
 
 

 SOTKAMON KUNTA 

Tekninen palvelualue 

Ympäristö- ja tekninen lautakunta  

                                       

 

  
 

 

 Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta 
 

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 a §:n 
mukainen maa-aineslupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja samalle alueelle 
ympäristölupahakemus siirrettävälle murskauslaitokselle. Samalla haetaan MAL 21 §:n 
mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen maa-aineslupapäätöksen lainvoimiseksi tuloa sekä 
YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen ympäristölupapäätöksen lainvoimiseksi 
tuloa. 
 
Hakija  
Destia Oy 

 Veteraanikatu 9 
 90100 Oulu 
 

Toiminnan sijainti 
Sotkamon kunnassa Pöllyvaaran maa-ainesten ottoalue, kiinteistöt Pöllyvaara (765-408-12-
62), Pöllyvaara I (765-408-12-65) ja Pöllyvaara II (765-408-12-78). 
 
Maa-aineslupahakemus 

Maa-aineslupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen 10 vuoden ajaksi. Haettu kokonaisottomäärä 
on 500 000 m3ktr. Ottoalueen pinta-ala on 6,75 ha. Alin ottotaso on +155,00. Alue on 
olemassa olevaa maa-ainesten ottoaluetta. 
 
Ympäristölupahakemus 

Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaukseen Pöllyvaaran maa-ainestenottoalueella 
siirrettävällä murskauslaitoksella. Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. 
Murskausta tulee olemaan urakkaluontoisesti yleensä kerran vuodessa. Toimintatarve riippuu 
markkina- ja työtilanteesta, minkä vuoksi toimintavuosia ei edeltä käsin voida varmasti 
arvioida. Toiminnassa voi olla myös välivuosia. Toiminta koostuu toimintajaksosta, 
keskimäärin yhden murskausjakson kesto on 6-18 viikkoa. Hakemuksessa on ilmoitettu 
murskauksen tapahtuvan ma-pe klo 7-22 ja kuormaamisen ja kuljetuksen ma-pe klo 7-22. 
 
Alueella toimivien koneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä ilmaan. Ilmapäästöjen määrää 
minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Pölypäästöjä 
syntyy murskausprosessin eri vaiheissa ja jonkin verran murskeen siirrossa (kuormaus, 
kuljetukset) ja seulonnassa. Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, 
kuten murskauksessa ja seulonnassa valmistettavan tuotteen raekoko, raaka-aineen 
ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään 
huomioimalla olosuhteet ja tarvittaessa kastelemalla käsiteltävä materiaali (murskauksessa) ja 
koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä 
putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. 
 
Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Toiminnassa melua syntyy 
murskauksessa, kuljetuksissa ja kuormauksessa sekä seulonnassa. Merkittävin yksittäinen 
melunlähde on murskauslaitos. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruutushälyttimien ääni, voivat 
ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön vaihtelee mm. sääolosuhteista ja 
vuorokaudenajasta riippuen. 
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Murskausprosessissa ei synny jätevesiä. Jätteitä syntyy ainoastaan 
murskauslaitoksentoiminnan aikana. Tavanomaisessa toiminnassa syntyy lähinnä sekajätettä 
ja vähäisiä määriä vaarallisia jätteitä (=ent.ongelmajäte). Öljynvaihdot tms. jätettä synnyttävä 
kaluston huolto tehdään muualla. 
 
Asiakirjojen nähtävillä olo 

Asiakirjat ovat nähtävillä 14.11-14.12.2017 Sotkamon kunnanvirastolla osoitteessa 
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 14.12.2017. Ne 
tulee osoittaa Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimittaa 
osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@sotkamo.fi. 
 
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044 750 2179, sähköposti 
etunimi.sukunimi@sotkamo.fi. 
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