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Joroisten kunnassa sijaitseva Kalliolan maa-ainesalue 

on vanha kallioalue, jossa on harjoitettu kalliokiven 

ottoa Savon Kuljetus Oy:n toimesta. Maa-ainesalue 
sijoittuu kokonaisuudessaan tilalle Kalliola (171-404-
35-4). Maa-ainesalue sijaitsee Järvikylässä, Varkauden 
keskustasta noin 7 km länteen.  
 
Kalliolan maa-ainesalueelle haetaan maa-ainesten otol-

le sekä kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle maa-
aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain 
(527/2014) mukaista yhteiskäsittelylupaa. Lupa hae-
taan 10 vuoden ajalle ja 115 000 m3ktr ottomäärälle. 
Alueelle haetaan myös lupaa puhtaiden ylijäämämaiden 
vastaanotolle.  
 

Maa-ainesalue ei sijoitu asemakaava-alueelle. Kotkat-

harju-Valvatus osayleiskaavassa alue sijoittuu EO-1/M-
1 ja EO-2/M-1 merkityille alueille. Merkinnöillä osoite-
taan alueet, jotka soveltuvat maa-ainesten ottoon.   
Etelä-Savon maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö 
vahvistanut 4.10.2010) Kalliolan maa-ainesalueen lä-

heisyyteen ei sijoitu kaavamerkintöjä.  
 
Kalliolan maa-ainesalue ei sijoitu ympäristöhallinnon 
luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin ympäristöhal-
linnon luokittelema pohjavesialue on noin 5 km:n etäi-
syydelle länteen sijoittuva Tervaruukinsalon vedenhan-
kinnan kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue 

(0617151). 
 
Maa-ainesten ottoalueen ympärille tarvitaan suojaetäi-

syys häiriintyviin kohteisiin. Suojaetäisyyden suuruu-
teen vaikuttaa ottoalueen ympäristön herkkyys sekä 
ottamistoiminnan laatu ja laajuus. Kalliolan maa-
ainesalueen kohdalla maaston muodot ja kasvillisuus 

toimivat suojana naapurikiinteistöjen suuntaan. 
 
Ennen toiminnan aloittamista Kalliolan ottoalue merki-
tään maastoon ja alin ottotaso tullaan merkitsemään 
pysyvin korkomerkinnöin. Alueen pintamaat sekä puus-
to poistetaan vaiheittain ottamisen edetessä. Nykytilan-

teessa suunnitellun ottoalueen maanpinta vaihtelee 
noin tasolla +113.00…+125.00. Suunniteltu alin ottota-
so on +113.00. 
 

Louhintaa tehdään 1-3 kertaa vuodessa ja louhintajak-
so kestää kerrallaan noin 2 - 4 viikkoa. Koska etäisyys 
lähimpään melulle alttiiseen kohteeseen on yli 500 

metriä, ei Valtioneuvoston asetus (800/2010) kiven-
louhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
jen ympäristönsuojelusta aseta louhinnalle aikarajoit-
teita. Tavallisesti räjähdysaineena käytetään pääasias-
sa emulsioräjähdysaineita (esim. Kemiitti). 
 
Kalliolan maa-ainesalueen kalliokiven murskaukselle on 

tarvetta keskimäärin noin 1-3 vuodessa, noin            
50 000 t/kerralla. Tyypillisesti murskaus kestää noin 2 - 
4 viikkoa. Toiminnassa voi olla vuosia, jolloin murs-
kaustoimintaa ei alueella ole ja vuosia, jolloin alueella 
murskataan yhdellä murskauskerralla suurempi määrä 

tai useaan kertaan lyhyemmissä jaksoissa pienempiä 

määriä.  
 
 
 
 
 

Koska etäisyys lähimpään melulle alttiiseen kohteeseen 

on yli 500 metriä, ei Valtioneuvoston asetus 

(800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta aseta murs-
kaustoiminnalle aikarajoitteita. 
 
Murskauksessa käytettävien koneiden kevyt polttoöljy 
varastoidaan tilapäisesti murskausjakson ajan asian-

mukaisella suoja-alueella. Polttoöljy varastoidaan työ-
maakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa 
kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönes-
timillä. Myös työkoneasemien kohdat, joissa on mah-
dollisuus päästä öljyä maaperään, suojataan em. muo-
vitiivistyksellä tai vastaavalla rakenteella. Alueella on  
myös imeytysturvetta tai muuta imeytysainetta. 

 

Maa-ainesalueella syntyy pölyä kalliokiven louhinnasta 
ja murskauksesta sekä valmiiden tuotteiden lastauk-
sesta ja kuljetuksesta. Suurin osa kiviainestuotannon 
pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 µm kokoluok-
kaa, jotka laskeutuvat lähelle päästökohdetta. 

 
Maa-ainesalueella melua syntyy kalliokiven louhinnasta 
ja murskauksesta sekä lastauksesta ja liikenteestä. 
Melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään 
ehkäisemään eri tavoin. Uusimmissa murskainmalleissa 
esimerkiksi esimurskaimen syötin ja pääseula ovat 
kumitettuja, mikä osaltaan vähentää murskaimesta 

aiheutuvaa melua.  
 
 

 


