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HAKEMUS SUPER ASFALTTI OY:N SIKAKIVEN 561-404- 6-164 LOUHINNAN JA
MURSKAUKSEN YMPÄRISTÖLUVAN LOUHINTA-AJAN MUUTOKSEKSI

Oripään kunnan tekninen lautakunta on 4.10.2012 § 74 tarkistanut Super
Asfaltti Oy:n Sikakiven louhinta- ja murskauslupaa. Lupamääräyksen 2 mu-
kaisesti louhintaa saa tehdä kalenterivuosittain enintään kolmen kuukau-
den ajan 1.10. – 30.4. välisenä aikana arkipäivisin. Lupamääräyksessä on
lisäksi annettu päivittäiset toiminta-ajat eri toiminnoille.

Super Asfaltti Oy anoo lupamääräyksen 2 muuttamista siten, että louhinta
olisi sallittua 1.10. – 31.5. välisenä aikana lupamääräyksessä muutoin esi-
tetysti. Perusteluna anomukselleen Super Asfatti Oy esittää seuraavaa:

Murskaus on tarkoituksenmukaisinta tehdä murskeen kuivuuden takia niin,
että murskaus valmistuu ympäristöluvan salliman aikajakson lopussa. Lou-
hinta-ajan rajaaminen keväällä murskausaikaa lyhyemmäksi eli toukokuun
ulkopuolelle aiheuttaa sen, että louhe ehtii välivarastoinnin aikana kastua
vesisateessa eikä ole enää niin kuivaa kuin heti louhinnan jälkeen.

Louheessa oleva kosteus päätyy murskauksessa valmiiseen murskee-
seen. Hienolajitteisista murskekasoista kosteus ei juurikaan poistu kesän
aikana. Hienolajitteisia murskekasoja on muotoiltu siten, että sadevesi va-
luu esteettömästi niiden päältä pois. Tällöin sade ei merkittävästi lisää ka-
salla olevan murskeen kosteutta aivan pintakerrosta lukuun ottamatta. Sy-
vemmältä varastokasa säilyy likimain varastokasan tekoajankohdan mukai-
sessa kosteudessa, koska murskeeseen kasan tekoajankohtana jäänyt
kosteus poistuu huonosti varastokasasta kesän aikana.

Asfalttimassan valmistuksessa murske on kuivattava ja kosteata mursketta
kuivattaessa joudutaan kuumennuksessa käyttämään enemmän polttoai-
netta. Tällä on taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen merkitys. Mikäli lou-
hintaa voitaisiin tehdä vielä toukokuun ajan, murskaukseen saatava louhe
olisi huomattavasti kuivempaa ja sen myötä myös murske sisältäisi vähem-
män vettä.

Toukokuun rajaamisella louhinnan toiminta-ajan ulkopuolelle on perusteltu
aikanaan lintujen perimiselle aiheutuvalla häiriöllä. Tämä ei kuitenkaan ole
kestävä perustelu koska murskauslaitos toimii kuitenkin toukokuussa.
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