HAKEMUS

Asia:

Oulangan Murske Ay hakee maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n
mukaista aloituslupaa otto- ja murskaustoiminnan aloittamiseen muutoksenhausta
huolimatta.
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ympäristölupapäätös
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Perustelut:

Sallan Kunnassa, Hautajärven kylässä ja lähialueilla myös Pohjois-Kuusamossa,
on murskatuille kiviaineksille tarvetta erinäisiin käyttötarkoituksiin.
Kalliomursketta tarvitaan käytettäväksi tienrakennuksiin sekä talojen ja mökkien
rakentamisessa, niin ulko- kuin sisätäytöissä täyttösorana. Tällä hetkellä lähin
erijakeisia murskeita tuottava paikka on Käylässä, Ronttivaarassa. Kyseisessä
paikassa ei ole enää voimassa olevaa ottolupaa ja jäljellä olevat murskeet ovat
varattuja. Kauempana olevat murskepaikat menevät jo niin kauas, että
loppukäyttäjälle kuljetuskustannukset nousevat jo liian korkeiksi.
Etelä-Sallan ja Pohjois-Kuusamon alueella on lukuisa määrä Elyn, Sallan ja
Kuusamon kuntien sekä yksityisten tiekuntien ylläpitämiä päällystämättömiä teitä.
Näiden teiden kunnossapitoon tarvitaan vuosittain erijakeista mursketta. Edellä
mainittujen teiden kunnostuksissa on aina määrärahabudjetti. Mikäli murske
joudutaan kuljettamaan kaukaa niin rahdin osuus vie herkästi budjetista yli puolet,
joten se ei ole kansantaloudellisesti järkevää tienkunnostusta, koska murskeen
määrä jää tällöin vähäiseksi. Tästä osoituksena viime kevään (v.2021) vaikea
kelirikkotilanne, jolloin useita kyliä oli saarroksissa, tiestön huonon kantavuuden
vuoksi, joihin olisi tarvittu kustannustehokkaasti murskeita.
Suomen Metsäkeskuksella on meneillään hanke Puun tiet Digiaikaan Lapissa
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puun-tiet-digiaikaan-lapissa . Hanke
toteutetaan Lapissa 1.8.2018-30.9.2021. Kyseinen hanke on poikinut monia
tienkunnostushankkeita kyseisen ottoalueen vaikutuspiirissä ja hankkeissa on
määräajat toteuttamiselle.
Ruusulan tila on valikoitunut kalliokiviaineksen ottoalueeksi monien eri seikkojen
vuoksi mm. kallioalueen muoto on hyvin suotuisa kalliokiviaineksen ottamiseen

ja ennen kaikkea ottamistoiminnan päätyttyä alueen ennallistaminen maisemaan
sopivaksi alueeksi on hyvin toteutettavissa. Maapeitteen paksuus kallioalueella on
ohut, joka selviää myös GTK:n karttapalvelusta
https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ . Palvelu osoittaa maapeitteen olevan alle
metrin, joka on myös todettu maastossa suoritetuissa kenttätutkimuksissa. Palvelu
osoittaa myös sen, että näin ohuita maanpeitepaksuuksia on kyseisellä alueella
vähän. Yleensä maanpeitepaksuudet ovat kyseisellä vaikutusalueella 10 metristä
aina 30 metriin. Kenttätutkimuksissa otetuista kivinäytteistä on teetätetty
kiviaineksen kovuudesta kertova testi, joka osoitti kiviaineksen soveltuvan
erinomaisesti erilaatuisten murskeiden raaka-aineiksi. Kiviaineksesta teetimme
myös STUK:lla laboratoriotestin, jossa selvisi kiviaineksen soveltuvuus
säteilytasojen puolesta aina tienhoitomurskeesta talonrakennuksen täyttösorana
käytettäväksi.
Ruusulan ottoalueelta sade- ja sulamisvedet pystytään keräämään keruuojia pitkin
saostusaltaisiin, josta ne lähtevät lähes umpeenkasvanutta ojaa pitkin Rytilammen
suuntaan. Ruusulan ottoalue sijaitsee harjumaisessa maisemassa, josta ei ole
kaukonäkymää mihinkään ilmansuuntaan.
Oulangan kansallispuiston laajennushankkeista sekä uusien ulkoilureittien
suunnittelusta kyseiselle alueelle ei ole maanomistajille tiedotettu. Mikäli uusi
ulkoilureitti tulisi alueelle, se sopisi kulkemaan Venojärvenlaukamon metsätien ja
Oulankajoen välisellä alueella, mistä ei ole näkymää ottoalueelle. Hankkeiden
vireillä olosta ei ole kuitenkaan maanomistajille tiedotettu millään tavoin.
Pyydämme lupaviranomaista myöntämään aloittamisluvan kyseiselle
ottamistoiminnalle lupapäätöksen 29.6.2021 §76 liite 3a päätöksen mukaisesti.
Aloittamisluvan myöntäminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Olemme valmiita asettamaan ottamistoiminnan aloittamiseen lupaviranomaisen
määräämän vakuuden.
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