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Metsähallitus Metsätalous Oy 

Hallituskatu 10 

98100 Kemijärvi 

Täydennyspyyntö maa-aineslupahakemuksesta 

Asia: 

Metsähallitus Metsätalous Oy on jättänyt 20.11.2020 maa-aineslupahakemuksen Junkuanselän moreeni- ja 

kallioalueelle.  

Täydennyspyyntö: 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää täydentämään hakemusta seuraavilta osin: 

- Hakemuksessa alueella ilmoitetaan tehtävän kalloin louhintaa ja murskausta. Ympäristönsuojelulain 

(527/2014) 27 §:n ja lain liitteen 1 mukaisesti (k)ivenlouhimo tai sellainen muu kuin 

maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 

sekä (k)iinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava 

siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 

päivää. Pyydämme täydentämään hakemusta murskauksen ja louhinnan kestosta koko toiminnan 

ajalta ympäristölupatarpeen harkinnan suorittamiseksi. 

- Hakemuksessa haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 21.1 §:n 

mukaisesti (l)upaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei 

täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä 

määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä 

noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja 

kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi 

aiheuttaa. Toiminnanaloittamislupaharkintaa varten pyydämme täydentämään hakemusta 

perustellulla syyllä sekä arviolla aiheutuisiko toiminnan aloittamisesta sellaista seurausta että 

muutoksenhaku tulisi hyödyttömäksi. 

- Peruskartan mukaan ottoalueen lähellä sijaitsee lähde. Vesilain (587/2011) 2. luvun 11 §:n 

mukaisesti (l)uonnontilaisen … lähteen … luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Pyydämme 

täydentämään hakemusta tiedoilla ottoalueen lähellä sijaitsevan lähteen luonnontilaisuudesta sekä 

tiedoilla ottotoiminnan vaikutuksesta lähteen luonnontilaisuuteen. Mikäli ottotoiminta aiheuttaa 

vaaraa lähteen luonnontilaisuudelle, tulee vaarantamiselle hakea poikkeuslupa lupaviranomaisena 

toimivalta Aluehallintovirastolta. 

Tietojen täydentäminen: 

Tiedot voidaan täydentää erillisellä ilmoituksella tai ne voidaan toimittaa muokkaamalla aiemmin 

lähetettyjä hakemusasiakirjoja. 
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Pyydämme tietojen täydennystä 28.1.2021 mennessä. Tiedot toimitetaan kirjallisena Pelkosenniemen-

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle osoitteeseen Vapaudenkatu 

8 B (III-kerros), 98100 Kemijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@pelsavu.fi. 

Lisätiedot:  

Ympäristötarkastaja Eero Leppänen, 040 542 3354, eero.leppanen@pelsavu.fi. 


