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KUULUTUS JA YLEISTIEDOKSIANTO MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA  

 

Hakemus Sallan yhteismetsä hakee maa-aineslupaa Sallan kunnan Karhujärven kylässä sijaitsevaan 

Saltsivaaraan. Kyseessä on uuden ottoalueen avaaminen.  

 

Ottoalue sijaitsee Sallan Yhteismetsä -nimisellä kiinteistöllä RN:o 732-874-2-0. Kulku alueelle tapahtuu 

Kemijärveltä Valtatie 5 ensin etelään noin 56 km ja siitä vasemmalle Karhujärvi-Hautajärvi yhdystietä 

nro 9481 noin 2,8 km, jonka jälkeen vasemmalle metsäautotietä noin 300 m. Lupahakemusalueella ei 

ole ollut aikaisempaa maa-ainestenottotoimintaa. Otettava kiviaines käytetään alueen tiestön ylläpitoon 

ja rakentamiseen sekä muihin maarakennuskohteisiin. Alueella ei ole tiedossa olevia rajoituksia tai 

toimenpidekieltoja, jotka voisivat olla maa-ainesoton esteenä. 

 

Toiminta-alueen pinta-ala on noin 1,9 ha josta otto-aluetta on noin 1,0 ha ja varastointi/tukitoiminto 

aluetta noin 0,9 ha, osa ottoalueesta voi toimia samalla myöhemmin myös tukitoimintoalueena. Lupaa 

haetaan kalliolle 30 000 m3ktr ottomäärälle sekä moreenille 5000 m3ktr ottomäärälle. Pääosa 

jalostettavasta kiviaineksesta murskataan, seulotaan tai välpätään. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan sitä 

tapahtuu keskimäärin yksi toimintajaksoa kohti. Kallion louhintaporaus suoritetaan siirrettävällä 

porausvaunulla. Louheen murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella, jonka kokoonpano 

vaihtelee tarpeen mukaan. Käyttöenergia murskalaitokselle tuotetaan aggregaateilla, joiden 

polttoaineena on kevyt polttoöljy. Räjäytysaineita ei varastoida alueella. 

 

Toiminnasta ei aiheudu Valtioneuvoston päätösten ylittäviä melu-, pöly- tai tärinähaittoja lähimpään 

asutukseen. Tuotannosta syntyvillä murske- ja pintamaakasoilla pystytään tarvittaessa ehkäisemään 

melun leviämistä. Louhintaporauksessa syntyvän kiviainespölyn leviäminen estetään poravaunuun 

sijoitetun pölynkeräyslaitteiston avulla. Murskauksessa syntyvän pölyn määrää vähennetään tarvittaessa 

myös kastelemalla ja/tai kuljettimia peittämällä. Louhinnan ja murskauksen sekä niihin liittyvien 

toimintojen ennakoitavat ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäisiä ja rajoittuvat 

murskauslaitoksen välittömään läheisyyteen. 

 

Nähtävilläpito Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.4.2021 – 14.5.2021 Koillis-Lapin 

ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla osoitteessa:  

 

https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/kuulutukset/liitteet/ 

 

sekä Sallan kunnanviraston teknisessä toimistossa: Postipolku 3, 98900 Salla 

 

Muistutukset ja mielipiteet Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä 

muistutus hakemuksen johdosta. Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 

kirjallisena viimeistään 14.5.2021 klo 15 osoitteeseen Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski. Tai 

sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@pelsavu.fi.  

 

Lisätiedot ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162  

 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 

Tämä ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 7.4.2021.  

Asianosaisten katsotaan saaneen asiakirjasta tieto yleistiedoksiannolla seitsemäntenä päivänä 

yleistiedoksiannon julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla (Hallintolaki 434/2003 62 §).  

https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/kuulutukset/liitteet/

