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KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 

Destia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa maa-aineksen murskaukseen Leukkuhamaran so-

raalueella (kiinteistö Valtion maa II RN:o 742-893-11-1). Lupia haetaan 31.12.2030 saakka. 
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Toiminta 

Alueella murskataan maa-ainesta tie- ja muuhun maarakentamiseen. Murskausta tulee olemaan 

urakkaluontoisesti yleensä kerran vuodessa. Toimintatarve riippuu markkina- ja työtilanteesta, min-

kä vuoksi toimintavuosia ei edeltä käsin voida varmasti arvioida. Toiminta koostuu useasta lyhy-

emmästä toimintajaksosta (urakasta) siten, että urakoita on yleensä yksi vuosittain. Yhden urakan 

kesto vaihtelee 3-12 viikkoon. Toiminnassa voi olla myös välivuosia. Päivittäiset toiminta-ajat ovat 

murskauksessa ma-pe klo 6.00-22.00 ja kuormaamisessa ja kuljetuksessa ma-su klo 6.00-22.00. 

 

Murskausasema tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin murskaus-

kerran päätyttyä. Työmaa pidetään siistinä maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti, ja asiattomien 

pääsy alueelle on kielletty. Jokaisen murskauskerran päätyttyä alue siistitään. 

 

Ympäristövaikutukset, niiden ehkäisy ja vähentäminen 

Merkittävimmät haitat, melu ja pölyäminen, syntyvät murskauksessa. Lähiympäristöön kuuluvia 

ääniä voivat olla murskauslaitoksen käyntiääni, ajoittain myös työkoneiden peruutushälytinten ääni 

ja kuormauksesta johtuva kolina. Murskauksessa irtoavan kivipölyn partikkelikoko on suuri, minkä 

seurauksena se laskeutuu laitoksen lähialueelle. Tarvittaessa pölyn leviämistä vähennetään lisäksi 

pölyävien kohteiden tuulisuojilla ja koteloinneilla. Laitoksen sijoittaminen nykyisen ottoalueen 

pohjalle, ympäröivät maastonmuodot, varastokasat ja niiden antama suoja estävät melun ja pölyn 

leviämistä. Haitat ovat tilapäisiä ja toiminnanaikaisia, ja rajoittuvat pääosin työmaa-alueelle. Toi-

minta ei aiheuta pölyn tai melun raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen kohdalla. Murskeen 

kuljetukseen käytettävät tiet pidetään laadultaan vähintään nykyisessä kunnossa. Tarvittaessa tiestön 

pölyäminen estetään kastelemalla. Suunnitelma-alue sijaitsee Selkä-suoniharju-nimisellä III-luokan 

pohjavesialueella (tunnus 12742173). Alueen läheisyydessä ei ole vedenottamoita tai kaivoja.  

 

Ottamisalueen läheisyydessä ei ole suojelualueita, eikä tiettävästi muinaismuistoja. 

Nähtävilläpito Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.5.2021 – 28.6.2021 Koillis-Lapin ympäristö-

terveydenhuollon verkkosivuilla osoitteessa: 

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

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 28.6.2021 klo 15 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayh-

tymän ympäristöterveyslautakunnalle osoitteeseen Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski. Tai sähkö-

postitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@pelsavu.fi. 

Lisätiedot: ympäristötarkastaja puh. 040 520 3162 

 

Tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 20.5.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.  

Savukoskella 20.5.2021 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 
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