itä                                E 399687
6827498 pohjoinen                    N 6824635

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET
Myöntämis-
päivämäärä Viranomainen/taho Vireillä

Ympäristölupa 21.12.2012 Kuhmoisten
rakennuslautakunta

Maa-aineslain mukainen ottamislupa 27.12.2012 Kuhmoisten
rakennuslautakunta

Pohjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa

Rakennuslupa

Poikkeamispäätös

Toimenpidelupa

Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle

Sopimus jätevesien johtamisesta

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä

b) Jätevesien johtamislupa vesistöön

c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan

d) Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista

Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta
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Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös

a) ympäristöluvasta

b) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?

Muu, mikä?

Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?
Ei
Kyllä, mitä? Maa-aineslupahakemus

Ympäristövahinkovakuutus
Vakuutusyhtiö If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Vakuutuksen numero 0297960000

Tiedot on esitetty liitteessä nro

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

Kopsanharjun sora-alue, kiinteistötunnus 291-401-3-147 (pinta-ala 3,03 ha)
Heinjoki, kt 291-401-3-96 (pinta-ala 1,86 ha)

Omistaja: Kopsanharjun sora-alue, Destia Oy,  Heinjoki, Erkki ja Leena Vanhakylä, yhteystiedot ks. kohta 2

Murskauslaitos on siirrettävä eli laitos tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin
urakan päätyttyä.

Tiedot on esitetty liitteessä nro 7. Lainhuutotodistukset ja maanomistajan suostumus

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

Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta

a. Sijainti ja tieyhteydet
Kopsanharjun sora-alue sijaitsee Kuhmoisten kirkonkylän keskustasta noin 4 kilometriä lounaaseen seututien 325
pohjoispuolella. Alueelle on kulkuyhteys Rumpalintieltä. Lähin osoite: Rumpalintie 40, 17800 Kuhmoinen.

b. Kaavoitus ja ympäristön maankäyttö
Ottamisaluetta tai sen lähiympäristöä ei ole kaavoitettu, eikä alueella ole maakuntakaavarajoituksia. Alueella ei
ole erityistä maisemallista merkitystä, eikä alueella ole todettu merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia
luonnonesiintymiä.

Suunnitelma-alueelta on kaivettu, murskattu ja seulottu maa-aineksia usean vuosikymmenen ajan.

c. Luonnonolosuhteet ja suojelualueet
Suunnitelma-alue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisella pitkittäisharjujaksolla. Alue sijaitsee Kopsanharjun
eteläosassa. Alue ei ole luonnontilainen. Alueelta on otettu maa-aineksia vuosikymmenien ajan ympäröivien
maastonmuotojen mukaisilla ottotasoilla. Alueen itä-, etelä- ja länsiosassa sijaitsee tasaisia suoalueita ja
peltoaukeita. Ottotoiminnalla on siirretty harjujaksoa hieman pohjoisemmaksi. Suunnitelma-alueen eteläosassa on
ottotoiminnan alkuvaiheessa kaivettu lähelle suonpinnan tasoa noin +121. Kaivutasot nousevat pohjoisosaan
mentäessä tasojen +121 - +124,3 välille. Koskemattomilla alueilla alueen keskiosassa korkeimmat kohdat ovat
tason +140,0 yläpuolella. Koskemattoman alueen matalimmat kohdat ovat alueen luoteisosassa tason +122,0
alapuolella.

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähin suojelualue, Metsä-Hinskalan luonnonsuojelualue
sijaitsee alueen lounaispuolella noin 1,5 kilometrin päässä ottoalueesta.
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d. Asutus
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen länsi- ja luoteispuolella, noin 500 metrin päässä kiviaineksen
murskauspaikasta. Alueen läheisyydessä ei ole muuta asutusta.

e. Pinta- ja pohjavesiolosuhteet ja havaintopaikat
Suunnitelma-alue sijaitsee Kopsanharjun pohjavesialueella (tunnus 0929112), muu vedenhankintakäyttöön
soveltuva pohjavesialue (2).

Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle pitkittäisharjujaksolle. Harju on selännemäinen. Harjun maaperä
on hiekkaa soraa ja kivistä soraa. Harjun laiteilla maaperä on hiekkaa ja silttiä. Harjun maaperä on suurimmillaan
yli 20 metriä paksu. Peruskartassa on nähtävissä, että aluetta ympäröivien suoalueiden vedet virtaavat alueen
pohjoisosiin päin, kohti Iso Tevajärven ja Kuhmalammin suuntaa.

Iso Tevajärvi sijaitsee noin 0,5 kilometrin ja Kuhmalammi noin 0,8 kilometrin päässä suunnitelma-alueesta. Iso
Tevajärven vedenpinnan taso on +113.8. Kuhmalammin vedenpinnan taso on +111.5. Suunnitelma-alueella on
tehty pohjaveden pinnantason tarkkailtua vuodesta 2001 alkaen. Havaintoputkessa 1 vedenpinta on vaihdellut
havaintojakson aikana +118,64 - +119,68 välillä. Havaintoputkessa 2 vaihteluväli on ollut +118,68 - +119,72.
Alueella ei ole havaittavissa pohjavesien virtaussuuntia.

Koskemattomilta alueilta kaivetaan maa-aineksia tasoon +124,3 (N2000) saakka, mikä on noin viisi metriä
ylempänä, kuin havaittu pohjavedenpinnan taso.

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

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

Tiedot on esitetty liitteessä nro
Liite 1. Sijaintikartta 1:200 000
Liite 2. Yleiskartta 1:20 000
Liite 3. Maakuntakaavakartta
Liitteet 4 Pohjavesialuekartta
Liitteet 5 Rekisterikartta ja naapuritilat ja mahdolliset häiriintyvät asuinrakennukset ja osoitteet
Liitteet 6 Nykytilannekartta ja maastonmuotoilukartta

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

Tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistörajat ja naapuritilojen maanomistajat

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 7. Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 7. Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

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

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Soramurske 50 000 50 000 150 000
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Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

a. Murskaus ja seulonta
Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. Murskauslaitos on yleensä
kaksi- tai kolmivaiheinen, joskus nelivaiheinen, ja koostuu esi-, väli-, ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja
seuloista. Esimurskaimena käytetään yleensä leukamurskainta ja väli- ja jälkimurskaimina kara- tai
kartiomurskaimia.

Murskattava aines syötetään pyöräkuormaajalla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Siitä
kiviaines siirtyy edelleen kuljettimilla väli- ja jälkimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa
murskausta ja seulontaa jatketaan, kunnes saadaan aikaan haluttu lopputuote.

Murskauksessa käytetään siirrettäviä laitteita, ja kokoonpano määräytyy kiviaineksen ominaisuuksien, tuotettavan
lajikkeen ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Laitteiden väliset tekniset erot ovat pieniä. Ympäristövaikusten
kannalta erot eivät ole merkitseviä. (ks. kohta 21 ja liite 8)

b. Puhtaan maa- ja kiviaineksen ja kierrätys
Alueella kierrätetään eli otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan rakentamisessa syntyvää, sellaisenaan
hyödyntämiskelvotonta puhdasta maa- ja kiviainesta. Kierrätettävä materiaali on kalliolouhetta, soraa, hiekkaa,
moreenia ja multaa tai turvetta. Käsittelyllä tarkoitetaan materiaalien seulomista, murskaamista, sekoittamista ja
välivarastointia. Lopputuotteena syntyy rakentamiseen sellaisenaan kelpaavia murskelajikkeita tai muussa
maarakentamisessa esim. viherrakentamisessa hyödynnettäviä materiaaleja.

Puhtaiksi katsotaan maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot. Puhtaiden
maiden varastoalueelle ei oteta vastaan materiaaleja mahdollisesti likaantuneilta alueilta, kuten teollisuusalueilta,
huoltoasemien, ampumaratojen, pesuloiden jne. läheisyydestä. Alueelle ei myöskään oteta vastaan maa-ainesta,
jonka joukossa on kantoja, betonia, tiiltä, asfalttia tai muita vastaavia epäpuhtauksia.

Materiaalien puhtaus on selvitetty rakennusurakan suunnittelun yhteydessä ja varmistetaan niiden syntypaikassa.
Kuorman toimittaja eli jätteen tuoja on vastuussa siitä, että alueelle tuotava maa-aines alittaa em. ohjearvot ja
täyttää muutkin edellä mainitut vastaanoton ehdot.

Käsittelemättömän materiaalin välivarastointiaika on enintään kolme vuotta, jonka kuluessa erä jalostetaan
uudelleen käyttöä varten.
Vastaanotettavat materiaalit välivarastoidaan lajikkeittain kasoissa suunnitelma-alueella ennen käsittelyä.
Materiaalin käsittelyssä käytetään kauhakuormaajia ja kaivinkoneita. Seulonta ja murskaus tehdään siirrettävillä
laitteistoilla. Kierrätettävät materiaalit jalostetaan murskeiksi vastaavalla laitteistolla (murskauslaitos, seula) kuin
ns. neitseellinen maa- tai kiviaines. Valmiit tuotteet varastoidaan lajikkeittain.
Destian puhtaan maa-aineksen vastaanottoehdot on esitetty liitteenä 9.

c. Muut toiminnot
Työn aikana alueella on lisäksi toimisto- ja taukotilat, varastorakennukset ja konttivaunu jätteiden varastointia ja
lajittelua varten. Murskeen ja maa-aineksen käsittelyyn ja kuljetuksiin käytetään kaivinkoneita, pyöräkuormaajia
ja kuorma-autoja. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. TOIMINNAN AJANKOHTA
Toiminto Keskimääräinen

toiminta-aika (h/a)
Päivittäinen toiminta-
aika (kellonajat)

Viikoittainen toiminta-
aika (päivät ja kellonajat)

Ajallinen vaihtelu
toiminnassa

Murskaaminen
4-8 viikkoa
kerrallaan,
1-2 krt vuodessa

klo 6-22 arkisin ma-pe
toiminta ei ole
jatkuvaa vaan
urakkaluontoista

Poraaminen
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Rikotus

Räjäyttäminen

Kuormaaminen ja kuljetus klo 6-22

arkisin ma-pe
poikkeustapauksess
a satunnaisesti
lauantaisin

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa?

Murskauslaitos toimii alueella myönnetyn lupakauden ajan. Murskausta ja seulontaa on 1-3 vuoden välein ja
toiminnassa voi olla välivuosia. Toiminta riippuu markkinatilanteesta.

Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa?

Alueella voi olla toimintaa ympäri vuoden, mutta toiminta on kausittaista. Murskaus tehdään urakoina, yleensä
yksi urakka keväisin ja/tai syksyisin. Yhden urakan kesto on yleensä 4-8 viikkoa.

Urakoiden tarkkoja alkamisaikoja ei pystytä etukäteen ilmoittamaan. Alkamisajat ilmoitetaan pyydettäessä
ympäristöviranomaiselle.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

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

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

Maksimikulutus
(t tai m3/a) Varastointipaikka

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines 50 000 t/a 150 000 t/a Ottamisalueella
Muualta tuotava kiviaines 10 000 t/a 30 000 t/a Ottamisalueella *
Polttoaine, laatu: kevyt pö 32 t/a 95 t/a **
Öljyt

Voiteluaineet

Öljyt ja voiteluaineet
varastointimäärä
kerrallaan yht. max.
400 kg

Tiivispohjainen
varastokontti

Vesi n. 10 m3/d Säiliöauto
Räjähdysaineet, tyyppi:

* Muualta tuotava maa- ja kiviaines otetaan vastaan Destian puhtaan maan vastaanottoehtojen mukaisesti. (ks.liite
9).
** Murskauslaitoksen polttoöljy tuodaan paikalle säiliöautolla, ei varastoida alueella. Työkoneiden työmaasäiliö
n. 10 t kerrallaan suojatulla tukitoimintojen alueella.

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?
Vesi tuodaan paikalle säiliöautolla.
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle
Murskeiden varastokasat sijoitetaan ottamisalueelle. Kasojen paikka voi vaihdella ottamisen etenemisen mukaan.
Osa tuotteesta ajetaan suoraan käyttökohteille. Varastokasat vähentävät melun ja pölyn leviämistä.

Pintamaita on kasattu ottoalueen päällä sijaitsevaan kasaan noin 2300 m3. Alueella on poistettavaa pintamaata 1,2
ha alueella noin 2300 m3. Pintamaakasaa siirretään pohjoiseen päin ottotoiminnan etenemisen mukaan.
Pintamaakasat toimivat melu- ja pölysuojana lähimmän asutuksen suuntaan. (Ks. liite 10 Kaivannaisjätteen
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jätehuoltosuunnitelma).

Myyntiin tai jalostukseen kelpaamaton maa-aines käytetään alueen muotoiluun ja maisemointiin. Soranotossa ei
synny sivukiveä. Pintamaa käytetään kokonaisuudessaan alueen pohjan verhoiluun ottamisen päätyttyä.
Luonnonmateriaalin varastointi ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Maisemointivaiheessa alueelle
tuodaan tarvittaessa kasvukerrosta varten puhdasta humus- tai moreenipitoista pintamaata.

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen)
Työn ajaksi tukitoiminta-alueelle sijoitetaan toimisto- ja taukotilat, työmaasäiliö työkoneiden tankkausta varten
sekä jätteiden varastoinnin ja lajittelun konttivaunu. Työkoneet paikoitetaan tukitoiminta-alueella.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk)
Kiviainesta kuljettavaa raskasta liikennettä keskimäärin 0-20 autoa/pvä. Liikenteen määrä vaihtelee murskeen
menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennettä.

Kulku alueelle tapahtuu Rumpalintieltä erkanevan liittymän kautta.

Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista
Seututieltä 325 erkanava liittymä on päällystetty. Sipiläntie/Rumpalintie on sorapintainen.
Pölyämistä vähennetään pitämällä ajonopeudet alhaisina ja tarvittaessa tietä kastelemalla.

Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)
Ottoalueen työmaatiet ovat sorapintaisia.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. ENERGIAN KÄYTTÖ
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a)
5,5 kWh/t (murskaus+kuormaus)

Sähkö hankitaan
verkosta
aggregaatista

Tiedot on esitetty liitteessä nro

14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä? ISO 14 001:2015
 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu

Tiedot on esitetty liitteessä nro 11 ISO 9001 ja 14001 yhdistelmäsertifikaatti

15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA

Päästö (t/a)

Hiukkaset (sis. pöly) 1,1
Typen oksidit (NOx) 0,3
Rikkidioksidi (SO2) 0,000
Hiilidioksidi (CO2) 115,9

Tiedot päästöjen puhdistamisesta
Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti
ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa.

Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit sekä murskauslaitteiston pölyävät kohdat. Pölyämisen
vähentäminen ks. kohta 19.
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Tiedot on esitetty liitteessä nro 12. Ilmapäästöjen laskentaperusteet

16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ

Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Toiminnassa melua syntyy murskauksessa,
kuljetuksissa ja kuormauksessa sekä seulonnassa. Merkittävin yksittäinen melunlähde on murskauslaitos.
Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälyttimien ääni, voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus
ympäristöön vaihtelee mm. sääolosuhteista ja vuorokaudenajasta riippuen.

Ympäristömelun häiritsevyyden arvioinnissa käytetään melun A-painotettua keskiäänitasoa. Valtioneuvoston
päätös (993/1992) melutason ohjearvoista antaa asumiseen käytettäville alueille päiväajan (klo 7-22) ohjearvoksi
55 dB (melun A-painotettu keskiäänitaso, ekvivalenttitaso) ja loma-asumiseen käytettäville alueille 45 dB (A).

Kopsanharjun sora-alueen pääasialliset melulähteet sekä Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöasioiden hallinta
kiviainestuotannossa -julkaisun mukaisten A-painotettujen kokonaisäänitehotasojen vaihteluvälit.

Arvio kiviainestuotannon A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista. Lähde: Ympäristöasioiden hallinta
kiviainestuotannossa, Suomen ympäristö 25/2010.

Melulähde                                                   LWA (dB)
Poravaunu                                                   120-125
Murskaus, liikkuva vaunu                             122-124
Rikotin                                                   113-118
Kauhakuormaaja / maansiirtoajoneuvo         108-115
Kaivinkone                                                   110-116

Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Kopsanharju toimii luonnollisena melu- ja pölyesteenä.
Murskauslaitos sijoitetaan aina alueen pohjalle sorarinteen juureen, jolloin meluvaikutus lähimmän asutuksen
suuntaan vaimenee.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

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

Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Polttoaineiden
varastoinnille ja koneiden työaikaiselle pysäköinnille varataan erillinen ns. tukitoimintojen alue. Alueelle tehdään
tiivis pohjarakenne: Alueen maaperä suojataan reunoiltaan korotetulla muovieristyksellä (ns. geosynteettinen
kalvo), jonka päälle tasataan 20-40 cm maakerros. Tukitoimintojen alueen suunniteltu sijainti on esitetty
asemapiirroksessa (ks. kohta 21 ja liite 13 Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma). Öljytuotteiden läheisyyteen
varataan aina imeytysturvetta.
Pienet säiliöt esim. jäteöljyt säilytetään niitä varten rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevassa
varastokontissa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan korotettu, ja estää vuotojen pääsyn maaperään.

Polttoaineita varastoidaan sille varatulla alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä silloin, kun
alueella toimitaan. Säiliöt ovat kaksoisvaippaisia tai valuma-altaallisia, ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili.
Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset
pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai
vastaanottopisteeseen. Vahinkotapauksia varten Destialla on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla
öljyn leviäminen voidaan estää (liite 13). Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella.

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)
Toiminnassa ei synny hulevesiä. Sora-alueella sade- ja sulamisvedet imeytyvät luontaisesti maaperään.

Tiedot jätevesien käsittelystä
Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään
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jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuivakäymälää.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

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

(kg/a)
Käsittely- tai
hyödyntämistapa

Toimituspaikka (jos tiedossa)

Sekajäte 3 000-5 000 l/a Keräysastia

Keräysastiat murskauslaitoksen
varastokontissa, toimitetaan
paikallisen jätehuoltoyhtiön
keräyspisteeseen.

Jätevedet  1-3 m3  Umpisäiliö Johdetaan umpisäiliöön, toimitetaan
jätevedenpuhdistamolle.

Vaarallinen jäte (jäteöljyt, akut,
öljynsuodattimet jne) 500-1500 l/a

Kerätään erilleen suljettuihin,
merkittyihin astioihin ja varastoidaan
lukittavassa varastokontissa.
Toimitetaan urakoitsijan toimesta
hyväksyttyyn käsittelypisteeseen.

Metalliromu 1 000-2 000
kg/a

Kuormalava, toimitetaan
romunkeräykseen.

Kaikki jätteet varastoidaan sitä varten tehdyssä katetussa, tiivispohjaisessa ja lukitussa varastokontissa.

Tiedot ongelmajätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta
Ongelmajäte kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään
varastokonttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai käsittelylaitokseen.
Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä,
jätetunnus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteiden määristä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja
kirjanpito on pyydettäessä viranomaisen nähtävillä.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

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

Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää?
Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten valmistettavan murskeen raekoko, raaka-aineen
ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan
kastelemalla murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös
pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimmat pieninä.

Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä.

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

Murskaus tapahtuu aina ottoalueen pohjatasolla sorarinteen läheisyydessä. Pohjalla murskekasoja on sijoitettu
alueen luoteisosiin, sorarinteen ja tiealueen läheisyyteen. Murskekasoilla ja jyrkällä sorarinteellä saadaan melun
leviämistä lähimmän asutuksen suuntaan vähennettyä.
Toiminta ei ole jatkuvaa vaan kausiluontoista, yleensä 4-6 viikkoa vuodessa siten, että toimintaa on yleensä yksi
urakka keväisin ja/tai syksyisin.

Murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseurooppalaisia BAT -vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana
käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten
minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset,
säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Kiviainestuotannon
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon
toiminnanharjoittajien (Infra ry) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa -julkaisu, johon on koottu
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taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Kopsanharjun sora-alueen toiminnassa
noudatetaan em. julkaisussa esitettyjä toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioiden
toiminnassa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

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

Toiminta voi tilapäisesti vähentää viihtyisyyttä lähimpien asuinrakennusten suuntaan (291-413-24-3 ja 291-401-3-
37) työn aikana. Lähin asuinrakennus sijaitsee alueen pohjoispuolella. Alueelle ja alueelta poispäin liikennöidään
etelään vievän Rumpalin yksityistien kautta. Ajoneuvojen ja työmaakoneiden peruutusäänet saattavat hetkellisesti
nostaa melutasoa lähimmän asuinrakennuksen suuntaan. Murskausasema sijoitetaan sorarinteen seinämien suojiin,
mikä vähentää selvästi melun kantautumista. Etäämmällä melu vaimenee etäisyyden ansiosta. Murskauksen melu
on tasaista ja ei impulssimaista. Vuosittainen työaika on kausittainen ja toiminta ei ole jatkuvaa. Soranotto ja
murskaus ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen kohdalla eikä kohtuutonta haittaa
ympäristölle.

B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Alue on vuosia toiminnassa ollut soranottoalue. Alue ei ole luonnontilainen. Aluetta ei ole luokiteltu
maisemallisesti arvokkaaksi eikä sen vaikutusalueella ole havaittu luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia
vaikutuksia. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön.
Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan ja metsitetään maa-ainesluvan mukaisesti, ja alue palautuu aikanaan
maa- ja metsätalous käyttöön.

C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Pohjavesiputkissa havaittujen pinnan tasojen perustella ja Keski-Suomen ELY-keskuksen raportin mukaan
pohjaveden virtaussuuntia ei alueella voida havaita (Liite 4)

D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Pölyäminen voi murskauksen aikana aiheuttaa haittaa lähimpien talojen suuntaan. Pölyämistä vaimentaa
Kopsanharjun korkeat seinämät ja alueelle sijoitettavat korkeat varastokasat. Pölyämistä estetään olosuhteiden
mukaan kastelemalla murskattava kiviaines sekä koteloimalla kuljettimet ja seulastot.

E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Murskaus ja siihen liittyvät toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai pohjaveden
pilaantumista. Suojakerros pohjaveteen on yli viisi metriä. Ympäristöriskeihin on varauduttu kohdissa 17 ja 21 ja
liitteessä 13 esitetyllä tavalla. Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.

F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
 On tehty, päivämäärä:
 Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:

Tiedot on esitetty liitteessä nro

21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai varastosäiliöiden vuodon
tai tulipalon yhteydessä.

Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla.
Toiminnassa huomioitavia asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen valvonta, varastokasojen ja
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laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen sijoittelu ja suojaus, ympäristövaikutusten jatkuva seuranta ja
alueen mahdollisimman nopea jälkihoito.

Ennen jokaisen urakan aloittamista pidetään aloituskokous, johon sisältyvät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien
kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden
työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siinä laajuudessa
kuin se heidän työtänsä koskee, ja velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy
alueelle on kielletty.

Öljytuotteiden varastopaikat on suojattu kohdassa 17 esitetyllä tavalla. Alueella varastoidaan öljytuotteita vain
urakan aikana, käytössä olevan kaluston tarvitsema määrä. Polttoöljysäiliöt täytetään pumpulla suoraan
säiliöautosta ja säiliöissä on ylitäytönestimet. Kulkuväylät tankkaus- ja varastointialueille pidetään esteettöminä ja
siisteinä. Säiliöiden ja suojalaitteiden kunto tarkistetaan työmaan viikkotarkastusten yhteydessä. Alueella on
alkusammutuskalusto ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia, ja niiden säilytyspaikkojen sijainnit on merkitty.
Jäteöljyt ja muut ongelmajätteet kerätään ja varastoidaan kohdassa 18 esitetyllä tavalla.

Hakijan ympäristöasioiden hallinta perustuu ISO 9000- ja ISO 14001 laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardeihin.
Tähänastisen toiminnan aikana alueella ei ole tapahtunut onnettomuuksia eikä merkittäviä häiriötilanteita.

Poikkeustilanteessa laitokset pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. Onnettomuuksista tehdään välittömästi
ilmoitus Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja Kuhmoisten kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, ja ryhdytään
heti asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

Tiedot on esitetty liitteessä nro
8.  Periaatepiirros murskausaseman työmaa-alueesta
13. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma

22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN
TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN
LAADUNVARMISTUKSESTA

A. Käyttötarkkailu
Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen työaika, tuotantomäärä, tehdyt
tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirjat toimitetaan pyydettäessä
valvontaviranomaisen nähtäville.

B. Päästö- ja vaikutustarkkailu
Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon
aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita
päivittäin.

Pohjaveden pinnantasoa mitataan alueen kahdesta tarkkailuputkesta.
Tarkkailutulokset toimitetaan maa-aineslupaehtojen mukaan vuosittain kunnan maa-aineksen ottamisen valvojalle
ja tarvittaessa ELY-keskuksen edustajalle kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.

C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus
Sähköinen pohjaveden korkeuden mittauslaite.

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat
Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa vuosittain Kuhmoisten kunnan valvontaviranomaiselle.
Merkittävistä poikkeamista ilmoitetaan välittömästi valvontaviranomaiselle.

Tiedot on esitetty liitteessä nro
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23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

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



Mikkeli 2022

Ympäristölupahakemus
Kuhmoinen

LIITE1



M4234G1

291-401-3-147, Heinjoki 291-401-3-96

LIITE 2



ALUEEN JA SEN YMPÄRISTÖN KAAVOITUSTILANNE LIITE 3

Huom. karttojen suuren mittakaavan vuoksi kartoille merkitty alueen arvioitu sijainti.

Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta Maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksymä 
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2020/09/25788-ksmaka_MV01122017hyvaksyma.pdf

Kopsanharjun sora-alue



0,501,0 0

Ympäristökarttapalvelu Karpalo

25-heinä-2022

1:
1,0 km ETRS-TM35FIN

Lähde: Maanmittauslaitos
Lähde: SYKE
Lähde: SYKE, ELY-keskukset

20 000

Kopsanharjun sora-alue

Pohjavesialue
Kopsanharju

LIITE 4

Tarkkanen Simo (Rata- ja kaupunkipalvelut)
Leima



11.10.2022 10.04 Maanmittauslaitos - karttatuloste

  Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

n. 500 m

n. 500 m

Lähimmät häiriintyvät kohteet

Kopsanharjun sora-alue

LIITE 5

Tarkkanen Simo (Rata- ja kaupunkipalvelut)
Ellipsi

Tarkkanen Simo (Rata- ja kaupunkipalvelut)
Ellipsi

Tarkkanen Simo (Rata- ja kaupunkipalvelut)
Monikulmio

Tarkkanen Simo (Rata- ja kaupunkipalvelut)
Viiva

Tarkkanen Simo (Rata- ja kaupunkipalvelut)
Leima
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Suunnitelma-alueen raja
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Destia Oy
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Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN
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KOPSANHARJUN SORA-ALUE

Hankkeen nimi
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Päiväys ja suunnittelija
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1.8.2022 Simo Tarkkanen
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LAINHUUTOTODISTUS 30.8.2022 Sivu 1 (1)

Rekisteriyksikkö 291-401-3-147 KOPSANHARJUN SORA-ALUE

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 291-401-3-147
Nimi: KOPSANHARJUN SORA-ALUE
Rekisteriyksikkölaji: Lunastusyksikkö
Kunta: Kuhmoinen (291)
Arkistoviite: 1:289

Rekisteröintipvm: 4.8.1992
Kokonaispinta-ala: 3,030 ha
Maapinta-ala: 3,030 ha

Lainhuutotiedot

1) Lainhuuto 2.6.2008
Asianumero: 716/2.6.2008/519
Arkistoviite: 716:2008:LH:519
Omistusosuus: 1/1
Omistajat: Destia Oy, 2163026-3
Saanto: Apportti 21.12.2007

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 30.8.2022.

Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä 
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.

Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
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Rekisteriyksikkö 291-401-3-96 HEINJOKI

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 291-401-3-96
Nimi: HEINJOKI
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Kuhmoinen (291)
Arkistoviite: 1:162

Rekisteröintipvm: 24.3.1971
Kokonaispinta-ala: 40,26 ha
Maapinta-ala: 40,26 ha

Lainhuutotiedot

1) Lainhuuto 9.1.1984
Asianumero: 121/03/9.1.1984/2
Arkistoviite: 121/03 Jämsä tmk / Kuhmoinen kk / Kansallisarkisto.
Omistusosuus: 1/2
Omistajat: Vanhakylä, Erkki Armo, s. 28.4.1933
Omistusosuus: 1/2
Omistajat: Vanhakylä, Leena Orvokki, s. 26.9.1944

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 30.8.2022.

Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä 
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.

Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
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Periaatepiirros murskauslaitoksen työmaa-alueesta

Huom. piirroksessa esitetään murskaustyömaan periaatteellinen rakenne. Alueelle käyttöön tulevan
aseman rakenne ja rakenteiden sijainti saattaa poiketa tässä esitetystä.

Sinisellä rajatulla alueella liikuttaessa on käytettävä turvavaatetusta ja henkilösuojaimia, muualla
tarvittaessa.

Laboratoriovaunu

Välimatkaa 100-150 m
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Valokuvat

Kolmivaiheinen murskauslaitos ja rikotus.
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KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §)

Ympäristöluvan tai maa-ainesten Destia Oy
ottamisluvan hakijan nimi

Kunta ja kylä Kuhmoinen (291) / Anttula (401)

Ottamisalueen nimi Kopsanharjun sora-alue

Tilan nimi, rek.nro ja kiinteistötunnus  Kopsanharjun sora-alue RN:o 13:50 (291-401-3-147)
Heinjoki RN:o 3:96 (291-401-3:96)

Ottamisalueen pinta-ala n. 4,89 ha

Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Maa-aineslupa ja ympäristölupa 27.12.2022
viimeinen voimassaolopäivä

Maa-aines ja ottamismäärä (k-m3) Soraa ja hiekkaa yhteensä 125 000 k-m3

Pintamaiden ja mahdollisen sivukiven määrä

Varastokasoissa olevan pintamaan määräksi arvioidaan noin 2300 m3. Poistettavaa pintamaata on vielä
jäljellä alueen pohjoisosassa n. 1.2 hehtaarin alueella n. 2300 m3.

Sivukiveä ei synny. Kaikki otettava maa-aines jalostetaan murskeeksi.

Varastointi, hyötykäyttö, loppusijoituspaikka ja tarkkailu

Hyötypuusto Destian omistamalta ottamisalueelta on poistettu, samoin pintamaat. Heinjoki tilalla
kasvaa sekametsää. Pintamaita on varastoitu ottoalueen päällä sijaitsevaan kasaan. Pintamaakasaa
siirretään pohjoiseen päin ottotoiminnan etenemisen mukaan.
Ottamisen päätyttyä pintamaat käytetään alueen maisemointiin. Maat levitetään rinteisiin ja alueen
pohjalle puuston kasvualustaksi. Ylijäämämaata ei synny.

Kaikki pintamaa on peräisin ottamisalueelta. Luonnonmateriaalin varastointi ei aiheuta haitallisia
vaikutuksia ympäristöön.
Alueella suoritetaan vuosittainen maastokatselmus ja ottamisen päätyttyä maa-ainesluvan
lopputarkastus.

Mikkeli 30.8.2022

Destia Oy
Maa- ja kalliopalvelut Kiviaines ja kiertotalous

Simo Tarkkanen
Maa-ainesvastaava



 

 
 

Paikka ja aika:  

         

Sertifikaatin myöntänyt: 
Espoo, 3. joulukuuta 2021 DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab 

 

 

    

 
 
Kimmo Haarala 

Johdon edustaja 

   

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää sertifointisopimuksen ehtojen täyttämistä. 
Akkreditoitu yksikkö: DNV BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilaranta 1, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnv.com 

 
 
 

  

Voimassaoloaika: 

03. joulukuuta 2021 - 31. joulukuuta 2023 

 

Yhdistelmäsertifikaatti 
 

Täten todistetaan, että  

Destia Oy  
Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, Suomi 

ja toimipisteet, jotka on mainittu tämän sertifikaatin liitteessä 
 
 
täyttää seuraavien johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset: 
ISO 9001:2015, FINAS akkreditoitu sertifikaatti nro: 84433-2010-AQ-FIN-FINAS 
ISO 14001:2015, FINAS akkreditoitu sertifikaatti nro: 33994-2008-AE-FIN-FINAS 
 
 

Tämä sertifikaatti on voimassa seuraavassa laajuudessa: 

Infran rakentamis-, hoito-, ylläpito-ja asiantuntijapalvelut, kiviainespalvelut 

sekä energiaverkkojen suunnittelu- ja toteutuspalvelut, pohja- ja 

kalliorakentaminen sekä niiden erikoistyöt. 
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Sertifikaatin numero: 84433-2010-AQ-FIN-FINAS, 33994-2008-AE-FIN-FINAS 
Paikka ja aika: Espoo, 3. joulukuuta 2021 

 
 
 
 

 
 

Sertifikaatin voimassaolo edellyttää sertifointisopimuksen ehtojen täyttämistä. 
Akkreditoitu yksikkö: DNV BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB, Keilaranta 1, 02150 Espoo, Finland. TEL:+358 10 292 4200. assurance.dnv.com 
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Sertifikaatin liite 
 

Destia Oy 
Sertifikaatin laajuuteen kuuluvat toimipaikat: 

Toimipaikka Toimipaikan osoite Toimipaikan sertifioinnin laajuus 

Destia Oy, Kaupunkikehitys ja 

asiantuntijapalvelut 
liiketoimintaryhmä 

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, 

Suomi 

Infran asiantuntijapalvelut. PTM-mittausauton 

TR10:2010 + Liite 1:2007 PANK vaatimukset. 

Destia Oy, Väyläpalvelut 

liiketoimintaryhmä 

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, 

Suomi 
Infran rakentamis-, ylläpito- ja hoitopalvelut. 

Destia Oy, Kunnossapitopalvelut 

liiketoimintaryhmä 

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, 

Suomi 
Infran rakentamis-, ylläpito- ja hoitopalvelut. 

Destia Oy, Maa- ja kalliopalvelut 

liiketoimintaryhmä 

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, 

Suomi 

Infran rakentamis-, ylläpito- ja hoitopalvelut. 

Kiviainespalvelut. Pohja- ja kalliorakentaminen 
sekä niiden erikoistyöt. 

Destia Oy, Ratapalvelut 

liiketoimintaryhmä 

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa, 

Suomi 
Infran rakentamis-, ylläpito- ja hoitopalvelut. 

Destia Oy, Energiapalvelut 

liiketoimintaryhmä 
Neilikkatie 17, 01300 Vantaa 

Infran rakentamis-, ylläpito- ja hoitopalvelut. 

Energiaverkkojen suunnittelu- ja 
toteutuspalvelut. 
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ILMAPÄÄSTÖJEN LASKENTAPERUSTEET DESTIASSA 
 
 

 
 
 
Polttoöljyn keskimääräinen kulutus tuotettaessa 1 tonni mursketta tai päällystemassaa  
 
 Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy 
Murskaus  0,65 l (0,55 kg) 
Asfalttibetonin (AB) valmistus  5 kg 1 kg 
Pehmeän asfalttibetonin (PAB) - 2,5 kg 

 
Arvio polttoöljyn kulutuksesta tuotetonnia kohti on keskiarvo, joka perustuu Destian ja sen aliurakoitsijoi-
den asemilla vuonna 2002 kulutetun polttoöljyn ja tuotettujen materiaalien määrään. 
 
 
Öljynpolton ominaispäästöt  
 
Öljyn teknisten ominaisuuksien perusteella voidaan laskea vain hiilidioksidi ja rikkidioksidipäästöt. Typen 
oksidi-, hiilimonoksidi- ja hiukkaspäästöt joudutaan mittaamaan tai arvioimaan, sillä niiden määrä riippuu 
polttotekniikasta ja palamisesta. 
 
Lähde: Fortumin Oil & Gas. Öljytuoteneuvonta 26.1.2006. Öljynpolton päästöt. Ohjeita päästöjen laske-
miseksi ja arvioimiseksi 20.8.2004.  
 
 Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy 
Tiheys (+ 15°C) 1010 kg/m3 875 kg/m3 
Lämpöarvo (+ 15°C) 41,0 GJ/t 42,5 GJ/t 
CO2 76,6 t/TJ 73,4 t/TJ 
SO2 0,019 t/t 0,020 kg/t 
NOx

1 200 mg/MJ 150 mg/MJ 
CO 500 g/t 2,1 g/t 
Hiukkaset 2 75 mg/MJ 7 mg/MJ 
HC+VOC 3 0,25 g/kg 1,25 g/l 

1 Ohjeelliset laskenta-arvot, joita käytetään, kun päästöjä ei ole mitattu. Käytännössä todelliset arvot voivat poiketa paljonkin oh-
jearvoista. Tyypillisiä päästöarvoja raskasöljylaitoksilla ovat 175-200 mg/MJ ja kevytöljylaitoksilla 100-230 mg/MJ, uusilla polttimilla 
55-65 mg/MJ. 
 
2 Ohjeelliset laskenta-arvot teholtaan 5-50 MW raskasöljylaitosten ja kevytöljylaitosten hiukkaspäästöjen laskemiseen. Ohjearvot 
edustavat lähinnä suurimpia sallittuja päästöarvoja ja niitä käytetään, kun päästöjä ei ole mitattu. Käytännössä uusilla huolletuilla 
laitteilla ominaispäästöt ovat huomattavasti pienempiä, esim. 1 MW:n raskasöljylaitoksen tyypillinen päästötaso on 20 -30 mg/MJ ja 
kevytöljylaitoksen 1-2 mg/MJ. 
 
3 Keskimääräiset arvot raskaalle polttoöljylle lämmityspolttoaineena ja kevyelle polttoöljylle moottorikäytössä. Lähde: Fortum Oil & 
Gas. Öljytuoteneuvonta. Ekotasetiedote 1.3.2002.  

Destia Oy tilastot 
• polttoaineen keskikulutus / tuotetonni 
• vuosittainen tuotantomäärä 

Öljynpolton ominaispäästöt 
• kevyen ja raskaan polttoöljyn omi-

naispäästöt (Fortum) 

Murskauksessa syntyvää kivipölyä ei 
huomioida, koska sen vaikutus ulottuu 
lähinnä toiminta-alueelle. 

Päästöt 
• murskausasemien päästöt 
• päällysteasemien päästöt (AB, PAB) 

TIEDON KÄSITTELY 
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 YMPÄRISTÖVAHINKOJEN 
TOIMINTASUUNNITELMA 

 

   

 

 

YLEISTÄ 

Tämä suunnitelma on tehty toimintaohjeeksi vahingon tai onnettomuuden tapahduttua ja jos 

pilaantuminen uhkaa ympäristöä. 

☐ I-luokan pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

☐ Vedenotto, pumppaamon tms. läheisyydessä 

☐ Avovesistön tai virtaavan joen, puron tai ojan lähellä. 

 

Tämä suunnitelma kattaa varautumisen todennäköisempiin ympäristövahinkotilanteisiin. 

1. KALUSTON TAI SÄILIÖN VUOTOVAHINGOT 

Vahinkoja ehkäisevät toimenpiteet 

Kalusto: 

• kaluston tarkastukset (käyttöönotto- ja viikkotarkastukset) 

• imeytysmateriaali saatavilla 
 
 

Työmaasäiliöt: 
 

• säädösten mukaiset polttoainesäiliöt 

• sijoitus siten, että säiliöiden ja tankkauksen aiheuttama riski ympäristölle on 
mahdollisimman pieni 

• tankkauspaikan suojaus esim. muovikalvolla 

• imeytysmateriaalia saatavilla 

 

Toimintaohjeet ympäristövahingon tapahduttua 

1. Henkilöturvallisuus 

 Pelasta – Estä lisäonnettomuudet – Anna hätäensiapu – Tee hätäilmoitus 

 Muista turvallisuus: 

• bensiini syttyy herkästi 

• hydrauliikkaöljy voi olla kuumaa ja sitä voi tulla paineella 

• kuuma bitumi roiskuu päälle, jos se joutuu veden kanssa kosketuksiin 

 

2. Ympäristön huomioiminen 

 Estä ympäristölle aiheutuvat lisävahingot mahdollisimman nopeasti 
• tee suojavalleja ja valumien keräilyaltaita esim. tikkaita ja pressuja sekä 

maata / turvetta hyväksi käyttäen. 

• patoa ojat 50 – 100 metrin välein savella, siltillä, tiiviillä moreenilla jne. 
tiivistä pato tarvittaessa muovilla. 

• tuki liittymärumpujen ja salaojien päät levyillä, lapioilla, ämpäreillä tai millä 
tahansa saatavilla olevilla välineillä ja tiivistä saumat, jos mahdollista 

• estä valuminen sadevesi- ja jätevesikaivoihin peittämällä niiden ritiläkannet 
ja tiivistämällä umpikansien saumat tiiviillä materiaalilla. 

• kerää vuotavaa nestettä talteen työturvallisuusseikat huomioiden 
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3. Ilmoitukset 
• 112, jos kyseessä suuret vuotomäärät ja herkästi syttyvät nesteet 

• Ilmoitus projektinjohdolle kaikista häiriö- ja vahinkotilanteista 
4. Toimi projektinjohdon ja viranomaisen ohjeiden mukaisesti. 

 

 
 

2. SÄILIÖAUTO-ONNETTOMUUS 
 
1. PELASTA IHMISHENGET 

 
 Pelasta – Estä lisäonnettomuudet – Anna hätäensiapua 
 

2. TEE HÄTÄILMOITUS 112  

  
 Ilmoita rauhallisesti: 

• KUKA soittaa 

• MITÄ on tapahtunut ja onko ihmisiä vaarassa 
• MISSÄ on tapahtunut (mahdollisimman tarkka sijainti) 
• ILMOITA mahdolliset henkilövahingot 
• TUNNISTEKILVEN numerosarjat 
• VASTAA sinulle esitettyihin kysymyksiin rauhallisesti, selkeästi 

ja täsmällisesti 
• Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan siihen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. JOS ET TIEDÄ KULJETETTAVAN NESTEEN OMINAISUUKSIA, ÄLÄ MENE LIIAN 
LÄHELLE SÄILIÖAUTOA ja pidä myös muut poissa onnettomuuspaikan läheltä. 

X33 

1203 

 

X- merkintä ylemmän 

numerosarjan edessä 

tarkoittaa, että aine ei 

saa päästä 

kosketuksiin veden 

kanssa 

Ensimmäinen numero 

osoittaa päävaaraa 

Toinen tai kolmas 

numero ylärivissä on 

osoitus lisävaarasta 

YK-numero ilmaisee tuotteen 

kauppanimikkeen. Lista tuotteista 

ja ominaisuuksista on 

hätäkeskuksessa 
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