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Tausta ja hanke lyhyesti
 G.A.Serlachius Keski-Suomen Valo Oy  Vattenfall  Koskienergia Oy
 Vanha Kuhankosken voimala lähes 100-vuotias, tulossa käyttöikänsä 

päähän, hanke uudesta voimalasta vireille 2010-luvun alussa.
 Jokien virtaamat kasvussa, tulvahuippuja ympäri vuoden
 Vanha voimala 127 m3 uusi voimala 160 m3, vanhaa voimalaa 

ylläpidetään niin pitkään kuin mahdollista
 Voimalahanke lainvoimainen (30.6.2020), louheen murskauksen 

ympäristölupa vireillä, vesitalousluvan alaiset työt alkavat lokakuussa 2020
 Investointi noin 20 M€, rakennustöiden kesto 2,5 vuotta, käyttöönotto 

kevättalvella 2023, maisemointiurakka ajoittuu kevät-kesään 2023
 Suunnitelmat AFRY, valvonta ja turvallisuus Fimpec Oy, laitetoimittaja 

Andritz (Germany), rakennusurakoitsija urakoitsijavalintavaiheessa



Hyödyt ja haitat
 Hyötyjä

 Tulvat talteen, ympäristöystävällistä säätöenergiaa  pieni askel kohti hiilineutraalia Suomea

 Kiinteistöveroa kunnalle, tuottoa Koskienergialle

 Vaelluskalojen ylös- ja alasvaellus paranee entisestään uuden kalatien myötä

 Rakentamisen aikana työtä paikallisille osaajille ja yrittäjille, liikevaihtoa lisää paikalliseen 
majoitukseen, kauppaan, ravintolapalveluihin

 Valmistumisen jälkeen tyylikäs kokonaisuus, joka täydentää Kuhankosken kulttuurimaisemaa

 Rakennushankkeen aikana ja valmistumisen jälkeen Kuhankoskentien länsihaara, Norolantien
alkupää ja Koskentie ovat hyvässä kunnossa

 Myllyvuoren virkistyskäyttö käy helpommaksi uuden työmaatien ansiosta

 Haittoja
 Rakentamisen aikana rakennushankkeeseen tyypillisesti liittyvät, ajoittaiset ja väliaikaiset 

haitat: liikenteen lisääntyminen, melu, pakokaasu- ym. päästöt 



Logistiikka  (10/2020 – 04/2023)

 Louheet
 v.2020 lopussa ja v.2021 alussa louheet uuteen työmaatiehen ja työpatoon
 sen jälkeen Kuhankoskentietä pois tai Norolantien murskausalueelle
 viimeiset louheet vuodenvaihteessa 2022 - 2023 työpadon purkamisesta
 yhteensä noin 100 000 irtokuutiota / 170 000 tonnia

 Maa-aineksia (moreenia, murskeita, hiekkaa, ym.) satoja kuormia
 Betonikuormia koneaseman paikallavaluihin satoja kuormia
 Puu- ja muottitavaraa, raudoitteita, telineitä, ym. satoja kuormia
 Elementtikuljetuksia, säiliöautoja, autonostureita, erilaisia tavaratoimituksia 

satoja kuormia
 Laitetoimitukset
 Työntekijöiden ajoneuvot



Reitit työmaalla



Reitit
tontin
ulko-

puolella



Reitit Laukaan katu- ja tieverkolla



Injektointi (arvioitu kesto n. 2 kk)



Louhinta (arvioitu kesto n. 6 – 8 kk)



Meluavat työt (injektointi / louhinta)

Meluilmoituksen pohjalta tehty melupäätös kunnalta saatu 
tammikuussa 2020, voimassa 27.9.2020 asti. Melupäätöksestä 
tehty valitus on parhaillaan käsittelyssä hallinto-oikeudessa.



Koneasematyöt



Kone-
asema-

työt



Maa- ja vesirakentaminen
 Meluvallit ja väliaikaiset pintamaakasat
 Norolantien alkupään perusparannus
 Työmaatie, työpato
 Kentät, varastoalueet, kulkutiet
 Kalatien alaosan kaivaminen ja kalatien varustelu
 Mahdollinen murskausalue liittymineen ja meluvalleineen
 Lopulliset tiet ja sillat tontilla
 Työpadon poisto
 Maisemointi (rantakivetys, tontin ja murskausalueen 

pintamaiden levitys ja alueiden uudelleen metsitys)



Rakentamisen haittojen minimointi
 Melu

 BAT, meluvallit, työajat, tiedotus ja informointi etukäteen
 Uusi työmaatie, louheen murskaus suojaisessa paikassa

 Pöly
 Kastelu, teiden suolaus

 Liikenne
 Uusi työmaatie Myllyvuoren kautta, jolloin Koskentie rauhoittuu 

raskaalta liikenteeltä kokonaan työmaatien valmistumisen jälkeen
 Liikenteen määrän minimointi ulkopuolelle: murskaus Honkalan tilalla, 

jonne kulku uutta työmaatietä pitkin
 Kuhankoskentiestä käytetään vain länsihaaraa, jota urakoitsija pitää 

kunnossa koko urakan ajan, Norolantien alkupää perusparannetaan
 Nopeusrajoitukset ja niiden valvonta
 Yhteydenpito ja yhteistyö tiekunnan kanssa



Väliaikainen kivenmurskaamo
 Ympäristölupahakemus vireillä

www.laukaa.fi/kuulutukset 

 Toiminta-aika max 6 vuotta
 Voimalaitostyömaalta louhittavan kiviaineksen jatkojalostus
 Suurin osa jatkojalosteista menee ulkopuolisiin kohteisiin, mutta myös 

voimalaitoksen tarvitsemat murskeet saadaan ns. omista kivistä
 Toiminnan päätyttyä alue ennallistetaan ja taimitetaan



Väliaikainen kivenmurskaamo



Väliaikainen 
kivenmurskaamo



Muita asioita
 Kommunikointi, yhteydenpito, tiedottaminen

 Projektipäällikkö Tommi Rissanen, 040 556 7828, tommi.rissanen@fimpec.fi
 Tiekunta, Kuhaset ry
 Whatsapp-tiedotuskanava / kk-tiedote sähköpostiin tms.?

 Mahdolliset yleisön vierailut kohteella
 Työmaa-aikana ei vierailuja 
 Valmistumisen jälkeen mahdollista erillisille ryhmille?

 Kaivokartoitus ja vesinäytteet
 Noin 20 kohdetta (kaikki kohteet virran itäpuolella), näytteet otettava joko 

aamupäivällä tai klo 17:00 jälkeen



Kaivo-
kartoitus-
alue
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