KIVENLOUHIMOJEN,
MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kontiolahden ympäristölautakunnan myöntämään toistaiseksi voimassa olevaan ympäristölupaan §201 26.10.2011 haetaan
muutosta. Muutos koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoituspaikan (maankaatopaikka) laajentamista
Ilomantsintien suuntaan ja itäpuolelle suunnitellun louhosalueen täyttämistä ylijäämämailla louhinnan jälkeen, jolloin
saadaan maanpinnan muodot palautettua likimain alkuperäiseen tilaan louhinnan aiheuttaman maiseman muutoksen jälkeen.
Laajennuksen pinta-ala on 0,5 ha ja louhinta-alueen pinta-ala 3,5 ha. Muutoin toiminta alueella jatkuu samanlaisena kun
aiemmin myönnetyssä ympäristöluvassa. Toiminnan muutoksen jälkeen alueella vastaanotettavien, kierrätettävien jätteiden ja
loppusijoitettavien ylijäämämaiden kokonaismäärä säilyy alle 50 000 tn/vuosi. Ottamis- ja loppusijoitusalue
(maankaatopaikka) toimii myös ympäristöluvanvaraisten toimintojen toimintatilana.
Kyseessä
on

uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva
toiminta

Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta

olemassa olevan toiminnan
olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

Muutoksen suunniteltu
toteutumisajankohta

olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §)

hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa
(YSL 199 §)

Mitä muutos koskee?

Mitä muutos koskee? pilaantumattomien

ylijäämämaiden loppusijoituspaikan
laajentamista

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä

Hakemuksen mukainen toiminta koskee vastaavanlaisen toiminnan
jatkamista alueella. Kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä
suunnitellulle toiminnalle ei ole. Etäisyys asutukseen on riittävä.
Hakijan tiedossa ei ole, että alueen ympäristössä olisi aikaisemmin
tehdyn toiminnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia.
Selvitys vakuudesta Vakuudeksi

asetettua vakuutta.

esitetään varsinaiseen toimintaan

muu syy, mikä?

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
kivenlouhimo
kiinteä kivenmurskaamo
Toimintaan liittyy myös
muualta tuotavan kiviaineksen murskaus
muu, mikä?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi

muu kivenlouhinta
siirrettävä kivenmurskaamo

kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus

Kotipaikka

Y-tunnus

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi

Postiosoite

Puhelinnumero

Pielisen Betoni Oy

Lieksa

2872212-8

Tehdastie 12,81750 Pankakoski 0400 173934
Ahti Kolehmainen
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Käyntiosoite

Tehdastie 12, 81750
Pankakoski

ahti.kolehmainen@pielisenbetoni.fi

Tehdastie 12,81750
Pankakoski

0400 173934
1

Sähköpostiosoite

ahti.kolehmainen@pielisenb
etoni.fi

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Tehdastie 12,81750 Pankakoski

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi

Jukajoen ottoalue
Puhelinnumero

0400 173934

Käyntiosoite

Postiosoite

Ilomantsintie 1225

80910 Kulho

Sähköpostiosoite

ahti.kolehmainen@pielisenbetoni.fi

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)
muu, mikä? kiviaineksen ja kantojen murskaukselle,louhinnalle, ylijäämämaiden loppusijoittamiselle

käsittelylle/kierrätys

Laitoksen yhteyshenkilön nimi

Ahti Kolehmainen

Puhelinnumero

ja maa-ainesjätteen

Sähköpostiosoite

0400 173934

ahti.kolehmainen@pielisenbetoni.fi

Työntekijöiden määrä 0-4 (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä

(htv)

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
6944500 pohjoinen (N)
655200 itä (E)
4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET
Myöntämispäivämäärä
Ympäristölupa

26.10.2011

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

5.3.2010 ja
4.11.2011

Viranomainen/taho

Kontiolahden kunta
Ympäristölautakunta
Kontiolahden kunta
Ympäristölautakunta

Pohjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa
Rakennuslupa
Poikkeamispäätös
Toimenpidelupa
Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle
Jätevesien johtaminen
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
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? Alueelle haetaan saman aikaisesti uutta ottamislupaa.
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Vireillä

Ympäristövahinkovakuutus
Vakuutusyhtiö

Vakuutuksen numero

Tiedot on esitetty liitteessä nro

5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN
OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN
Kunta, kylä/kaupunginosa
Kiinteistötunnus/-tunnukset

409

276-409-45-19

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot

Pielisen Betoni Oy Tehdastie 12, 81750 Pankakoski
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot
Kiinteistöillä sijaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista

Alueella on ollut maa-aineksen ottamistoimintaa, kallion louhintaa ja kiviaineksen murkausta sekä ylijäämämaiden
loppusijoittamista noin 10 vuoden ajan. Kohteeseen johtava tie on varaustettu lukittavalla puomilla. Alueella ei ole
rakennuksia.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN
KAAVOITUSTILANTEESTA
Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta

Ei muutosta

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)
Maakuntakaava
Poikkeamispäätös

Yleiskaava
Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Tiedot on esitetty liitteessä nro Maa-aineksesen

Asemakaava, tontin kaavamerkintä:
Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

ottosuunnitelma tilalle Jukajoki kappale 3.1

7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

Ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro

88. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

Alueella toistaisesti voimassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta jatkuu ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Toiminta
ajat alueella pysyvät myös samoinan. Voimassa olevan ympäristöluvan päätös asiakirja aineisto on liitteenä saman aikaisesti
haettavan maa-aineksen ottolupa hakemuksessa.
Muutos koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoituspaikan (maankaatopaikka) laajentamista Ilomantsintien
suuntaan ja itäpuolelle suunnitellun louhosalueen täyttämistä ylijäämämailla louhinnan jälkeen, jolloin saadaan maanpinnan
muodot palautettua likimain alkuperäiseen tilaan louhinnan aiheuttaman maiseman muutoksen jälkeen. Laajennuksen pintaala on 0,5 ha ja kokonaistilavuus 50 000 m3. Louhinta-alue on pinta-alaltaan 3,5 ha ja tilavuudeltaan 100 000m3.
Pilaantumaton maa-aineksella (puhdas maa-aines)tarkoitetaan maaperästä irrotettua luonnontilaista orgaanista tai
epäorgaanista ainesta, joka ei sisällä haitallisia aineita, joista voisi aiheitua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Ylijäämämaa on maaperästä toiminnan yhteydessä (soran otto, maanrakennus) irrotettu maa-aines, joka ei sovellu
käyttötarpeisiin sen maalajin, rakeisuuden tai kantokyvyn perusteella.
Toiminnan muutoksen jälkeen alueella vastaanotettavien, kierrätettävien jätteiden ja loppusijoitettavien ylijäämämaiden
kokonaismäärä säilyy alle 50 000 tn/vuosi.
Maaläjitystoiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia, koska alueelle läjitetään vain pilaantumatonta
maa-ainesta. Alueen pintavedet johdetaan hallitusti maastoon erillisen selkeytysaltaan kautta. Alue ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella.
Maanläjitystoiminnasta voi aiheutua alueen välittömässä lähiympäristössä toiminnan aikaan vähäistä melu- ja pölyhaittaa.
Aluetta ympäröivä puusto vähentää tehokkaasti pölyn leviämistä ympäristöön.
Toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti usean henkilön toimesta toiminnan aikana, sekä säännöllisellä
pintavesinäytteenotolla.
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Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro

9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT
Tuote

Nykyinen tuotanto (1 000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Kallio- ja soramurske

40 000

80 0000

30 000

80 0000

Pilaantumattomia ylijäämämaita
loppusijoittettaan (maankaatopaikalle)

5 000

15 000

5 000

49 000

Betonimurske (sis. vähän tiiliä)

0

0

0

10 000

Asfalttimurske

0

0

0

5 000

Kannot haketetaan

0

0

0

1 000

Multaa

0

0

0

5 000

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

Aiemman mukainen esitetty alueen rakenne ja laitteisto säilyy entisellään.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. TOIMINNAN AJANKOHTA
Toiminto

Keskimääräinen
toiminta-aika (h/a)

Murskaaminen

ei muutosta

Poraaminen

ei muutosta

Rikotus

ei muutosta

Räjäyttäminen

ei muutosta

Kuormaaminen ja kuljetus

ei muutosta

Päivittäinen toimintaaika (kellonajat)

Viikoittainen toimintaAjallinen vaihtelu
aika (päivät ja kellonajat) toiminnassa

Pilaantumattomia
ylijäämämaita
loppusijoittettaan
Betonin pulverointi
Asfalttimurske

ei muutosta

Kantojen haketus
Mullan valmistus

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa?

ei muutosta

Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa?

ei muutosta

Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET,
NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ
Keskimääräinen kulutus
Maksimikulutus
Käytettävä raaka-aine
Varastointipaikka
(t tai m3/a)
(t tai m3/a)
Toiminta-alueella tuotettava kiviaines
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Muualta tuotava kiviaines
Polttoaine, laatu: kevyt

polttoöljy

ei muutosta

Öljyt

ei muutosta

Voiteluaineet

ei muutosta

Vesi

ei muutosta

Räjähdysaineet, tyyppi:

ei muutosta

Alueelle vastaanotetaan ja
loppusijoitetaan pilaantumatonta
ylijäämämaa-ainesta

15 000 t/a

Purettu asfaltti

ei muutosta

Hake (kannot)
Mullan valmistus

ei muutosta

49 000 t/a

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?

ei muutosta

Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle

Ei muutosta olemassa oleviin toimiin.

Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen)

ei muutosta, tukitoimintojen alue merkitty asemapiirrokselle, liite 20
Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk)

Liikennettä aktiivisena aikana alueella voi olla 5–25 käyntiä vuorokaudessa
Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista

ei muutosta

Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)

ei muutosta

Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. ENERGIAN KÄYTTÖ
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a)

ei muutosta

Sähkö hankitaan
verkosta
aggregaatista

Tiedot on esitetty liitteessä nro

14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä?
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu
Tiedot on esitetty liitteessä nro
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15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA
Päästö (t/a)
Hiukkaset (sis. pöly)

ei muutosta

Typen oksidit (NOx)

ei muutosta

Rikkidioksidi (SO2)

ei muutosta

Hiilidioksidi (CO2)

ei muutosta

Tiedot päästöjen puhdistamisesta

ei muutosta

Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ

Ei muutosta aiempaan.
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)

Merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei toiminnan muutoksenkaan myötä aiheudu. Polttoaineet
varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä ,alueella ei suoriteta koneiden suuurempia huoltoja tai korjauksia, alueelle on
varattu useimpiin paikkoihin imeytysainetta öljyvuotojen varalle. Alueella tarvittavat hydrauliikkaöljyt ja
voiteluaineet säilytetään tiiviillä pohjalla varustetussa huoltokontissa tai vastaavassa varastossa.
Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Louhinta-alue ja loppusijoituspaikka eivät sijoitu pohjavesialueelle. Louhoksen hulevedet ohjataan painovoimaisesti
alueen länsiosassa sijaitsevaan selkeytysaltaaseen, josta vedet johdetaan länteen laskevaan rinteeseen, jossa ne vielä
suotautuvat. Selkeytysaltaan tarkoituksena on poistaa ottamisalueelta johdettujen pintavesien kiintoainetta ja siihen
sitoutuneita ravinteita sekä muita aineita. Selkeytysaltaan toiminta perustuu kiintoaineen laskeutumiseen veden
virtausnopeuden pienentyessä. Altaan ulkopuolelle johdettavat vedet ovat siten kirkkaampia. Louhinta suunnitelman
mukaisella toiminnalla ei aiheuteta merkittäviä muutoksia alapuoleisen vesistön vesitasapainoon.
Tiedot jätevesien käsittelystä

ei muutosta

Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ
Jätenimike
Arvioitu määrä
Käsittely- tai
Toimituspaikka (jos tiedossa)
(kg/a)
hyödyntämistapa

Talousjäte (ruoan tähteet, pakkauskääreet
yms.)

60-90 kg

Jätehuolto

Toimitetaan jäteasemalle

Metalliromu

500 - 1000 kg

Kierrätys

Toimitus metalliromun
kierrätysliikkeeseen

Ongelmajätteet (paristot, polttimot…)

0,2 kg

Kuivakäymälän säiliön sisältö

30-60 kg

Ongelmajätteiden käsittelylaitos
Kompostointi

Komposdoitaan turpeeseen ja kuljetetaan
kompostointipisteeseen

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta

Jätteitä alueella syntyy pääsääntöisesti murskauslaitoksen toiminnan aikana ja syntyvät jäteet ovat pääasiassa sekajätettä.
Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä. Alueella mahdollisesti syntyvät vähäiset määrät ongelmajättettä on rinnastettavissa
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taloudessa tavallisesti syntyvään ongelmajätteeseen, joka muodostuu paristoista, polttimoista…jne. Ongelmajätteet
säilytetään niille varatussa tiiviissä säiliössä. Jos ongelmajätteitä toiminnan aikana muodostuu ne toimitetaan aina jätelain
mukaisiin keräyspisteisiin ja kirjanpito suoritettaisiin laskutuksen seurannan kautta
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?

Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri
kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien kanssa Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa – julkaisu, johon
on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Lupahakemuksen mukaiset toiminnat
on suunniteltu em. julkaisussa esitettyjä toimintaperiaatteita noudattaen.
Toiminta-alueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia
koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä
ilmaan. Murskaus-, louhinta- ja kuljetustyössä käytettävät diesel- ja polttomoottorit täyttävät nykyaikaisille
työkoneille asetetut päästönormit. Murskausasema on myös osittain koteloitu ja varustettu vesikastelu järjestelmällä
melu- ja pölypäästöjen vähentämiseksi. Pölyämistä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä työsuojelullisista
syistä, koska pölyn vaikutukset kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin.
Toiminnassa noudatetaan voimassaolevia ympäristölakeja ja -asetuksia.
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa?

Melua pyritään vähentämään sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman lähelle louhittua rintausta ja maaainesluiskaa sekä alas louhinta-alueen ja hiekan ottoalueen pohjalle varastointikasojen suojaan. Myös kiviaineksen
putoamiskorkeuden säätäminen mahdollisimman pieneksi vähentää melun syntyä.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

Maa-aineksesen ottosuunnitelma tilalle Jukajoki kappale 3.3

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

Toiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai haitallisia vaikutuksia ihmisten
terveyteen.
Lähin asumus sijaitsee murskaustoiminta-alueesta 900 m etäisyydellä kaakon suunnassa. Murskauslaitoksen sekä
louhinnan melutaso on noin 100–120 dBA, joka laskee lähimmässä häiriintyvässä kohteessa alle sallitun melutason 45
dBA. Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua tai muuta asiaankuulumatonta
tavaraa. Kts. Maa-aineksesen ottosuunnitelma tilalle Jukajoki
B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Suunnitellun toiminnan ei arvioida aiheuttavan huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
luonnonolosuhteissa. Lupaa koskeva alue sijoittuu toiminnassa olevalle ottamisalueelle. Maanpinnanmuodot
muuttuvat suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi. Toiminnan edettyä menetetään varsin tavanomaista
kasvillisuutta. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen lähiympäristössä elävälle
lajistolle soveliaita vastaavia elinympäristöjä on lähialueella.
Suunnittelukohteen alueella on ollut ottamistoimintaa jo vuodesta 2010 lähtien.
Maiseman perustekijöitä ovat luonto ja ihmiset, joiden toiminnasta ja yhteisestä vuorovaikutuksesta muodostuu
kunkin alueen maisema ja maisemankuva. Tämän suunnitelman mukainen ottamisalue tulee sijoittumaan ihmisen jo
muovaamalle alueelle, jonka vuoksi alueen toiminnasta aiheutuvat maisemavaikutukset ei arvioida olevan maiseman
kannalta merkittäviä. Alueen maisemaan on kymmenen vuoden ajan kuulunut maa-aineksen ottamisalue, ja ne ovat
muotoutuneet osaksi alueen maisemankuvaa. Suunnitelman mukaisen toiminnan ei arvioida muuttavan merkittävästi
kaukomaiseman nykytilaa. Suunniteltu ottamistoiminta ei aiheuta merkittävää muutosta Ilomantsintieltä päin
näkyvään maisemankuvaan, koska aluetta on käytetty maa-aineksen ottoon kauan ja alueen sekä tien väliin jää
keskivaiheille korkea harjanne, joka suojaa näkymää tielle päin. Ottamistoiminnan päätyttyä maisemallisia
vaikutuksia vähennetään palauttamalla alue metsätalouskäyttöön jälkihoitotoimenpiteillä. Kts. Maa-aineksesen
ottosuunnitelma tilalle Jukajoki
C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Louhinta-alue ja loppusijoituspaikka (maankaatopaikka) ei sijoitu pohjavesialueelle. Louhoksen hulevedet ohjataan
painovoimaisesti alueen länsiosassa sijaitsevaan selkeytysaltaaseen, josta vedet johdetaan länteen laskevaan
rinteeseen, jossa ne vielä suotautuvat. Selkeytysaltaan tarkoituksena on poistaa ottamisalueelta johdettujen
pintavesien kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita sekä muita aineita. Selkeytysaltaan toiminta perustuu
kiintoaineen laskeutumiseen veden virtausnopeuden pienentyessä. Altaan ulkopuolelle johdettavat vedet ovat siten
kirkkaampia. Louhinta suunnitelman mukaisella toiminnalla ei aiheuteta merkittäviä muutoksia alapuoleisen vesistön
vesitasapainoon.
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D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Pölyä syntyy alueella tapahtuvan toiminnan myötä. Syntyvään pölyn määrän ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät,
kuten murskauksessa valmistettavan tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, tuuliolosuhteet ja ilman
suhteellinen kosteus. Pöly muodostuu hienojakoisista mineraaleista, jotka eivät sisällä haitta-aineita tai ravinteita.
Murskauksessa pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla käsiteltävä materiaali ja/tai koteloimalla laitokset.
Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Louhintatyössä suurin
yksittäinen pölyn aiheuttaja on räjäytystyö, joka kuitenkin aiheuttaa hetkellisen pölyämisen. Tätä pölyhaittaa voidaan
vähentää pienentämällä irtonaisen kivipölyn määrää, esimerkiksi poravaunut varustetaan tarvittaessa
pölynkeräyslaitteistolla. Varastointikasojen ja teiden pölyämistä ehkäistään tarvittaessa vesi kastelun avulla.
Pölyäminen pyritään pitämään mahdollisimman pienenä työsuojelullisista syistä, koska pölyn vaikutukset
kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin. Vastaavanlaisissa kohteissa pölyleijuman suojaetäisyys pölylähteestä
lähimpään häiriintyvään kohteeseen vapaassa tilassa on 300 m (Tielaitoksen julkaisu: Asfalttiasemien ja
kivenmurskaamoiden ympäristösuojelu 1994). Toiminta ei vaaranna lähialueen asutuksen ilmanlaatua eikä pölystä
aiheudu haittaa naapuritilojen muulle käytölle, kun otetaan huomioon esitetyt pölyntorjuntakeinot ja suojaetäisyydet.
E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Toiminnan ei katsota aiheuttavan maaperän pilaantumista, koska alueella ei käsitellä tai varastoida poltto- ja
voiteluaineita pidempiaikaisesti, vain silloin kun alueella on ottamistoimintaa. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan
siten, että päästöjä maaperään ei tapahdu. Ne varastoidaan IBC – hyväksytyissä ja tarkistetuissa
kaksoisvaippasäiliöissä. Työkoneiden tankkaaminen tapahtuu pohjavesialueen ulkopuolella tukitoiminta-alueella
( kts. Maa-aineksesen ottosuunnitelma tilalle Jukajoki ). Alueella työskenteleviin työkoneisiin varataan
öljynimeytysturvetta työkoneesta mahdollisesti tapahtuvan vuodon varalle. Alueella ei suoriteta koneiden huoltoja tai
pesuja eikä alueelle majoituta tai peseydytä. Toiminnassa ei synny jätevesiä eikä aiheudu haitta-aine tai
ravinnepitoisia päästöjä vesistöön.
Hiekan- ja soran ottoalue sijoittuu II- luokan pohjavesialueelle, joten alueella tapahtuvassa toiminnassa tulee
huomioida pohjaveden suojelu. Suunnitellussa toiminnassa on otettu huomioon pohjavesien suojelu, eikä toiminnan
arvioida heikentävän tai vaarantavan pohjaveden laatua tai määrää. Pohjavedenpinnan päälle jätetään vähintään
neljän metrin paksuinen, koskematon luonnontilainen suojamaakerros. Pohjavedenpinnantasoa seurataan
säännöllisesti alueelle sijaitsevista pohjavesiputkista.
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

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Murskauskaluston tekniikkaa voidaan rinnastaa
normaaliin maarakennuskalustoon. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuva ympäristön pilaantuminen voisi johtua
öljyvahingosta tai luvattomien kuormien tuonnista alueelle.
Riskienhallinta on toiminnassa otettu huomioon seuraavalla tavalla:
-Louhintatyö toteutuksessa noudatetaan annettuja ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä myös vahinkoja ehkäistään
riittävillä turvaetäisyyksillä. Räjäytyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä.
-Alueella ei varastoida toiminnassa tarvittavia räjähdysaineita, vaan ne toimitetaan alueelle, kun räjäytystyö on
ajankohtaista. Panostus- ja räjäytystyö tehdään hyväksytyn, asianomaisen pätevyyskirjan saaneen henkilön toimesta.
-Polttoaineiden käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja tarkkuutta sekä toimintaan liittyvät riskit
tiedostetaan.
-Polttoainesäiliöitä ei säilytetä alueella murskaustoiminta-ajan ulkopuolella.
-Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan laitoksen mukana kulkevassa
lukittavassa varastointikontissa, jonka pohja on tiivis.
-Työkoneita tai laitteita ei huolleta tai pestä alueella
-Aseman käyttöhenkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää toiminnan häiriötilanteessa, pysäytys
voidaan tarvittaessa tehdä useammasta eri pisteestä.
-Työmaalle varataan imeytysmatto ja -turvetta öljyvahingon varalle. Asemalla on viranomaisten määräämät
alkusammutuskalustot ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden käyttöön. Toiminnan harjoittaja
huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta ympäristövahinkojen varalle. Tarvittaessa käytettävä työntekijän
perehdyttäminen kiviainestuotannossa -lomake (INFRA Ry).
-Alueelle otetaan maa-aineksia vastaan vain ennalta sovituista kohteista ja kuormista pidetään seurantapäiväkirjaa
Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan
aina viipymättä pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.
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Tiedot on esitetty liitteessä nro
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro

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

Työmaalla pidetään tarkastus joka työjakson alussa, jossa kartoitetaan riskitekijät työturvallisuuden ja
ympäristövahinkojen varalta sekä sovitaan toimenpiteet ja tarkistetaan aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden
toteutuminen. Toiminnan aikana havaituista poikkeus-/häiriötilanteista raportoidaan työmaanjohdolle, josta asia
viedään tarvittaessa eteenpäin yrityksen johtoon.
Laitoksen toimintaa seurataan päivittäin ja seurattavia asioita ovat mm. päivittäinen tuotantoaika, tuotantomäärä,
tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet sekä tankkauspaikan ja polttoaineäiliöiden kuntoa.
Työkoneet tarkastetaan päivittäin ennen töiden aloittamista ja töiden päätyttyä, ja niiden toimintaa tarkkaillaan
säännöllisesti koko toiminnan ajan. Häiriön sattuessa toiminta pysäytetään ja häiriö korjataan ennen työn jatkamista.
B. Päästö- ja vaikutustarkkailu

Toiminnan aikana alueen päästöjä mm. melua ja pölyä seurataan ja tarkkaillaan aistinvaraisesti. Tarvittaessa
voidaan suorittaa esim. melumittauksia mikäli niiden katsotaan olevan tarpeen. Kaluston polttoaineen kulutusta
seurataan koko toiminnan ajan. Selkeytysaltaan toimivuutta ja veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti
aistinvaraisesti koko toiminnan ajan sekä vesinäytteiden avulla.
C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

Toiminnasta laaditaan vuosittain yhteenveto, joka sisältää ainakin seuraavat asiat:
- Läjitysalueelle vastaanotettujen jätteiden määrä ja laatu
- Jatkokäsittelyyn vietyjen jätteiden määrä ja laatu
- Läjitysalueen rakenteisiin sijoitetun betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä muualta tuodun maa-aineksen määrä
- Häiriötilanteet
D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Kalliokivi- ja maa-ainesten otettu määrä ja laatu sekä läjitys- ja kierrätystoimintojen alueen tuodut- ja kierrätetyt
materiaalit ilmoitetaan lupaviranomaisille vuosittain maa-aineslain edellyttämällä tavalla.
Hakija on laatinut Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman (liite 21) sekä nimennyt läjitysalueelle
vastaavan hoitajan, jonka vastuulla on mm. kuormien vastaanotto alueelle sekä alueen käyttö, valvonta ja jälkihoito.
Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa on päivitetty ympäristöluvan muutoksen myötä.
Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, jonka sisältö on kerrottu tarkemmin jätteenkäsittelyn seuranta- ja
tarkkailusuunnitelmassa (liite 21). Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtävissä. Kaikilla eri
valvontaviranomaisilla on esteetön pääsy alueelle.
Toiminnan aikana vesinäytteestä mitataan lupapäätöksessä määrätyt parametrit ja vesinäytteiden tulokset
raportoidaan valvontaviranomaiselle.
Selkeytysaltaan toimivuutta ja veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti aistinvaraisesti koko toiminnan ajan.
Toiminnan aikana havaituista poikkeus-/häiriötilanteista raportoidaan työmaanjohdolle, josta asia viedään
tarvittaessa eteenpäin yrityksen johtoon. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet
välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan viipymättä kunnan pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.
Suunnitelmaselostuksen liitteenä on Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, LIITE 21.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT
Sijaintikartta
Asemapiirros
Kaavakartta
Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty
Muu, mikä? Liite 20, Asemapiirros.

Liite 21, Jäteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.
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24. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
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LIITE 21

Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma
Kontiolahti, Jukajoki Rn:o 276-409-45-19

Läjitysalue
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Laatija: Suuntakartta Oy
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Kontiolahden kunta
Antti Suontama
Ympäristönsuojelusihteeri
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

PIELISEN BETONI OY:N JÄTELAIN (646/2011) MUKAINEN JÄTTEEN KÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA
1. JOHDANTO
Jätelain (646/2011) 120 §:n mukaisesti ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä kaikki tarpeelliset
tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Jäteasetuksessa (179/2012)
25 §:ssä on määritelty ne tiedot, jotka jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan tulee sisällyttää.
Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava
tästä valvontaviranomaiselle.
2. OTTAMIS- JA LÄJITYSALUEEN YMPÄRISTÖLUPA
Kontiolahden ympäristölautakunnan myöntämään toistaiseksi voimassa olevaan ympäristölupaan §201 26.10.2011 haetaan muutosta. Muutos koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoituspaikan (maankaatopaikka) laajentamista Ilomantsintien
suuntaan ja itäpuolelle suunnitellun louhosalueen täyttämistä ylijäämämailla louhinnan
jälkeen.
Tämä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on laadittu (25.10.2015) ja sitä on päivitetty 24.4.2020 ympäristöluvan muutoksen myötä. Kohde sijaitsee osoitteessa Ilomantsintie 1225, 80910 Kulho.
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3. PIELISEN BETONI OY:N JÄTTEEN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA
3.1 Käsiteltäväksi hyväksyttävät jätteet
Pielisen Betoni Oy ottaa vastaan maanläjitysalueelleen sekä maa-aineksen käsittelyalueelle voimassa olevan ympäristöluvassa sallittuja jäteaineksia, joita ovat:
-

Pilaantumattomat maa- ja kiviainekset 15 000–49 000 t/vuosi
Seuraavien ainesten määrä tarkennetaan, sitten kun seuraavanlainen toiminta tulee ajankohtaiseksi:

-

Betonia ____________ t/vuosi
Asfaltti- ja tiilijäte ___________ t/vuosi
Kantoja ___________ t/vuosi

Toiminnan alkuvaiheissa ja lähitulevaisuudessa alueelle otetaan vastaan vain maanläjitykseen kuuluvia aineksia. Muita ympäristöluvan mukaisia aineksia (betoni-, asfalttija tiilijätettä) ei toiminnan tässä vaiheessa alueelle vielä toimiteta. Tarkkailusuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään toiminnan etenemisen mukaan.
Toiminnan etenemisen mukaan alueelle tuotava betonijäte tulee Pielisen Betoni Oy:n
Joensuun tehtaalta ja betonijäte on ns. tuotannossa syntyneitä viallisia/ virheellisiä
eriä, jotka eivät ole soveltuneet koostumuksensa tai jonkin muun seikan takia myytäväksi/ asiakkaan tarpeisiin.
Betoni-, asfaltti- ja tiilijätettä alueelle voidaan tuoda rakennus- ja purkukohteista. Betonista, tiilistä ja asfaltista tuotetaan maankäsittelyalueella murskaamalla mursketta, jota
voidaan uudelleen käyttää teiden päällysterakennekerroksissa.
Alueelle tuotavat kannot halkaistaan ja mahdollisesti haketetaan energiakäyttöön toimitettavaksi.
Maankäsittelyalueella on ympäristöluvan mukaan mahdollisuus valmistaa multaa alueella 2000–5000 t/vuodessa. Tällä hetkellä mullan valmistus ei ole ajankohtaista eikä
sitä alueella vielä tulla valmistamaan.
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3.2 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi
Vastaanotettavien aineksien tuontipaikalla seurataan ja valvotaan ainesten puhtautta
ennen maankaatopaikalle toimittamista. Ennen aineksien kuljetusta on työmaan tilaajan vastattava tuotavien aineksien puhtaudesta ja tarvittaessa puhtaus on todistettava
näytteenotoin.
Kuljetuksen vastaanottamisen yhteydessä tarkistetaan kuorman sisältö ja jätteen laatu
silmämääräisesti. Alueelle tuotavien jätteiden määrä mitataan tilavuuden mukaan.
Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Tilavuudenmäärittämisen yhteydessä autonkuljettaja kirjaa jätteen laadun ja määrän sekä jätteen alkuperän/ lähtöosoitteen, tuojan tiedot ja toimituspäivän. Autonkuljettaja toimittaa em. kirjatut tiedot Pielisen Betoni Oy:lle käyttöpäiväkirjaa varten. Kuorman sisällön lopullinen tarkistus suoritettaan
kuormaa purettaessa sille kuuluvalle paikalleen.
Alueelle ei vastaanoteta muita kuin ympäristöluvan mukaisia jäteaineksia. Jos alueelle
tuodaan aineksia, joita ei ympäristöluvassa ole hyväksytty, palautetaan ne välittömästi
jätteen haltijalle tai toimitetaan käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen. Jätteiden
vastaanottamisessa ja maankaatopaikan toiminnassa otetaan huomioon Joensuun jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset.
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3.3 Käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-,
vaara- ja poikkeustilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista.
Kuvassa 1 on esitetty Pielisen Betoni Oy:n käsittelyprosessit ja selvitys eri toimintoihin
liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteista sekä tarkkailun kannalta
keskeisistä käsittelyvaiheista.
KÄSITTELYPROSESSI
Vastaanotto
Punnitus tai tilaavuuden määritys ja silmämääräinen tarkastaminen.
Kuorman tietojen kirjaaminen.
Kuorman purku ja silmämääräinen tarkastaminen.
Puhtaat ylijäämämaat tarkastuksen jälkeen
läjitetään luvassa määritetylle
maankaatopaikka-alueelle.
Välivarastointi
Betoni -, asfalttijäte, tiilet ja
kannot välivarastoidaan erikseen niille varatuilla paikoillaan ja pidetään erillään muista aineksista koko käsittelyprosessin ajan.
Käsittely
Lajittelu koneellisesti.
Betonin pulverointi= erotetaan rauta betonista.
Raudat lajitellaan omaan kasaansa, josta ne toimitetaan
metallinkeräykseen.
Betonin, asfaltin ja tiilien sekä
kivien ja louheen murskaus.
Kannot halkaistaan ja mahdollisesti haketetaan.
Humuspitoiset pintamaat
käsitellään erikseen ja ne pyritään jalostamaan
mullaksi.

MAHD. HÄIRIÖ-, VAARA- TAI
POIKKEUKSELLISET TILANTEET

KÄSITTELYVAIHEET TARKKAILUN
KANNALTA KESKEISET

Kuorma sisältää jotain muuta kuin
mitä on ennalta ilmoitettu.
Luvaton jätteiden tuonti.
Kuljetuskaluston hydrauliikkavuodot.
Henkilövahinkoriski

Otetaan vastaan vain luvassa sallittuja
jäteaineksia.
Reagoidaan työtapaturmiin ja hydrauliikkavuotoihin mahdollisimman
nopeasti.
Tarkkaillaan läjitysalueen täyttymisen
etenemistä.

Henkilövahinkoriski
Ilkivalta

Raportoidaan ilkivallasta mahdollisimman nopeasti viranomaisille.
Korjataan havaitut viat välittömästi

Kaluston hydrauliikkavuodot.
Koneiden ja laitteiden häiriöt.
Henkilövahinkoriskit.
Työkoneiden ja liikenteen onnettomuus.

Huolehditaan koneiden ja laitteiden
kunnossapidosta ja mikäli huomataan
niissä häiriötä, hoidetaan ne
mahdollisimman pian toimintakuntoon.
Reagoidaan työtapaturmiin ja hydrauliikkavuotoihin
mahdollisimman nopeasti.
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Maa-aineksen käsittelyalueelle voidaan ottaa vastaan betonia, asfalttia, tiiliä ja kantoja.
Mikäli alueille tuodaan sopimattomia aineksia tai aineksia, jotka poikkeavat ennakkotiedoista, aineksen ajo keskeytetään välittömästi ja aines tutkitaan. Tarvittaessa läjitysalueelle tuotuja maita voidaan tutkia ottamalla näytteitä.
Mahdollisien häiriö-, vaara- tai poikkeustilanteiden välttämiseksi työmaiden, joilta aineksia läjitys- ja käsittelyalueelle toimitetaan, historiatietojen perusteella varaudutaan
eritasoisesti mahdollisten epäpuhtauksien suhteen. Luettelo historiatietojen perusteella kohteista siten, että pienimmän riskin omaava työmaa ylimpänä ja edeten luettelossa alapäin riski suurenee.

Pieni riski

Suurin riski

- Ennestään rakentamattomat metsämaat
- Entiset pellot
- Rakennetut alueet
- Entiset asuinalueet ja pihat
- Tie- ja pysäköintialueet
- Teollisuusalueet
- Entiset jakeluasemien pihat

Jos läjitysalueelle otetaan maa-aineksia alueita, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen
toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan, täytyy työmaan tilaajan selvittää alueen materiaalin puhtaus ja mahdolliset haitta-pitoisuudet näytteenotoin. Näytteiden
otolla todistetaan ainesten puhtaus. Näytteiden tulokset dokumentoidaan käyttöpäiväkirjaan. Mikäli vastaanotettavien maiden puhtaudesta ei ole varmuutta, selvitetään tarvittaessa materiaalien haitta-pitoisuudet tai materiaalia toimitettaan muualle kyseisille
massoille hyväksyttyyn paikkaan. Maiden läjitysalueelle loppu sijoitetaan vain pilaantumattomia maa-aineksia. Maa-aineksen käsittelyalueelle otetaan vastaan vain ympäristöluvan mukaisia aineksia.
Maa-aineksen käsittely alueelle ja läjitysalueelle johtava tie suljetaan lukittavalla puomilla siten, että asiattomien pääsy alueelle estyy.

3.4 Toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi
Maanläjitysalueen toiminnan keskiarvoinen vuosivolyymi on 5 000 tonnia/ vuosi ja
maksimi määrä 15 000 tonnia/vuosi. Tuotavista aineksista pidetään käyttöpäiväkirjaa.
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Läjitysalueelle tuotavien maiden kaivun ja kuormauksen yhteydessä tarkastetaan
kuormattava aines eli vastaanotettava aines tarkastetaan lähtöpaikalla. Kuljetettavaksi
otetaan vain pilaantumattomia maa-aineksia. Käsittelyalueelle tuotavat kannot, jatkojalostukseen käytettävä betonia, asfaltti ja tiilet tarkastetaan kuormauksen yhteydessä.
Maa-ainesten käsittelyalueelle tuodaan hienojakaista puhdasta ylijäämämaata Joensuun seudun rakennustyömailta, samoin vastaanotetaan purkutyömailta tulevaa testattua ja tutkittua betonijätettä rautoineen sekä yhtiön tehtaalta tulevaa puhdasta betonijätettä. Asfalttijätettä ja tiiliä tulee maanrakennus- ja purkukohteista. Alueelle tuotavat
ainekset kuormataan niille varatuille paikoille ja osa aineksista toimitetaan käsittelyn
jälkeen hyötykäyttöön.
Hienojakoisesta puhtaasta maa-aineksesta sekoitetaan seulalla yhdessä alueelta kaivetun turpeen kanssa kasvualustaa, jota kalkitaan ja lannoitetaan tarpeen mukaan.
Kalkkia hankitaan vain tarvetta vastaava määrä eli sitä varastoidaan alueella korkeintaan lyhyitä aikoja. Multaa voidaan tuottaa 2000–5000 t/vuodessa. Mullan valmistus ei
alueella ole tällä hetkellä ajankohtaista eikä sitä siis valmisteta tällä hetkellä.
Maa-ainesten käsittelyalue sijaitsee jo louhitulla kalliopintaisella alueella, jolloin ympäristöön pääsevien ravinteiden määrä on hyvin vähäinen. Käsittelyaluetta tarkkaillaan
säännöllisesti aistinvaraisesti.
Alueella murskataan ainoastaan maaperän pilaantumisesta annetun asetuksen pilaantumisen kynnysarvojen mukaista puhdasta kiviainesta. Lisäksi alueella murskataan em.
asetuksen mukaista pilaantumatonta betonijätettä, asfalttia ja kantoja. Tarvittaessa aineksien puhtaus osoitetaan näytteenotoin.
Murskauksen yhteydessä muodostuva pöly sidotaan tarvittaessa kastelemalla murskattava aines. Murskaustoiminnassa noudatetaan vuonna 2011 myönnetyn murskausaseman ympäristöluvassa esitettyä ja luvassa määrättyä.
Laitosalueen reunoille tehdään toiminnan etenemisen mukaan suojapenkereet, joihin
alueen mahdolliset sade- ja sulamisvedet imeytyvät. Alueen ympäristöä seurataan jatkuvasti aistinvaraisesti läjityksen edistyessä, erityistä huomiota kiinnitetään ojissa virtaaviin vesiin.
Maanläjityspaikan lounas- eteläpuolella sijaitsevista ojista, näytteenottopaikosta A ja B
otetaan vesinäytteitä ympäristöluvan määräysten mukaisesti ja luvan määrittelemin väliajoin. Näytteenottopaikat on esitetty alla olevassa karttakuvassa 1. Anäytteenottopaikasta vesinäyte otetaan vuosittain. B-näytteenottopaikasta vesinäyte
otetaan kahden vuoden välein. Vesinäytteistä analysoidaan pH, kiintoaine, sameus,
sähkönjohtavuus, BOD7ATU, CODCr, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kloridit ja sulfaatti.
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Lisäksi näytteistä aistinvaraisesti tutkitaan, näkyykö näytteessä öljyä. Näytteenotto ja
analysointi teetätetään julkisen valvonnan alaisuudessa toimivalla tutkimuslaitoksella.

Karttakuva 1. Karttaan on merkitty sinisellä ympyrällä pintavesien näytteenottopaikat A
ja B.
Lisäksi viiden vuoden välein lähtevästä vedestä tehdään näytteenottopaikoista A ja B
otetusta vesinäytteestä raskasmetallimääritys, jossa määritetään seuraavien aineiden
pitoisuudet: kadmium, kromi, kupari ja lyijy. Raskasmetallimääritys tehdään nyt vuonna
2020 ja seuraava viiden vuoden päästä jne.
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Alueella tarkkaillaan käsittelykenttien pintavesien valumia ja suojarakenteiden kuntoa
sekä viivytyksettä korjataan mahdolliset havaitut puutteet tai vauriot.
Tarkkailua suoritetaan henkilökunnan toimesta jatkuvasti sekä päästöjen että syntyvien
jätteiden osalta.

3.5 Toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet
Toimintaan liittyviä mahdollisia ympäristöriskejä ovat hydrauliikkavuodot, tulipalot ja
työkoneiden törmääminen toisiinsa. Lisäksi työkoneiden ja liikenteeseen liittyvät henkilövahinkoriskit. Alueella työskentelevissä työkoneissa on varattuna imeytysainetta öljyvuotojen varalle. Työkoneissa on tulipalojen varalle asianmukaiset alkusammutuslaitteistot ja henkilökunta on opastettu niiden käyttöön. Henkilökunta on koulutettu toimimaan onnettomuus- ja hätätilanteissa. Mahdolliset läheltäpiti - tilanteet kirjataan
ylös ja käydään läpi henkilökunnan kanssa, jotta vastaavilta tapauksilta vältyttäisiin.
Mikäli alueella havaittaisiin päivittäisen tarkkailun toimesta jotakin ympäristön muutoksia kuten ojavesien sameutumista, ryhdytään toimiin välittömästi. Asia tutkitaan ja
korjaustoimiin ryhdytään välittömästi.

3.6 Toimet käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi
Alueelle tuotavat ainekset kuormataan ja läjitetään omille, niille varatuille alueilleen.
Alueella työskentelevät henkilöt tietävät, mihin mikäkin jäteaines laitetaan. Näin pystytään pitämään huolta siitä, että erilaatuiset jätteet eivät sekoitu keskenään.
Maiden läjitysalueelle kuormataan vain pilaantumattomia maa-aineksia. Tarvittaessa
läjitysalueelle ja maiden käsittelyalueelle tuoduista aineksista voidaan ottaa näytteitä
puhtauden varmistamiseksi. Alueelle otetaan vastaan aineksia vain sovituista kohteista
ja ennalta sovitusti.
3.7 Käsittelyssä syntyvien jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat
Muualta tuotavat pilaantumattomat ylijäämämaat läjitetään eli loppu sijoitetaan ympäristöluvassa määriteltyyn paikaan, läjitysalueelle.
Maiden käsittelyalueelle tulevat kannot halkaistaan sekä mahdollisesti haketetaan ja
sen jälkeen myydään isommissa erissä energiahyötykäyttöön asianmukaiselle toimijalle. Kannoista irtoava humuspitoinen maa-aines sekä alueelle tuotava hienojakoinen pilaantumaton maa-aines käytetään mullan valmistuksen raaka-aineena. Pilaantumatto-
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mien maiden seasta seulotut kivet ja lohkareet varastoidaan käsittelyalueelle, josta ne
murskaustoiminnan yhteydessä murskataan luvanhaltijan omaan käyttöön.
Käsittelyalueelle tuotava betonijäte pulveroidaan, jolloin betonista saadaan eroteltua
sen sisältämä rauta. Raudoille järjestetään käsittelyalueella oma varastointipaikka, josta
ne toimitetaan metallinkeräykseen ympäristöluvan omaavalle toimijalle.
Käsittelyalueelle saapuva asfaltti-, tiilijäte ja pulveroitu betonijäte pyritään saamaan
hyötykäyttöön jalostamalla ainesta murskaamalla. Erillisellä luvalla tai hyväksynnällä asfaltti- ja betoni-, tiilijätettä voidaan käyttää maanrakennuskohteissa kantavana kerroksena. Em. murskeita luovutetaan vain asianmukaisen luvan omaavalle toimijalle.
Alueelle vastaanotettavat maa- ja kiviainekset pyritään hyödyntämään mahdollisimman
tehokkaasti. Hyödynnettävät ainekset pidetään erillään läjitysalueen loppusijoitukseen
menevistä aineksista, käyttökelpoiset ainekset erotellaan ja lajitellaan sekä käytetään
uudelleen tai toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

3.8 Käsittelyssä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämiseksi.
Pielisen Betoni Oy:n toiminnalle on nimetty vastuuhenkilöksi Ahti Kolehmainen.
Pielisen Betoni Oy:llä on oman organisaation puitteissa maa-ainestenkäsittely – sekä
betonin-/asfaltin jatkojalostamisesta osaamista sekä vuosien työkokemusta omaavaa
henkilökuntaa. Lisäksi yrityksellä on tarvittaessa mahdollisuus saada asiantuntija-apua
paikallisilta viranomaisilta ja hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua. Henkilökunnan
asiantuntemusta pidetään yllä ja kehitetään tarpeen mukaan.
Tämän seuranta- ja tarkkailusuunnitelman on laadittu yhteistyössä Pielisen Betoni Oy:n
kanssa.

Aika ja paikka:

Ahti Kolehmainen
Pielisen Betoni Oy
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SUUNNITELMASELOSTUS
1 PERUSTIEDOT
1.1 Yleistä
Pielisen Betoni Oy hakee Kontiolahden kuntaan, Jukajoki nimiselle, rek.nro 276-40945-19 tilalla sijaitsevalle alueelle maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen
ottamislupaa. Kohde sijaitsee Kontiolahden Kulhon taajaman kaakkoispuolella noin
5 kilometrin etäisyydellä.
Nykyisten ottamislupien voimassaolot päättyvät 30.4.2020 ja 31.12.2021 (SYKE).
Alueella on myös Kontiolahden ympäristölautakunnan myöntämä toistaiseksi
voimassa oleva ympäristölupa §201 26.10.2011 kiviaineksen- ja kantojen
murskaukselle, louhinalle, puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoittamiselle ja maaainesjätteen käsittelylle. Nyt haettavalla ottamisluvalla on tarkoitus yhdistää em.
alueet yhdeksi yhtenäiseksi lupa-alueeksi. Liitteenä on myös voimassa olevan
ympäristöluvan muutoshakemus, joka koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden
loppusijoituspaikan laajentamista sekä ylijäämämaiden loppusijoittamista louhintaalueelle maisemointitoimenpiteiden aikana.
Kyseessä on hakijan olemassa olevien ottamisalueiden ottamistoiminnan
jatkaminen alueella. Suunnitelman mukaiset ottoalueet, eli alueet, joissa
varsinainen maa-aineksen kaivaminen ja kallion louhinta suoritetaan, ovat yhteensä
pinta-alaltaan 17,5 ha, josta louhinta-alueen pinta-ala on 3,5 ha. Ns. ottamisalue, eli
alue, jonka sisälle kaikki ottamistoimintaan liittyvät toiminnot sijoittuvat, kuten
varastointi ja jälkihoitotoimet, on pinta-alaltaan 22 ha. Haettava kokonaisottomäärä
on 350 000 m3ktr, josta hiekan ja soran osuus on 250 000 m3ktr ja kallion osuus
100 000 m3ktr. Pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoituspaikan nykyinen
pinta-ala on 1,5 ha ja laajennuksen jälkeen pinta-ala on 2 ha. Hakemuksien
mukaisten alueiden yhteen laskettu pinta-ala on 24 ha. Ottamisluvan
voimassaoloajaksi esitetään viittätoista (15) vuotta.
Hakemuksen mukaisen tilan omistaa Pielisen Betoni Oy:n osakkaat, joiden kanssa
luvanhakija on sopinut maa-aineksen ottamisesta ja ottamisluvan hakemisesta,
liitteenä on valtakirja (liite 1 ja 2).
Luvan hakija hakee alueelle maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maaainesten ottotoiminta ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman ja
vakuudeksi esitetään varsinaiseen ottamistoimintaan asetettua vakuutta, perustelut
ks. kappale 4.1.
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1.2 Perustelut suunnitellulle toiminnalle
Hakijan tietoon ei ole tullut merkittäviä valituksia melusta tai pölystä. Toiminnan
merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu ja pöly, jotka ovat
toiminnanaikaisia, eivät pysyviä.
Hakija toimii nykyisen lupa‐alueiden ottamistoiminnan harjoittajana, ja alueella on
ollut ottamistoimintaa jo vuodesta 2010 lähtien. Kohteeseen on tieyhteys alueen
pohjoispuolella kulkevalta Ilomatsintieltä (tie 74).
Hakemuksen mukainen louhinta-alue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella.
Louhinta-alueen pintavedet johdetaan hallitusti selkeytysaltaan kautta lännensuuntaan, eli louhinta-alueen pintavedet eivät virtaa itäpuolella sijaitsevan
Tukhulminlammen pohjavesialueen suuntaan. Hiekan- ja soran ottamistoiminta
alue sijoittuu Tukhulminlammen II-luokan pohjavesialueelle.
Suunniteltu kohde sijoittuu Joensuun seudun yleiskaava 2020 alueelle.
Yleiskaavassa hakemuksen mukainen alue on osoitettu seudullisesti merkittäväksi
soran ja hiekan ottoalueeksi (EO/so, liite 7 ja kuva 14). Pohjois-Karjalan
maakuntakaavassa alue on merkitty ottamisalueeksi EO1-p (liite 6). Suunniteltu
ottamistoiminta tulee sijoittumaan kaavoissa osoitetun käytön mukaiseen paikkaan.
Kaavoitus prosessien aikana on väistämättä jouduttu selvittämään alueen
ympäristöarvoja ja kaavarajausten merkitystä alueen tulevassa maankäytössä,
jolloin on myös kuultu hyvin monia tahoja lausunnonantajina, alueiden asukkaita,
asiantuntijoita yms.
Nykyisten voimassa olevien lupien myönnetty ottamismäärä on 650 000 m3ktr:lle,
josta on käytetty tähän mennessä noin 464 768 m3ktr, eli lupien sallimasta
ottamismäärästä on vielä jäljellä 185 232 m3ktr. Hakija hakee uutta maa-aineksen
ottamislupaa 350 000 m3ktr määrälle. Suunniteltu hiekan ja soran ottoalue
(kaivuualue) sijoittuu pääosin nykyisten voimassa olevien lupa-alueiden sisäpuolelle
lukuun ottamatta louhinta-alueen pohjoisosaa.
Ottamisalueelle haetaan lupaa 15 vuoden ajaksi, koska se on alueen käytön ja
luvanhakijan kannalta järkevää. Maa-aineslain 10 §:ssä on säädetty, että
ottamislupa voidaan myöntää 15 vuoden ajaksi, kun ottamiselle on jokin erityinen
syy. Kuten maa-aineslaissa on määritelty: erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että
ottaminen kohdistuu Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 ja maakuntakaavassa
merkitylle maa-ainesten ottamisalueelle. (Ajantasainen lainsäädäntö. Finlex. Maaaineslaki 24.7.1981/555.) Suunnitelmassa on jäljempänä kappaleessa 2 tarkemmin
maa-aineslain vaatimuksista.
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Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee 600 m etäisyydellä ottoalueen rajasta kaakkoon ja
murskaustoiminta-alueen reunasta on matkaa kohteeseen 900 metriä.
Kivenlouhimojen,
muun
kivenlouhinnan
ja
kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010, ns. MURAUSasetus) 3 §:n mukaiset sijoittumisedellytykset tältä osin täyttyvät. (kts. 2.2)
Hakijalla Pielisen Betoni Oy:llä on betonia ja betonituotteita valmistava tehdas
Joensuussa, tiestöä pitkin tehtaalle on matkaa noin 10,8 km. Tältä alueelta saatavia
maa-aineksia käytettäisiin osin hakijan tehtaan betonin valmistuksessa raakaaineena. Betoniin soveltuvalta kiviainekselta vaaditaan lukuisia erilaisia geometrisiä,
fysikaalisia, kemiallisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Betonin kannalta paras
kiviaines sijaitsee yleensä harjualueilla. Jalostuksessa syntyvä maa-aines, joka ei
sovellu tehtaan raaka-aineeksi myydään maanrakennus tarkoituksiin. Suunniteltu
kohde sijaitsee lyhyen kuljetusmatkan päässä hakijan käyttökohteeseen nähden.
Kuljetuskustannukset muodostavat kiviaineksen hinnasta noin puolet, jonka vuoksi
sijainnilla on suuri merkitys toiminnan kannattavuuteen sekä ympäristövaikutuksiin.
Kuljetusmatkoista johtuvat ympäristöhaitat lisääntyvät kuljetusmatkojen
pidentyessä. Joensuun betonitehdas työllistää noin 20 työntekijää ja useita
alihankkijoita. Maa‐aineksen saannin varmistaminen lupamenettelyllä on toiminnan
jatkuvuuden ja betonitehtaan kilpailukyvyn kannalta tärkeää.

1.3 Alueen sijainti
Suunniteltu maa-aineksen ottamisalue sijaitsee Kerolankankaan itäpuolella
Ilomantsintien eteläpuolella noin 50 m etäisyydellä tiestä. Joensuun keskustaan on
matkaa kohteeseen tiestöä pitkin noin 14 km. Sijainti on esitetty liitteenä olevissa
sijainti- ja yleiskartoissa (liite 3 ja 4).
Kohteen koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN N: 6944500 E: 655200.

1.4 Alueen nykytila
Kallioperä on alueella kiilleliusketta eli biotiittiliusketta (GTK Maankamara).
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Kuva 1. Louhinta-alue sijoittuu GTK:n tutkimalle kallioalueelle, joka on määritelty
lujuudeltaan massakiveksi eli kiviaines soveltuu rakennuskohteisiin, joissa ei
edellytetä erityistä lujuus kestävyyttä (lähde: gtkdata.gtk.fi/maankamara/).
Alueen kallion laatua on selvitetty hakijan teettämissä petrografis tutkimuksissa
vuosina 2010 ja 2020, joissa on todettu kalliokiviaineksen soveltuvan käytettäväksi
rakennuskohteisiin, tutkimusaineistot ovat kokonaisuudessaan liitteellä 11.
Itäosa suunnitellusta alueesta sijoittuu laajan luoteis-kaakkosuuntaista
harjumuodostuman reunaan, jonka maaperä on hiekkaa ja soraa. Länsiosan
louhinta-alue vastaavasti sijoittuu tutkitulle kalliomaa-alueelle (kuva 1b).
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Kuva 1b. Yleiskuva harjumuodostumista ja tutkituista kalliokivimuodostumista
(lähde: GTK maankamarakartta). Ottamisalueen sijainti on merkitty kuvaan
punaisella viivalla.
Suunniteltu
ottamisalue
sijoittuu
laaja-alaiselle
toiminnassa
olevalle
ottamisalueelle, jota reunustaa laaja harjumuodostuma, luode-kakkosuuntainen
kallioalue ja ojitetut suot. Luoteis- pohjois- ja itäpuoleinen maasto on
korkeimmillaan +130…+120, kun taas alavammat suoalueet länsi- ja eteläpuolella
ovat tasolla +107…+102. Maasto laskee etelään päin mentäessä kohti Jukajärveä,
joka on n. 0,6 km etäisyydellä ottamisalueen rajasta. Jukajärven vedenpinta on
tasolla +98,2 maastokartan mukaan. Jukajoki virtaa kohteen itäpuolella. (kuva 2)
Suunnitellun ottamisalueen maanpinnankorkeus vaihtelee nykytilassa alueella
+103,0…+127,5 mpy. Korkeimmillaan maanpinta kohteessa on länsiosassa ja
pohjoisreunalla. Maanpinnanmuodot on esitetty tarkemmin liitteenä olevalla
nykytilanne/suunnitelmakartalla, liite 12.
Kohteen maisemakuvaa hallitsee pohjois- ja itäsivustoja reunustavat korkeat luiskat,
louhittu kalliojyrkänne, alueen keskellä vuorottelevat tasaiset hiekkapintaiset alueet
ja korkeat varastointikasat. Kuvassa 2 on esitetty maastokartan avulla alueen
lähiympäristöä ja kuvassa 3 on alueelta otettu valokuva, joka kuvaa hyvin alueen
nykyistä tilaa.
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Kuva 2. Maastokartta alueesta ja sen lähiympäristöstä, johon ottamisalue on
merkitty punaisella ja lähin asumus violetin sävyisellä nuolella. (c MML kopiointilupa
488/KP/04 Maanmittauslaitos)

Kuva 3. Näkymä ottamisalueen korkeimmalta kohtaa koillisensuuntaan.
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Suunniteltu hiekan ja soran ottoalue sekä varastointi- ja käsittelyalue sijoittuvat
nykyisen lupa rajauksien sisäpuolelle. Uuden louhinta-alueen kaakkoisosa sijoittuu
nykyiselle louhinta alueelle ja muu osa rajauksesta sijoittuu kallioiselle
metsätalousmaalle, jossa kasvaa n. 17 metrin korkuista mäntymetsää ja eteläosassa
n. 2 – 3 metrin mittaista havupuu taimikkoa (kuva 7). Pilaantumattomien
ylijäämämaiden loppusijoituspaikan laajennus sijoittuu metsätalouskäytössä
olevaan rinteeseen, joka on kuivahkoa kangasta, jossa kasvaa tiheästi n. 20 m
pituista mänty valtaista puustoa. Alueen koilliskulmassa kasvaa 1 – 4 m korkuista
havupuu valtaista taimikkoalue (kuva 5). Alueen pohjoissivustan tuntumassa kulkee
Ilomatsintie (tie 74), jonka kautta liikennöinti alueelle myös suoritetaan.
Itäsivustassa kulkee Kypäräntie.

Kuva 4. Ilmakuva, johon on rajattu ottamisalue punaisella ja loppusijoitus paikka oransilla
sekä valokuvien numerot ja kuvauspaikat sekä suunnat (c MML kopiointilupa 488/kp/04).
Valokuvat on otettu 20.11.2019.
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Kuva 5. Näkymä Ilomantsintien ja Kypäräntien risteyksestä ottamisalueelle päin. Tällä osalla
ottamisaluetta kasvaa havupuu valtaista taimikkoa.

Kuva 6. Näkymä Ilomantsintien ja ottamisalueelle johtavan tien risteyksestä kaakon
suuntaan.
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Kuva 7. Näkymä suunnitellun louhinta-alueen keskivaiheilta luoteen suuntaan.

Kuva 8. Näkymä nykyisestä louhinta-alueesta.
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Kuva 9. Kuva ylijäämämaiden loppusijoituspaikasta kaakkoisreunalta lännen
suuntaan.

Kuva 10. Näkymä ylijäämämaiden loppusijoituspaikan päältä lännen suuntaan.
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Kuva 11. Näkymä hiekan ja soran ottamisalueen keskeltä etelän suuntaan eli Jukajärven
suuntaan.

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet
Alueella ei ole tiedossa olevia arvokkaita luonto- tai maisemakohteita.
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia
muinaismuistoja, muinaishautoja tai merkittäviä sotahistoriallisesti kohteita. Lähin
Natura-alue on Pöllövaaran – Kruununkangas - FI0700007, joka sijoittuu alueen
koillispuolelle noin 5,6 km päähän. Lähin luonnonsuojelualue on Kaukaansärkät
(ERA203580), joka on alueen koillispuolella noin 360 m etäisyydellä. (Kuva 12)
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Kuva 12. Kaukaansärkän luonnonsuojelualue (ERA203580) on lähin luonnonsuojelualue,
suunniteltu ottamisalue on merkitty punaisella soikiolla. (lähde: SYKE karttapalvelusta)

Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella ei ole tiedossa olevia metsälain 10 §:n
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökohteita eikä arvokkaita luontokohteita tai
suojeltavia eläin- tai kasvilajeja.

Asutus
Ottamisalueen eteläreunasta tulee matkaa lähimmän asumuksen pihapiiriin noin
600 metriä, joka sijaitsee kaakon suunnassa ottamisalueesta nähden (kuva 2 ja liite
4). Luonnonsoran murskaustoiminta-alueen reunasta on matkaa lähimpään
asumukseen 900 metriä. Kallion louhinta- ja murskaustoiminta-alueen reunasta on
matkaa
lähimpään
asumukseen
1,2
kilometriä
ja
ylijäämämaiden
loppusijoituspaikalta lähimpään asumukseen 1,3 km. Kohteen itäpuolella on laavu,
joka on samalla tilalla kuin hakemuksen mukainen alue.

1.5 Suunnitelman kartta- ja muu lähtöaineisto
Suunnitelman pohjakarttana on käytetty Suuntakartta Oy:n laatimaa 1:2000 karttaa,
joka on laadittu 27.10.2019 suoritetun ilmakuvauksen (drone), maastomittauksien
(Gps+Rtk) ja MML:n laserkeilausaineiston pohjalta. Koordinaattijärjestelmänä on
käytetty ETRS-GK30 ja korkeusjärjestelmä N2000. Mittauksen lähtöpisteenä on
käytetty MML kolmiopistettä 93M9358A. Nykytilannekartalla on esitetty lokakuun
2019 mukainen tilanne alueella. Kiinteistörajat on sijoitettu kartalle MML:n
kiinteistörekisterin mukaan. Lähtöaineistona on käytetty myös aikaisemman
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lupaprosessin aikana syntyneitä aineistoja soveltuvin osin.

2 SUUNNITELMAN TARVE JA TAVOITE
2.1 Maa-aineslain vaatimukset
Maa-aineslain 24.7.1981/555 4 §:n mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan
ottamiseen on saatava lupa. Lupa ei ole kuitenkaan tarpeen, jos aineksia otetaan
omaa tai toisen tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.
Maa-aineslain 5 §:n mukaan on lupaa haettaessa aineksen ottamisesta ja
ympäristön hoitamisesta, sekä mikäli mahdollista alueen myöhemmästä käyttämisestä, esitettävä ottamissuunnitelma. Sen vaatimustason ja ehdot määrittelee
lupaviranomainen kussakin tapauksessa erikseen. Suunnitelma ei kuitenkaan ole
tarpeen, jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen. Luvan
myöntämiseen riittää tällöin lupaviranomaiselle toimitettava yksilöity lupahakemus.
Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos on
esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma eikä ottaminen tai sen järjestely ole
ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa seuraavasti:
"Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että
ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai
kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa".
Maa-aineslain 10 § (26.5.2000/495) mukaan ainesten ottamiseen myönnetään lupa
määräajaksi, joka voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi, jos se hankeen
laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa
huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Maa-aineslain 10 §:ssä
mainitaan seuraavaa: ”Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että ottaminen
kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa voimassa olevassa
maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen
varatulle alueelle. (23.6.2005/468)” (Maa-aineslaki 24.7.1981/555)
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2.2 Muu lainsäädäntö
Alla lainaus Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 3§:stä.
”Toiminnan sijoittuminen
Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten,
että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen
käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan
oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen
on vähintään 300 metriä.
Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista
kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.
Kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista
kohteesta ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta
rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja
ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille
alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Lisäksi toiminnasta
ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa 5 §:ssä
tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen.
Tukitoiminta-alue voidaan sijoittaa lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriöille
alttiista kohteesta.”

3 ALUEEN SUOJELULLINEN MERKITYS
3.1 Kaavoituksellinen tilanne
Alueella on Pohjois-Karjalan maakuntakaava. Kaavassa lupahakemuksen mukainen
alue sijoittuu EO1-p merkinnällä osoitetulle alueelle, merkintä tarkoittaa
seudullisesti merkittävää maa-ainesten ottoaluetta ja merkintä -p tarkoittaa, että
alue kuuluu pohjavesialueelle, jossa tulee ottaa huomioon pohjavesien. (liite 6 ja
kuva 13)
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Kuva 13. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta, johon suunniteltu alue on merkitty
punaisella nuolella.

Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 lupahakemuksen mukainen alue sijoittuu
EO/so -merkinnällä osoitetulle alueelle eli seudullisesti merkittävälle soran ja
hiekan ottoalueelle. (kuva 14 ja liite 7)

Kuva 14. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta 2020, kohde alue on rajattu punaisella
viivalla.
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3.2 Pohja- ja pintavesitiedot
Suunniteltu louhinta- ja pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoituspaikka
eivät sijoitu pohjavesialueelle. Hiekan ja soran ottoalue sijoittuu Tukhulminlammit
0727657 II-luokan pohjavesialueen eteläosaan. (kuva 15 ja liite 8)

Kuva 15. Karttakuva Tukhulminlampien pohjavesialueesta, pohjavesialue on
keltaisella rasterilla ja suunniteltu alue on rajattu punaisella viivalla (lähde: SYKE).
Ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmän hydrogeologinen kuvaus on
seuraavanlainen:
Kyseessä on osittain kahden jääkielekkeen väliin syntynyt saumamuodostuma.
Maaperä alueella vaihtelee ollen kuitenkin pääasiallisesti karkeaa, soravaltaista.
Pohjaveden muodostumisolosuhteet ovat hyvät. Pohjavedet purkautuvat
ympäröiville soille. Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on hyvä.
Nykyisen toiminnan aikana on havaittu pohjavedenpinnan korkeudet
pohjavesiputkista (PVP 1 ja PVP 2) neljä kertaa vuodessa (2010 – 2019), havainnot
on esitetty liitteellä 9B. Pohjavesiputkista tehtyjen havaintojen perusteella ei ole
havaittavissa merkittävää muutosta pohjavedenpinnan korkeudessa.
Kontiolahden kunnan ympäristöpäällikkö pyysi ottamaan pohjavesiputkista
vesinäytteet ja analysoimaan näytteistä liitteellä 9B olevat parametrit. Putkista ei
ole aikaisemmin otettu näytteitä.
Ottamisalueen eteläosassa on pohjavesiputki PVP 1, josta on havaittu vedenpinnan
korkeudeksi 4.12.2019 +98,90 mpy N2000. Edellisen putken pohjoispuolella on
Pohjavesiputki PVP 2, josta on havaittu vedenpinnan korkeudeksi 4.12.2019 +98,96.
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Itäpuolella virtaavan Jukajoen vedenpinnan korkeus ottamisalueen kohdalla on +
98,0 mpy. Pohjavesiputkista, maastossa tehtyjen havaintojen, pohjavesialueen
hydrogeologisen kuvauksen ja kartta tarkasteluun pohjautuen on arvioitu
pohjaveden virtaussuuntien olevan etelän- ja kaakon suuntiin. Pohjaveden ylimmän
korkeustason arvioidaan olevan hiekan- ja soran ottamisalueelle +99,0 mpy.
Kallion louhinta-alueen länsipuoleisen suon pinnankorkeus on tasolla +106,3 mpy.
Louhita-alueen ympäristössä maaperän pohjaveden taso on länsiosassa noin tasolla
+106 ja itäpuolella pohjavesialueella pohjavesiputkien tuntumassa +99. Louhintaalueen pohjavesi on ns. kalliopohjavettä, jonka keskikorkeuden määrittäminen on
hankalaa kallioperänrakoisuuden, ruhjevyöhykkeiden ja vettä läpäisemättömien
kerrosten vaihtelun vuoksi. Kalliopohjavesi on ikänsä vuoksi yleensä laadultaan
huonompaa kuin huokoisten maiden pohjavesi. Pohjaveden ylimmän korkeuden
arvioidaan olevan louhinta-alueella tasolla + 107 mpy.
Ottamistoiminta on suunniteltu toteutettavan siten, että hiekan- ja soran
ottoalueella (II-luokan pohjavesialue) pohjavedenpinnan päälle jätetään vähintään 4
metrin koskematon suojakerrospaksuus. Tällöin alin mahdollinen ottamistaso olisi
+103 m (N2000). Louhinta-alueella suunniteltu alin louhinta taso on +115, tällöin ns.
kalliopohjavedenpinnan päälle jäisi suojakerrospaksuudeksi 8 m.
Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
tiedossa olevia lähteitä, talousvesikaivoja tai vedenottamoita.
Alue rajauksen sisäpuolella ei ole virtavesi- ja pintavesikohteita kuten puroja, lampia
tai muita vesialtaita. Lähin lampi on kohteen lounaispuolella noin 170 metrin
etäisyydellä sijaitseva Pieni-Kaakkuri.
Suunniteltualue sijaitsee kokonaisuudessaan Jukajoen valuma-alueella (3.jakovaihe
04.337).
Tapahtuneen toiminnan vaikutuksia on seurattu mm. ottamalla pintavesinäytteitä
ojastosta ennen läjitystoiminnan aloittamista alueella sekä toiminnan aikana
lupaehtojen mukaisesti. Näytteistä tehtyjen analyyseihin perusteella läjitystoiminta
ei ole aiheuttanut muutosta havaintopaikkojen vedessä, liite 9.

3.3 Arvio ympäristövaikutuksista ja toimenpiteet vaikutusten lieventämiseksi
Toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut ottamistoimintaa jo
vuodesta 2010. Nykyisen toiminnan vaikutuksia on seurattu mm. pintavesi
näytteiden ja pohjavedenpinnan korkeutta seuraamalla lupa ehtojen mukaisesti.
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Hiekan- ja soran ottoalue sijoittuu II- luokan pohjavesialueelle, joten alueella
tapahtuvassa toiminnassa tulee huomioida pohjaveden suojelu. Pohjavedenpinnan
päälle jätetään vähintään neljän metrin paksuinen, koskematon luonnontilainen
suojamaakerros. Pohjavedenpinnantasoa seurataan säännöllisesti alueelle
sijaitsevista pohjavesiputkista sekä tarvittaessa seurataan veden laatua
vesinäytteiden avulla.
Toiminnan ei katsota aiheuttavan maaperän pilaantumista, koska alueella ei
käsitellä tai varastoida poltto- ja voiteluaineita pidempiaikaisesti, vain silloin kun
alueella on ottamistoimintaa. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan siten, että
päästöjä maaperään ei tapahdu. Ne varastoidaan IBC – hyväksytyissä ja
tarkistetuissa kaksoisvaippasäiliöissä. Työkoneiden tankkaaminen tapahtuu
pohjavesialueen ulkopuolella tukitoiminta-alueella (kts. kappale 4.2). Alueella
työskenteleviin
työkoneisiin
varataan
öljynimeytysturvetta
työkoneesta
mahdollisesti tapahtuvan vuodon varalle. Alueella ei suoriteta koneiden huoltoja tai
pesuja eikä alueelle majoituta tai peseydytä. Toiminnassa ei synny jätevesiä eikä
aiheudu haitta-aine tai ravinnepitoisia päästöjä vesistöön.
Louhinta-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Louhoksen hulevedet ohjataan
painovoimaisesti alueen länsiosassa sijaitsevaan selkeytysaltaaseen, josta vedet
johdetaan länteen laskevaan rinteeseen, jossa ne vielä suotautuvat (kts. kappale
4.2). Selkeytysaltaan tarkoituksena on poistaa ottamisalueelta johdettujen
pintavesien kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita sekä muita aineita.
Selkeytysaltaan toiminta perustuu kiintoaineen laskeutumiseen veden
virtausnopeuden pienentyessä. Altaan ulkopuolelle johdettavat vedet ovat siten
kirkkaampia. Louhinta suunnitelman mukaisella toiminnalla ei aiheuteta merkittäviä
muutoksia alapuoleisen vesistön vesitasapainoon.
Melua muodostuu kohteessa vain silloin kun alueella on toimintaa ja toimintaaikoja on ajallisesti rajoitettu (liite 5, ympäristölupa). Merkittävämpiä melunlähteitä
toiminnassa ovat murskaus, louhinta, rikotus ja räjäytys. Lähimpien asumusten
pihoissa on melun ohjearvon raja päiväsaikaan (klo 7-22) 45 dB, joka on lomaasumiseen käytettävän alueen A - painotettu keskiäänitaso.
Kivenmurskauksen ja louhinnan ympäristövaikutuksia on selvitetty Suomen
ympäristökeskuksen ja Infra ry:n koordinoimassa hankkeessa, johon liittyy
opinnäytetyönä tehty tutkimus ”Kivenmurskauksen ja louhinnan melu
ympäristössä” (Kahri. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2009). Työn tarkoituksena on
ollut tuottaa tietoa meluvaikutuksista ja konkretisoida ne toimet, joilla
meluvaikutukset voidaan minimoida. Tutkimuksessa on esimerkiksi mallinnettu
maavallien ja murskevallien merkitystä meluntorjunnassa.
Tutkimusten perusteella meluvallien sijoittaminen lähelle melulähdettä on yleinen
meluntorjuntakeino kiviaineksentuotannossa. Myös louhinnassa ja maa-aineksen
ottamisessa syntyvät rintaukset ovat merkittävässä roolissa meluntorjunnassa.
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Kallioalueella louhinnassa syntyvä louhinta rintaus tulee olemaan toiminnan myötä
noin 10 metriä korkea, myös hiekan- ja soran otossa syntyvät luiskat ovat noin 10 m
korkuisia. Louhinta-alueen tasolle myös muodostuu varastointikasoja, joiden
korkeus on yli viisi metriä. Lähimmät asumukset sijaitsevat ottorintausten takana.
Kahrin opinnäytetyössä on tutkittu kuutta eri tapausta melumallintamisella ja näistä
viisi oli alueita, joissa tapahtui sekä louhinta - että murskaustoimintaa. Näissä
viidessä kohteessa alitettiin melun ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa,
joiden etäisyys kallioalueelta oli 200–350 metrin päässä. Näissä kohteissa oli
meluvallin korkeus vähintään viisi metriä. Vallin melua torjuva vaikutus on sitä
suurempi mitä korkeampi valli oli. Myös peräkkäin sijoitetut vallit tehostavat
meluntorjuntaa. (Kahri 2009)
Louhinta-alueelta on matkaa lähimpään asumukseen 1,1 kilometriä ja hiekan- ja
soran ottoalueen murskaustoiminta alueelta on matkaa yli 800 metriä.
Ottamisalueen reunasta tulee matkaa lähimmän asumuksen pihapiiriin noin 600
metriä. Mikäli porauksen melutaso nousee liian korkeaksi lähiympäristön
toimintojen kannalta, voidaan tarvittaessa porauksesta aiheutuvaa melua ehkäistä
asettamalla poravaunun viereen meluseinä, joka on esim. 35 mm paksua
vanerilevyä (koko esim. 7mx3m). Tällä tavoin voidaan rajoittaa merkittävästi melun
leviämistä seinämän suunnan lähiympäristöön.
Murskausasema ja louhintatoimet sijoitetaan mahdollisimman lähelle ottorintausta.
Louhosalueen ja asutusten väliin jäävällä välimatkalla kasvaa korkea puustoista
metsää. Kun huomioidaan kallioalueen rintauksien sijainti ja varastointikasojen
sijoittelu, asutuksen suuntaan jäävät maastonmuodot ja kasvillisuus, sekä toiminnan
kesto, voidaan todeta tutkimuksiin ja kokemukseen perustuen, että toiminnasta
aiheutuva melu laskee alle sallitun melutason lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Louhintajakson aikana räjäytysmelua ei voi merkittävästi vähentää, mutta räjähdys
kestää ainoastaan 1-2 sekuntia eli melu on hyvin lyhytaikaista, eikä sillä ole
vaikutusta keskimääräisiin kokonaismelutasoihin. Räjäytystyön häiritsevyyttä
voidaan vähentää esimerkiksi tiedottamalla räjäytyksestä ennakkoon, painottamaan
räjäytykset tiettyihin ja mahdollisimman samoihin ajankohtiin päivistä sekä
soittamalla varoitussummeria. Näin toimien säikähtämisvaikutus saadaan
mahdollisimman pieneksi. Nykyisen toiminnan aikana hakijan tietoon ei ole tullut
merkittäviä valituksia melusta tai pölystä.
Pölyä syntyy alueella tapahtuvan toiminnan myötä. Syntyvään pölyn määrän ja
leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten murskauksessa valmistettavan tuotteen
raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, tuuliolosuhteet ja ilman suhteellinen kosteus.
Pöly muodostuu hienojakoisista mineraaleista, jotka eivät sisällä haitta-aineita tai
ravinteita. Murskauksessa pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla käsiteltävä
materiaali ja/tai koteloimalla laitokset. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä
putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Louhintatyössä suurin yksittäinen
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pölyn aiheuttaja on räjäytystyö, joka kuitenkin aiheuttaa hetkellisen pölyämisen.
Tätä pölyhaittaa voidaan vähentää pienentämällä irtonaisen kivipölyn määrää,
esimerkiksi poravaunut varustetaan tarvittaessa pölynkeräyslaitteistolla.
Varastointikasojen ja teiden pölyämistä ehkäistään tarvittaessa vesi kastelun avulla.
Pölyäminen pyritään pitämään mahdollisimman pienenä työsuojelullisista syistä,
koska pölyn vaikutukset kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin. Vastaavanlaisissa
kohteissa pölyleijuman suojaetäisyys pölylähteestä lähimpään häiriintyvään
kohteeseen vapaassa tilassa on 300 m (Tielaitoksen julkaisu: Asfalttiasemien ja
kivenmurskaamoiden ympäristösuojelu 1994). Toiminta ei vaaranna lähialueen
asutuksen ilmanlaatua eikä pölystä aiheudu haittaa naapuritilojen muulle käytölle,
kun otetaan huomioon esitetyt pölyntorjuntakeinot ja suojaetäisyydet.
Tärinä vaikutukset aiheutuvat louhinnasta, lähinnä räjäytyksistä. Tärinään voidaan
tällöin merkittävästi vaikuttaa panostuksella ja vähentämällä kerralla räjäytettävän
kalliomassan määrää. Suositeltavaa on tehdä esimerkiksi useita pieniä räjäytyksiä
yhden suuren räjäytyksen sijaan, jolloin louhittavan materiaalin määrä pysyy
samana, mutta ympäristössä tuntuvat tärinävaikutukset ovat huomattavasti
lievempiä. Räjäytyksestä aiheutuva tärinä on lyhytaikaista ja maa- ja kallioperässä
välittyvä tärinä vaimenee erittäin tehokkaasti etäisyyden kasvaessa.
Lupaa koskeva alue sijoittuu toiminnassa olevalle ottamisalueelle.
Maanpinnanmuodot muuttuvat suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi.
Toiminnan edettyä menetetään varsin tavanomaista kasvillisuutta. Eläimistöön
kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen lähiympäristössä
elävälle lajistolle soveliaita vastaavia elinympäristöjä on lähialueella. Hakija on
teettänyt alueesta linnustoselvityksen, joka on suunnitelman liitteessä 10. Alla on
suora lainaus ympäristölupapäätöksen aineistosta koskien linnustoa.
”Hakija on teettänyt alueesta yksityiskohtaisen linnustoselvityksen, jossa on myös
yleispiirteisesti kuvattu hakemusalueen ja lähialueen luontotyypit. Ympäristöluvan
hakemusalueelta eikä ympäröivältä lähialueelta ei ole havaittuerityisesti suojeltavia
tai uhanalaisia lajeja. Alueen linnustosta ja luonnon yleispiirteistä on hakemukseen
liitetty kesällä 2011 tehty luontoselvitys. Linnustollisesti alue on tavanomaista
metsäisten seutujen lajistoa ja selvityksen mukaan ei suunnitellulla maankäytöllä
ole merkittävää haittaa alueen linnustolle. Lintujen elinympäristönä selvitysalueen
arvokkain alue muodostuu lampialueista rantametsineen.”
Hakemuksen mukaisella alueella ei ole havaittu eikä ole tiedossa olevia erityisiä
luontoarvoja. Merkittäviä luontoarvoja ei menetetä.
Suunnittelukohteen alueella on ollut ottamistoimintaa jo vuodesta 2010 lähtien.
Maiseman perustekijöitä ovat luonto ja ihmiset, joiden toiminnasta ja yhteisestä
vuorovaikutuksesta muodostuu kunkin alueen maisema ja maisemankuva. Tämän
suunnitelman mukainen ottamisalue tulee sijoittumaan ihmisen jo muovaamalle
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alueelle, jonka vuoksi alueen toiminnasta aiheutuvat maisemavaikutukset ei
arvioida olevan maiseman kannalta merkittäviä. Alueen maisemaan on kymmenen
vuoden ajan kuulunut maa-aineksen ottamisalue, ja ne ovat muotoutuneet osaksi
alueen maisemankuvaa. Suunnitelman mukaisen toiminnan ei arvioida muuttavan
merkittävästi kaukomaiseman nykytilaa. Suunniteltu ottamistoiminta ei aiheuta
merkittävää muutosta Ilomantsintieltä päin näkyvään maisemankuvaan, koska
aluetta on käytetty maa-aineksen ottoon kauan ja alueen sekä tien väliin jää
keskivaiheille korkea harjanne (kuva 6), joka suojaa näkymää tielle päin.
Ottamistoiminnan päätyttyä maisemallisia vaikutuksia vähennetään palauttamalla
alue metsätalouskäyttöön jälkihoitotoimenpiteillä.
Toiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai
haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

3.4 Ympäristövaikutusten seuranta
Pintaveden tarkkailua esitettään tehtävän saman tasoisesti ja samoista
näytteenotto paikoista mitä nykyisessä luvassa määrätty (liite 9). Selkeytysaltaan
toimivuutta ja veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti aistinvaraisesti koko
toiminnan ajan.
Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua esitettään tehtäväksi PVP 1 ja PVP 2 neljä
kertaa vuodessa. Tarvittaessa tulevan toiminnan aikana voidaan ottaa vesinäytteitä
pohjavesiputkista, joista mitataan tarvittavat parametrit.
Toiminnasta raportoidaan lupapäätöksien edellyttämällä tavalla.
Alueen toimintaa seurataan ja tarkkaillaan päivittäin ja seurattavia asioita ovat mm.
päivittäinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot,
keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Toiminnasta aiheutuvia melua ja pölyä
arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti usean henkilön toimesta.
Louhinta työssä käytetty räjäytysaine, määrä ja räjäytyksien ajankohdat kirjataan
päiväkirjaan.
Läjitysalueen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, jonka sisältö on kerrottu
tarkemmin jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa, joka on
ympäristöluvan muutos hakemuksen liitteenä. Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä
valvontaviranomaisen nähtävissä. Kaikilla eri valvontaviranomaisilla on esteetön
pääsy alueelle.

24
Jukajoki 276-409-45-19
Kontiolahti
Suunnitelmaselostus

4 SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN
4.1 Aikataulu
Pielisen Betoni Oy hakee hakemuksen mukaiselle alueelle maa-aineslain 21 §:n
mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin maaaineslupapäätös on saanut lainvoiman ja vakuudeksi esitetään varsinaiseen
ottamistoimintaan asetettua vakuutta.
Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut
ottamistoimintaa jo vuodesta 2010. Kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä
suunnitellulle ottotoiminnalle ei ole. Etäisyys lähimpiin asutukseen on riittävä.
Nykyisen toiminnan aikana hakijan tietoon ei ole tullut merkittäviä valituksia
melusta tai pölystä. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly
ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä.

4.2 Suunniteltu ottamistoiminta
Ottamisalueen pinta-ala on 22 ha ja pilaantumattomien ylijäämämaiden
loppusijoituspaikan 2 ha, eli suunnitelman mukainen alueen kokonaispinta-ala on
24 ha. Kaikki ottotoimintaan liittyvät oheistoiminnat, kuten kiviaineksen jalostus ja
varastointi, pintamaiden varastointi ym. tapahtuvat ottamisalueen sisällä.
Varsinaisen hiekan ja soran ottoalueen (kaivuualueen) pinta-ala on 14 ha ja
louhinta-alueen pinta-ala on 3,5 ha. Haettava kokonaisottomäärä on 350 000 m3ktr,
josta hiekan ja soran osuus on 250 000 m3ktr ja kallion osuus 100 000 m3ktr.
Teoreettisesti ottamisalueeksi rajatulla alueella on maa-ainesta enemmän kuin
haettu määrä on, koska kohteen maa-aineksen laatu on vaihtelevaa, jonka vuoksi
oikean tyyppisen maa-aineksen saanti on varmistettu tekemällä alueen rajauksesta
tarvetta nähden suurempi
Ottamistoiminnan jakamista eri vaiheisiin ei ole esitetty tässä suunnitelmassa, koska
ottoalueella maa-aineksen laatu on erilaista, eikä ennakkoon voi arvioida eri
lajikkeiden menekkiä. Vaiheistus toteutetaan ottamistoiminnan etenemisen
mukaan, sikäli kun lopullinen pohjataso saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila
antaa siihen mahdollisuuksia.
Suunniteltu ottamistoiminta hiekan- ja soran ottoalueella aloitetaan jatkamalla
ottamista nykyisiin ottosuuntiin ja louhinta-alueella louhitaan alkuvaiheessa alueen
eteläosassa, toteutus on esitetty tarkemmin suunnitelmakartoilla ja
leikkauspiirroksilla. Ottamisjärjestys tarkentuu toiminnan edetessä, mm. maaaineksen ja kallion laatu ja menekki ohjaavat ottamisen etenemistä.
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Hiekan- ja soran ottoalueella ottamistoiminnan aikana maa-ainesluiskat otetaan
kaltevuuteen 1:1,5 ja maisemoinnin yhteydessä maa-ainesluiskat muotoillaan
kaltevuuteen 1:2,5. Louhinta suoritettaan ns. pengerlouhintana (poraus, panostus ja
räjäytys), jolloin kerralla räjäytettävän kentän paksuus on noin 7…12 m. Louhinta
toteutetaan lähes pystysuorana seinämän leikkauksena (7:1). Louhinta-alueella
työnaikainen louhoksen ylä- ja alareunan välinen korkeusero on enimmillään noin
12 m alueen keskivaiheilla. Porrastuksia ei louhita, sillä louhos on tarkoitus täyttää
louhinnan jälkeen ja mahdollisesti myös osittainen sen aikana muualta tuoduilla
ylijäämämailla. Luoteis-, pohjois- ja koillissivussa louhosalue yhtyy ympäröivään
maastoon ilman korkeuseroa.
Toiminnan etenemisen mukaan alueen puusto raivataan pois ja pilaantumattomat
pintamaat sekä hyötykäyttöön kelpaamattomat maa-ainekset poistetaan alueelta ja
nämä ainekset läjitetään ottamisalueen reunoille tai muuhun tarkoituksen
mukaiseen paikkaan. Pintamaat pyritään kuorimaan kahdessa eri vaiheessa. Ensin
karike- ja humuskerros (10-20 cm) ja sen jälkeen maannoskerros (30 - 50cm) ja ne
pyritään sijoittamaan eri kasoihin. Kannot poistetaan tai murskataan pintamaiden
sekaan. Pintamaakasat pyritään sijoittamaan vettä huonosti läpäisevälle
maaperälle, jotta sen ainesosien, erityisesti humuksen, huuhtoutumista
pohjaveteen ei tapahtuisi (lähde: VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISU 15.
Soranoton vaikutus pohjaveteen, Tuomo Hatva 1993). Suunnitelmakartoilla on
esitetty pintamaiden läjitysalueet ohjeellisina. Reunoille kasatut ainekset toimivat
toiminnan aikana melu-, pöly- ja näkösuojana.
Hiekan- ja soran ottoalueen alimmaksi ottamistasoksi esitetään korkeustasoa
+103,0 mpy (N2000). Ottotaso nousee länteen mentäessä tasolle +112 m, koska
länsiosassa on kalliota. Ottamista ei ulotetta kallion pintaan asti. Louhinta-alueella
alimmaksi louhintatasoksi esitettään korkeustasoa +115 mpy.
Mikäli ottamistoiminnan aikana havaitaan pohjaveden korkeus tason olevan
ylempänä kuin suunnitelmassa on arvioitu sen olevan, tällöin joka tapauksessa
ottoalueilla pohjavedenpinnantason päälle jätetään hiekan- ja soran ottoalueella
vähintään neljän (4) metrin paksuinen luonnontilainen suojamaakerros ja louhintaalueella pohjavedenpinnantason päälle jätetään vähintään kahden (2) metrin
paksuinen suojakerros.
Tukitoiminta-alue
Ottamisalueella perustetaan tukitoiminta-alue, jossa tapahtuu polttoaineiden
varastointi ja työkoneiden säilyttäminen (yöaikainen pysäköinti). Tukitoiminta-alue
sijoitetaan ottoalueen (kaivuualueen) ulkopuolelle tarkoituksen mukaiseen
paikkaan, joka on myös pohjaveden suojelun kannalta turvallinen paikka.
Murskauslaitoksen energian lähteenä käytetään sähköä, joka tuotettaan
aggregaatilla. Aggregaatti tankataan alueelle tuotavasta 2-vaippasäiliöstä, joka on
tyyppihyväksytty ja tarkastettu. Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on enintään
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16 000 litraa murskaus toiminnan aikana. Tarvittaessa säiliöiden pohja-alue
suojataan maahan asennetun suojakalvon (HPDE) avulla. Taukotupa, jäteastiat,
henkilökunnan autojen paikoitus ja wc sijoitetaan tukitoiminta-alueelle.
Tukitoiminta-alueen rakentamisella minimoidaan riskit öljy- ja muiden haittaaineiden pääsylle maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen. Tukitoiminta-alueella
varastoidaan vain välittömän tarpeen mukainen määrä polttoainetta.
Polttoainesäiliöt ovat maanpäällinen, lukittavia, tyyppihyväksyttyjä ja tarkistettu
kaksoisvaippasäiliö, joissa on laponesto mekanismi ja ylitäytönestin. Mahdollisesti
tarvittavat öljyt ja voiteluaineet varastoidaan huoltokontissa tai vastaavasti,
maksimissa näitä varastoidaan enimmillään 50 kg omissa astioissaan. Alueella ei
suoriteta öljyn vaihtoja tai isompia huoltoja, eikä koneiden tai laitteiden pesua.
Tarvittaessa tukitoiminta-alueelle perustetaan suoja-alue, jossa maahan on asetettu
suojakalvo (HPDE) kaukaloksi ja kaukalon päälle levitetään 30...50 cm paksuinen
kerros hiekkaa. Suoja-alue perustetaan ympäröivää maastoa ylemmäksi, jolloin
mahdollisten sulamis- tai pintavalumavesien pääsy suoja-alueelle estetään.
Mahdollisiin polttoaine- tai öljyvahinkoon on varauduttu myös turpeella ja
öljynimeytysmatoilla, murskaamon ja muu alueella työskentelevä henkilökunta on
opastettu toimimaan vahinkotilanteissa.
Liikenne alueelle hoidetaan olemassa olevia tieyhteyksiä käyttäen pohjoisen
suunnasta tulevaa hiekkapintaista tietä pitkin, joka yhtyy Ilomantsin tiehen. Alueella
tapahtuvasta liikennöinnistä aiheutuvaa pölyämistä alueella ehkäistään tarvittaessa
vesi kastelun avulla. Maa-ainekset kuljetetaan ajoneuvoyhdistelmillä ja kuormaautoilla. Liikennettä aktiivisena aikana alueella voi olla 5–25 käyntiä vuorokaudessa.
Kuljetusmäärissä on kuitenkin suuria vaihteluita riippuen mm. maa-aineksen
kysynnästä ja vuodenajasta.
Ottamistoiminnassa käytetään maansiirtoon tarkoitettuja kaivinkoneita,
pyöräkuormaajia, kuorma-autoja, kallion porauskalustoa, traktoreita ja materiaaleja
jalostetaan
siirrettävillä
murskauslaitoksilla
ja
seuloilla.
Siirrettävät
murskauslaitokset ja seulat tuodaan alueelle työjakson alussa ja viedään pois jakson
päätyttyä.
Ottamisalueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja
taloudellisesti käyttökelpoisia koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti,
mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä ilmaan sekä
mahdollisia öljyvuotoja. Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Kohteessa
käytettävä
kalusto
on
tekniikaltaan
rinnastettavissa
normaaliin
maanrakennuskalustoon. Henkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää
häiriötilanteessa toiminnan. Työmaalla on varattuna imeytysmatto, -turvetta ja
jätesäkkejä öljyvahingon varalle. Tulipalon varalta on viranomaisten määräämät
alkusammutuskalustot, ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden
käyttöön. Toiminnanharjoittaja on huolehtinut henkilöstön kouluttamisesta
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ympäristövahinkojen varalle. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan
torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä
kunnan pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.
Toiminta-aikoja on rajoitettu. Toiminta-ajat on määrätty voimassa olevassa
ympäristöluvassa (liite 5).
Ottamisalueen pohjoissivustan tuntumassa on Joensuun veden siirtoviemäri, joka
on sijoitettu suunnitelmakartoille Joensuun vedeltä saadun kartan pohjalta.
Ottamisalueen ja ottoalueen (kaivualueen) rajaukset merkitään maastoon ja
alueelle mitataan tarpeellinen määrä korkeusmerkkejä luvan myöntämisen jälkeen.

4.3 Turvallisuus
Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan eikä alueella säilytetä toimintaan
kuulumattomia laitteita tai romuja. Luiskien reunat merkataan lippusiimoin, jolloin
ulkopuolisten tahaton joutuminen alueelle estyy.
Alueella noudatetaan työturvallisuuslain mukaisia työskentelytapoja. Alueella
työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia sekä heidät on perehdytetty
toimimaan ympäristövahinkojen varalta. Lisäksi alueen ympärille asetetaan työmaaalueesta varoittavia kylttejä.
Tulotien varteen asetetaan kyltti, jossa kerrotaan toiminnan sijoittuminen
pohjavesialueelle, toiminnan harjoittajan nimi ja yhteystiedot, alueen nimi,
kiinteistön tiedot, lupaan liittyvät tiedot kuten voimassaoloaika, päätöksen tiedot
sekä toiminta-ajat ja varoitus alueella liikkumisesta.
Ottamisalueelle johtavan tien alkupäässä on lukittavalla puomi, joka pidetään
suljettuna, kun alueella ei ole toimintaa.

4.4 Jalostus ja varastointi
Alueella suoritetaan kalliokiviaineksen ja luonnonsoralajikkeiden jalostusta
murskaamalla ja seulomalla siirrettävillä laitteistoilla urakkaluonteisesti. Kiviaines
murskataan siirrettävällä 2- tai 3 – vaiheisella nykyaikaisella murskausasemalla, joka
pääsääntöisesti tuodaan alueelle murskaustoiminnan alkaessa ja viedään pois
murskaustoiminnan päätyttyä. Murskauslaitos sijoitettaan murskaustoiminta
alueille, jotka on merkitty ympäristöluvan muutos hakemuksen liitteenä olevalle
asemapiirrokselle. Ylisuuret lohkareet rikotaan ennen murskausta pääasiassa
kaivinkoneeseen asennetulla hydraulisella iskuvasaralla.
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Ottamisalueen rajauksen sisäpuolella varastoidaan jalostettuja lajikkeita tarpeen
mukaan, pääsääntöisesti 1 – 3 vuoden tarvetta silmällä pitäen. Varastointikasojen
korkeudet vaihtelevat 5…10 metriin.
Koneita tai laitteita ei säilytetä alueella pidempiaikaisesti. Polttoaineiden
käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta.

4.5 Kuulemiset ja lausuntopyynnöt
Hakija esittää, että kunta suorittaa naapurien kuulemisen ja pyytää lausunnot
tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

4.6 Alueen maisemointi ja jälkikäyttö
Toiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki laitteet sekä koneet viedään alueelta
pois.
Louhinta toiminnan jälkeen louhosalue toimii maanläjitysalueena. Louhos tullaan
täyttämään pilaantumattomilla ylijäämämailla tarkoituksen mukaisessa laajuudessa
huomioiden mahdollisen louhinnan jatkamisen kannalta. Ylijäämämaiden
läjitysalueista on Joensuun seudulla suuri tarve, johon tämä louhosalue soveltuu
hyvin. Samalla louhinnan aiheuttama väliaikainen muutos maisemaan saadaan
maanpinnan muodot palautettua likimain alkuperäiseen tilaan.
Täyttö toteutetaan kerrospengertäyttönä vaakasuorina noin 3 metrin paksuisina
kerroksina. Täytetty penger tasataan ja tiivistetään useaan kertaan päältä ajaen.
Penkereiden pinnat muotoillaan niin, että ne ovat reunoja kohti kaltevia, jotta
alueen valumavedet johtautuvat selkeytysaltaaseen. Luiskat muotoillaan
kaltevuuteen ~1:2,5. Maanläjitystä voi tapahtua osittain samanaikaisesti louhinnan
kanssa.
Maa-aineksen läjitystoiminnan laajentamisen takia haetaan muutosta
ympäristölupaan samanaikaisesti maa-ainesluvan kanssa. Täytön jälkeinen
lopputilanne on esitetty lopputilanne piirroksella (liite 14).
Jälkihoidon avulla louhinta/täyttöalue ja hiekan- ja soran ottoalueet liitetään
mahdollisimman
luontevasti
ympäristöönsä
ja
palauttamaan
alue
metsätalouskäyttöön. Hiekan- ja soran ottoalueen pohjatasoa ei oteta tasaiseksi
kentäksi, vaan pohjatason elävöittämiseksi pohjalle jätetään ja muotoillaan
mahdollisuuksien mukaan loivia muotoja ja kumpareita. Lopputilannekartalla on
esitetty suunnitellun maisemoinnin ohjeellinen lopputilanne.
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Maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun
lopullinen pohjataso saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen
mahdollisuuksia. Alueen maaston muotoilun jälkeen, annetaan alueen metsittyä
joko luontaisesti tai keinollisesti (kylvämällä tai istuttamalla).
Hiekan- ja soran ottoalueen varsinaisen kaivualueen maisemointi tapahtuu siten,
että muotoillun maa-ainesluiskan kaltevuudeksi tulee ~1:2,5. Muotoilu on tarkoitus
toteuttaa siten, ettei kaikista muodostuvista rinteistä tehdä yhtä kaltevia tai
tasaisia; maaston muotoilussa pyritään luonnollisuuteen, eli tavoitteena on
pienimuotoinen vaihtelevuus. Tällä tavoin saadaan alueelle vaihtelua, joka
mahdollistaa alueen jälkikäytön erilaisten eliöiden ja eläinten elinympäristöinä.
Ottamisalueen reunoille toiminnan aikana läjitetyt pintamaista ja hyötykäyttöön
kelpaamattomista aineksista läjitetyt kasat levitetään maisemoinnin yhteydessä
alueen pohjalle ja luiskiin. Vanhat pintamaakasat, jotka kasvavat isompaa puustoa ja
muuta kasvustoa (maisemoituneita) ei maisemoida, mikäli sen katsotaan olevan
tarkoituksen mukaista.
Mikäli alueelle jää ylisuuria kiviä tai muita hyötykäyttöön kelpaamattomia kiviä.
Näistä kivistä kasataan alueelle muutamia loivapiirteisiä kumpareita, jotka peitetään
alueella olevilla pintamailla.
Toiminnan aikana tiivistyneet maakerrokset kuten ajoreitit ja varastointialueiden
pinnat rikotaan ja muokataan tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan
saamiseksi.
Maisemointitöiden
avulla
maanpinnanmuodot
näyttävät
luonnollisemmilta, sekä kasvillisuus kylväytyy ja juurtuu helpommin. Alueen
maisemointityöt toteutetaan niin, että pintavesistä ei muodostu kohteeseen
lammikoita.
Maisemoitu tilanne on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa lopputilannekartassa ja
poikkileikkauspiirroksissa (liite 14 ja 13).
Joensuussa 24.4.2020

________________________
Seppo Korhonen
maanmittausteknikko
Suuntakartta Oy
Wahlforssinkatu 18
80100 Joensuu
puh. 0400-183 982
e-mail: seppo.korhonen@suuntakartta.fi
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Perustiedot
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Arkistoviite:

276-409-45-19
JUKAJOKI
Tila
Kontiolahti (276)
276:2000:79

7.11.2000
638,3 ha
631,6 ha
6,670 ha
4

Rekisteröintipvm:
Kokonaispinta-ala:
Maapinta-ala:
Vesipinta-ala:
Palstojen lukumäärä:

Muodostumistiedot
Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös:
Lohkominen Rekisteröintipvm: 7.11.2000
Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut:
Rekisteriyksiköstä:

Maapinta-ala
(ha)

Vesipinta-ala
(ha)

631,9726

6,6700

631,9726

6,6700

276-409-45-17 Jukajoki
Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha):

638,6426

276-409-45-19 on kiinteistön 276-409-45-17 kantakiinteistö
Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet
Kaavat ja rakennuskiellot
1)

Yleiskaava(276-V21208Y12)
Hyväksymis-/vahvistamispvm: 2.12.2008

Kaavan arkistotunnus:
Voimaantulopvm:

14.1.2010

MMLm/4428/423/2010

Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset
1)

Suojeltu luontotyyppi (Y2003-12769)
Jukajoen tervaleppäkorpi
Viranomainen: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

Päätös: 5.12.2002

/ PKA-2002-L-471
Rekisteröintipvm:

22.2.2003

Arkistoviite: PKAR/10/422/2003
Rasitettu: 276-409-45-19 JUKAJOKI
2)

Tieoikeus (000-2006-K35765)
Kypärän yksityistie
Tieoikeus /1 Leveys: 12 m

Rekisteröintipvm: 1.11.2006
Voimaantulopvm: 6.11.1972

Arkistoviite: 2:238- (Kiihtelysvaara)
Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 276-409-45-19 JUKAJOKI
3)

Tieoikeus (000-2008-K25800)
Tieoikeus /1 Leveys: 8 m
Arkistoviite: MMLm/5643/33/2008
Oikeutetut: 276-404-19-4 SAUNAVAARA, 276-404-19-64 Aukeenreuna
Rasitetut: 276-404-19-4 SAUNAVAARA, 276-409-45-19 JUKAJOKI

4)

Rekisteröintipvm:

15.8.2008

Tieoikeus (000-2008-K34379)
Jukajärven yksityistie
Tieoikeus /1
Arkistoviite: tielautakunta

Rekisteröintipvm: 2.10.2008
Voimaantulopvm: 13.6.1985
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Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 276-409-45-19 JUKAJOKI

Tieoikeus /2

Rekisteröintipvm: 2.10.2008
Voimaantulopvm: 13.6.1985

Arkistoviite: tielautakunta
Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 276-409-45-19 JUKAJOKI

Tieoikeus /3

Rekisteröintipvm: 2.10.2008
Voimaantulopvm: 13.6.1985

Arkistoviite: tielautakunta
Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 276-409-45-19 JUKAJOKI
5)

Tieoikeus (000-2009-K3404)
Suokkaan yksityistie
Tieoikeus /1

Rekisteröintipvm: 24.1.2009
Voimaantulopvm: 17.6.1986

Arkistoviite: tielautakunta
Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat
Rasitettu: 276-409-45-19 JUKAJOKI
6)

Tieoikeus (000-2014-K23777) / Leveys: 12 m
Rekisteröintipvm: 5.6.2014
Voimaantulopvm: 8.2.1993
Arkistoviite: 8:333
Oikeutetut: 167-410-4-62 KYLKEINEN,
Rasitetut: 276-409-45-19 JUKAJOKI

276-409-45-19 JUKAJOKI

Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin
Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset
1)

Lohkominen
Arkistoviite: 276:2001:102
Muodostetut rekisteriyksiköt: 276-409-45-20 JOKIRANTA
Maapinta-alan muutos: -0,3438 ha
Muodostajakiinteistö 276-409-45-19 jäi kantakiinteistöksi

Rekisteröintipvm:

10.11.2001

2)

Yhteisalueosuuden siirto
Arkistoviite: MMLm/15732/44/2013
Muut kohdeyksiköt: 276-404-46-28 Hirviranta

Rekisteröintipvm:

15.10.2013

Muita tietoja

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 20.3.2020.
Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
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Pielis-lnvest/Pielisen Betoni Oy ympäristölupa
324/11.01.00/2011
Ympäristölautakunta § 201
(Ymp.suoj.siht.) Pielis-lnvest Oy/Pielisen Betoni Oy hakee Kontiolahden
ympäristölautakunnalta ympäristölupaa kiviaineksen ja kantojen murskaukselle, louhinnalle, ylijäämämaiden loppusijoittamiselle ja maa-ainesjätteen käsittelylle Kontiolahden kunnan Selkien kylään tilalle Jukajoki Rn:o
45:19. Kyseessä on alue, jossa hakijalla on voimassaoleva maa-aineslupa
ja nyt on vireillä lisäaluehakemus maa-ainesten ottamiseksi. Alue sijaitsee
Ilomantsintien varressa rajoittuen Kypäräntiehen, alueelle liikennöidään
Ilomantsintieltä erkanevaa soranajotietä pitkin.
Alueella on harjoitettu aiemmin murskaustoimintaa meluilmoituspäätösten
mukaisesti. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi toiminnalle haetaan nyt ympäristölupaa aiemman kaltaiselle murskaus- ja louhintatoiminnalle toistaiseksi alueen maa-ainesten oton kestoajaksi. Lisäksi haetaan lupaa puhtaiden maa-ainesten loppusijoittamiselle, asfaltti- ja betonijätteen käsittelylle,
kantojen käsittelylle ja mullan valmistukselle kierrätettävästä maa-aineksesta ja turvemullasta.
Hakemusalue sijaitsee murskaustoiminnan sijoittumisen osalta Tukhulminlampien li-luokan pohjavesialueella, muut toiminnot eivät sijoitu pohjavesialueelle. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa ja Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 ja alue on varattu maa-ainesten ottoalueeksi. Ottoalueelia
ei ole erityisiä luonnonesiintymiä
Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla
4.4 -4.5.2011 välisen ajan. Lisäksi on julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa 3.4.2011. Hakemuksen johdosta on kuultu
ottamisalueen rajanaapurikiinteistöt ja ne, joita asia erityisesti koskee ja
pyydetty asiasta Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen lausunto.
Hakemuksesta on saatu 14.4.2011 päivätty Pohjois-Karjalan ELV-keskuksen lausunto, jonka mukaan hakemuksen mukainen toiminta on alueella
mahdollista, kun hakemuksessa olevat puutteet on täydennetty asianmuisesti ja päätökseen huomioidaan lausunnossa esitetyt seikat.
Hakemusta koskeva tila rajoittuu Joensuun kaupunkiin, joten hakemuksesta on pyydetty Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto. Joensuun kaupunki on ilmoittanut kantanaan, ettei heillä ole huomautettavaa hakemuksesta.
Hakemuksesta ovat yksityiset rajanaapurit ja muut osalliset jättäneet 4 samansisältöistä muistutusta, jossa otetaan kantaa sekä maa-aineslupaan ja
samanaikaisesti vireillä olevaan ympäristölupaan. Muistutuksissa vastustetaan luvan myöntämista ja edellytetän alueen luonto- ja muun ympäristön
tarkempaa selvittämistä. Erityistä huolta muistutuksissa kiinniteään alueita
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lähtevien vesien happamoitavasta vaikutuksista samoin kuin toiminna vaikutuksista vesienkiertoon kyseisellä valuma-alueella.
Alavi-Jukajärvi seudun yhdistys ry. ja Jukajärven ranta-asukkaat ja Heinävaaran osakaskunta ja Selkien osakaskunta ovat myös jättäneet lähes yhteneväiset vastustavat ja tarkempaa selvittämistä vaativat muistutukset.
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry on muistutuksessaan vaatinut alueen tarkempaa luontoarvojen selvittämistä ja että päätöksen teossa kiinnitetään huomiota vesipuitedirektiivin velvoitteisiin.liite
Nurkkalan Riistaveikot ry on esittänyt hakemusta puoltavan kannanoton ja
vaatinut ilman seuran lupaa käytetyn seuran nimen poistamista hanketta
vastustavista muistutuksista.
Hakija on kuultu saapuneiden lausuntojen ja muistutusten johdosta. Yhteisessä sekä maa-aineslupaan että ympäristölupaan kohdistuvasa vastineessaan hakija on laajasti vastannut muistutuksissa esitettyihin seikkoihin ja täydentänyt hakemustaan erillisselvityksillä ja muilla ELV-keskuksen
lausunnossa ja muistutuksissa esitetyillä tavoilla.
Hakija on teettänyt alueen kalliosta Geologian tutkimuskeskuksella aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan velvoittamana koostumuusselvityksen,
jonka mukaan tutkittu kallionäyte koostuu 98% mustasta kiilleliuskeesta ja
2 % valkoisesta kvartsista. Kysessä ei ole raputuva rikkipitoinen mustaliuske. Näytteen kokonaisrikkipitoisuus on selvästi alle 1 massa %. Hakija korostaa, ettei muistutuksissa pelätty rikkipitoinen kallio sovellu hakijan suun
nittelemaan käyttöön.
Hakija on teettänyt alueesta yksityiskohtaisen linnustoselvityksen, jossa on
myös yleispiirteisesti kuvattu hakemusalueen ja lähialueen luontotyypit
Ympäristöluvan hakemusalueelta eikä ympäröivältä lähialueelta ei ole havaittu erityisesti suojeltavia tai uhanalaisia lajeja. Alueen linnustosta ja
luonnon yleispiirteistä on hakemukseen liitetty kesällä 2011 tehty luontoselvitys. Linnustollisesti alue on tavanomaista metsäisten seutujen lajistoa
ja selvityksen mukaan ei suunnitellulla maankäytöllä ole merkittävää haittaa alueen linnustolle. Lintujen elinympäristönä selvitysalueen arvokkain
alue muodostuu lampialueista rantametsineen.
Linnustalie aiheutuvien haittojen minimoimiseksi tulee läjitysalueen ja Pienen Kaakkurin väliin jättää mahdollisimman leveä metsäinen suojavyöhyke. Läjitysalueen länsipuolella toisen maanomistajan maalla sijaitseva ojittamaton suo tulee myös huomioida riittävällä metsäisellä suojavyöhykkeellä. Lampialueen ja soiden vesitalouteen on kiinnitettävä riittävää huomiota.
Huolehtimalla riittävistä suojavyöhykkeistä Kaakkurilampeen se on hyvin
potentiaalinen pesimäympäristö kuikalle ja kaakkurille
Hakija on teettänyt vesianalyysit lampeen purkavasta ojasta ja Kaakkurinlammen vedestä. Vesinäytteistä tehtyjen analyysien mukaan vesi sekä
ojassa että lammessa on hyvin samanlaista; tyypillistä hapanta suoalueen
vettä, jossa on korkeahko rautapitoisuus. Näitä tuloksia voidaan pitää
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tausta-arvoina kun arvioidaan myöhemmin maanoton ja läjitystoiminnan
vaikutuksia veden laatuun.
Hakija toteaa vastineena melu- ja pölyvaikutuksia koskevaan muistutukseen, ettei hakijan tarkoituksena ole harjoittaa turpeennostoa. Mahdollinen
melu aiheutuu murskaustoiminnasta sekä räjäytyksistä. Hakija noudattaa
valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 8 §:n mukaisia melua aiheuttavien
työvaiheiden aikarajoja. Hakija myös huomauttaa, että toimintaa ei tavallisesti harjoiteta kesälomakauden (heinäkuu) aikana.
Pölyn osalta hakija huomauttaa, että pölyämistä tapahtuu pienissä määrin
ainoastaan pudotettaessa kiviaineista kuljetushihnalta maahan. Pölyämistä
pyritään hillitsemään kastelemalla päästölähteitä.
Vesinäytteenetten tuloksia on ympäristönsuojelusihteeri viranpuolesta tarkistanut näytteenotolla ja maa-aineslupahakemusalueen huolta herättäneen kallio-ja turvealueen valumavesistä on otettu lisä pH-näytteet, joissa
on todettu pH-arvojen olevan normaalilla metsä- ja suomaaston tasolla.
Hakemuksesta on pidetty 21.9.2011 lupaviranomaisen toimesta tiedotustilaisuus Kontiolahden kunnanvirastolla, jossa on ollut paikalla hakijan edustaja ja muistutuksen jättäjiä.
Kontiolahden ympäristölautakunnan edustajat ja lautakunnan esittelijä ovat
tutustuneet kohteeseen maastossa 4.10.2011 järjestetyllä tutustumiskäynnillä.
Esitän, että Kontiolahden ympäristölautakunta myöntää Pielis lnvest 1 Pielisen Betoni Oy: IIe ympäristöluvan louhinnalle, kiviaineksen ja kantojen
murskaukselle, ylijäämämaiden loppusijoittamiselle ja maa-ainesjätteen
käsittelylle hakemuksen muutospiirrustusten mukaisille alueille, toistaiseksi
voimassaolevana niin pitkään kun alueella harjoitetaan maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottoa tai suunniteltu täyttöalue on täytetty. Lupamääräysten tarkistamishakemus on tehtävä viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. Jätteen käsittely- ja loppusijoitustoiminnalle asetetaan
8 000 euron vakuuden asettamisen vaatimus. Asian käsittely ja toimintaan
annettavat lupamääräykset käyvät ilmi oheisesta päätösehdotusasiakirjasta.
Oheismateriaali:
Pohjois-Karjalan ELV-keskuksen lausunto
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto
Yksityisten rajanaapurien ja muiden osallisten jättämät muistutukset (4 kpl)
Alavi-Jukajärvi seudun yhdistys ry:n muistutus
Jukajärven ranta-asukkaiden muistutus
Heinävaaran osakaskunnan muistutus
Selkien osakaskunnan muistutus
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n muistutus
Nurkkalan Riistaveikot ry:n muistutus
Hakijan vastine
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Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh. (013) 734
5253.

Kaavoitusjohtajan ehdotus:
Ympäristönsuojelusihteerin valmistelema esitys hyväksytään.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

4.11.2011 nähtävänä olevasta pöytäkirjasta otteen oikeaksi todistaa
Kontiolahti 27.10.2011

Yhteystiedot

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 KONTIOLAHTI
puh. (013) 7341
faksi (013) 734 5328
etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi
www. kontio lahti. fi

Valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
26.10.2011

Kontiolahden kunta
' Ympäristölautakunta

Pykälä
201

Valitusviranomainen
Ympäristölautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on
toimitettava liitteineen valitusajassa ympäristölautakunnalle.
Valitusoikeus

Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
-toiminnan sijaintikunnalla (kunnanhallitus) ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
-alueellisella ympäristökeskuksella;
-muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valitus on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30)
päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
-päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristölautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla
vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Ympäristölupaviranomainen, osoite, postiosoite
Kontiolahden kunta
Ympäristölautakunta
Keskuskatu 8, 81100 KONTIOLAHTI
Sähkö posti. kirjaamo@kontiolahti. fi
Puh.(013) 7341, fax (013) 734 318
Avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen: 4.11.2011

Valitusaika
30 päivää

Tiedoksianto asianosaiselle

'

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)

1L

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja
Päivämäärä: 4.11.2011 1 Mervi Kinnunen
Pielis-lnvest Oy/Pielisen Betoni Oy
Luovutettu asianosaiselle
Vastaanottajan allekirjoitus
Muulla tavoin, miten
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Maastotietokanta ja
kiinteistöjaotus (KRK)
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Kiinleislöjaotus on 02_03.2011 mukainen.
Kiinteistörajoissa voi dlla Dpätarkkuuksia.
Kllntolstön tarkka ulottuvuus selvläa
1olmltusaslaklrjoista fa maastosta-.
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Copyright Maanmittauslaitos

1 : 20 000
1 cm karta.lla vasla.a 200 metriä maastossa.

Aineiston kopiointi tai muu käyttö ilman
Mnnnmlltauslnltoksen lupaa on kielletty.
Tulosteen muste ei ole orkistokalpoista,
eivätkä värH kestä ullraviolellivaloa.
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Annettu julkipanon jälkeen
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, KONJIOLAHDEN KUNTA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
KESKUSKATU 8
81100 KONTIOLAHTI
Puh. (013) 7341

Dnro 324/11.01.00/2011

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisessa lupa-asiassa, joka koskee Pielis lnvest/Pielisen Betoni Oy:n kiviaineksen ja kantojen murskausasemaa, kiviaineksen louhintaa, ylijäämämaiden loppusijoitusta ja maa-ainesjätteen käsittelyä.

HAKIJA

Pielis-lnvest /Pielisen Betoni Oy
Tehdastie 12
81750 Pankakoski
Ly 1867354-5
Yhteyshenkilö Ahti Kolehmainen, puh. 0400-173934, e-mail: lieksa@pielisenbetoni.fi

(

LAITOS JA SEN SIJAINTI
Kiviaineksen siirrettävä murskausasema, kantojen siirrettävä murskausasema, louhintakalusto, puhtaan maa-aineksen loppusijoituspaikka ja maa-ainesjätteen käsittelypaikka, sisältäen asfaltin ja betonin murskausta ja kasvualustan valmistusta hienojakoisesta ylijäämämaasta ja turpeesta.
Kontiolahden kunta (276), Selkien kylä (409) tila Jukajoki Rn:o 45:19, osoite Ilomantsintie
1225, 80910 Kulho. Hakija omistaa kyseisen tilan.
'

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen (1792/2009) 1 luvun 1
§:n 1 momentin 7c, e ja 13 d ja f kohdan perusteella.

(.

~JPAVIRANOMAISEN

TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen (1792/2009) 2 luvun 7 §:n 1 momentin kohdan 7a ja b sekä
13 aja c kohtien perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

ASIAN VIREILLE TULO
Hakemus on tullut vireille 28.3.2011.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueelta on otettu vuodesta2010 maa-aineksia hakijan hallussa olevalla maa-ainesluvalla.
Maa-aineksia hakemusalueella on vielä ainakin 20 vuodeksi ja ympäristölupa murskaukselle on haettu loppumaan maa-ainesten ottotoiminnan päättyessä.
Alueella on harjoitettu aiemmin murskaustoimintaa meluilmoituspäätösten mukaisesti.
Muuttuneen lainsäädännön vuoksi toiminnalle haetaan nyt ympäristölupaa aiemman kaltaiselle murskaus- ja louhintatoiminnalle. Lisäksi haetaan uusina toimintoina lupaa puhtaidenmaa-ainesten loppusijoittamiselle, asfaltti- ja betonijätteen käsittelylle, kantojen käsittelylle ja mullan valmistukselle kierrätettävästä maa-aineksesta ja turvemullasta.
s
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Hakemusalue on haja-asutusaluetta, joka on POSKI-projektissa (Pohjaveden suojelun ja
kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti) varattu soranottotoiminnan alueeksi ja osin pohjaveden ottamistoimintaan soveltuvaksi alueeksi. Alueella on voimassa Joensuun seudun
oikeusvaikutteinen yleiskaava 2020, jossa alue on esitetty seudullisesti merkittävänä soran
tai hiekan ottoalueena. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2. vaiheessa alue on esitetty
maa-ainesten ottoalueena (EO 1-p). Alueella ei ole eikä ole suunnitteilla yksityiskohtaisempaa yleis- tai asemakaavaa.
SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Hakemuksen tarkoittama murskausasema on suunniteltu sijoitettavaksi sora-alueelle Kulho - Kerolankangas harjualueen Ilomantsintien suuntaisena jatkeena olevaan Kaukaansärkkien harjualueen länsilaitaan. Murskausasema sijoitetaan sora-alueiden murskausajankohtana Vallitsevalle pohjatasolle maa-ainesrintauksen juurelle. Maaaineslupahakemuksessa alin haettu ottotaso on + 103.0 m. Pohjaveden ylin havaittu taso
on noin + 98,50 m, joten pohjaveden päälle jää aina vähintään 4 metrin suojakerros.
Kallion louhinta-alue sijaitsee hakemusalueen länsi- ja pohjoislaidan kulmauksen kallioharjanteella, josta on puusto jo poistettu. Kallion louhinta-alueen alin ottotaso on + 117,5, jossa tasossa toiminta tulee alimmillaan sijaitsemaan.
Maa-aineksen käsittelyalue suunnitellaan sijoitettavaksi kallionlouhinta-alueen välittömään
läheisyyteen tasaiselle jo louhitulle kallionottoalueen pohjalle.
Kallion louhinta-alueen ja soravaltaisten maa-ainesten ottoalueen välissä on soistunut painanne, noin 1 - 1,5 ha, josta on tarkoitus maa-ainesluvalla poistaa turve hyödyntää se
kasvualustan raaka-aineena maa-aineksen käsittelyalueella. Turpeen ottoalue on tarkoitus
täyttää varastokentäksi turpeen oton edistyessä ottoalueelta saatavilla pinta- ja ylijäämä
mailla. Turpeen ottoalue sijaitsee Tukhulminlampien vedenhankintaan käytettävissä olevalla li-luokan pohjavesialueen reunalla, varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, joten alueen täyttö tulee tapahtua ko. alueelta saatavilla aineksilla.

Ja

Hakemusalue on soranmurskaus alueen osalta Tukhulminlampien vedenhankintaan käytettävissä olevaa li-luokan pohjavesialuetta, jossa on pohjaveden suojelutoimiin kiinnitettävä erityistä huomiota.
(

Alueelle liikennöidään monttutietä pitkin, joka erkanee llomantsintieltä. Soranajotie on suljettavissa puomein.
Laajemmin alue on Kulhon kyläalueen itäpuolella ja Alavi - Heinävaara kylien länsipuolella
olevaa mäntykangasvaltaista metsäseutua, jolla on laajaa soranottotoimintaa. Hakemus- .
alueen itälaidalla virtaa Jukajoki, johon tulee pääasialliselta toiminta-alueelta noin 500 met-·
rin etäisyys ja lähimmillään soranottoalueelta noin 100 metrin etäisyys. Pääasialliselta toiminta-alueelta noin 1,1 km päässä on Jukajärvi, jonka luusua sijaitsee hakemusaluetta lähimpänä olevassa lahdekkeessa.
Ylijäämämaan loppusijoituspaikka on suunniteltu sijoitettavaksi Kaakkurinsuon pohjoislaitaan ojitetun ja tiheästi metsittyneen suon ja kallioharjanteen suonpuoleiselle alavalleja
tasaiselle alaosalle. Maanläjityspaikalta on Pieni Kaakkuri -nimiseen suolampeen vähintään 200 metrin matka ja varsinaiseen Kaakkurilampeen 350 metrin matka. Läjitysalueen
ja metsäojien väliin jää koskematon suojavyöhyke. Maanläjitysalue ei tiheän puuston
vuoksi näy Ilomantsintielle eikä Kaakkurilammille.
Lähimpiin häiriintyviin kohteisiin eli asuintaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin alueen itäpuolella on lähimmillään soran murskauspaikoilta matkaa noin 900 metriä. Kallion louhintaalueelta ja murskauspaikalta etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on noin 1,2 km ja <::;
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sama etäisyys tulee maa-ainesten käsittelypaikalta ko. kohteisiin. Maa-ainesten loppusijoitusalueelta on matkaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin 1,4 km. Häiriintyvien kohteiden välissä on sora-alueen maa-ainesharjanne ja varastokasoja sekä kallioharjanne maaainesten loppusijoitusalueen kohdalla. Hienojakaista seulomalla jalostettavaa maa-ainesta,
jota ei kuitenkaan murskata, otetaan lähimmillään noin 650 metrin etäisyydellä häiriintyvistä kohteista.
Alueen linnustosta ja luonnon yleispiirteistä on hakemukseen liitetty kesällä 2011 tehty
luontoselvitys. Linnustollisesti alue on tavanomai.sta metsäisten seutujen lajistoa ja selvityksen mukaan ei suunnitellulla maankäytöllä ole merkittävää haittaa alueen linnustolle.
Lintujen elinympäristönä selvitysalueen arvokkain alue muodostuu lampialueista rantametsineen.
Linnustalie aiheutuvien haittojen minimoimiseksi tulee läjitysalueen ja Pienen Kaakkurin
väliin jättää mahdollisimman leveä metsäinen suojavyöhyke. Läjitysalueen länsipuolella
toisen maanomistajan maalla sijaitseva ojittamaton suo tulee myös huomioida riittävällä
metsäisellä suojavyöhykkeellä. Lampialueen ja soidenvesitalouteen on kiinnitettävä riittävää huomiota. Huolehtimalla riittävistä suojavyöhykkeistä Kaakkurilampeen se on hyvin
potentiaalinen pesimäympäristö kuikalle ja kaakkurille.
Hakemusalueen kallion laatua on selvitetty hakijan teettämässä tutkimuksessa. Geologian
tutkimuskeskuksen tekemän kallionäytetutkimuksen mukaan tutkittu kallionäyte koostuu 98
% mustasta kiilleliuskeesta eli biotiittiliuskeesta, jonka lisäksi näytteessä on noin 2 % valkoista kvartsikiveä. Kokonaisrikkipitoisuus kalliossa on selvästi alle 1 massa -%.
Hakemuksen täydennykseen on liitetty vesianalyysit lampeen purkavasta ojasta ja Kaakkurinlammen vedestä. Vesinäytteistä tehtyjen analyysien mukaan vesi sekä ojassa että
lammessa on hyvin samanlaista; tyypillistä hapanta suoalueen vettä, jossa on korkeahko
rautapitoisuus. Näitä tuloksia voidaan pitää tausta-arvoina, kun arvioidaan myöhemmin
maanoton ja läjitystoiminnan vaikutuksia veden laatuun. Valumavesin havainnot on tarkistettu viranpuolesta ja lisätty happamuustaso näytepisteitä kallion louhinta- ja turpeenottoalueelle. Saadut tulokset kertovat alueen normaaleista happamuustasoista.

LAITOKSEN TOIMINTA
(

Murskausasema
Kiviaineksen murskauslaitoksena käytetään hakemuksen mukaan siirrettäviä C-luokan
murskauslaitoksia, jotka ovat teloilla varustettuja eri murskausyksiköillä ja seulastoilla varustettuja työkoneita. Murskauslaitteisto sijoitetaan kunkin erillisen 1 - 4 kuukauden mittaisen murskausjakson ajaksi työalueen läheisyyteen. Murskausjaksoja on ympärivuoden eri
kuukausina, mutta yleensä ei heinäkuussa. Toimintaa harjoitetaan kerralla pidempi ajanjakso, jolloin tehdään varastoon muutamien vuosien murskeen tarve. Toimintavuosina toimintaa on vuosittain noin 1 - 4 kk ajan ja välivuosina alueelta haetaan pois valmiita tuotteita.
Laitokseen kuormataan kiviainesta pyöräkuormaajilla tai kaivinkoneelia suoraan läheisestä
kiviainesrintauksesta. Kiviaines murskautuu laitoksen läpi kulkiessaan haluttuun raekokoon ja valuu syöttökuljettimesta sora-aLueen pohjalle, josta pyöräkuormaaja kuljettaa sen
varastokasaan. Laitteistoon kuuluu kevyellä polttoöljyllä toimiva laitokselle sähköenergiaa
tuottava aggregaatti.
Soramursketta tuotetaan eri vuodenaikoihin sijoittuvilla murskausjaksoilla keskimäärin 40
000 tonnia maksimimäärän ollessa 80 000 tonnia vuodessa. Murskausta harjoitetaan arkipäivisin ma - pe klo 06 - 22, keskimääräisen päivätuotannon ollessa noin 3 000 tonnia
valmista mursketta.
9..
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Kantoja vastaanotetaan ja murskataan kallionlouhosalueen viereen tehtävällä varastokentällä. Kantoja kuivataan aumassa ja ne murskataan energiakäyttöön erityisellä kantomurskaimella muutamien päivien ajan vuosittain tarpeen vaatiessa. Kantomurskaimen ympäristövaikutukset ovat vastaavia soramurskaimen kanssa.

Louhintaa tehdään louhetarpeen mukaan muutamien vuosien välein. Kallio porataan porausvaunulla ja räjäytetään hallitusti kokonaisottomäärä huomioiden noin 10 kertaa yhteensä. Louhinnan tekee ulkopuolinen louhintaurakoitsija, jolla on tarvittavat luvat ja koulutus toimintaan. Louhinnassa noudatetaan alantyöturvallisuus-ja ympäristönsuojeluohjetta.
Louhe kuormataan penkereestä kaivinkoneellaeteenpäin ja jalostetaan murskaamaHa tai
toimitetaan käyttökohteisiin sellaisenaan.
Maa-ainesten käsittelytoiminnassa vastaanotetaan kallionottoalueen pohjalle rakennettavalle käsittelykentälle tuotavaa hienojakaista puhdasta ylijäämämaata Joensuun seudun
rakennustyömailta, samoin vastaanotetaan purkutyömailta tulevaa testattua ja tutkittua betonijätettä rautoineen ja yhtiön tehtaalta tulevaa puhdasta betonijätettä. Asfalttijätettä ja tiiliä tulee maanrakennus-ja purkukohteista.
·
Hienojakoisesta puhtaasta maa-aineksesta sekoitetaan seulalla yhdessä alueelta kaivetun
turpeen kanssa kasvualustaa, jota kalkitaan ja lannoitetaan tarpeen mukaan.
Betoni-, asfaltti- ja tiilijäte murskataan eriteltyihin varastokasoihin ja käytetään uusiaraakaaineena joko betonitehtaalla tai asfalttiasemalla. Erillisellä luvalla tai hyväksynnällä asfalttija betoniltiilijätettä voidaan käyttää maanrakennuskohteissa kantavana kerroksena. Maanrakennuskohteilta tuotavat yksittäiset suuret kivet ja louhe varastoidaan käsittelykentälle ja
murskataan kiviaineksen murskauksen yhteydessä. Toiminnan volyymi on maa-ainesten
murskaukseen nähden pientä, keskimääräinen tuotanto 1 000 tonnia vuodessa ja kasvualustan tuotannossa 2 000 tonnia vuodessa.
Raudat ja mahdollisesti aineksen seassa oleva muu jäte eritellään ja toimitetaan eteenpäin
hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan.

(

Maa-ainesten loppusijoitustoiminnassa Joensuun seudun maanrakennus-tai rakennustyömailta tuotava puhdas pilaantumaton sekalainen jalostukseen kelpaamaton maa-aines
loppusijoitetaan Kaakkurinsuon laidalle perustettavalle maanläjitysalueelle. Aines tuodaan
kuorma-autoilla ja kipataan kohteeseen ja tasataan alueelle. Tuotavan aineksen alueelle
soveltuvasta laadusta vaaditaan tuontikohteesta selvitys ja tarvittaessa tutkimustodistus.
Aineksen laatua tarkkaillaan kuormaus- ja purkuvaiheessa. Toiminnan keskiarvoinen vuosivolyymi on 5 000 tonnia/ vuosi ja maksimi määrä 15 000 tonnia/vuosi. Tuotavista aineksista pidetään kirjaa. Läjitysalueen rakenne tehdään ojittamalla ja pengertämällä sellaiseksi, ettei vaikutukset pääse ulottumaan aluetta laajemmalle. Alueen valumavesien laatua
tarkkaillaan.
Tukitoiminnot
Lisäksi asemien toimiessa alueella on mahdollisesti toimisto- ja taukotilakontit, varastokoppeja, poltto- ja voiteluainevarasto, kuljetusvälineitä ja kantti jätteiden lajitteluaja varastointia varten.
Polttoaineetja energia
Polttoaineita käytetään laitoksen tarvitseman sähköenergian tuottamiseen. Murskauslaitoksen tankkaus tapahtuu murskauksen ajaksi toiminta-alueelle tuotavasta yhteensä korkeintaan 16 000 litran 2-vaippasäiliöistä, joka on tyyppihyväksytty ja tarkastettu. Tarvittaessa säiliön pohja-alue suojataan. Polttoaineita käytetään myös muiden työkoneiden polttoaineena, työkoneet tankataan erillisessä tankkauspisteessä ottoalueen ulkolaidalla. Polttoaineet varastoidaan tiiviisiin suoja-altaallisiin tai kaksoiskuorellisiin terässäiliöihin. Tank-
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kauspaikka on varustettu imeytysmatolla. Sadeveden pääsy säiliöihin on estetty. Toimintajaksojen ulkopuolella ei alueella säilytetä polttoaineita tai muita öljytuotteita.
KUORMITUS; YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA TARKKAILU SEKÄ KUORMITUKSEN
RAJOITTAMISEKSI ESITETYT TOIMENPITEET
Jätevedet
Murskauksessa ei synny jätevettä. Laitoksen sosiaalitiloista ei pääse ympäristöön talousjätevesiä. WC-jätevesiä ei laitoksella synny, ja jos sosiaalitiloista vähäisiä jätevesiä tulee, ne
kerätään umpinaiseen säiliöön.
Valumavedet
Sadevedet vaikuttavat murskevarastoihin ja niiden läpi huuhtoutuneita sadevesiä tarkkaillaan maa-ainesluvan mukaisesti. Maankäsittely ja loppusijoitusalueelta lähteviä valumavesiä tulee hakija tarkkailemaan lupaviranomaisen vaatimalla tavalla.

(

Pöly
Pölyämistä aiheutuu kiviaineksen liikuttelusta kuormaajalla sekä murskaimeen että varastokasaan ja itse murskauksesta laitoksessa sekä liikenteestä alueella. Murskauslaitoksessa pölyä syntyy kiven rikkoutuessa ja materiaalin ollessa ilmassa ·esim. seulonnassa ja kul. jettimien päässä sen siirtyessä vaiheesta toiseen.

Murskauksessa on käytettävä C-luokan yksi tai kaksivaiheista murskainta, johon kuuluvat
esi-, väli- ja jälkimurskain kuljettimineen ja seuloineen, on avonainen kateloimaton laitos,
jonka pölyämistä vältetään kiviaineksen kostuttamisella ja tuuli- tai pölynleviämisesteillä
tarvittaessa. Myös varastokasojen sijoittelulla, tuotteen putoamiskorkeuden rajoittamisella
ja murskattavan lajikkeen raekoolla voidaan vaikuttaa toiminnan pölyisyyteen.
Murskauslaitoksen kivipöly laskeutuu raskaana verrattain lähelle, tuuliolosuhteista riippuen
100- 300 metrin säteelle laitoksesta. Toiminnassa pölyä syntyy myös ainesten liikuttelusta
ja liikenteestä alueella ja alueelta pois.
Melu
Murskauksessa syntyvä melu on lähtötasoltaan n. 85- 100 dBA. Kivien putoaminen murskaimen kitaan ja murskaus aiheuttavat yhtä suuren meluntason.

Murskauksessa melutaso vaimenee 500 metrin matkalla noin 55 dB:iin pelkän etäisyysvaimennuksen takia. Toimintaa harjoitetaan 06- 22, jolloin melua syntyy.
Laitoksen sijoittelulla sora-alueen pohjalle syvään monttuun ja varastokasojen asettamisella häiriintyvän kohteen ja laitoksen väliin vähennetään meluhaittoja tehokkaasti. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen murskauspaikalta on matkaa yli 900 metriä.
Aseman sijoittelu varastokasojen taakse ja ottorintauksen juurelle vähentää tehokkaimmin
melun leviämistä.
Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen
Jäteöljyt ja öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan niiden
syntyessä erilliseen ongelmajätekenttiin tai toimitetaan välittömästi työvuoron päättyessä
yhtiön tehtaalle tai työmaan ongelmajätekonttiin, josta ongelmajätteet toimitetaan käsiteltäväksi alan yrittäjien toimesta hyväksyttyihin käsittelypaikkoihin. Ongelmajätekirjanpito järjestetään yhtenäisesti hakijan toimesta tai toimintaan valitun urakoitsijan kautta.

Metalliromut betonista eroteliaan ja toimitetaan hyötykäyttöön.
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Sekajätteet kerätään sekajäteastiaan ja toimitetaan järjestettyyn jätteiden keräilyyn, tuotannon metalliromut ja muut hyötykäyttöön kelpaavat jätteet toimitetaan hyötykäyttöön.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen
Asiasta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla 4.4.2011 -4.5.2011 välisenä
aikana. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 3.4.2011.
Naapurikiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen omistajille, jota hakemus erityisesti koskee (yht.
11 kpl) on postitettu 31 .3., 7 .4., 18.4. ja 29.4.2011 erillistiedoksianto asiasta. Hakemuksesta on pyydetty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin ympäristöviranomaisen lausunnot.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ovat yksittäiset rajanaapurit tai muut osalliset lähettäneet 4 lähes samansisältöistä muistutusta ja samoin Alavi-Jukajärvi seudun yhdistys ry, Heinävaaran osakaskunta, Selkien osakaskunta, Jukajärven ranta-asukkaat ovat muistuttaneet asiasta lähes
samansisältöisellä muistutuksella. Lisäksi Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry on muistuttanut asiasta. Nurkkalan riistaveikot ry on toimittanut hakemusta tukevan kannanottonsa.
Muistutusten sisältö on suoraan lainattuna seuraava:

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:
Asia: MUISTUTUS Pie/is-lnvest 1 Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maaaineslupahakemuksesta
Suunniteltu maanläjityspaikka ja kallionottoalueet Pielisen Betoni Oy:n hankkeessa vaikuttavat Kaakkurinsuohon ja Kaakkurinlampeen, sekä niihin liittyviin pienempiin puro- ja lampivesistöihin. Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka vaikutuksineen kohdistuu suoraan
alueen suoluontoon ja on mahdollista, että suunnitellut toiminnat vaikuttavat myös Jukajärven tilaan.
(

Kaakkurilampien ja niitä ympäröivien suoalueiden pesimälinnustosta on erittäin vähäinen
tietämys. Ennen ympäristöluvan myöntämistä alueen luontoarvot tulee selvittää niin, että
pystytään arvioimaan hankkeen vaikutukset kattavasti. Alue soveltuu monen suojelu/lisesti
merkittävän lintulajin elinalueeksi.
Joulukuussa 2010 julkaistiin Suomen eliölajien uusi uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lajien
lukumäärä on kasvanut erityisesti soilla ja kosteikoilla. Runsaiden suolintujen, kuten suokukon, /iron, keltavästäräkin ja niittykirvisen, väheneminen kertoo ihmisen aiheuttamista
suoympäristön muutoksista ja suojelun tehostamistarpeesta.
Luontoselvityksissä ja ympäristöluvan myöntämisestä on huomioitava uusin uhanalaisuusarvio, uhanalaiset ja silmällä pidettävät lajit sekä lintudirektiivi. Päätöksenteossa on kiinnitettävä huomiota myös Jukajärven vedenlaatuun vesipuitedirektiivin velvoitteet huomioiden.
Joensuussa 24.5.2011
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry
Sanna Saarnio
puheenjohtaja
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Pekka Ylhänen
sihteeri
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Heinävaaran yhteisen kalaveden osakaskunta:
ASIA: Pielis-lnvest Oy/Pielisen Betoni Oy ympäristö- ja maa-aineslupahakemus, lisäkuuleminen
TAUSTA
Kyseisiin lupahakemuksiin liittyen on Kontiolahden kunta kuullut lähialueiden kiinteistöjen
omistajia kuulutusajan ollessa 4.4.2011- 4.5.2011. Tällöin ei kuitenkaan kuultu vesialueiden omistajia. Selkien ja Heinävaara kalaveden osakaskunnille lähetettiin kuuleminen
erikseen pyydettäessä ja mahdollisuus lausua mielipide asiasta 18.5.2011 mennessä.

(

HEINÄVAARAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN KANNANOTTO
Heinävaaran yhteisen kalaveden osakaskunnan vuosikokous pidettiin 27.4.2011 klo. 18.00
Alavin kylätalolla. Tuolloin osakaskuntaa ei oltu vielä kuultu, mutta vaikutusalueen lähikiinteistöjen asukkaat toivat asian kokoukselle tiedoksi tekemänsä kannanoton muodossa.
Kannanotto luettiin kokouksen muissa asioissa (pykälä 17). Kokous kirjasi pykälään 17
seuraavasti: Käsiteltiin Pielis lnvest!Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupa
anomusta. Asia koskee mm. turpeennostoaluetta Kaakkurinsuolta ja Kaakkurinlammelta.
Kuultiin Jukajärven ympäristön asukkaiden ja maa-alueiden omistajien vastinetta asiaan.
Kokous valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan Heinävaaran kalaveden osakaskunnan
puolesta edelle mainitun vastineen.
Sami Kurenniemi
Hoitokunnan puheenjohtaja
H~inävaaran kalaveden osakaskunta
Selkien osakaskunta:
Kannanotto Pielis-lnvest!Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta
1.
Muistuttajq.
Olemme saaneet 29.4.2011 tiedoksi Pielis-lnvest 1 Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maaaineslupahakemuksen Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnal/e. Kunta on pyytänyt
asiasta kannanottoja 18. 05.2011 mennessä.
2.

Kannanotto Pielis-lnvest/Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta

Pielisen Betoni Oy:lla on suunnitelmat turpeen nostoon alueella. Vaikka kyseessä on eril/islupaa vaatimaton alle 10 hehtaarin turpeennostoala, alueen hydrologian ja nykyisen ekologisen tilan takia turpeennoston ympäristövaikutukset ja vaikutus veden kiertoon alueella
tulisi ehdottomasti mainita liittyen Jukajärven ja epäsuorasti Jukajoen vesistökuormitukseen.
On yleisesti tiedossa, että alueen maaperä on sulfidipitoista mustaliusketta. Erityisesti Jukajoen ekologinen tilanne on kriittinen vuoden 2010 kesällä havaittujen kalakuolemien ja
alhaisen pH (3.0) ja raudanarvonmittausten osalta. Jukajoessa kuolivat kaikki kalat Linnunsuon turvetuotantoalueelta (lohko 2) alajuoksulle turvetuotannon seurauksena (Karjalainen 17.11.2011). Joen tilannetta on luonnehdittu kriittiseksi.
Alueella tulisi suorittaa pikaisesti pohjavesivirtaamatutkimus sekä mineraalimaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt sekä arvioida, miten maaperä- ja kuivatushankkeet vaikuttavat alueeseen ja sen kokonaisekologiaan (ainakin kiisu 1 kivennäis ja 1 sulfaattihuuhtoumien riskit).
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Pielisen Betoni Oy:n hankkeen yhteydessä on siis mielestämme syytä erityisesti huomioida pohjavesipurkaumat ja turvetuotantokysymykset
Tämän lisäksi tulee päätöksen teossa huomioida JukajäNen vesistön (mukaan lukien Jukajoki) hoitosuunnitelman valmistelu, jossa on mukana useita alueen asukkaita sekä kansalaisjärjestöjä, ja jonka tavoitteena on palauttaa alueen vesistö 1970-luvun tasolle seuraavien 10 vuoden aikana mittavin hoitotoimenpitein.
Kunnioittavin terveisin ·
Tero Mustonen
Sihteeri, Selkien osakaskunta

Jukajärven ranta-asukkaat:
Kannanotto Pie/is-lnvest 1 Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta

(

1.
Muistuttaja
Olen saanut 30.3.2011 tiedoksi Pielis-lnvest 1 Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maaaineslupahakemuksen Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnal/e. Kunta on pyytänyt
asiasta kannanottoja 04. 05.2011 mennessä.
2.

(

Kannanotto Pielis-lnvest/Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta

Yleisesti todeten Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-ainestoiminnalle lupahakemuksessa todetuil/a ehdoilla ei tule antaa lupaa, koska ne eivät ole huomioineet alueen erityisiä ympäristöllisiä, hydrologisia, Iinnusta/Iisia ja kasvillisuuteen liittyviä vaikutuksia. Ympäristölupa tulee evätä Kontiolahden kunnassa. Pielisen Betoni Oy:l/a on suunnitelmat turpeen nostoon alueella. Tätä yksityiskohtaa ei julkisuudessa olevassa ilmoituksessa
(30.3.2011 Karjalaisessa) ole esitetty. Vaikka kyseessä on eri/lislupaa vaatimaton alle 10
hehtaarin turpeennostoala, alueen hydrologian ja nykyisen ekologisen tilan takia (kts alla)
turpeennoston ympäristövaikutuksetja vaikutus veden kiertoon alueella tulisi ehdottomasti
mainita liittyen Jukajärven ja epäsuorasti Jukajoen vesistökuormitukseen. Koko tuotantoon
liittyvät toimet vaikuttavat Kaakkurinsuon, Kaakkurinlammen ja pohjavesikierron kautta JukajäNen ja samalla Jukajoen vesistön lisäkuormitukseen. On yleisesti tiedossa, että alueen maaperä on sulfidipitoista mustaliusketta. Erityisesti Jukajoen ekologinen tilanne on
kriittinen vuoden 2010 kesällä havaittujen kalakuolemienja alhaisen pH (3.0) ja raudanarvonmittausten osalta. Jukajoessa kuolivat kaikki kalat Linnunsuon tuNetuotantoalueelta
(lohko 2) alajuoksulle turvetuotannon seurauksena (Karjalainen 17.11.2011). Joen tilannetta on luonnehdittu kriittiseksi. On selvää, että Pielisen Betoni Oy:n suunnittelemat maanmuokkaustoimet vaikuttavat negatiivisesti ja suoraan Jukajärven, Kaakkurilammen ja
Kaakkurisuon vesistön laatuun, sekä epäsuorasti Jukajoen ja Pie/isjoen tilanteeseen. Koko
Jukajärven valuma-alueella tulisi suorittaa pikaisesti pohjavesivirtaamatutkimus sekä mineraa!imaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt sekä aNioida, miten maaperä- ja kuivatushankkeet
vaikuttavat alueeseen ja sen kokonaisekologiaan (ainakin kiisulkivennäis ja
/sulfaattihuuhtoumien riskit). Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka ja kallionottoalueet
Pielisen Betoni Oy:n hankkeessa vaikuttavat Kaakkurinsuohon ja Kaakkurinlampeen, sekä
niihin liittyviin pienempiin puro- ja lampivesistöihin Kaakkurinlampi ympäristöineen sekä
alueen suot ovat paikallisille asukkaille merkittäviä metsästysmaita sekä kotitarvemarjanpoiminta-alueita. Paikallisten ihmisten havainnoissa on kaakkurinpesintöjä Kaakkurinlammelta. Tämän lisäksi Iampi on merkittävä joutsenten poikasalue ja alueella on ainakin kurjenpesiä ja mahdollisesti kapustarintaa, teeriä jne. Kaakkurinlampi on itsessään tyypillinen
karu Iampi, joka on Ja ajassa kotitarvekalastuskäytössä alueen paikallisten asukkaiden toimesta. Ennen ympäristöluvan myöntämistä alueen luontoarvot tulee selvittää siten, että
Kaakkurinlampea ympäröiväliä suoalueella tehdään ammattimainen, tieteellinen kasvil/i(
suuskartoitus, sekä laajemmin koko alueella, mutta erityisesti Kaakkurinlammen ja sitä
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ympäröivän suoalueen osalta tehdään laaja linnustakartoitus hankkeen vaikutuksia arvioiden. Nyt haetussa ympäristöluvassa ei ole minkäänlaista käsittelyä maaperä- ja muiden
toimien vaikutuksesta alueen luontoon. Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka vaikutuksineen kohdistuu suoraan alueen suoluontoon
Pielisen Betoni Oy:n ympäristöluvassa mainitaan alueen muualta tuotavat maa-ainekset.
Niiden päästöt ja huuhtoumat tulee selvittää tarkemmin ja osana hydrologista kokonaiskiertoa alueella (Kaakkkurinlampi/JukajäJVi!Jukajoki).
Pielisen Betoni Oy:IIe ei tule myöntää ympäristölupaa haljoittamaansa toimintaa ja alueeseen liittyvät luontokarloitukset tulisi käynnistää välittömästä (pohjavesivirtaamatutkimus,
milieraalimaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt, linnustakartoitus ja kasvillisuuskartoitus). Tämän lisäksi tulee päätöksenteossa huomioida Jukajärven vesistön· (mukaan lukien Jukajoki) hoitosuunnitelman valmistelu, jossa on mukana useita alueen asukkaita sekä kansalaisjärjestöjä, ja jonka tavoitteena on palauttaa alueen vesistö 1970-luvun tasolle seuraavien 10 vuoden aikana mittavin hoitotoimenpitein
Kunnioittavin teJVeisin
Jukajärven ranta-asukkaiden ja osakaskunnan kannanotto asiaan
(

Allekirjoittaneita 14 kpl

Alavi-Jukajärviseuden yhdistys ry:
Kannanotto Pielist-lnvesUPiefisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta
1.
Muistuttaja
Ala-Jukajärviseudun yhdistys ry. TeJVasuontie 65 82110 Heinävaara
Olen saanut 30.3.2011 tiedoksi Pielis-lnvest/Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maaaineslupahakemuksen Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnal/e. Kunta on pyytänyt
asiasta kannanottoja 04. 05.2011 mennessä.
2.

(

Kannanotto Pielist-lnvest!Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta

Yleisesti todeten Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-ainetoiminnalla lupahakemuksessa todetuilla ehdoilla ei tule antaa lupaa, koska ne eivät ole huomioineet alueen erityisiä
ympäristöllisiä, hydrologisia, Iinnusta/Iisia ja kasvillisuuteen liittyviä vaikutuksia. Ympäristölupa tulee evätä Kontiolahden kunnassa. Pielisen Betoni Oy:lla on suunnitelmat turpeen
nostoon alueella. Tätä yksityiskohtaa ei julkisuudessa olevassa ilmoituksessa (30.3.2011
Karjalaisessa) ole esitelty. Vaikka kyseessä on eril/islupaa vaatimaton alle 10 hehtaarin
turpeennostoa Ia, alueen hydrologian ja nykyisen ekologisen tilan takia (kts alla) turpeennoston ympäristövaikutukset ja vaikutus veden kiertoon alueella tulisi ehdottomasti mainita
liittyen JukajäJVen ja epäsuorasti Jukajoen vesistökuormitukseen. Koko tuotantoon liittyvät
toimet vaikuttavat Kaakkurinsuon, Kaakkarinlammen ja pohjavesikierron kautta Jukajärven
ja samalla Jukajoen vesistön lisäkuormitukseen. On yleisesti tiedossa, että alueen maaperä on sulfidipitoista mustaliusketta. Erityisesti Jukajoen ekologinen tilanne on kriittinen
vuoden 2010 kesällä havaittujen kalakuolemien ja alhaisen pH (3.0) ja raudanarvomittausten osalta. Jukajoessa kuolivat kaikki kalat Linnunsuon tuNetuotantoalueelta (lohko 2) alajuoksulle turvetuotannon seurauksena (Karjalainen 17.11.2011). Joen tilannetta on luonnehdittu kriittiseksi. On selvää, että Pielisen Betoni Oy:n suunnitelmat maanmuokkaustoimet vaikuttavat negatiivisesti ja suoraan Jukajärven, Kaakkurinlammen ja Kaakkurinsuon
vesistön laatuun, sekä epäsuorasti Jukajoen ja Pielisjoen tilanteeseen. Koko Jukajärven
valuma-alueella tulisi suorittaa pikaisesti pohjavesivirlaamatutkimus sekä mineraalimaaperän rikkipitoisuusmaäritteJyt sekä aJVioida, miten maaperä- ja kuivatushankkeet vaikuttavat
alueeseen ja sen kokonaisekologiaan (ainakin kiisulkivennäis ja 1 sulfaattihuuhtoumien riskit). Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka ja kallionottoalueet Pielisen Betoni Oy:n
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hankkeessa vaikuttavat Kaakkurinsuohon ja Kaakkurinlampeen, sekä niihin liittyviin pienempiin puro- ja lampivesistöihin. Kaakkurinlampi ympäristöineen sekä alueen suot ovat
paikallisille asukkaille merkittäviä metsästysmaita sekä kotitarvemarjanpoiminta-a/ueita.
Paikallisten ihmisten havainnoissa on kaakkurinpesintöjä Kaakkurinlammel/a. Tämän lisäksi Iampi on merkittävä joutsenten polkasalue ja alueella on ainakin kurjenpesiä sekä
mahdollisesti kapustarintaa, teeriä jne. Kaakkurinlampi on itsessään tyypillinen karu Iampi,
joka on laajassa kotitarveka/astuskäytössä alueen paikallisten asukkaiden toimesta. Ennen ympäristöluvan myöntämistä alueen luontoarvot tulee selvittää siten, että Kaakkurin/ampea ympäröiväliä suoalueella tehdään ammattimainen, tieteellinen kasvillisuuskartoitus
sekä laajemmin koko alueella, mutta erityisesti Kaakkurinlammen ja sitä ympäröivän suoalueen osalta tehdään laaja linnustakartoitus hankkeen vaikutuksia arvioiden. Nyt haetussa ympäristöluvassa ei ole minkäänlaista käsittelyä maaperä-ja muiden toimien vaikutuksesta alueen luontoon. Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka vaikutuksineen kohdistuu
suoraan alueen suoluontoon.
Pielisen Betoni Oy:n ympäristöluvassa mainitaan alueen muualta tuotavat maa-ainekset.
Niiden päästöt ja huuhtoutumat tulee selvittää tarkemmin ja osana hydrologista kokonaiskiertoa alueella (Kaakkurinlampi/Jukajärvi!Jukajoki).
(

Pielisen Betoni Oy: /Ie ei tule myöntää ympäristölupaa harjoittamaansa toimintaa ja alueeseen liittyvät /uontokartoitukset tulisi käynnistää välittömästi (pohjavesivirtaamatutkimus,
mineraalimaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt, linnustakartoitus ja kasvillisuuskartoitus). Tämän lisäksi tulee päätöksenteossa huomioida Jukajärven vesistön (mukaan lukien Jukajoki) hoitosuunnitelman valmistelu, jossa on mukana useita alueen asukkaita sekä kansalaisjätjestöjä, ja jonka tavoitteena on palauttaa alueen vesistö 1970-luvun tasolle seuraavien 10 vuoden aikana mittavin hoitotoimenpitein.
Kunnioittavin terveisin
Kalevi Hämäläinen, puh.johtaja
Päivi Piirainen, sihteeri

HeileviHuttunen
Pekka ja Jaana Vaakanainen
Terho Törrönen
Asko Laukkanen
(

Naapurimuistutus Pielis-lnvest!Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta
1.

Muistuttaja

Olen saanut 30.3.2011 tiedoksi Pielis-lnvest!Pielisen Betoni Oy:n ympäristö.., ja maaaineslupahakemuksen Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnalla. Kunta on pyytänyt
asiasta naapurikuulemista. Olen Pielisen Betonin omistaman maapalstan naapuri, ja tässä
kitjeessä on aiheeseen liittyvät naapurimuistutukseni.
2.

Muistutukset Pielis-lnvest!Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta

Yleisesti todeten en anna lupaa Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-ainestoiminnalle
/upahakemuksessa todetuil/a ehdoilla, koska ne eivät ole huomioineet alueen erityisiä ympäristöllisiä, hydrologisia, Iinnusta/Iisia ja kasvillisuuteen liittyviä vaikutuksia. Ympäristölupa
tulee evätä Kontiolahden kunnassa.
Erityisinä perusteluina ja muistutuksina asiaan liittyen mainitsen, että
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A. Pie/ist-lnvest 1 Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemukseen liittyvässä naapurinkuulemislomakkeessa on virhe, jossa todetaan, että muistutusten antamisaika
on vain seitsemän (7) päivää. Se on lainvastaista ja hallinnollinen virhe. Todellinen muistutusten antamisaika on 4.5.2011, joka puolestaan ilmenee muista liitteenä olleista asiakirjoista, sekä aiheeseen liittyvästä yleisestä kuulutuksesta 30.3.2011 Karjalaisessa.
B. Kaikkia Pielisen Betoni Oy:n alueen rajanaapurimaanomistajia ei ole tiedotettu vastaavilla kirjeillä hankkeesta. Puute tulee korjata ensi tilassa.
C. Naapurikuulemispyynnöstä ilmenee Pielisen Betoni Oy:n suunnitelmat turpeen nostoon
alueella. Tätä yksityiskohtaa ei julkisuudessa olevassa ilmoituksessa (30.3.2011 Karjalainen) ole esitetty. Vaikka kyseessä on erillislupaa vaatimaton alle 10 hehtaarin turpeennostoala, alueen hydrologian ja nykyisen ekologisen tilan takia (kts alla) turpeennoston ympäristövaikutukset ja vaikutus veden kiertoon alueella tulisi ehdottomasti mainita liittyen Jukajärven ja epäsuorasti Jukajoen vesistökuormitukseen.
D. Kuulutuksessa 30.3.2011 mainitaan, että hakemusalue sijaitsee Tukhulminlampien liluokan pohjavesialueella hiekanottamisen osalta. Koko tuotantoon liittyvät toimet vaikuttavat Kaakkurinsuohon, Kaakkurinlammen ja pohjavesikierron kautta Jukajärven ja samalla
Jukajoen vesistön lisäkuormitukseen. On yleisesti tiedossa, että alueen maaperä on sulfidipitoista mustaliusketta. Jukajärven ekologinen tilanne on ollut esimerkiksi EL Y- keskuksen (entinen ympäristökeskus) ja Itä-Suomen yliopisto (entinen Joensuun yliopisto) mittauksissa heikko jo tapahtuneiden metsä- ja maaOjitusten sekä turvetuotannon takia. Erityisesti Jukajoen ekologinen tilanne on kriittinen vuoden 2010 kesällä havaittujen kalakuolemien ja alhaisen pH (3.0) ja raudanarvomittausten osalta. Jukajoessa kuolivat kaikki kalat
Linnunsuon turvetuotantoalueelta (lohko 2) alajuoksulle turvetuotannon seurauksena (Karjalainen 17. 11.2011). Joen tilannetta on luonnehdittu kriittiseksi. Sitä on esitetty yhdessä
Jukajärven kokonaisuuden kanssa hoitosuunnitelman alaiseksi, sekä Vuoksen valumaalueen pienvesistöpilottialueeksi EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti. Näiden toimivien tavoitteena on palauttaa alueen vesistöjen tila hyväksi. On selvää, että Pielisen Betoni Oy:n
suunnittelemat maanmuokkaustoimet vaikuttavat negatiivisesti ja suoraan Jukajärven,
Kaakkurinlammen ja Kaakkurinsuon vesistön laatuun, ja epäsuorasti Jukajoen ja Pielisjoen
tilanteeseen. Alueella piilevä- ja sedimenttimittauksia tehneiden Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden mielestä kaikista maaperää muuttuvista toimista tulisi pidättäytyä sulfidipitoiselle
mustaliuskealueel/e, erityisesti turpeennoston ja kivilouhinnan osalta. Jukajärven sedimentti on hyvin hapan ta, eivätkä piilevät säily siinä, joten vesistön kokonaiskuvaa-ja historiaa on jo nyt vaikeaa selvittää. Jukajärveä on historian aikana laskettu useita kerloja ihmisten toimesta, joka jo nyt nykytilassaan aiheuttaa sulfidimineraalien hapettumista ja rikkihapon muodostumista, eli veden pH:n voimakasta laskua ja kalakuolemia 1970-luvulta
alkaen. Pohjavesipinnan noustessa ja purkautuessa alueella happamoituminen lisääntyy,
ja ihmisen maaperätoimet vahvistavat tätä prosessia. Esitän siis, että asia torjutaan jättämällä maaperä koskematta luontaiseen nykytilaansa laajojen ympäristövaikutustensa takia. Tämän lisäksi Jukajärven valuma-alueella tulisi suorittaa pikaisesti pohjavesivirlaamatutkimus sekä roineraatimaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt sekä arvioida, miten maaperäja kuivatushankkeet vaikuttavat alueeseen ja sen kokonaisekologiaan (ainakin kiisulkivennäis ja 1 sulfaattihuuhtoumien riskit). On ensiarvoisen tärkeää, että tämä työ käynnistetään osana Pielisen Betoni Oy:n lupatarkastelua viipymättä.
E. Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka ja kallionottoalueet Pielisen Betoni Oy:n hankkeessa vaikuttavat Kaakkurinsuohon ja Kaakkurinlampeen, sekä niihin liittyviin pienempiin
puro- ja lampivesistöihin. Kaakkurinlampi ympäristöineen sekä alueen suot ovat paikallisille asukkaille merkittäviä metsästysmaita (esim. Nurkkalan erä) sekä kotitarvemarjanpoiminta-alue. Paikallisten ihmisten havainnoissa on kaakkurinpesintöjä Kaakkurinlammelta. Tämän lisäksi Iampi on merkittävä joutsenten poikasalue ja alueella on ainakin kurjenpesiä sekä mahdollisesti kapustarintaa, teeriä jne. Kaakkurinlampi on itsessään tyypillinen
karu Iampi, joka on laajassa kotitarvekalastuskäytössä alueen paikallisten asukkaiden toimesta. Vaadin, että ennen ympäristöluvan myöntämistä alueen luontoarvot selvitetään siten, että Kaakkurinlampea ympäröiväliä suoalueella tehdään ammattimainen, tieteellinen
kasvillisuuskartoitus, sekä laajemmin koko alueella, mutta erityisesti Kaakkurinlammen ja
sitä ympäröivän suoalueen osalta tehdään laaja linnustakartoitus hankkeen vaikutuksia ar- S
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vioiden. Nyt haetussa ympäristöluvassa ei ole minkäänlaista käsittelyä maaperä- ja muiden toimien vaikutuksesta alueen luontoon. Erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka vaikutuksineen kohdistuu suoraan alueen suoluontoon.
F. Pielisen Betoni Oy:n ympäristöluvassa mainitaan alueelle muualta tuotavat maaainekset. Niiden päästöt ja huuhtoumat tulee selvittää tarkemmin ja osana hydrologista
kokonaiskiertoa alueella (Jukajärvi!Jukajoki).
G. Pielisen Betoni Oy:n hankkeen melu- ja pölyvaikutukset tulee kartoittaa, erityisesti
mahdollisen turpeennoston osalta. Meluhaittojen määrä ja kellonajat tulee esittää tarkasti
kaikille alueen maan omistajille ja asukkaille. Jo nyt tehdyt räjäytystyöt ovat hajottaneet
Jukajärven rantakiinteistöjen ikkunoita ja aiheuttaneet merkittäviä meluhaittoja.
H. Pielisen Betoni Oy:n hankkeen tulee pyytää puolueeton kannanotto Pohjois-Karjalan
luonnonsuojelupiiriitä ja Lintutieteelliseltä yhdistyksellä kokonaiskuvan saamiseksi, kun
päätöstä tehdään.
1. Alueen kansalaisjärjestöä (erä-, kylä-, kalastus-, ja muita yhdistyksiä) tulisi kuulla hankkeen kokonaisvaikutuksista.
J. Pielisen Betoni Oy:n hankkeen osalta on oleellisinta havahtua siihen kokonaiskehitykseen, joka alueella on erityisesti maaperän sulfidipitoisuuksista johtuen. Alueen kokonaisekologia on kärsinyt jo 1970- luvulta alkaen ihmisen harjoittamista maaperää muuttuvista
toimista johtuen. Jatkotoimenpiteen aiheuttavat kokonaisekologisen tilan pahenevan romahduksen. Kontiolahden kunnan tulee tarkastella aluetta jo tapahtuneiden vaurioitten,
sekä tässä muistutuksessa mainittujen erityisten yksityiskohtien valossa. Pielisen Betoni
Oy:lle ei tule myöntää ympäristölupaa harjoittamaansa toimintaa ja alueeseen liittyvät
luontokartoitukset tulisi käynnistää välittömästi (pohjavesivirtaamatutkimus, mineraalimaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt, linnustakartoitus ja kasvillisuuskartoitus). Tämän lisäksi tulee päätöksenteossa huomioida Jukajärven vesistön (mukaan lukien Jukajoki) hoitosuunnitelman valmistelu, jossa on mukana useita alueen asukkaita sekä kansalaisjärjestöjä, ja
jonka tavoitteena on palauttaa alueen vesistö 1970-/uvun tasolle seuraavien 10 vuoden aikana mittavin hoitotoimenpitein.
Neljä yksittäistä vaikutusalueen kiinteistön omistajaa

Nurkkalan Riistaveikot ry:

(

Kuulin ma 25. 7.2011, että seuramme nimi on mainittu Pielisen Betonia koskevassa valituksessa joka koskee Kaakkurin aluetta tai mutta kyseisen firman omistamaa maata. Seuran puheenjohtajana en ole antanut lausuntoja tai allekirjoittanut mitään joka koskisi Pielisen Betonin toimintaa kyseisellä alueella. Myöskään yksikään seuramme jäsen ei ole valitusten takana.
Lähialueen asukkaat jotka ovat valittaneet toimenpideluvista ovat käyttäneet väärin ja lupaa kysymättä seuramme nimeä heidän tarkoitusperiensä tueksi valituksissaan. Lisäksi
seuran nimi on mainittu väärin (Nurkkalan Erä) joten sekin kielii heidän epämääräisistä tiedoista ja arveluista.
Vaadimmekin seuramme nimen poistamista jokaisesta valituksesta jossa "Nurkkalan Erä"
esiintyy.
Valittajat vetoavat Kaakkurin lampien ja läheisten turvemaiden erikoisuuteen ja monipuolisuuteen. Alueella 27 vuotta liikkuneena niin marjassa kuin metsällä ei kyseinen alue mielestäni ole sen erikoisempi. Tummavetisiä /ampia ja puustoissa suota. Eli ei mitään suojelemisen arvoista.
Seuramme puolesta vetoan Kontiolahden kunnan ympäristölautakuntaan että seuramme
tai seuran yksittäinen jäsen ei ole jarruna alueen kehittämiselle.
NurkkaJan Riistaveikot ry., pj. Marko Kervinen
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Lausunnot:
Pohjois-Karjalan ELY -keskus, 14.4.2011:

LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA: KONTIOLAHDEN KUNTA, SELKIEN KYLÄ,
TILAN JUKAJOKI RN:o 45:19
· Pielis-lnvest Oy/Pielisen Betoni Oy hakee lupaa kiviaineksen murskaukseen, louhintaan,
ylijääm~maiden loppusijoittamiselle ja maa-ainesjätteen kilsittelylle Kontiolahden kunnan
ympäristölautakunnalta. Lisäksi toimintaan liittyy turpeennostoa. Toiminnoista ainoastaan
murskauslaitos sekä turpeennosto sijoittuvat pohjavesialueelle: Tukhulminlampien vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka //).
Pohjaveden suojelu
Murskausta tehdään laitoksella, jonka energian lähteenä on polttoöljyllä toimiva aggregaatti. Murskain kuuluu ilmeisesti luokkaan C. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuodessa enintään 40 t
ja voiteluaineita enintään 3 t!v. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan huoltovaunussa, mutta
varastoivista määristä ei ole tietoa. Polttoainesäilöt ovat kaksivaippaisia. Alueella toimivien
työkoneiden polttoainehuollosta ei ole hakemuksessa mainintaa. Sosiaalitiloista peräisin
olevat jätteet johdetaan osin umpisäiliöön ja osin imeytyvään turpeeseen tai johdetaan
pohjavesialueen ulkopuolelle. Hakemuksessa on selostus poikkeustilanteisiin varautumisesta. Vuodessa on tarkoitus murskata paikallista kiviainesta korkeintaan BO 000 m3. Lisäksi alueelle on tarkoitus tuoda materiaalia kuten asfaltti- ja betonijätettä sekä kantoja
muualta murskattavaksi.
Pohjavesialuetietojen mukaan alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää (soraa ja hiekkaa). Pohjavedenpinnan taso (mpy.) ilmoitetaan, mutta ei sitä paljonko laitoksen ja pohjavedenpinnan väliin jää maa-ainesta. Tietojen mukaan pohjaveden virtaussuunta on itään
kohti Jukajokea. Se mihin tieto perustuu jää epäselväksi.
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EL Y- keskuksen mielestä öljypohjaisten polttoaineiden käyttöön ja varastointiin liittyvät kysymykset ovat pohjavesien suojelun kannalta oleellisia. Hakijan on selvitettävä kuinka paljon alueella varastoidaan polttoainetta murskausaikana sekä miten työkoneiden polttoainehuolto järjestetään. Lisäksi on selvitettävä kunnolla miten öljyntorjunta toteutetaan.
Pelkkä imeytysturve ja 2-vaippasäilöt eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Suurenkaan päästön
sattuessa öljytuotteet eivät saa päästä leviämään laajalle ympäristöön. Murskausasemaa
ja siihen liittyvä polttoaineen varastaa saa pitää alueella vain murskausjakson ajan. Öljyntorjuntaan liittyen on erityisen tärkeää, että pohjavesialuetiedoissa olevat puutteet selvitetään.
EL Y-keskus toteaa myös, että pohjavesialueella saa murskata ainoastaan paikallista kiviainesta. Muun kiviaineksen ja jätteen murskaus pitää sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Kaikki sosiaalitilojen jätevedet pitää johtaa umpisäiliöön. Toimintakuvauksessa esitelty turpeenostosta saattaa olla vaikutuksia pohjavesialueelle, mikäli suota joudutaan kuivattamaan nostoa varten. Tällöin saattaa tulla tarve hakea vesilain mukaista lupaa pohjaveden muuttamiseksi. Turvealueelle kaavailtu jätemaiden läjitys ei ole pohjavesialueella
mahdollista.
Päästöt ilmaan ja melu
Melu- ja pölyvaikutusten arvioimista vaikeuttaa se, että lupahakemuksessa esitetyt tiedot
ovat useiden kohtien osalta puutteelliset. Lisäselvitystä tarvitaan mm. häiriintyvistä kohteista (vapaa-ajajan asutus, muut asutus), prosessin toiminnasta ja pääsiöistä ja päästöjen.
luonteesta, päästöjen leviämisestä ja vaikutuksista, päästöjen ja päästävaikutusten torjun- c::
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nasta, parhaan tekniikan soveltamisesta, räjäytystöistä ja niiden ajoituksesta tarkemmin
sekä toimintojen ja ympäristön tarkkailusta.
Lupapäätöksestä tulee soveltaa kivenlouhinnalle ja kiven murskaukselle tarkoitettua nk.
Muraus-asetusta (VNA 800/201 0). Vastaavan tasoisia vaatimuksia on mahdollista soveltaa
myös muillekin mukana oleville toiminnoil!e.
Jätteet ja jätevedet (pinta vedet)
Toiminnassa tulee ottaa huomioon, että jäteasfalttimurskeen ammattimainen käyttö on
ympäristöluvan varaista toimintaa, joten murskeen saa luovuttaa vain asianmukaisen luvan omaavalle toimijalle. Sama koskee betoni- ja tiilimursketta sillä erotuksella, että betonimursketta tai betoni- ja tiilimurskeen seasta, jossa tiilen osuus on korkeintaan 30 p-% voi
hyödyntää myös VNa 59112006 mukaisesti tekemällä hyödyntämisestä ilmoituksen EL Vkeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten.
Kaivannaisjätteisiin tulee soveltaa kaivannaisjäteasetuksen asetuksen (379/2008) 4 §:n
mukaista jätehuoltosuunnitelmaa.
Jätteiden määrän ja laadun tarkkailu tulee sisällyttää tarkkailusuunnitelmaan.
Lupahakemukseen tulee sisällyttää selvitys pintavesien johtamisesta ja mahdollisesti käsittelystä.

Joensuun kaupunki:
Meillä ei ole huomautettavaa Pie!is-lnvestin!Pielis Betonjn ympäristölupa-ja maaaineslupahakemuksiin. Maakuntakaavassa ja Joensuun seudun yleiskaavassa alue on
osoitettu maa-ainesten ottoon, joten on kaavan mukaista toimintaa. Hyvä, että ylijäämämaiden läjitysalueet on sijoitettu pohjavesialueen ulkopuolelle. Suurin häiriö toiminnasta
aiheutunee Jukajärven pohjoispään ranta-asukkaille. Vaikka etäisyys on yli 500 metriä,
kannattaa harkita asetuksen mukaisten aikarajojen asettamista räjäytyksil/e ja louhinnalle
etenkin kesäajaksi. Ja mikäli on syytä epäillä meluarvojen ylittyvän, tulisi toiminannanharjoittajan teettää melumittaukset.
(--~rkastuksetja

neuvottelut

Neuvottelua lupahakemuksen täydentämistarpeista ja vastineen laatimisesta pidettiin hakijan ja hakijan konsultin kanssa 20.6.2011.
Ympäristönsuojelusihteeri tutustui hakemusalueeseen ja otti alueelta lisänäytteitä
26.8.2011.
Tiedotustilaisuus muistuttajille, jossa oli paikalla hakijan edustaja ja päätöksen valmistelija
ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja pidettiin 21.9.2011. Ympäristölautakunta ja esittelijä ja valmistelija tutustuivat hakemusalueeseen 4.10.20 11.
Lisäksi hakemuksen johdosta on keskusteltu puhelimitse hakijan kanssa.

Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on hallintolain mukaisesti kuultu Pohjois-Karjalan ELY- keskuksen ja Joensuun
kaupungin lausuntojen ja saapuneiden muistutusten johdosta. Kuuleminen on lähetetty
hakija~le kahdessa vaiheessa 19.5.2011 ja 20.6.2011 , koska yksi muistutus tuli huomattavasti muita myöhemmin. Hakijan 4.8.2011 päivätty vastine on saapunut kuntaan 5.8.2011. c;;
Vastineessaan hakija esittää asiamiehensä välityksellä seuraavaa:
-

lle!P

Viite: Pielisen Betoni Oy:n Kaukaansärkkien sora-alueelle, tilalle Jukajoki Rn:o 45:19, haettua murskausasemaa ja muita toimintoja sisältävää ympäristölupahakemusta ja maaaineslupahakemusta koskeva kuuleminen
Pielisen Betähi Oy:n vastine ympäristö-ja maa-aineslupahakemuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin
1 Johdanto
Pielisen Betoni Oy on hakenut 21.3.2011 ympäristölupaa sekä lupaa maa-ainesten ottamiseen Kaukaansärkkien sora-alueelle, tilalle Jukajoki Rn:o 45:19. Pielisen Betoni Oy on hakenut maa-aineslupaa jo olemassa olevan maa-ainesten ottamisalueen laajentamiseen
21.3.2011. Kontiolahden kunta on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemusta PohjoisKarjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 14.4.2011 antaman lausunnon edellyttämällä tavalla sekä tarvittavin osin myös ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen johdosta annettujen muistutusten osalta sekä pyytää vastinetta annettuihin lausuntoihin.
Ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta on annettu yksi lausunto (Pohjois-Karjalan
EL Y-keskus), yksi ilmoitus (Joensuun kaupunklj sekä kahdeksan naapuritilojen tai muiden
osallisten muistutusta.
Seuraavassa on esitetty Pielisen Betoni Oy:n (jäljempänä hakija) vastine annettuihin muistutuksiin sekä lausuntoon sekä hakemuksen täydennys pyydetyiltä osin.
2 Vastine Pohjois-Karjalan EL V-keskuksen lausuntoon
Pohjois-Karjalan EL Y-keskus on 14. 4. 2011 antamassaan lausunnossaan pyytänyt lisäselvitystä alueella murskausaikana varastoitavan polttoaineen määrästä sekä siitä, miten työkoneiden polttoainehuolto järjestetään. Lisäksi hakijan tulee kunnolla selvittää, miten öljyntorjunta toteutetaan.
Pohjois-Karjalan EL V-keskuksen lausunnon johdosta hakija toteaa seuraavaa:
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Öljy varastoidaan 16 m 3 :n kaksoisvaippasäiliössä, joka on tyyppihyväksytty ja tarkistettu.
Tarvittaessa säiliön alusta suojataan. Säiliö sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kaivualueen ulkopuolelle tai ulkorajan läheisyyteen. Myös voiteluöljy säilytetään suojaaltaallisessa tilassa.
Koneiden tankkaus suoritetaan muovikelmun tai hiekkapaljan päällä, suojarakentein rajatulla alueella. Suojarakenteen mahdollisesti likaantunut hiekka toimitetaan asianmukaiseen
jatkokäsittelyyn
Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat sijoitetaan kaivualueen ulkorajan läheisyyteen tai
paikkaan, josta koneista tai laitteista onnettomuustilanteissa valuvat öljytuotteet saadaan
kerättyä talteen. Polttoaineiden ja öljyn imeytykseen on varauduttu turpeella ja imeytysmatolla. Mikäli ottamistoiminnan yhteydessä kuitenkin pääsee öljyä tai muuta pohjavedelle
vaarallista ainetta maahan, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja vahingosta ilmoitetaan
viipymättä pelastusviranomaisil/e.
Alueella ei tehdä huomattavia koneiden tai laitteiden huoltotöitä.
Lisäksi Pohjois-Karjalan EL Y-keskus pyytää lausunnossaan hakijaa täsmentämään murskauslaitoksen ja pohjaveden pinnan väliin jäävän maa-aineksen määrää. Hakijaa pyydetään lisäksi esittämään perusteita pohjaveden virtaussuunnasta esitettyihin tietoihin.
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Pohjaveden pinnan ja murskauslaitoksen väliin jätetään vähintään 4 metrin suojakerros
koskematonta maa-ainesta. Pohjavesimuodostumatyyppi on purkava eli virtaus on alueelta poispäin. Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelussa (OIVA) esitettyjen pohjavesialueen tietojen mukaan kyseisen alueen pohjavedet purkautuvat ympäröiville soil/e.
Pohjois-KatjaJan EL V-keskus pyytää lausunnossaan hakijaa esittämään lisäksi lisäselvitystä muun muassa:
Häiriintyvistä kohteista (vapaa-ajan asutus, muu asutus).
Hakija toteaa Pohjois-Karjalan EL V-keskuksen lausunnon osalta, että naapurikiinteistöjä ja
tahoilta, joihin toiminta erityisesti vaikuttaa, on kuultu siinä laajuudessa, kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tarpeelliseksi katsonut. Liitteenä lista hakijan ympäristö- ja
maa-aineslupahakemuksen osalta kuu/luista naapurikiinteistöistä ja niistä tahoista, joihin
toiminta erityisesti vaikuttaa sekä tahot, joilta kunnan ympäristöviranomainen on asiassa
pyytänyt lausunnon (liite 1).
Prosessien toiminnasta ja pääsiöistä sekä päästöjen luonteesta.
Hakija noudattaa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (80012010) mukaisia päästöjen rajoittamistoimenpiteitä sekä asetuksen mukaisia meluntorjuntakeinoja. Seuraavaan taulukkoon
on koottu eri prosessin vaiheiden keskeiset ympäristö näkökohdat.

Prosessin vaiheet
Pintamaan poisto
Tiestön rakentaminen
Soran otto ja lastaus
Kiven louhinta
Kiven murskaus ja varastointi
Murskeen lastaus
Vähäinen huoltotoiminta

Ympäristönäkö kohta
Melu, pintamaan läjitys, pintavesien ohjaus
Melu ja pöly
Melu ja pöly
Melu ja pöly
Melu ja pöly
Melu
Öljyjen käsittely

Päästöjen leviäminen ja. vaikutukset

(

Kivenlouhinta ja kivenmurskaus sijoitetaan kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010)
pölyn lähteiden sijoittamista koskevan 4 §:n mukaisesti yli 500 metrin päähän asumiseen
tai loma-asumiseen käytettävistä rakennuksista ja muista häiriöille alttiista kohteista.
Räjäytystyön päästöt ja vaikutukset
Räjäytystöiden osalta noudatetaan valtioneuvoston asetuksen (800/201 0) 8 §:n mukaisia
aikarajoja. Räjäytys tapahtuu korkeintaan kerran päivässä ja kokonaisottomäärän huomioiden, räjäytyskertoja yhteensä tulee olemaan noin 10 kpl. Murskauksesta aiheutuvan
melun osalta hakija toteaa, että murskaustoimintaa hatjoitetaan harvoin, noin kolmen vuoden välein.
·
Murskaustoiminnan päästöt ja vaikutukset
Murskaustoiminnan osalta noudatetaan valtioneuvoston asetuksen (800/201 0) nojalla
säädettyjä aikarajoja ja murskaustoimintaa hatjoitetaan maanantaista petjantaihin klo 6-22
välisenä aikana. Soranajoa harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo 6-22 välisenä aikana. Moottorikäyttöisistä laitteista aiheutuva melu, kuten peruutuspiippaus, ei ylitä melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelunc
ohjearvoja.
_:
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Pölyämistä tapahtuu pienissä määrin ainoastaan pudotettaessa kiviaineista kuljetushihnalta maahan. Pölyn joutumista ympäristöön estetään tarvittaessa kaste/emalla päästälähteitä. Hakija huomauttaa, että liiallinen pölyäminen haittaisi myös alueella työskentelyä,
joten pölyämistä pyritään hillitsemään sekä ympäristö- että työturvallisuussyistä
Öljyn pääsy maaperään estetään varastoimalJa öljy kaksoisvaippasäiliössä sekä varautumalJa mahdollisiin öljyvahinkoihin erilaisin torjuntakeinoin, kuten turpee/la ja imeytysmatolla.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen
Hakijan harjailtamassa kiven/ouhinta- ja murskaustoiminnassa käytetään valtioneuvoston
asetuksen (8001201 0) mukaista tekniikkaa ilmaan jo utuvien päästöjen ja niiden leviämisen
rajoittamiseksi.
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Edellä mainittujen lisäselvitysten lisäksi hakijan tulee EL V-keskuksen lausunnon mukaisesti sisällyttää tarkkailusuunnitelmaan jätteiden määrän ja laadun tarkkailu sekä lupahakemukseen selvitys pintavesien johtamisesta ja mahdollisesta käsittelystä.
Hakija toteaa jätteiden osalta, että toiminnasta tulevat jätteet, mukaan lukien jäteöljyt, suodattimet, öljyiset rätit ja sekajätteet sekä muu romu toimitetaan jätelain (1 07211993) mukaisiin keräyspisteisiin. Maa-ainesten otto alueella syntyvän jätteen määrä on hyvin vähäistä, lähinnä työntekijöiden sosiaalitilojen jätteistä ja muusta tavanomaisesta jäiteestä koostuvaa sekajätettä, joka kerätään jätesäkkeihin ja kuljetetaan työntekijöiden toimesta maaaineisien ottoalueelta Pielisen Betonin Lieksan toimipisteeseen, jossa pidetään kirjanpitoa
syntyvistä jätteistä.
Maa-ainesottomäärien tarkkailusta hakija huolehtii ilmoittamalla maa-aineksen ottomäärät
vuosittain kunnan maa-aineslain mukaiselle valvontaviranomaiselle sekä pitämällä kirjaa
jalostetta'vista maa-ainesmääristä
Tarkkailu kohdistuu alueella harjoitellavien toimintojen tarkkailuun, maa-ainesten ottomääriin sekä päästöjen kannalta merkittäviin tekijöihin, kuten meluun, pölyyn sekä mahdollisiin
häiriötilanteisiin. Toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti työaikana ja tarkkailusta vastaa henkilökunta. Hakija toteaa, että toiminnasta aiheutuvasta pölystä tai melusta ei ole tullut valituksia. Mikäli hakijan toiminnasta aiheutuvasta melusta tai pölystä kuitenkin valitettaisiin, selvitettäisiin melunlpölyn lähde ja valitukseen reagoitaisiin tarpeen mukaan.
Henkilökunta perehdytetään ympäristöasioihin maa- ja vesirakennusalan yrittäjien ja yritysten etujärjestön, lnfra Ry:n, laatiman lomakkeen (liite 2) kohtia noudattaen.
Pohjavesien tarkkailun osalta hakija toteaa, että pohjavesien pintaa tarkkaillaan kahqen
asennetun tarkkailuputken avulla. Tarkkailutuloksista ilmoitetaan neljä kertaa vuodessa
Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnalle.
Luonnontilaisella maa-alueelta pintavedet ohjautuvat pinnan muotojen mukaisesti notkopaikkoihin, josta ne imeytyvät maaperään tai virtaavat ojiin, josta ne taas kulkeutuvat alueen luonnollisiin pintavesiin sekä suodattuvat maakerrosten läpi pohjaveteen. Avatulla
alueella pintavedet imeytyvät alueen sora kerroksiin, josta ne suodattuvat maakerrosten
kautta pinta- ja pohjavesiin.
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri on muistutuksessaan todennut, että erityisesti suunniteltu maanläjityspaikka vaikutuksineen kohdistuu suoraan alueen suoluontoon ja mahdollisesti myös Jukajärven tilaan.
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Hakija toteaa, että maanläjitysalueen osalta syntyvien valumien pääsy Kaakkurinlampeen
pyritään estämään muuttamalla maanläjitysa/ueen suunniteltua sijoituspaikkaa alkuperäisestä. Tarkoituksena olisi sijoittaa maanläjitysalue siten, että alue mukailisi maaston muotoja eli ei sijoittuisi ojien "päälle", jolloin vältyttäisiin ojitukseen tehtäviltä muutaksi/ta ja kyseisten muutosten aiheuttamitta mahdollisilta vesistövaikutuksilta. Liitteenä karlta suunni. tellun maanläjityspaikan sijainnista (liite 3).
3 Vastine Joensuun kaupungin ilmoitukseen
19.4.2011 lähettämässään ilmoituksessa Joensuun kaupunki ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa Pielisen Betoni Oy:n ympäristölupa-ja maa-aineslupahakemuksiin.
Hakija/la ei ole kommentoitavaa ilmoitukseen.
4 Vastine naapuritilojen ja muiden osallisten muistutuksiin
5.4.2011-10.4.2011/ähetetyissä muistutuksissa on esitetty kannanottoja Pielisen Betoni
Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemukseen. Ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen johdosta annetuissa lausunnossa todetaan, että Pielisen Betoni Oy ei ole
huomioinut hakemuksessaan
1.
alueen erityisiä ympäristöllisiä, hydrologisia, Iinnusta/Iisia ja kasvillisuuteen liittyviä
vaikutuksia
2.
turpeennoston ja turvetuotannon ympäristövaikutuksia ja vaikutuksia vedenkieriaan
sekä vesistön fisäkuormitukseen alueella
3.

muualta tuotavien maa-ainestenpäästöjä ja huuhtoutumia

4.
melu- ja pölyvaikutuksia; meluhaittojen määrä ja kellonajat tulee esittää tarkasti kaikille maanomistajille ja asukkaille

\
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Lausunnoissa vaaditaan, että ennen ympäristöluvan myöntämistä alueen luontoaiVot tulee
selvittää siten, että Kaakkurinlampea ympäröiväliä suoalueella tehdään ammattimainen,
tieteellinen kasvillisuuskarloitus, sekä laajemmin koko alueella, mutta erityisesti Kaakkurinlammen ja sitä ympäröivän suoalueen osalta tehdään laaja linnustokarloitus hankkeen
vaikutuksia aJVioiden. Lisäksi lausunnoissa vaaditaan tehtäväksi pohjavesivirtaamatutkimus, mineraalimaaperän rikkipitoisuustutkimus sekä arviointi siitä, miten maaperä- ja kuivatushankkeet vaikuttavat alueeseen ja sen kokonaisekologiaan.
Hakija esittää vastineensa esitettyihin muistutuksiin seuraavassa:
1.
Alueen erityiset ympäristölliset, hydrologiset, linnustol/iset ja kasvillisuuteen liittyvät
vai-kutukset: Muistutuksissa vaaditaan linnusta- sekä kasvillisuuskarloituksen tekemistä.
Erityisesti maanläjityspaikan vaikutukset alueen suoluontoon on aiheuttanut huolta muistutuksen antajien keskuudessa.
Hakija on teettänyt /innustokartoituksen, joka kattaa suunnitellun maanläjityspaikan, suunnitellun kallionottopaikan sekä Kaakkurinsuon alueen lampineen. Linnustaselvityksen mukaan selvitysalueella esiintyy lukumääräisesti suhteellisen vähän lintuja ja alueelle sijoittuvat ojitetut ja metsittyneet suot ovat tyypillisesti hyvin lintuköyhiä Suunniteltu läjitysalue on
linnustaselvityksen mukaan hyvin lintuköyhää Louhinta-alue on pääosin raivattu, eikä sillä
ole selvityksen mukaan enää linnusta/lista merkitystä.
Alueella ei tavattu uhanalaisia tai vaarantuneita lintu/ajeja. Silmälläpidettävistä lajeista alueella tehtiin havainto metsosta. Lintudirektiivin liitteen /lajeista havaintoja tehtiin metsosta
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ja palokätjestä. Muut alueella havaitut lajit käyvät ilmi liitteenä (liite 4) olevasta linnustoselvityksestä. Myöskään Kaakkurinsuolla ei tavattu merkittäviä lintulajeja.
Lisäksi hakija haluaa korostaa, että asianomainen alue on sekä seutukaavassa että Joensuun yleiskaavassa osoitettu maa-ainesten ottoon.
Lisäksi muistutuksissa vaaditaan tehtäväksi pohjavesivirtaamatutkimus sekä mineraalimaaperän rikkipitoisuusmäärittelyt sen arvioimiseksi, miten maaperä- ja kuivatushankkeet
vaikuttavat alueeseen ja sen kokonaisekologiaan (erityisesti kiisulkivennäis- ja sulfaattihuuhtoumien riskit).
Ottamisalueen pinta-ala on 8 hehtaaria. Alue on osittain avohakattua metsämaa-aluetta,
joka on osoitettu merkittäväksi soran tai hiekanottoalueeksi Joensuun seudun yleiskaavassa 2020. Myös Joensuun alueen Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektin yhteydessä (POSKI 2002) alue on määritelty maa-ainestenottoon soveltuvaksi.
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Geologian tutkimuskeskuksen tekemän kallionäytetutkimuksen mukaan tutkittu kal-lionäyte
koostuu 98 % mustasta kiil/eliuskeesta eli biotiittiliuskeesta, jonka lisäksi näytteessä on
noin 2% valkoista kvartsikiveä. Kyseisen näytteen perusteella voidaan siis todeta, ettei
kyseessä ole "kiisuliuske" tai "mustaliuske" vaan aivan tavallinen kiil/eliuske, jossa kokonaisrikkipitoisuusjää selvästi alle 1 massa-%. Hakija haluaa lisäksi korostaa, ettei rikkipitoinen ka/lio soveliu heidän käyttöönsä, joten rikkipitoisen kallion louhinta ja murskaus ei
olisi hakijan kannalta tarkoituksenmukaista.
2.
Turpeennoston ja turvetuotannon ympäristövaikutukset ja vaikutukset vedenkiertoon
sekä vesistön lisäkuormitukseen alueella: Muistutuksissa on esitetty kannanottoja siitä, että koko Pielisen Betoni Oy:n tuotantoon liittyvät toimet vaikuttavat Kaakkurinsuon, Kaakkurinlammen ja pohjavesikierron kautta Jukajärven ja epäsuorasti Jukajoen vesistökuormitukseen. Muistutusten mukaan Pielisen Betoni Oy:n suunnittelemat maanmuokkaustoimet
vaikuttavat negatiivisesti alueella olevien vesistöjen laatuun ja heikentäen merkittävästi
edelleen Jukajoen kriittistä tilannetta. Jukajärven ekologinen tila on muistutusten mukaan
todettu esimerkiksi EL V-keskuksen ja Itä-Suomen yliopiston mittauksissa heikoksi jo tapahtuneiden metsä- ja maaojitusten sekä turvetuotannon vuoksi.
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Hakija huomauttaa, ettei hakijan toiminnassa hatjoiteta turpeennostoa tai turvetuotantoa.
Alueen keskellä olevan suomaJsen alueen maa-aines siirretään mullan käsittelyalueel/e,
joka on merkitty liitteenä 3 olevaan karttaan.
Erityisesti huolta muistutuksen antajien keskuudessa herättää suunnitellun maanläjityspaikan ja kallionottoalueiden vaikutukset Kaakkurinsuohon ja Kaakkurinlampeen sekä niihin
liittyviin pienempiin puro- ja lampivesistöihin
Hakija on teettänyt vesianalyysit lampeen purkavasta ojasta ja Kaakkurinlammen vedestä_
Vesinäytteistä tehtyjen analyysien mukaan vesi sekä ojassa että lammessa on hyvin samanlaista; tyypillistä hapan ta suoalueen vettä, jossa on korkeahko rautapitoisuus. Näitä tuloksia voidaan pitää tausta-arvoina kun arvioidaan myöhemmin maanoton ja läjitystoiminnan vaikutuksia veden laatuun. Liitteessä 5 on esitetty näytteenoton kuvaus ja analyysimenetelmien kuvaukset sekä kartta näytteenottopaikoista.
3.
Muualta tuotavien maa-ainesten päästöt ja huuhtoutumat: Muistutuksissa vaaditaan
tarkempaa selvitystä muualta tuotavien maa-ainesten päästöistä ja huuhtoumista osana
hydrologista kokonaiskiertoa alueella (Jukajärvi!Jukajoki).
Hakija täsmentää, että muualta tuotavilla maa-aineksil/a tarkoitetaan puhdasta, rakennustyömailta tuotavaa maa-ainesta, joka on puhdasta pintamaata ja joka suunnitellaan läjitet- G
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täväksi uudelle, suunnitellulle maanläjityspaikalle. Hakija korostaa, että maanläjitysalueen
osalta syntyvien valumien pääsy Kaakkurinlampeen pyritään estämään muuttamalla
maanläjitysa/ueen suunniteltua sijoituspaikkaa alkuperäisestä. Tarkoituksena olisi sijoittaa
maanläjitysa/ue siten, että alue mukailisi maaston muotoja eli ei sijoittuisi ojien "päälle", jolloin vältyttäisiin ojitukseen tehtäviltä muutaksi/ta ja kyseisten muutosten aiheuttamilta
mahdollisilta vesistövaikutuksilta. Liitteenä kartta suunnitellun maanläjityspaikan sijainnista
(liite 3).
4.
Melu- ja pölyvaikutukset: Muistutuksissa vaaditaan, että melu- ja pölyvaikutukset tulee kartoittaa, erityisesti mahdollisen turpeennoston osalta. Lisäksi meluhaittojen määrä ja
kellonajat tulee esittää tarkasti kaikille alueen maanomistajille ja asukkaille.
Hakija toteaa vastineena melu- ja pölyvaikutuksia koskevaan muistutukseen, ettei hakijan
tarkoituksena ole harjoittaa turpeennostoa. Mahdollinen melu aiheutuu murskaustoiminnasta sekä räjäytyksistä. Hakija noudattaa valtioneuvoston asetuksen (800/201 0) 8 §:n
mukaisia melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoja. Hakija myös huomauttaa, että toimintaa ei tavallisesti harjoiteta kesälomakauden (heinäkuu) aikana.
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Pölyn osalta hakija huomauttaa, että pölyämistä tapahtuu pienissä määrin ainoastaan pudotettaessa kiviaineista kuljetushihnalta maahan. Pölyämistä pyritään hillitsemään kaste/emalla päästölähteitä.

5 Allekirjoitus
Lieksassa 4.8.2011
Pielisen Betoni Oy
Leena Kolehmainen
Liitteet

(

Liite 1 Ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksen osalta kuullut naapurikiinteistöt sekä tahot, joilta asiassa pyydettiin lausunto.
Liite 2 Työntekijän työhön ja ympäristöasioihin perehdyttämislomake (INFRA Ry).
Liite 3 Kartta maan/äjityspaikan suunnitellusta sijainnista.
Liite 4 TOIMI- Ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta: Linnustaselvitys Pielis-lnvest Oy 1
Pielisen Betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemusalueella Se/kiellä, heinäkuu
2011.
·Liite 5 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy: Vesinäyttei9en tutkimustulokset, heinäkuu
2011.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Kontiolahden kunnan ympäristölautakunta myöntää Pielis-lnvest!Pielisen Betoni Oy:lle
_ ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen kiviaineksen ja kantojen murskausasemaa, kiviaineksen louhintaa, ylijäämämaiden loppusijoitusta ja maa-ainesjätteen käsittelyä.
koskevan ympäristöluvan hakemuksen muutoskuvien 25.7.2011 mukaiselle alueelle.
Kontiolahden ympäristölautakunta on tutkinut ja selvittänyt asian ja toteaa myöntäessään
luvan, että päätös täyttää ympäristönsuojelu lain, jätelain ja luonnonsuojelulain vaatimukset
asetetuilla lupamääräyksillä. Päätös ei ole myöskään Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vastainen. Luvanhakija on tarkentanut ja täydentänyt hakemustaan
vastineensa yhteydessä ja voidaan todeta, ettei kyseisestä maaperästä ole havaittavissa
muistutuksissa erityisesti huolta herättänyttä happamoittavaa vaikutusta eikä hakemusalueella ole erityisiä luontoarvoja. Muihin muistutuksissa esitettyihin seikkoihin varaudutaan
lupaan asetettavilla lupamääräyksillä
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Hakemuksen johdosta esitetyt lausunto ja muistutukset on huomioitu lupamääräyksissä
jäljemmin esitetyllä tavalla. Toiminnassa on hakemuksessa ja vastineessa esitetyn lisäksi noudatettava seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
Toiminnan kapasiteetti ja toiminta-aika

(

1. Murskausasema saa tuottaa mursketta keskimäärin 40 000 tlv ja maksimissaan 80 000
tlv.
Maankaatopaikalle saa sijoittaa ainoastaan maaperän pilaantumisesta annetun asetuksen
pilaantumisen kynnysarvojen mukaista puhdasta kiviainesta yhteensä korkeintaan 150 000
tonnia.
2. Toimintoja saa harjoittaa ympärivuoden ma- pe haettuina aikoina vuorokausittain 0622.
3. Alueella saa murskata ainoastaan maaperän pilaantumisesta annetun asetuksen pilaantumisen kynnysarvojen mukaista puhdasta kiviainesta. Lisäksi on sallittu murskata em.
asetuksen mukaista pilaantumatonta betonijätettä, asfalttia ja kantoja. Tarvittaessa aineksen puhtaus on osoitettava näytteenotoin. Vain alueelta saatavan kiviaineksen murskausta
saa suorittaa hakemuksen mukaisella pohjavesialueella.
Melu
4. Murskausaseman, louhinnan, ja muista toiminnoista aiheutuvan melun tulee olla mahdollisimman pieni. Murskausaseman toiminnoista, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu
ei saa yksistään eikä yhdessä soranottotoiminnasta aiheutuvan melun kanssa ylittää lähimpien asuinkiinteistöjen pihoilla päivällä klo 07.00- 22.00 ekvivalenttimelutasoa 55
dB(A). Aamuisin 06.00- 07.00 välisenä aikana melutaso ei saa ylittää 50 dB(A). Meluntorjuntatoimet on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja on seurattava alan meluntorjunta menetelmien kehitystä ja otettava keinot tarvittaessa käyttöön. Melutaso on tarvittaessa selvitettävä. Loma-asuntojen piha-alueilla noudatettavat melurajat ovat 45 dB päivällä ja 40 dB yöaikaan.
Päästöt ilmaan
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5. Murskausaseman ja seulonta ja louhintalaitteiston kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla
päivittäin. Pölypäästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes häiriö on poistettu. Pölypäästöjä tulee tarvittaessa rajoittaa
kastelemalla kiviaineskasoja tai koteloinnein ja tuuliestein. Pölypäästöjä tulee rajoittaa pitämällä valmiin tuotteen putoamiskorkeus mahdollisimman pienenä. Pölyntorjunnan tekniikan kehittymistä on seurattava ja parhaat käyttökelpoiset tekniikat on otettava käyttöön.
Polttoaineita käyttävät dieselmoottorit on pidettävä hyvässä kunnossa, jotta päästöt ilmaan
ovat mahdollisimman vähäisiä.
Murskauslaitoksen toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristön asutukselle. Hengitettävien hiukkasten (PM1 0) pitoisuus piha-alueiden ulkoilmassa 24 tunnin mittauksen aikana saa olla enintään 50 mikrogrammaa /m3 (24 tunnin keskiarvo).
Suolan käyttö pölynsidontaan pohjavesialueella on kielletty.
Pölyn leviäminen on tarvittaessa selvitettävä.
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Päästöt vesiin
6. Laitoksien ja siihen liittyvän 2-vaippaisen tai suoja-altaailisen polttoainesäiliön pohjaalue tulee tarvittaessa päällystää ja tiivistää polttoaineita läpäisemättömällä aineksella tai
käyttää suojarakenteena muovikalvon ja hiekkarakenteen mukaista suojausta. Siirreltävässä työskentelytavassa käytettäviä liikuteltavia murskaimia käytettäessä, murskauslaitoksen ja sen huoltovaunun alle katsotaan riittäviksi pohjaveden suojeluratkaisuiksi joko öljytuotteiden imeyttämiseen tarkoitetun imeytysmaton käyttäminen laitoksen öljytuotteita sisältävien laitteiden alle riittävillä ylityksillä ja reunuksilla varustettuna tai vastaavasti rakennetun riittävän vahvan muovikelmun ja hiekkapatjan suojausrakenne. Suojarakenteen
mahdollisesti likaantunut hiekka tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
7. Ajoneuvojen ja työkoneiden mahdolliset vähäiset huolto- ja tankkaustoimet tulee sijoittaa alueille, jotka tulee päällystää tai rakentaa tiiviiksi ja varustaa reunakorokkein. Laajempia konekalustohuolto-ja korjaustöitä ei alueella saa suorittaa.
8. Mahdollisesti syntyvät sosiaalitilojen jätevedet pitää johtaa umpisäiliöön.
Murskaamaa eikä muita ympäristöriskejä sisältäviä laitteita eikä siihen liittyviä öljytuotteiden varastoja ei saa säilyttää alueella toimintajaksojen ulkopuolella. Laitoksen työntekijät
tulee -perehdyttää laitoksen luvan määräyksiin ja öljyvahinkojen torjuntaan työmaaalueella. Ainekseen lastaukseen tarvittavien työkoneiden polttoaineiden tyyppihyväksytyt
2-vaippasäiliöt voidaan säilyttää alueella kuitenkin aina.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
9. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Vain
hyötykäyttöön soveltumattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle. Ongelmajätteet on
toimitettava niitä syntyessä luvanvaraiseen ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
10. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on varastaitava lyhytaikaisesti
tiiviillä alustalla suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Ongelmajätteet tulee
viedä välittömästi asianmukaiseen varastoon ja edelleen käsittelyyn. Ongelmajätteiden
eteenpäin luovutuksista ja siirroista on pidettävä asianmukainen lainsäädännön edellyttämä laitoksella sälytettävä kirjanpito.
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Muut lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
11. Aseman ympäristönsuojelu-, tarkkailu-, valvonta- ja jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Kontiolahden kunnan ympäristöviranomaiselle. Ennen ensimmäistä murskausjaksoa on
alueella pidettävä aloituskatselmus, jossa tämän luvan määräykset käydään läpi.
12. Häiriötilanteista, jotka saattavat lisätä laitoksen päästöjä ja aiheuttaa merkittävää ympäristö haittaa, on ilmoitettava Kontiolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille, mahdolliset torjuntatoimenpiteet tulee aloittaa välittömästi ja avun tarpeesta on ilmoittava hätäkeskukseen.
13. Laitoksen käytön aloittamisesta ja lopettamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus viipymättä murskaus ja louhintajakson alkaessa Kontiolahden kunnan ympäristöviran omaiselle.
Maankaatopaikan ja maa-ainesjätteen hyödyntämispaikan avaamisesta ja käyttöönotosta
on tehtävä vastaava ilmoitus.
14. Raaka- ja polttoaineita, kemikaaleja ja jätteitä on varastaitava ja käsiteltävä alueella siten, ettei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista, pölyämistä tai muuta haittaa ympäristölle.
~
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Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat ja alueelle
johtava tie, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Teiden,
murskekasojen ja alueiden, joilla työkoneet liikkuvat pölyäminen on estettävä tarvittaessa
kastelemalla, suolan käyttö pölynsidontaan pohjavesialueella on kielletty.
15. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta laitosalueella on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla.
16. Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä, tarpeetlomat rakenteet poistettava sekä käyttämättä jääneet raaka-aineet toimitettava pois alueelta.

Erityislupamääräykset maakäsittely-ja maankaatopaikalle
1. Toiminta tulee sijoittaa hakemuksen mukaisille alueille pohjavesialueen ulkopuolelle.
Hakemuksessa esitettyä turpeenottoalueen täyttää muualta tuotavilla maa-aineksilla ei hyväksytä. Turpeenottoalue on täytettävä varastokentäksi alueelta saatavalla kiviaineksella.
2.Toiminnan tulee ollavalvottuaja ulkopuolisten alueen käyttö on estettävä. Alueelle ei
saa ottaa vastaan maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema, korjaamo tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli maa aineksen puhtaudesta ei ole varmuutta, on materiaalin haitta-ainepitoisuudet tarvittaessa selvitettävä tai materiaali on toimitettava muualle kyseisille massoille hyväksyttyyn paikkaan.
3.Aiueelle ei saa ottaa vastaan muita kuin hakemuksessa mainittuja maa-aines-, betoni-,
asfaltti-, tiili- ja kantojätettä. Jos laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, se on välittömästi palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava
käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen. Toiminnassa on otettava huomioon Kontiolahden kunnan jätehuoltomääräykset
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Toiminnassa on otettava huomioon, että jäteasfalttimurskeen ammattimainen käyttö on
ympäristöluvan varaista toimintaa, joten asfalttimursketta saa luovuttaa vain asianmukaisen luvan omaavalle toimijalle. Sama koskee betoni- ja tiilimursketta, jossa tiilen osuus on
korkeintaan 30 %, ellei betoni- ja tiilijätteen käytöstä ole tehty ELY-keskukselle ns. MARAasetuksen mukaista ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
4.Jätteiden vastaanotto, ainesten sekoitus, varastointi ja lannoitus ja kalkitus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu haju-, pöly- tai meluhalttaa, roskaantumista eikä maaperän tai pintaja pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan vaaraa ympäristölle ja terveydelle.
5.Toiminnasta aiheutuva kiintoaine ja ravinnekuormitus pinta- tai pohjavesiin ja maaperään
on mahdollisimman vähäistä. Ravinnepitoisten suotavesien pääsy laitosalueelta pintavesiin on estettävä. Suotovedet on imeytettävä suojapenkereisiin ja maaperään/ turpeeseen.
6.Toimintaan varattu jätteenkäsittelykenttä tulee jakaa selkeästi eri toiminnoille tarkoitetuiksi alueiksi, jotta estetään eri jätemateriaalien sekoittuminen. Jätteet on varastaitava
alueelle siten, ettei niistä aiheudu haittoja tai vaaratilanteita, kuten sortumia, penkereen
puutteellista vakavuutta tai veden lammikoitumista alueelle.
7.Toiminnanharjoittajan on jatkuvasti huolehdittava alueen yleisestä siisteydestä.
8.Jätteen kuljetukset laitokselle tulee järjestää siten, ettei kuormauksesta tai kuljetuksista
aiheudu pölyämistä, roskaantumista eikä muuta vaaraa tai haittaa ihmisille ja ympäristölle.
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Toiminnanharjoittajan erikseen on haettava kasvualustan valmistustoiminnalle Eviralta laitoshyväksyntää ja noudatettava valmistamansa lannoitevalmisteen valmistuksessa ja
markkinoille luovuttamisessa Eviran hyväksyntä päätöksen ehtoja.
Kasvualusta, joka ei täytä lannoitevalmistelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä
asetettuja vaatimuksia, tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi jätteenä luvan
omaavalle laitokselle.
Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla käsittelykenttien pintavesien valumia ja suojarakenteiden kuntoa ja viivytyksettä korjata mahdolliset havaitut puutteet ja vauriot.
9.Mikäli laitoksen ympäristössä tapahtuu olennaisia muutoksia maankäytössä ja toiminnasta aiheutuu olennaista haittaa, tulee lupa-asia uudelleen harkittavaksi ympäristönsuojelulain mukaisten menettelyjen mukaisesti. Samoin menetellään, jos toiminnasta aiheutuu
ennalta arvaamattomia olennaisia haittoja naapurustolle tai luonnonolosuhteille.
10.Toiminnassa mahdollisesti syntyvät sekajätteet on koottava talteen ja vietävä pois laitosalueelta asianmukaiseen käsittelyyn. Hyötyjätteet, kuten paperi-, pahvi-, metalli-, lasi- ja
muovijätteet on kerättävä erilleen ja ensisijaisesti toimitettava hyötykäyttöön. Mikäli tämä ei
ole mahdollista, hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet on toimitettava kaatopaikalle. Jätteitä ei saa polttaa.
11. Ongelmajätteet, kuten jäteöljy, polttoaineet tai öljyyntynyt maa, jää ja lumi on välittömästi koottava tiiviisiin astioihin yhdessä imeytysmateriaalin kanssa ja varastaitava ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustaJia tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. Ongelmajätteet on toimitettava hyväksyttyyn ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Vuosittain kertyvistä ongelmajätteistä ja niiden toimittamisesta eteenpäin on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta.
12.Toiminnalla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus laitoksen asianmukaista käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja niihin
liittyvää toiminnan tarkkailua varten.
Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Kontiolahden ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä edellä mainitulle viranomaiselle.
13.Luvan saajanon seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta
käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikessa toiminnassa niin, että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.
14. Toiminnanharjoittajan on ennen maankaatopaikan toiminnan aloittamista otettava alueelta lähtevästä pintavedestä kertaluonteisesti vesinäyte, jonka tarkoituksena on selvittää
alueen vesien luontaiset pitoisuudet. Jatkossa vastaava vesinäyte tulee ottaa vuosittain
toiminnan aloittamisen jälkeen ympäristöluvan aloitusk<?tselmuksessa tai tarkastuksessa
osoitetusta paikasta. Pintavesinäyte tulee ottaa maanläjitysalueen lähimmästä ojasta tai
vastaavasta paikasta, jonne toiminta-alueen vedet kulkeutuvat. Samoin on seurattava
maankäsittelyalueelta lähtevien valumavesien pitoisuuksia alueelle tehtävästä laskeutusa 1taasta.
Kaakkurinlampeen laskevasta ojasta on otettava toiminnan käynnistymisen jälkeen kerran
kahdessa vuodessa vastaava vesinäyte, jolla saadaan selville aiheutuuko toiminnasta
päästöjä vesistöön.
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Näytteestä on määritettävä pH, kiintoaine, sameus, sähkönjohtavuus, BOD7ATU, CODCr,
kokonaisfosfori, kokonaistyppi ,kloridit ja sulfaatti. Lisäksi on aistinvaraisesti tutkittava näkyykö näytteessä öljyä. Näytteenotto ja analysointi on teetettävä julkisen valvonnan alaisuudessa toimivalla tutkimuslaitoksella. Analyysitulokset on kuukauden kuluessa näytteenotosta toimitettava tiedoksi Kontiolahden ympäristölautakunnalle
Lähtevästä vedestä on kahdesta eri paikasta lisäksi tehtävä viiden vuoden välein raskasmetallimääritys, jossa määritetään seuraavien aineiden pitoisuudet: kadmium, kromi, kupari ja lyijy. Tulokset on toimitettava samoin kuin edellä on määrätty ja ne on mainittava vuosiraportissa.
Ympäristölautakunta voi tarkkailutulosten perusteella tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa tai antaa ohjeita ja määräyksiä' toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristö ja vesistövaikutuksia.
15. Toiminnassa on pidettävä ympäristön ja terveydensuojelun kannalta merkityksellisistä
tapahtumista ja toimenpiteistä käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenee ainakin seuraavat seikat:
Käsittelytoimintaan ja läjitykseen vastaanotetun betoni-, asfaltti-, tiili-, maa-ainesjäte ja
loppusijoitettu maa-ainestenmäärä, kantojen määrä, em. materiaalien laatu, alkuperä ja
toimituspäivä, alueelle tuotujen ja sieltä poistettujen ei hyväksyttyjen materiaalinen laatu,
määrä ja toimituspaikka, toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat,
toiminnassa tapahtuneet häiriöt ja muut poikkeustilanteet sekä suoritetut korjaustoimenpiteet Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle tarkastusta varten.
16. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnalle raportti laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Raportissa tulee esittää vuosiyhteenveto käyttöpäiväkirjaan merkityistä tiedoista.
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17. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa
on välittömästi ilmoitettava Kontiolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ryhdyttävä välittömiin toimiin päästöjen estämiseksi. Välittömään ympäristövahingon torjuntaan tulee pyytää apua hätäkeskukselta. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava Kontiolahden ympäristölautakunnalle.
18. Jätteen käsittely- ja loppusijoitustoiminnalle on toiminnanharjoittajan otettava ympäristönsuojelulain 43 a § mukainen vakuus, joka on oltava määrältään vähintään 8000 euroa
ja oltava voimassa vähintään vuoden 2026 loppuun saakka.
Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia
määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaalasta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56§).
RATKAISUN PERUSTELUT
Yleisperustelut

Kontiolahden ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja sen määräysten mukaisesti murskauslaitos täyttää niille asetetut vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Määräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristövaikutukset ennakolta
tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.
a
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Valtioneuvoston asetus murskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista (800/20 10) on tuonut murskaustoimialalle valtakunnalliset täsmälliset toimintaohjeet, joita on noudatettava.
Haetulla toimintapaikalla asetuksen mukainen etäisyysvaatimus häiriintyviin kohteisiin täyttyy selkeästi.
Valtioneuvosto on hyväksynyt Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman, jossa
annettuja toimenpide- ja muita ohjeistuksia on noudatettava ympäristöluvissa, jotta vesien
hyvä tila voidaan varmistaa tai että hyvään tilaan tullaan pääsemään. Toimittaessa tämän
luvan mukaisesti vesienhoitosuunnitelman tavoitteet toteutuvat.
Lupaviranomaisen on tutkittava ympäristölupahakemus ja myönnettävä ympäristölupa, jos
luvasta lupamääräykset huomioiden ei aiheudu ympäristönsuojelulain 41 ja 42 §:ssä mainittuja haitallisia vaikutuksia. Lupaviranomainen ei voi käyttää lupaa ratkaisseessaan vapaata harkintaa, vaan lupa on myönnettävä, jos toiminnasta ei aiheudu mm. terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai kohtuutonta rasitusta
naapurustolle.
(

Toiminnan sijoittumiselle ei ole kaavoituksellisia esteitä, koska toiminta on sekä maakuntakaavan ja Joensuun seudun yleiskaavan mukaista.
Toiminnanharjoittajalla on kokemusta vastaavasta toiminnasta ja hänellä katsotaan olevan
kyseiseen toimintaan riittävä asiantuntemus.
Lupamääräykset
Ympäristönsuojelulain (YSL) 43 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset
mm. päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästäpaikan sijainnista, jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja
muissa poikkeuksellisissa tilanteissa sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään pilaantumista tai siitä aiheutuvia haittoja.
Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan otettava huomioon
toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan
vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien
merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet
toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.
Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei
aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätelain 4 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan
huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Tuotannon harjoittajan on
huolehdittava siitä, että tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta tai raaka-aineen
käyttöä korvataan jätteellä.
Yksityiskohtaiset perustelut lupamääräyksille
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan, jos muilla määräyksillä ei toiminnan luonteesta johtuen voida riittävästi ehkäistä tai vähentää ympäristöhaittoja, voidaan luvassa antaa tarpeelliset määräykset tuotantomäärästäja murskattavista materiaaleista. Soranmurskausalue on tärkeää vedenhankintaan käytettävää pohjavesialuetta, jolla pohjaveteen kohdistuvat riskit pitää minimoida. Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan pohjaveden laadun vaa- 0
rantaminen on kielletty. Muualta tuotavien ainesten murskaaminen aiheuttaa maa-
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ainesten ottoalueilla lisää toimintaa ja liikennettä ja pohjaveden laadulle vaarallisten aineiden varastointia ja liikkumista mikä lisää alueella tapahtuvan onnettomuuden ja pohja- ja
pintavesien pilaantumisen riskiä. Joensuun seutukunnalla on kallioperässä helposti rapautuvaa mustaliusketta, joka sisältää vesien laadulle haitallisia aineita. Betoni-asfaltti tai tiilijäte saattaa sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Siten muualta tuotavan aineksen on
oltava puhdasta ja määräyksen mukaista. (Määräykset 1 -3)
Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohJearvoista N:o 993/1992 on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7 - 22) 55 dB. Valtioneuvoston asetus murskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista (800/201 0) määrää mainitut ohjearvot ehdottomiksi rajaarvoiksi murskaustoiminnassa. Loma-asuntojen piha..:alueilla noudatettavat melurajat ovat
45 dB päivällä ja 40 dB yöaikaan. (Määräys 4)
Määräyksillä pölynleviämisen tarkkailusta sekä toimintojen keskeyttämisestä mahdollisen
häiriön sattuessa vähennetään ilmapäästöjä ja ehkäistään ympäristöhaittoja. Valtioneuvoston asetus murskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista (800/2010) määrää mainitut arvot ehdottomiksi raja-arvoiksi. (Määräys 5)
(

Säiliöiden tankkausalueelta ja mahdollisilta huolto- ja tankkauspaikoilta aiheutuvat mahdolliset päästöt maaperään on vettä läpäiseväliä alueella estettävä. Alueen puhtaana pitämisen, työkoneiden öljyjen maahan pääsemisen ehkäisemiseksi ja maaperän pilaantumisen
ehkäisemiseksi alueiden tiivistäminen on tarpeellista. (Määräykset 6 - 8)
Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle. Jätelain perusperiaatteiden mukaisesti jäte on hyödynnettävä,
jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Toimittamalla sekä varastoimaila ongelmajätteet ja muut jätteet asianmukaisiin paikkoihin vähennetään niiden aiheuttamia terveyteen
ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Ongelmajätteiden siirtoja varten on laadittava valtioneuvoston päätöksen ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä merkitsemisestä (Vnp
659/1996) mukainen siirtoasiakirja ongelmajätteen kulun seuraamiseksi ja valvonnan helpottamiseksi. ( lupamääräykset 9 - 1 0)

(

Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla
voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa. (Määräys 10)
Jäteasetuksen 1 0 §:n mukaan jätteiden käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on käsittelypaikan pitäjän
määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva käsittelypaikan vastaava hoitaja samoin valtioneuvoston asetus murskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista (800/201 0) määrää
vastuuhenkilön asettamisen ja asiaan perehtymisen ennen toiminnan aloittamista. (Määräys 11)
Häiriötilanteista ja toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta tiedottaminen on tarpeen
päästöjen valvonnan toteuttamiseksi.(Määräykset 12 - 13)
Jätelain 19 §:ssä kielletään roskaaminen siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa
terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin
rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Jäteasetuksen 8 §:n mukaan jätteiden käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa ky- c_:
seiselle laitokselle ominaista haittaa. (Määräykset 14 -16)
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Valtioneuvoston asetus murskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista (800/201 0) määrää
yksityiskohtaisesti toimista onnettomuuksien ja häiriötilanteisiin varautumisessa.

Perustelutmaankäsittely-ja maankaatopaikkatoiminnan lupamääräyksille
Määräys 1
Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa jätteenkäsittelytoimintaja, koska toiminnasta aiheutuu
pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Määräys 2
Luvan mukaisesti alueelle on oikeus tuoda puhtaita pintamaita käsittelykentän rakenteisiin
ja raaka-aineeksi. Lupamääräyksessä mainittuja toimintoja sisältäneitä alueilta maaperä
on yleisesti pilaantunut eikä niitä saa tuoda alueelle. Muutoinkin on oltava selvillä maaperän puhtaudesta, jos puhtautta on syytä epäillä
Määräys 3
Lupa on myönnetty vain hakemuksen mukaisten Vähäriskisten materiaalien käsittelyyn.
Tuotteiden eteenpäin luovutuksessa on huomioitava ko. tuotteiden käytölle asetetut rajoitukset ja ns. MARA-asetus, jonka mukaisen ilmoituksen jälkeen voidaan betoni ja tiilijätettä
hyödyntää maanrakennuksessa.
Määräys 4
Ympäristöluvassa on kerrottava yleiset periaatteet, joiden mukaan toimintaa voidaan harjoittaa.
Määräys 5
Toiminta ei saa aiheuttaa alapuolisten vesistöjen tukkeutumista tai rehevöitymistä
Määräykset 6- 8
Syntyvät jätteet tulee varastoida ja käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa, epäsiisteyttä tai roskaantumista. Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
(

Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista. Ongelmajätteitä ei saa yhdistellä tai sekoittaa tarpeettomasti keskenään tai muihin jätteisiin. Jätteet on myös koottava, pakattava
ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto ja ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden asianmukainen
hyödyntäminen tai käsittely edellyttää niiden toimittamista laitokseen tai keräilijälle, jolla on
ympäristölupa ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Jätelain 51 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on myös selvillä olo- ja kirjanpitovelvollisuus. Jätteiden kuljetuksesta ei
myöskään saa aiheutua yleisille alueille haittaa tai vaaraa.
Kasvualustan valmistus on toteutettava huolellisesti ja lannoitevalmisteita valvovan viranomaisen ohjeiden mukaisesti, että tuotteesta tulee markkinakelpoista ja tuotannon aiheuttamat haitat ympäristöön minimoituvat. Mikäli prosessissa syntyy epäkelpoa tuotetta, se on
hävitettävä asianmukaisesti luvan saaneessa laitoksessa.
Alueet, joissa toimintoja tapahtuu, tulee rakentaa asianmukaisiksi päästöjen vähentämiseksi ja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Alueet tulee myös pitää kunnossa.
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Määräys 9
Kyseessä on normaali ympäristönsuojelulain mukainen menettely, jolla lupa-asia otetaan
uuteen harkintaan olennaisten muutosten tai haittojen ilmaantuessa.
Määräys 10 ja 11
Syntyvät jätteet tulee varastoida ja käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa, epäsiisteyttä tai roskaantumista. Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista. Ongelmajätteitä ei saa yhdistellä tai sekoittaa tarpeettomasti keskenään tai muihin jätteisiin. Jätteet on myös koottava, pakattava
ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto ja ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiden asianm.ukainen
hyödyntäminen tai käsittely edellyttää niiden toimittamista laitokseen tai keräilijälle, jolla on
ympäristölupa ongelmajätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Jätelain 51 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on myös selvillä olo- ja kirjanpitovelvollisuus.
Määräys 12
Laitosta on hoidettava asiantuntemuksella, jotta laitos voisi tuottaa laadukasta lopputuotetta eikä päästöjä ympäristöön tapahdu. Valvovan viranomaisen on tiedettävä keneen ottaa
yhteys laitoksen valvontaa koskevissa asioissa.
Määräys 13
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista,
ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Määräys 14
Lähtevän veden tarkkailun avulla voidaan seurata laitoksesta aiheutuvaa kuormitusta ja
reagoida tarvittaessa, jos veden laadussa tapahtuu huonontumista.
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Määräys 15 ja 16
Raportointi on tärkeää, jotta luvan myöntänyt viranomainen voi seurata maa-ainesten käsittelyalueen ja maankaatopaikan käyttöä ja mahdollisia riskitilanteita.
Määräys 17 ja 18
Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle
on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa.
Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettamisesta on syytä ilmoittaa tarkkailun lopettamiseksi lupaviranomaiselle.
Ympäristönsuojelulain mukaan maankaatopaikkatoiminnalle on määrättävä vakuus, jolla
alue saadaan jälkihoidettuaja tarkkailu tehdyksi, jos toiminnanharjoittaja ei jostain syystä
ole itse kykenevä toimintaan.

·Muut ohjeet
Toimintaa harjoitettaessa on huomioitava myös alueen muiden lupien lupamääräykset
(maa-aineslupa).
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Lausuntojen huomioiminen lupapäätöksessä
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen antama lausunto on huomioitu lupamääräyksiin 3 - 5 ja
6 - 8, 9 - 10 ja 15 ja jätteen käsittelyn ja loppusijoituksen erityislupamääräyksiin 1, 3 , 5 ,15
ja 16. Muistutukset on huomioitu lupamääräyksiin 4, 5,11, 12- 14 sekä jätteen käsittelyn ja
loppusijoituksen erityislupamääräyksiin 1 - 5, 8- 9, 14- 17.
LUVAN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi niin kauan, kun alueella harjoitetaan maa-aineslain
mukaista luvanvaraista soranottotoimintaa tai kun maankaatopaikan täyttötilavuus on käytetty.
Luvan tarkistamiseksi on hakijan jätettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle luvan tarkistushakemus vuoden 2025 loppuun mennessä. Tätä lupaa noudatetaan kunnes uusi lupa
saa lainvoiman.
Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on haettava uusi ympäristölupa.
Toiminnan olennaisesta supistamisesta, lopettamisesta taikka toiminnan harjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava Kontiolahden kunnan ympäristölautakunnalle.
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämän lupapäätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.
SOVELLETUTSÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2-8, 28- 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 76, 96 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6-10, 16-19, 23, 30 ja 37 §
Jätelaki (1072/93) 3, 4, 6, 12, 15, 19, 51 ja 52§
Jäteasetus (1390/93) 3, 3 a, 5 , 8- 10 ja 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18§
Hallintolaki 34 §
Lannoitevalmistelaki (539/2006)
Valtioneuvoston asetus (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/96)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden
luettelosta (1129/2001)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa(591/2006)
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (1 01/97)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/92)
Valtioneuvoston asetus murskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista (800/201 0)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (711/2001)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ympäristölupapäätöksen maksu määräytyy Kontiolahden ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojelulain mukaisten tehtävien käsittelymaksu taksan mukaan. Taksan
mukaan murskausasemalta perittävä maksu on 1 200 euroaja lisäksi lupa on myönnetty c:;;
jätemateriaalien käsittelytoiminnalle ja maankaatopaikalle, joiden lupapäätös maksaa tak-
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sanmukaan 1 000 euroa. Hakijalta peritään yhteensä 2 200 euron lupamaksu, joka lisäksi
hakijalle tulee maksettavaksi asian kuuluttamisesta aiheutuvat kulut.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakijalle

Tiedoksi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä

Kontiolahden kunnan ilmoitustaulu
Sanomalehti Karjalainen
Erikseen kuullut kiinteistöt (11 kpl)

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 5.12.2011
·
Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa
yleistä etua (Ysl 96 ja 97 §).
Valitusosoitus on liitteenä.
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LAUSUNTO YMPÄRISTÖ LUPA-ASIASSA: KONTIOLAHDEN KUNTA, SELKIEN KYLÄ,
TILA JUKAJOKI RN:o 45:19

(

Pielis-Invest Oy/Pielisen Betoni Oy hakee lupaa kiviaineksen murskaukseen, louhintaan,
ylijäämämaiden loppusijoittamiselle ja maa-ainesjätteen käsittelylle Kontiolahden kunnan
ympäristölautakunnalta. Lisäksi toimintaan liittyy turpeennostoa. Toimiimoista ainoastaan
murskauslaitos sekä turpeennosto sijoittuvat pohjavesialueelle: Tukhulminlampien vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II).
Pohjaveden suojelu

(_

Murskausta tehdään laitoksella, jonka energialähteenä on polttoöljyllä toimiva aggregaatti.
Murskain kuuluu ilmeisesti luokkaan C. Kevyttä polttoöljyä kuluu vuodessa enintään 40 t ja
voiteluaineita enintään 3 t/v. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan huoltovaunussa, mutta varastoivista määristä ei ole tietoa. Polttoainesäilöt ovat kaksivaippaisia. Alueella toimivien
työkoneiden polttoainehuollosta ei ole hakemuksessa mainintaa. Sosiaalitiloista peräisin
olevat jätevedet johdetaan osin umpisäiliöön ja osin imeytetään turpeeseen tai johdetaan
pohjavesialueen ulkopuolelle. Hakemuksessa on selostus poikkeustilanteisiin varautumisesta. Vuodessa on tarkoitus murskata paikallista kiviainesta korkeintaan 80 000 m3 . Lisäksi
alueelle on tarkoitus tuoda materiaalia kuten asfaltti- ja betonijätettä sekä kantoja
muualta murskattavaksi.

1

Pohjavesialuetietojen mukaan alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää (soraa ja hiekkaa).
Pohjavedenpinnan taso (mpy.) ilmoitetaan, mutta ei sitä paljonko laitoksen ja pohjavedenpinnan väliin jää maa-ainesta. Tietojen mukaan pohjaveden virtaussuunta on itään kohti Jukajokea. Se mihin tieto perustuu jää epäselväksi.
EL Y-keskuksen mielestä öljypohjaisten polttoaineiden käyttöön ja varastointiin liittyvät kysymykset ovat pohjavesien suojelun kannalta oleellisia. Hakijan on selvitettävä kuinka paljon alueella varastoidaan polttoainetta murskausaikana sekä miten työkoneiden polttoainehuolto järjestetään. Lisäksi on selvitettävä kunnolla miten öljyntorjunta toteutetaan. Pelkkä
imeytysturve ja 2-vaippäsäiliöt eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Suurenkaan paastön sattuessa öljytuotteet eivät saa päästä leviämään laajalle ympäristöön. Murskausasemaa ja siihen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 69, 80101 Joensuu

Puh. 020 63 60110
Faksi (013) 123 622
S-posti: kirjaamo. pohjois-karjala@ely-keskus.fi
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liittyvä polttoaineen varastaa saa pitää alueella vain murskausjakson ajan. Öljyntorjuntaan
liittyen on erityisen tärkeää, että pohjavesialuetiedoissa olevat puutteet selvitetään.
EL Y-keskus toteaa myös, että pohjavesialueella saa murskata ainoastaan paikallista kiviainesta. Muun kiviaineksen ja jätteen murskaus pitää sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
Kaikki sosiaalitilojen jätevedet pitää johtaa umpisäiliöön. Toimintakuvauksessa esitelty turpeenostosta saattaa olla vaikutuksia pohjavesialueelle, mikäli suota joudutaan kuivattamaan
nostoa varten. Tällöin saattaa tulla tarve hakea vesilain mukaista lupaa pohjaveden muuttamiseksi. Turvealueelle kaavailtu jätemaiden läjitys ei ole pohjavesialueella mahdollista.
Päästöt ilmaan ja melu

Melu- ja pölyvaikutusten arvioimista vaikeuttaa se, että lupahakemuksessa esitetyt tiedot
ovat useiden kohtien osalta puutteelliset. Lisäselvitystä tarvitaan mm. häiriintyvistä kohteista (vapaa-ajajan asutus, muu asutus), prosessien toimi1masta ja päästöistä ja päästöjen luonteesta, päästöjen leviämisestä ja vaikutuksista, päästöjen ja päästävaikutusten torjunnasta,
parhaan tekniikan soveltamisesta, räjäytystöistä ja niiden ajoituksesta tarkemmin sekä toimintojen ja ympäristön tarkkailusta.
Lupapäätöksessä tulee soveltaa kiven.louhinnalle ja kiven murskaukselle tarkoitettua nk.
Muraus-asetusta (VNA 800/201 0). Vastaavan tasoisia vaatimuksia on mahdollista soveltaa
myös muillekin mukana oleville toiminnoille.
Jätteet ja jätevedet (pintavedet)

Toiminnassa tulee ottaa huomioon, että jäteasfalttimurskeen anunattimainen käyttö on ympäristöluvan varaista toimintaa, joten murskeen saa luovuttaa vain asianmukaisen luvan
omaavalle toimijalle. Sama koskee betoni- ja tiilimursketta sillä erotuksella, että betonimmsketta tai betoni- ja tiilimurskeen seasta, jossa tiilen osuus on korkeinlaan 30 p-% voi
hyödyntää myös VNa 591/2006 mukaisesti tekemällä hyödyntämisestä ilmoituksen EL Y keskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten.
Kaivannaisjätteisiin tulee soveltaa kaivannaisjäteasetuksen asetuksen (379/2008) 4 §:n mukaista jätehuoltosuunnitelmaa.
Jätteiden määrän ja laadun tarkkailu tuulee sisällyttää tarkkailusuwmitelmaan.
Lupahakemukseen tulee sisällyttää selvitys pintavesien johtamisesta ja mahdollisesta käsittelystä.

~

Ahne Wahlgren
1 Yksikön päällikkö, ympäristönsuojeluyksikkö
Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue
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Pielisen Betoni Oy
Ahti Kolehmainen
Leena Kolehmainen

A 5240

31.8.2015
Lähetämme ohessa Pielisen Betoni Oy:n Kontiolahden Kulhon toimipaikan ojavesinäytteen tulokset elokuulta 2015.
Näytteenottohetkellä ojassa ei ollut näkyvää virtaamaa. Ojan vesi oli erittäin hapanta
(pH 4,2) ja lievästi suolapitoista. Vedessä oli lievää sameutta, mutta ei juurikaan kiintoainesta ja hapenkulutus-arvo oli alhainen. Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli lievästi rehevää. Sulfaatti- ja raskasmetallipitoisuudet olivat alhaisia.
Kokonaisuutena ojan vesi vastasi voimakasta happamuutta lukuun ottamatta laadultaan keskimääräistä metsäojan vedenlaatua eikä selviä merkkejä ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta ollut havaittavissa.
SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY

Jukka Hartikainen

Liite

Analyysitulokset

www.ymparistotutkimus.fi

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

Liite 1, sivu 1/2

Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.

Hav.paikka
Syvyys (m)

17.8.2015

5240 / oja 1 Oja 1
Klo 12:30; Näytt.ottaja HT, JM; Ilm.lt. 16 C-ast; Pilv. 4 /8;
oja 1

Lämpöti
oC

9,6

pH

4,2

Sähkönj.
mS/m

8,4

Sameus
FNU

13

K-aine
mg/l

COD-Cr
mg/l O2

BOD7-ATU

mg/l O2

Kok. N
µg/l

Kok. P
µg/l

Sulfaatti
mg/l

Kloridi
mg/l

Kupari
µg/l

Lyijy
µg/l

1,8

130

1,8

890

32

1,3

13

0,82

0,93

Kromi Kadmium
µg/l
µg/l

1,0

0,034

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
5240 / oja 1 = Oja 1
MÄÄRITYKSET
Ilm.lt. = Ilman lämpötila (ast-C)
Pilv. = Pilvisyys (0-8)
Lämpöti = Lämpötila
Lämpöti = Lämpötila
pH = SFS 3021 (15.2.1974), muunneltu
Sähkönj. = SFS-EN 27888 (1994),korj. 25oC, mittaus huon.lämpöt.
Sameus = SFS-EN ISO 7027 (30.6.2000)
K-aine = SFS-EN 872 (2005), suodatin Whatman GF/C
COD-Cr = ISO 15705 (2002), fotometrinen menetelmä
BOD7-ATU = SFS-EN 1899-1 (28.9.1998)
Kok. N = Sisäinen FIA-menetelmä, modif. SFS-EN ISO 11905-1 (301198)
Kok. P = SFS-EN ISO 15681-1 (2005)
Sulfaatti = SFS-EN ISO 10304-1 (2009), ionikromatograf.menetelmä
Kloridi = SFS-EN ISO 10304-1 (2009), ionikromatograf.menetelmä
Kupari = ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005)
Lyijy = ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005)
Kromi = ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005)
Kadmium = ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005)
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.
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Pielisen Betoni Oy
Ahti Kolehmainen
Leena Kolehmainen@pielisenbetoni.fi

A 5240

15.9.2016
Tiedoksi:
Kontiolahden ympäristölautakunta/
Antti Suontama@kontiolahti.fi

Lähetämme ohessa Pielisen Betoni Oy:n Kontiolahden Kulhon toimipaikan ojavesinäytteen tulokset syyskuulta 2016.
Näytteet otettiin ympäristöluvan mukaisesti kahdesta eri havaintopaikasta eli Oja 1
sekä Kaakkurinlampeen laskeva oja. Paikkojen sijainti on esitetty liitekartassa. Oja 1
edustaa maanläjitysalueen lähimpää ojaa, jonne toiminta-alueen vedet kulkeutuvat.
Kaakkurinlampeen laskevasta ojasta otetaan vesinäyte kerran kahdessa vuodessa,
jolla saadaan selville aiheutuuko toiminnasta päästöjä vesistöön.
Näytteenottohetkellä Oja 1:ssä ei ollut näkyvää virtaamaa. Vesi oli erittäin hapanta (pH
4,1) ja lievästi suolapitoista. Vedessä ei ollut sameutta eikä kiintoainesta ja hapenkulutus-arvo oli alhainen. Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli lievästi rehevää. Sulfaatti- ja kloridipitoisuus olivat lievästi koholla.
Kaakkurinlampeen laskevan ojan vedenlaatu oli lievästi parempi kuin Oja 1:ssä, joskin
vesi oli edelleen erittäin hapanta. Sulfaattia ja kloridia vedessä oli vain pieniä määriä.
Näytteenottohetkellä ojan virtaama oli hyvin vähäinen.
Maanläjitysalueen lähimmän ojan vedenlaatu oli nyt samaa tasoa kuin edellisellä näytekerralla elokuussa 2015. Kokonaisuutena ojan vesi vastasi voimakasta happamuutta
lukuun ottamatta laadultaan keskimääräistä metsäojan vedenlaatua eikä selviä merkkejä ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta ollut havaittavissa. Kaakkurinlampeen laskevan ojan kautta ei aiheutunut merkittävää kuormitusta alapuoliseen lampeen.

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY

Jukka Hartikainen

Liite

Kartta havaintopaikoista
Analyysitulokset

www.ymparistotutkimus.fi

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kartta 1. Havaintopaikkojen sijainti

www.ymparistotutkimus.fi

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia
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Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.

Hav.paikka
Syvyys (m)

6.9.2016

5240 / oja 1 Oja 1
Klo 8:20; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen, Hannu Tarnanen; Ilm.lt. 4 C-ast; Pilv. 3 /8;
0,1

6.9.2016

Lämpöti
oC

7,2

pH

4,1

Sähkönj.
mS/m

11

Sameus
FNU

0,44

K-aine
mg/l

<1

COD-Cr BOD7-ATU
mg/l O2 mg/l O2

90

Kok. N
µg/l

Kok. P
µg/l

Sulfaatti
mg/l

Kloridi
mg/l

1,9

680

17

10

14

1,7

830

16

1,7

1,8

5240 / Kaak Kaakkurinlammen laskuoja
Klo 8:45; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen, Hannu Tarnanen; Ilm.lt. 4 C-ast; Pilv. 3 /8;
0,1

8,1

4,0

7,1

0,38

<1

150

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
5240 / Kaak = Kaakkurinlammen laskuoja
5240 / oja 1 = Oja 1
MÄÄRITYKSET
Ilm.lt. = Ilman lämpötila (ast-C)
Pilv. = Pilvisyys (0-8)
Lämpöti = Lämpötila
Lämpöti = Lämpötila
pH = SFS 3021 (1979), muunneltu
Sähkönj. = SFS-EN 27888 (1994), korj. 25°C, mittaus huoneen lämpöt.
Sameus = SFS-EN ISO 7027 (2000)
K-aine = SFS-EN 872 (2005), suodatin Whatman GF/C
COD-Cr = ISO 15705 (2002), fotometrinen menetelmä
BOD7-ATU = SFS-EN 1899-1 (1998), kumottu SFS-EN 25814 (1993)
Kok. N = Sis. FIA-menetelmä LA60, perustuu SFS-EN ISO 11905-1 (1998)
Kok. P = Sis. FIA-menetelmä LA65, perustuu SFS-EN ISO 15681-1 (2005)
Sulfaatti = SFS-EN ISO 10304-1 (2009), ionikromatografia
Kloridi = SFS-EN ISO 10304-1 (2009), ionikromatografia
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.
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Pielisen Betoni Oy
Ahti Kolehmainen
Leena Kolehmainen@pielisenbetoni.fi

A 5240

2.10.2017
Tiedoksi:
Kontiolahden ympäristölautakunta/
Antti Suontama@kontiolahti.fi

Lähetämme ohessa Pielisen Betoni Oy:n Kontiolahden Kulhon toimipaikan ojavesinäytteen tulokset syyskuulta 2017.
Vuonna 2017 vuorossa oli vain havaintopaikasta Oja 1 otettava näyte. Kaakkurinlampeen laskevasta ojasta näytteet otetaan vain joka toinen vuosi (parilliset vuodet). Paikkojen sijainti on esitetty liitekartassa. Oja 1 edustaa maanläjitysalueen lähimpää ojaa,
jonne toiminta-alueen vedet kulkeutuvat.
Näytteenottohetkellä Oja 1:ssä virtaama oli vähäinen (noin 0,5 l/s). Vesi oli erittäin hapanta (pH 4,1) ja vain lievästi suolapitoista. Kiintoainepitoisuus oli alhainen ja vesi oli
lievästi samentunutta. Hapenkulutus-arvo oli alhainen. Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella vesi oli lievästi rehevää, mutta kokonaistyppipitoisuus oli selvästi koholla. Sulfaatti- ja kloridipitoisuudet olivat alhaisia.
Maanläjitysalueen lähimmän ojan vedenlaatu vastasi voimakasta happamuutta ja typpipitoisuutta lukuun ottamatta laadultaan keskimääräistä metsäojan vedenlaatua. Kohonnut kokonaistyppipitoisuus viittasi kuitenkin mahdollisen ulkopuolisen kuormituksen
vaikutukseen.
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Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.

Hav.paikka
Syvyys (m)

11.9.2017

5240 / oja 1 Oja 1 Kok.syv. 0,20 m; Jää 0 cm; Lumi 0 cm;
Klo 12:30; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 270 ast.; Virt ~0,5 l/s;
0,1

Lämpöti
oC

9,7

pH

4,1

Sähkönj.
mS/m

5,5

Sameus
FNU

3,6

K-aine
mg/l

<1

COD-Cr BOD7-ATU
mg/l O2 mg/l O2

160

1,8

Kok. N
µg/l

1000

Kok. P
µg/l

23

Sulfaatti
mg/l

Kloridi
mg/l

1,8

0,89

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
5240 / oja 1 = Oja 1
MÄÄRITYKSET
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (m)
Ilm.lt. = Ilman lämpötila (ast-C)
Pilv. = Pilvisyys (0-8)
Tuulnop. = Tuulen nopeus (m/s)
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (ast.)
Jää = Jään paksuus (cm)
Lumi = Lumen paksuus (cm)
Virt =
Lämpöti = Lämpötila
Lämpöti = Lämpötila
pH = SFS 3021 (1979), muunneltu
Sähkönj. = SFS-EN 27888 (1994), korj. 25°C, mittaus huoneen lämpöt.
Sameus = SFS-EN ISO 7027 (2000)
K-aine = SFS-EN 872 (2005), suodatin Whatman GF/C
COD-Cr = ISO 15705 (2002), fotometrinen menetelmä
BOD7-ATU = SFS-EN 1899-1 (1998), kumottu SFS-EN 25814 (1993)
Kok. N = SFS-EN ISO 29441:2010, CFA -menetelmä
Kok. P = SFS-EN ISO 15681-2 (2003), CFA -menetelmä
Sulfaatti = SFS-EN ISO 10304-1 (2009), ionikromatografia
Kloridi = SFS-EN ISO 10304-1 (2009), ionikromatografia
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.

Liite 1, sivu 2/2

Pielisen Betoni Oy
Ahti Kolehmainen
Leena Kolehmainen@pielisenbetoni.fi

A 5240

31.8.2018
Tiedoksi:
Kontiolahden ympäristölautakunta/
Antti Suontama@kontiolahti.fi

Lähetämme ohessa Pielisen Betoni Oy:n Kontiolahden Kulhon toimipaikan ojavesinäytteen tulokset syyskuulta 2018.
Vuonna 2018 vuorossa oli havaintopaikasta Oja 1 sekä Kaakkurinlampeen laskevasta
ojasta otettavat näytteet (parilliset vuodet). Paikkojen sijainti on esitetty liitekartassa.
Oja 1 edustaa maanläjitysalueen lähimpää ojaa, jonne toiminta-alueen vedet kulkeutuvat.
Oja 1:ssä vesi oli erittäin hapanta (pH 4,0) ja suolapitoista. Vedessä ei ollut sameutta
ja kiintoainepitoisuus oli alhainen, samoin hapenkulutus oli melko vähäistä. Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella vesi oli lievästi rehevää ja kokonaistyppipitoisuus oli tyypillisellä metsäojan tasolla. Sulfaatti- ja kloridipitoisuudet olivat lievästi koholla.
Kaakkurinlammen laskuojassa Oja 1:n alapuolella vesi oli pääsääntöisesti hieman parempilaatuista kuin Oja 1:ssä, joskin oli edelleen hyvin hapanta ja lievästi suolapitoista.
Sulfaatti- ja kloridipitoisuudet olivat alempia kuin ylemmässä ojassa.
Maanläjitysalueen lähimmän ojan vedenlaatu vastasi voimakasta happamuutta ja lievästi kohonnutta sulfaatti- ja kloridipitoisuutta lukuun ottamatta laadultaan keskimääräistä metsäojan vedenlaatua.
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SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia
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Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.

Hav.paikka
Syvyys (m)

13.8.2018

5240 / oja 1 Oja 1
Klo 10:30; Näytt.ottaja Santeri Rautio; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 7 /8;
0,1

13.8.2018

Lämpöti
oC

13,2

pH

4,0

Sähkönj.
mS/m

12

Sameus
FNU

K-aine
mg/l

1,3

COD-Cr BOD7-ATU
mg/l O2 mg/l O2

Kok. N
µg/l

Kok. P
µg/l

Sulfaatti
mg/l

Kloridi
mg/l

<1

97

2,1

760

29

15

11

<1

120

1,7

850

23

6,8

4,7

5240 / Kaak Kaakkurinlammen laskuoja
Klo 10:30; Näytt.ottaja Santeri Rautio; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 7 /8;
0,1

13,7

4,0

7,7

1,0

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
5240 / Kaak = Kaakkurinlammen laskuoja
5240 / oja 1 = Oja 1
MÄÄRITYKSET
Ilm.lt. = Ilman lämpötila (Ilman lämpötila (ast-C))
Pilv. = Pilvisyys (Pilvisyys (0-8))
Lämpöti = Lämpötila (Lämpötila)
pH = pH (SFS 3021:1979)
Sähkönj. = *Sähkönjohtokyky (SFS-EN 27888:1994)
Sameus = *Sameus (SFS-EN 7027:2000)
K-aine = *Kiintoaine (SFS-EN 872:2005, GF/C-suodatus)
COD-Cr = COD-Cr, dikromaattihapenkulutu (ISO 15705:2002)
BOD7-ATU = *BOD7-ATU (Sis.menet.LA02, SFS-EN 1899-1:1988,kumottu SFS-EN 25814:1993)
Kok. N = *Kokonaistyppi, FIA (Sis. menetelmä LA60, kolorimetrinen, FIA-analysaattori)
Kok. P = *Kokonaisfosfori, FIA (Sis. menetelmä LA65, kolorimetrinen, FIA-analysaattori)
Sulfaatti = Sulfaatti (SFS-EN ISO 10304-1:2009)
Kloridi = Kloridi, Ionikromotagrafinen m (SFS-EN ISO 10304-1:2009)
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.
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Pielisen Betoni Oy
Ahti Kolehmainen
Leena Kolehmainen@pielisenbetoni.fi

A 5240

1.11.2019
Tiedoksi:
Kontiolahden ympäristölautakunta/
Antti Suontama@kontiolahti.fi

Lähetämme ohessa Pielisen Betoni Oy:n Kontiolahden Kulhon toimipaikan ojavesinäytteen tulokset lokakuulta 2019.
Vuonna 2019 vuorossa oli havaintopaikasta Oja 1 otettavat näytteet (parittomat vuodet). Näytepaikkojen sijainti on esitetty liitekartassa. Oja 1 edustaa maanläjitysalueen
lähimpää ojaa, jonne toiminta-alueen vedet kulkeutuvat.
Oja 1:n vesi oli edellisvuoden tapaan erittäin hapanta (pH 4,1). Edellisestä vuodesta
poiketen selvää suolapitoisuuden kasvua ei havaittu ja veden sähkönjohtavuus sekä
kloridipitoisuus olivat melko alhaisia. Vedessä ei ollut sameutta ja kiintoainepitoisuus
oli alhainen, samoin hapenkulutus oli melko vähäistä. Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella vesi oli lievästi rehevää mutta kokonaistyppipitoisuus oli koholla. Sulfaattipitoisuus oli alhainen.
Maanläjitysalueen lähimmän ojan vedenlaatu vastasi voimakasta happamuutta kohonnutta typpipitoisuutta lukuun ottamatta laadultaan keskimääräistä metsäojan vedenlaatua.
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SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia
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Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.

Hav.paikka
Syvyys (m)

Lämpöti
ºC

pH

Sähkönj.
mS/m

Sameus
FNU

K-aine
mg/l

COD-Cr BOD7-ATU
mg/l O2 mg/l O2

Kok. N
µg/l

Kok. P
µg/l

Sulfaatti
mg/l

Kloridi
mg/l

1000

21

2,6

1,5

15.10.2019 5240 / oja 1 Oja 1
Klo 13:15; Näytt.ottaja SaRa; Ilm.lt. 4 C-ast; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. 270 ast.;
0,1

5,2

4,1

5,1

2,3

<1

160

1,7

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
5240 / oja 1 = Oja 1
MÄÄRITYKSET
Ilm.lt. = Ilman lämpötila (Ilman lämpötila (ast-C))
Pilv. = Pilvisyys (Pilvisyys (0-8))
Tuulnop. = Tuulen nopeus (Tuulen nopeus (m/s))
Tuulsuunt. = Tuulen suunta (Tuulen suunta (ast.))
Lämpöti = Lämpötila (Lämpötila)
Lämpöti = Lämpötila (Lämpötila)
pH = pH (SFS 3021:1979)
Sähkönj. = *Sähkönjohtokyky (SFS-EN 27888:1994)
Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
K-aine = *Kiintoaine (SFS-EN 872:2005, GF/C-suodatus)
COD-Cr = COD-Cr, dikromaattihapenkulutu (ISO 15705:2002)
BOD7-ATU = *BOD7-ATU (Sis.menet.LA02, SFS-EN 1899-1:1988,kumottu SFS-EN 25814:1993)
Kok. N = *Kokonaistyppi, Skalar ( ISO 29441:2010, CFA-analysaattori)
Kok. P = *Kokonaisfosfori, Skalar (ISO 15681-2:2003, CFA-analysaattori)
Sulfaatti = *Sulfaatti (SFS-EN ISO 10304-1 (2009))
Kloridi = *Kloridi (SFS-EN ISO 10304-1 (2009))
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.
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LIITE 9B
PIELISEN BETONI OY
Ahti Kolehmainen
puh.0400 173 934
Tehdastie 12
81750 PANKAKOSKI

2010 -

Maa-ainesottoalue

Jukajoki, Kontiolahti

Pohjaveden korkeudet 1/4 vuosittain
2010
P 1/10
P 2/10
2011
P 1/10
P 2/10
2012
P 1/10
P 2/10
2013
P 1/10
P 2/10
2014
P 1/10
P 2/10
2015
P 1/10
P 2/10
2016
P 1/10
P 2/10
2017
P 1/10
P 2/10
2018
P 1/10
P 2/10
2019
P 1/10
P 2/10
2020
P 1/10
P 2/10

MAALLIS

KESÄ

MAALLIS
98,03
98,04
MAALLIS
98,18
98,17
MAALLIS
98,18
98,12
MAALLIS
98,53
98,47
MAALLIS
98,38
98,37
MAALLIS
98,38
98,32
MAALLIS
MAALLIS
98,53
98,52
MAALLIS
99,43
99,35
MAALLIS

KESÄ
98,58
98,56
KESÄ
98,83
98,8
KESÄ
98,56
98,5
KESÄ
98,48
98,42
KESÄ

KESÄ
98,53
98,47
KESÄ
98,93
98,87
KESÄ
98,73
98,72
KESÄ
98,84
98,8
KESÄ

SYYS
98,36
98,34
SYYS
98,38
98,37
SYYS
98,88
98,87
SYYS
98,38
98,34
SYYS
98,48
98,22
SYYS
98,43
98,37
SYYS
98,38
98,32
SYYS
98,43
98,37
SYYS
98,38
98,32
SYYS
98,23
98,22
SYYS

JOULU
98,38
98,32
JOULU
98,53
98,49
JOULU
98,98
98,92
JOULU
98,75
98,68
JOULU
98,43
98,37
JOULU
98,68
98,62
JOULU
98,53
98,47
JOULU
98,53
98,52
JOULU
98,48
98,42
JOULU
98,58
98,52
JOULU

Lähetetään ilmoitus vuosittain Kontiolahden kuntaan
Ympäristönsuojelusihteeri
Antti Suontama
Puh. 050 428 5123

Putkenpään korot
104,08
105,22
Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

Putkenpään korot

N60

LAUSUNTO
22.4.2020

Pielisen Betoni Oy
Ahti Kolehmainen
Leena Kolehmainen@pielisenbetoni.fi

5240

Pielisen Betoni Oy:n Jukajoen ottamisalueen pohjavesitutkimuksen tulokset maaliskuulta 2020.
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n näytteenottaja otti Pielisen Betoni Oy:n Jukajoen ottamisalueella sijaitsevista pohjavesiputkista P1/10 ja P2/10 näytteet 31.3.2020.
P1/10 on etelänpuoleinen ja P2/10 pohjoisenpuoleinen putki, tarkemmin putkien sijainti
on esitetty liitteenä olevassa maastokartassa. Putket ovat Destian asentamia muovisia
putkia vuodelta 2010. Molemmista näyteputkista pumpattiin ennen näytteenottoa noin
100 litraa vettä. Mineraaliöljynäyte otettiin ennen tyhjennyspumppausta. Ennen pumppausta vesi putkessa P1 oli harmaan sameaa ja putkessa P2 ruskean sameaa mutta
kirkastui molemmissa pumppauksen aikana. Analyysitulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä.
Happipitoisuus oli molemmissa putkissa hyvä. Vesi oli erittäin hapanta (pH 4,6-5,4) ja
putkessa P1 lievästi humusleimaista. Vierasta hajua näytteissä ei havaittu, makua ei
määritetty koska vedenlaadusta ei ollut etukäteen tietoa. Sulfaatteja esiintyi molemmissa näytteissä runsaasti mutta kloridipitoisuus oli alhainen. Veden rautapitoisuus oli
alhainen, mutta mangaania esiintyi putkessa P1 runsaasti, putkessa P2 vain pieniä
määriä. Muiden alkuaineiden osalta putken P1 pitoisuudet olivat voimakkaasti koholla
erityisesti koboltin, kuparin, kadmiumin, sinkin ja nikkelin osalta ylittäen pohjaveden
ympäristölaatunormin selvästi. Putkessa P2 pitoisuudet olivat hieman alempia mutta
ympäristölaatunormi ylittyi kadmiumin, nikkelin ja sinkin osalta. Mineraaliöljyä ei esiintynyt kummassakaan näyteputkessa.
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Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.
31.3.2020

Hav.paikka
Syvyys (m)

Happi
mg/l

Happi%
Kyll %

pH

Alkalinit.
mmol/l

Sähkönj.
mS/m

Väriluku
mg/l Pt

Sameus
FNU

COD-Mn
mg/l O2

kovuus
mmol/l

Kalsium
mg/l

Magnesium

mg/l

Sulfaatti
mg/l

4,6

<0,02

80

17

2,5

0,71

3,5

100

22

5,4

0,054

42

<5

1,5

<0,5

1,8

45

15

Kloridi
mg/l

Haju

NO3-N
µg/l

400

0,61 Ei todettu

640

180

1,00 Ei todettu

960

5240 / putki P1 Pohjavesiputki P1/10
Klo 13:35; Näytt.ottaja SaRa; Vesipinta 5,06 m;
pohjavesiputki

31.3.2020

Lämpöti
ºC

2,8

10,1

74

5240 / putki P2 Pohjavesiputki P2/10
Klo 14:05; Näytt.ottaja SaRa; Vesipinta 6,26 m;
pohjavesiputki

5,5

10,3

82

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia
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Pielisen Betoni Oy Kulho (5240)
Pvm.
31.3.2020

Hav.paikka
Syvyys (m)

Lyijy liuk Kupari liu
µg/l
µg/l

Cd liuk
µg/l

Arsee liuk

µg/l

0,54

5,5

11

1200

0,069

1,5

1,2

240

Kromi liuk

µg/l

Sinkki liu Uraani liu
µg/l
µg/l

Ni liuk
µg/l

Se liuk
µg/l

Mn liuk
µg/l

Rauta liuk

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

mg/l

1,4

3800

6,1

5000

49

0,070

<0,05

<0,05

<0,05

0,10

1400

1,2

13

15

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Vanad liuk ÖljyC21-40 ÖljyC10-21 ÖljyC10-40

5240 / putki P1 Pohjavesiputki P1/10
Klo 13:35; Näytt.ottaja SaRa; Vesipinta 5,06 m;
pohjavesiputki

31.3.2020

Co liuk
µg/l

470

0,37

140

5240 / putki P2 Pohjavesiputki P2/10
Klo 14:05; Näytt.ottaja SaRa; Vesipinta 6,26 m;
pohjavesiputki

2,0

<0,05

3,8

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Tutkimustuloksia

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ
HAVAINTOPAIKAT
5240 / putki P1 = Pohjavesiputki P1/10
5240 / putki P2 = Pohjavesiputki P2/10
MÄÄRITYKSET
Vesipinta = Putken/kaivon vesipinta (Vesipinnan etäisyys putken yläreunasta (m))
lt.ilma = Lämpötila, ilman ()
Lämpöti = Lämpötila (Lämpötila)
Lämpöti = Lämpötila, veden (Lämpötila)
Happi = Happi, Metrohm titraattori (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (Kyllästys% (laskennallinen))
pH = pH (SFS 3021:1979)
Alkalinit. = *Alkaliniteetti (Sisäinen menetelmä LA06b, potentiometrinen titraus)
Sähkönj. = *Sähkönjohtokyky (SFS-EN 27888:1994)
Väriluku = Värimääritys, FIA-menetelmä (SFS-EN 7887:2012, osa 6, spektrof., FIA-analysaattori)
Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
COD-Mn = *Kemiallinen hapenkulutus (COD-Mn) (SFS 3036:1981)
kovuus = *Kokonaiskovuus (Ca + Mg) (ICP-OES, SFS-EN ISO 11885 (2009))
Kalsium = *Kalsium ICP-OES (ICP-OES, SFS-EN ISO 11885 (2009))
Magnesium = *Magnesium ICP-OES (ICP-OES, SFS-EN ISO 11885 (2009))
Sulfaatti = *Sulfaatti (SFS-EN ISO 10304-1 (2009))
Kloridi = *Kloridi (SFS-EN ISO 10304-1 (2009))
Haju = Haju (Alustava haju)
Ei todettu = Ei todettu
NO3-N = *Nitraattityppi, Skalar (SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori)
Co liuk = *Koboltti ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Lyijy liuk = *Lyijy ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Kupari liu = *Kupari ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Kromi liuk = *Kromi ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Cd liuk = *Kadmium ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Arsee liuk = *Arseeni ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Sinkki liu = *Sinkki ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Uraani liu = *Uraani ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod)
Ni liuk = *Nikkeli ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Se liuk = *Seleeni ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Mn liuk = *Mangaani ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
Rauta liuk = *Rauta ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod)
Vanad liuk = *Vanadiini ICP-MS, liukoinen (ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016), suod.)
ÖljyC21-40 = Öljyhiilivetyjakeet C21-C40, KVVY (Katso liite)
ÖljyC10-21 = Öljyhiilivetyjakeet C10-C21, KVVY (Katso liite)
ÖljyC10-40 = Öljyhiilivetyjakeet C10-C40, KVVY (Katso liite)
MUITA MERKINTÖJÄ
P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.
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LINNUSTOSELVITYS
PIELIS-INVEST OY/ PIELISEN BETONI OY:N
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUSALUEELLA
SELKIELLÄ
TOIMI –ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

HEINÄKUU 2011
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1. Johdanto
Tämän linnustoselvityksen tavoitteena on antaa riittävä kokonaiskuva selvitysalueen
linnustosta Pielis Invest Oy / Pielisen betoni Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemusta
varten. Selvityksen maastotyön on tehnyt Heikki Pönkkä. Raportin ovat kirjoittaneet
yhteistyössä Helena Haakana ja Heikki Pönkkä. Kuvat on ottanut Heikki Pönkkä.

2. Selvitysalue ja –menetelmät
Selvitysalue sijoittuu kantatien 74 (Joensuu-Ilomantsi tie) ja Kaakkurinsuon väliselle alueelle
(Kartta 1).
Alueen linnustoa selvitettiin maastokartoituksin touko- ja kesäkuussa 2011. Alue kierrettiin
kattavasti ja selvitystä kohdennettiin maankäyttösuunnitelmat huomioiden läjitysalueelle,
louhinta-alueelle ja lampialueelle. Touko-kesäkuun vaihteessa tehtiin kohteelle kaksi
maastokäyntiä, jolloin tarkastettiin Kaakkurinlammen (Kuva 1) ja Pieni-Kaakkurin (Kuva 2)
pesimälinnustoa. Tarkoituksena oli havainnoida lähinnä kuikan ja kaakkurin mahdollista
pesintää. Lampialueet, läheiset suoalueet ja toimenpidealueet kartoitettiin lisäksi vielä
18.6.2011 hyvissä sääolosuhteissa.

Sivu 2
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Kartta 1. Selvitysalue sekä suunnitellut louhinta- ja läjitysalueet Selkien
Kaakkurilammen alueella.

Sivu 3
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Kuva 1. Kaakkurinlampi.

Kuva 2. Pieni-Kaakkuri.

Sivu 4
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3. Tulokset
Yleistä
Selvitysalueella esiintyy lukumääräisesti suhteellisen vähän lintuja. Lajisto on varsin
tyypillistä kyseisille elinympäristöille. Yllättävää oli se, että lampialueilla ei tavattu yhtään
vesilintuja (sorsat, kuikka, kaakkuri). Alueelle sijoittuvat ojitetut ja metsittyneet suot ovat
tyypillisesti hyvin lintuköyhiä. Paikoin selvitysalueella on monelle lintulajille sopivaa
elinympäristöä, lähinnä lampiin rajoittuvia rantametsiä, joiden valtalajina on koivu (Kuvat 3
ja 4).

Kuva 3. Lampien välistä koivu-mäntymetsää.

Alueella tavatut lintulajit
Uhanalaiset lintulajit (Rassi ym. 2010).
Äärimmäisen uhanalaiset (CR): Ei tavattu
Erittäin uhanalaiset (EN): Ei tavattu
Vaarantuneet (VU): Ei tavattu

Sivu 5
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Silmälläpidettävät (NT):
Metso
Alueellisesti uhanalaiset (Eteläboreaalinen vyöhyke, Järvi-Suomi): Ei tavattu
Lintudirektiivi liitteen I lajit (Lintudirektiivi 79/409/ETY)
Metso, palokärki
Muut lajit
Kalalokki, käki, käpytikka, räkättirastas, punakylkirastas, laulurastas, kulorastas, peippo,
vihervarpunen, metsäkirvinen, rautiainen, punarinta, harmaasieppo, pajulintu, hömötiainen,
töyhtötiainen, hernekerttu, närhi

Kuva 4. Kaakkurilammen itärannan koivikkoa.

Sivu 6
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4. Johtopäätökset ja suositukset
Lintujen elinympäristönä
rantametsineen.

selvitysalueen

arvokkain

alue

muodostuu

lampialueista

Suunniteltu läjitysalue (Kuva 5) on hyvin lintuköyhää. Louhinta-alue (Kuva 6) on ainakin
pääosin raivattu, eikä sillä ole enää linnustollista merkitystä. Voidaan todeta, että
suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittävää haittaa alueen linnustolle. Linnustolle
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi tulisi läjitysalueen ja Pieni Kaakkurin väliin jättää
mahdollisimman leveä metsäinen suojavyöhyke. Läjitysalueen länsipuolella sijaitseva
ojittamaton suo (Kuva 7) tulisi myös huomioida riittävällä metsäisellä suojavyöhykkeellä.
Lampialueiden ja länsipuolen suon vesitalouteen on myös kiinnitettävä riittävää huomiota.
Riittävän pesimärauhan myötä Kaakkurilampi on hyvin potentiaalinen pesimäympäristö
kuikalle ja kaakkurille.

Kuva 5. Suunniteltu läjitysalue.

Sivu 7
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Kuva 6. Suunniteltu louhinta-alue.

Kuva 7. Läjitysalueen länsipuolen ojittamatonta suota.

Sivu 8
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Linnustoa kartoitettiin myös Kaakkurinsuolla. Suoalue on ojitettu ja osin voimakkaasti
metsittynyt (Kuva 8). Suolla ei tavattu merkittäviä lintulajeja. Suon lajistoon kuuluvat muun
muassa harmaasieppo, töyhtötiainen ja metsäkirvinen.
Kuva 8. Kaakkurinsuo.

Lähteet
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010. Suomen lajien
uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Erillisjulkaisu. Ympäristöministeriö ja Suomen
ympäristökeskus.

TOIMI –ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta
Kolmikanta 15
83130 Salokylä
www.osuuskuntatoimi.fi
helena.haakana@osuuskuntatoimi.fi
p. 040 822 0819
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YKSINKERTAISTETTU PETROGRAFINEN KUVAUS
Standardi SFS-EN 932-3 + A1

Kalliomurske
Juukajoki, Kontiolahti, Joensuu

! Tutkimusraportin saa kopioida tai toimittaa kolmannelle osapuolelle vain kokonaisuudessaan
! GTK vastaa omalta osaltaan raportin luottamuksellisuudesta eikä luovuta siinä olevia
tietoja kolmannelle osapuolelle ilman tilaajaosapuolen suostumusta
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SFS-EN-932-3 + A1, Juukajoki, Kontiolahti, Joensuu

Näytetiedot
Tutkittu kiviaines:
Paikka:
Kunta:
Testin tilaaja:
Näytteen toimitti:
Näytteen määrä:
Kiviainestyyppi:
Raekokolajite:
Testauspäivämäärä:
Testin tekijä:

Kiilleliuske
Juukajoki, Kontiolahti
Joensuu
Pielisen Betoni Oy
Pielisen Betoni Oy
KaM
32/64
07.04.2020
Geologian tutkimuskeskus

Geologi Heikki Pirinen
PL 1237
70211 Kuopio

Kiilleliuske
70 %

Kvartsikiven ja
kiilleliuskeen
muodostama
sekakivi
17 %

Kvartsikivi
13 %

Tutkittu näyte, sekä kivilajien määräosuudet. Mittakaavan pituus 30 cm.

3
SFS-EN-932-3 + A1, Juukajoki, Kontiolahti, Joensuu

Juukajoki, Kontiolahti, Joensuu
Yksinkertaistettu petrografinen kuvaus
(SFS-EN-932-3+A1)
TULOKSET

Tutkittu näyte (KaM, Juukajoki, Kontiolahti, Joensuu) koostuu murtopintaisista
kalliomurskerakeista. Näyterakeet ovat pääasiassa litistyneitä ja pitkänomaisia.
Näytteen yleisväri on tumman harmaa. Näyte ei sisällä merkittäviä määriä
orgaanista ainesta, karbonaatteja tai sulfaatteja. Magneettikiisua ja rikkikiisua
on näytteessä enintään 0,1 %. Magneettikiisu on rapautumisherkkä
kiisumineraali. Liuskeisen rakenteen ja mineraalikoostumuksen perusteella
tutkittu näyte on jossain määrin rapautumisherkkä. Kiilteen kokonaismäärä
näytteessä on n. 55 %. Tutkitun näytteen keskimääräinen mineraaliraekoko on
n. 0,15 mm ja näyte on tasalaatuinen.

50 x suurennettu ohuthiekuva näytteestä. Pintavalo. Suurin osa vaaleina
erottuvista, valoa heijastavista mineraalirakeista on ilmeniittiä (FeTiO3).
Kuvassa näkyy yksittäisiä magneettikiisurakeita (Fe0,83-1S).

4
SFS-EN-932-3 + A1, Juukajoki, Kontiolahti, Joensuu

Tutkittu näyte koostuu kolmesta kivilajista; tumman harmaasta pienirakeisesta
kiilleliuskeesta (70 %), tumman harmaasta, pieni-keskirakeisesta kiilleliuskeen
ja kvartsikiven seoksesta (17 %) ja harmaasta keskirakeisesta kvartsikivestä (13
%). Pääkivilajin, tumman harmaan kiilleliuskeen mineraalikoostumus on
seuraava: biotiittia (71 %), kvartsia (19 %), maasälpää (8 %), grafiittia (1 %),
muskoviittia (0,7 %), ilmeniittiä (0,3 %), magneettikiisua (< 0,1 %) ja
rikkikiisua (< 0,1 %). Näytteen mineraalikoostumus ja rakenne tutkittiin
polarisaatiomikroskoopilla ohuthieestä.
SOVELTUVUUS

Petrografisen tutkimuksen perusteella näytteen edustama kiviaines soveltuu
käytettäväksi rakennuskohteissa, joissa kiviaineksilta ei edellytetä erityistä
kulutus tai rapautumiskestävyyttä. Näytteen edustama kiviaines soveltuu mm.
massatäyttöihin, salaojasoraksi ja sorateiden kulutuskerrokseen. Näytteen
edustama kiviaines ei sovellu mm. maa-, vesi- ja tierakentamisen sitomattomiin
kerrosrakenteisiin, asfalttipäällysteisiin eikä raidesepeliksi.
Tulokset koskevat ensisijaisesti tutkittua näytettä, eivätkä välttämättä vastaa
muita samasta esiintymästä otettuja näytteitä.

VIITTEET

SFS-EN-932-3+A1
SFS-EN 13043
PANK 2011
SFS-EN 13450
SFS-EN 13242

SFS 7005
SFS-EN 12620
By 43
INFRARYL (2013)

Yksinkertaistettu petrografinen kuvaus
Asfalttikiviainekset
Asfalttinormit
Raidesepelikiviainekset, kansallinen soveltamisohje
Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti sidottuihin
materiaaleihin maa- ja vesirakentamisessa sekä
tienrakenteissa
Standardin SFS-EN-13450 kansallinen soveltamisohje
Betonikiviainekset
Betonin kiviainekset, kansallinen ohje
Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2 väylät
ja alueet

Pielisen BetoniOY
Tehdastie 12
81750 LIEKSA

YKSINKERTAISTETTU PETROGRAFINEN KUVAUS
Standardi SFS-EN 932-3

+

A1'

Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus

:

Yl<sinkertaistetun petrografrsen kuv aul<sen meneftely ja terminologia

Kalliondyte
Jukaj oki, Kontiolahti' Joensuu

SFS-EN-932-3 + A1, Jukajoki, Kontiolahti, Joensuu

Tesniapatti
Tutkittu kiviaines:
Paikka:
Kunta:
Testin tilaaja:
Nflytteen toimitti:
N?iytteen

Kiilleliuske
Jukajoki

Kontiolahti, Joensuu
Pielisen Betoni Oy

GTK

mti[rii:

Kiviainestyyppi:
Raekokolajite:
Testauspiiiviimiiiirii
Testin tekijii:

15 kg

Kallion?iyte
:

1.11.2010

Geologian tutkimuskeskus

illrrh%
Geologi Akseli Torppa
PL7237
70211 Kuopio

. GEOLOGIGAL SURVEY OF FINL,AHD
PL/ PB / P.O. Bu 77
PL/ PB / P.O' Bc97
PL / PB / P.O' Bor 1237
PL / PB / P.O. Bot95
FI-02151 Espoo, Binland FI-70211 Kuopiq Finland FI.67l0l lblLolar Finland FI-96101 Rovanicrri' Finland
TeL+35E205s0 ll
Tu.+35E20550 ll
Tel.+3582055011 Td+35E205s0 ll
F{r+35820550 14
Fax+tit20 550 52$,
Fax+35t20 550 12
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Y-tsnnu! / FO-numoer / Busincss ID: 02#680-7 . wwwgtl'fi
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r

GEOLOGI€I(A FOR8KIIINGSCEinTALEN

SFS-EN-932-3 + A1, Jukajoki, Kontiolahti, Joensuu

YLEISTA

Testausmenetelma noudattaa standardia SFS-EN-932-3 + Al yksinkertaistettu petrografinen kuvaus.
Testitulokset pliteviit ensisijaisesti tutkitulle nlytteelle eiv[tkii viilttimtttl
vastaa muita samasta esiintymlstii otettuja niytteitl.
Testituloksen (s. 4) saa kopioida ainoastaan kokonaisuudessaan.

TESTIN SUORITUS

Niiyte tutkittiin steromikroskoopilla (40x) sekii kovametallimetallipiikillii
raaputtamalla. Kabonaattimineralien tunnistamiseen kiiytettiin laimennettua
suolahappoa (5 7o HCI). Karbonaattimineraaleja ei havaittu.

NAYTEKUVAUS

Tutkittu niiyte on voimakkaasti suuntautunut, musta kiilleliuske, jossa on
I-2 cm leveitii valkoisia kvartsisuonia (kuva 1). N2iytteen
mineraaliraekoko on raportissa ilmoitettu klytt[en seuraavaa jakoa:

paikoin

>5 mm
1-5 mm
Keskirakeinen
<1 mm
Hienorakeinen
Lasinen (afaniittinen) mineraalit eivlt ole paljain silmin erotettavissa
Karkearakeinen

Kuva

1.

Edustava nZiyte. Kiilleliuske, Jukajoki.
Mittakaavan pituus 30 cm.

SFS-EN-932-3 + A1, Jukajoki, Kontiolahti, Joensuu

Kruikifanaus

Tutkittu niiyte on kiilleliusketta (98

Vo), minkfl lisiiksi niiytteessii on hieman kvafislklea (2 Vo).
Vlihiiisen mtiiriin vuoksi kvartsikiven ominaisuuksilla ei ole merkitystzi kiviaineksen laadun kannalta.

PAAMINERAALIT:

mineraali
vriri
koko
miirirtiosuus (til-Vo)

(kiille)
Musta
0,1-0,5 mm
47 Vo

mineraali
vciri
koko
mcirirriosuus (til-%o)

Harmaa. vihertiivii

mineraali
vdri
koko
mriciriiosuus (til-Vo)
Muut

mineraalit:

Tekstuuri:

Biotiitti

V?irit6n, valkoinen

0,1-0,5 mm

l0

7o

Plagioklaasi (maasiilpl)
0,1-0,5 mm
13

Vo

Kvartsi
Valkoinen, viiritdn
0,1-1 mm
29 Vo

pyriitti, kloriitti, apatiitti, serisiitti, saussuriitti,
Hienorakeinen, voimakkaasti suuntautunut. Kiillemineraalit (biotiitti ja
muskoviitti) muodostavat tasomaisen, liuskeisen rakenteen, jonka viilissii
on

Anisotropia:
Huokoisuus:
V[ri:
Rapautumistila
Muuta:

Muskoviitti (kiilte)

tas

asuuntaista ( granoblastis ta) kvartsia j a maasiilpli[.

Voimakkaasti suuntautunut

Tiivis, ei huokoisuutta
Musta
Ntiyte on paikoin ruosteinen johtuen pyriitin vtihiiisestii rapautumisesta.

Tutkittu kivilajin[yte on kiilleliuske, jonka joukossa on lislksi hieman
kvaftsikivei. Kvartsikivi esiintyy kiilleliusketta leikkaavina suonina j a
sulkeumina. Sen ominaisuuksilla ei ole viihiisen miiZiriin vuoksi merkitystii
koko nlytteen laadun kannalta.

SFS-EN-932-3 + A1, Jukajoki, Kontiolahti, Joensuu

Ycshkertaistett r petrogrtrnen lq,nraus (SFffi

ruLoKSEr

)

H'X,i:i.-#,1iltfl,f"liill'lliTi,i;,1lffrilf;.fllf,lxTlilT"T]*1,*'H:tn
valkoista kvartsikive?i. Viihtiisen milirlin vuoksi
koko niivtteen laadun kannalta.

kvartsikivl[i ei ole merkitystii

Iutkitwr naytteen pliiimineraalit ovat biotiitti (47 bo),muskoviitti (I0 bo),kvartsi
Vo) ja plagioklaasi (13 7o). Listiksi niytteessii on hivenmdliriii muita

(29

mineraaleja.

Iutkittu n2iyte ei sisllli havaittavia miiiiril orgaanista ainesta, karbonaatteja tai
sulfaatteja. Pyriittii on enintiin 1 Vo. Pyriitti on jossain mllirin
rapautumisherkkii sulfidimineraali. N[ytteen sisiiltiimi kiille on piiiiosin
hienorakeista biotiittia ja muskoviittia. Liuskeisen rakenteen ja
mineraalikoostumuksen perusteella koko tutkittu niiyte on jossain miirin
rapautumisherkki.

SOVELTUWruS

Petrografisen tutkimuksen perusteella niiyte ja sen edustama kiviaines soveltuu
kliytetttvZiksi klyttdkohteissa, joissa kiviaineksilta ei edellytetti erityistii kulutustai rapautumiskestiivyytti. Niiyte soveltuu esim. massamyttdihin, salaojasoraksi,
tierakenteiden jakavaan kerrokseen ja sorateiden kulutuskerrokseen.

Kiviaineksen kiiytt6 em. kiiyttokohteissa saattaa kuitenkin edellyttiiii viitteenii
olevien standardien mukaisia lisltestej

2i.

Tulokset koskevat ensisijaisesti tutkittua nayrcffa eiv2itkii vllttiimltti vastaa
muita samasta esiintymiistii

VIITTEET

ote ttuj a

nhytteitti.

SFS-EN-932-3+4l

Yksinkertaistettu petrografinen kuvaus

SFS-EN 13242

Kiviainekset sitomattomiin ja hydraulisesti
sidottuihin materiaaleihin maa- ja
vesirakentamisessa sekli tiernakenteissa

SFS-EN 12620

Betonikiviainekset

SFS-EN 13043

Asfalttikiviainekset

SFS-EN 13450

Raidesepelikivi ainekset

InfraRYL (2010)

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset,
2 vaylat ja alueet
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YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

Ympäristölupaan

✔

✔

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Pielisen Betoni Oy

Ottamisalueen nimi
Jukajoki

Kunta
Kontiolahti

Kylä

Tilan RN:o
276-409-45-19

Ottamisalueen pinta-ala
ha
22
Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Ottamismäärä (m3-ktr)

Otettava maa-aines
Kalliokiviaines (murske, louhe)

100 000

Rakennus- ja muu luonnonkivi
Sora ja hiekka

250 000

Moreeni
Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio kaivannaisjätteen
kokonaismäärästä
(m 3-ktr) (2

Pilaantumaton

Ei pysyvä maaaines

Valitse 1, 2
ja/tai 3
Pintamaa
Kannot ja hakkuutähteet

Pysyvä maa-aines

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

9 000

1, 3

50

1, 3

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

Kivipöly tai kivituhka
Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset
Savi ja siltti
Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet

1, 3

Muu, mitä?
Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Mitä?
9050

Mahdollisesti hyvin pieniä määriä.

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista(4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Kaivannaisjätteet ovat luonnon omia materiaaleja eikä niistä arvioida olevan haittallisia vaikutuksia ympäristöön. Kaivannaisjätteet
käytetään alueen maisemoinnin yhteydessä, jolloin ne levitetään alueen pohjalle paremman kasvukerroksen saavuttamiseksi.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä(5
✔ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Jukajoki

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä(6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Toimintaa tarkkaillaan kuormakirjojen avulla, josta ilmenee päiväkohtaiset valmistetut maa-aines määrät ja tuotantolajikkeet.
Toiminnan jälkeen alue palautetaan takaisin metsätalousalueeksi. Toimintaa tarkkaillaan päivittäin.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7
✔ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Jukajoki

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8
✔ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)
Pintamaat, hyötykäyttöön kelpaamattomat maa-ainekset, mahdolliset suuret kivet ja hakkuutähteet sijoitetaan toiminnan ajaksi
kaivualueen reunoille ottamistoiminnan etenemisen mukaan, jätealueen pinta-ala on noin 0,85 ha.

Jätealueen perustaminen ja hoito
Jätealueelta poistetaan mahdollinen puusto.

Jätealueen ympäristö
kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Jukajoki

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta
kts. Maa-aineksen ottamissuunnitelma tilalle Jukajoki

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta
Jätealueesta ei aiheudu varsinaisia vaikutuksia ympäristöön, koska kaivannaisjäteet koostuu luonnon omista materiaaleista.
Läjityskasat toimivat toiminnan aikana melun ja pölyn leviämisen vähentäjinä.

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito
Kaivannaisjätteet levitetään ottamisalueelle maisemoinnin yhteydessä ja ottamisalueen annetaan metsittyä.

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)
Ahti Kolehmainen, Pielisen Betoni Oy, Tehdastie 12, 81750 Pankakoski, 0400-173 934, ahti.kolehmainen@pielisenbetoni.fi

OHJEITA:
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 ympäristönsuojelulain 103 a § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 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
vaadita.
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 sisältyvä 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 ottamistoimintaa, 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 toimittaa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.

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 maaaineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 2 ja 3
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.

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-ainestenottamissuunnitelmassa" –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 ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
7) Toiminnan lopettaminen
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa 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.

