LESTIJÄRVEN KUNTA

KUULUTUS
Vireillä olevasta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta
Pekka ja Sirkka Tuikkanen hakevat ympäristönsuojelulain 39 §:n ja maa-aineslain 4 §:n
mukaisia lupia kalliomurskaukseen ja -soranottoon Lestijärven kunnassa hakijoiden
omistamalla Puro-Aho 421-401-10-15 tilalla. Alue sijaitsee noin 1.5 kilometriä koilliseen
Lestijärvi-Kinnula –tiestä ja noin 1.7 kilometrin etäisyydellä Yli-Lestin Mustikankylästä.
Alueella on voimassa vuonna 2011 myönnetty maa-aineslupa, jonka mukaista ottamista ei
ole vielä aloitettu. Nyt saman alueen ottamislupaa on tarkoitus lisätä louhimalla kallioperää
syvemmälle.
Ottamisalue on kallio-moreenikumpare, joka kohoaa kahdeksan metrin korkeuteen
lähiympäristöön nähden. Alue on avokalliota ja mäntytaimikkoa ja ollut tavanomaisessa
metsätalouskäytössä. Etäisyys Mustikankylän lähimpään vakituiseen asutukseen on 1.7
km. Muualla (Yli-Lesti, Lestijärven rannat, Valkeinen) asutus on yli 2 kilometrin
etäisyydellä. Alueelta tai se läheisyydestä ei ole tiedossa luonnonmuistomerkkejä tai
luonnonsuojelullisia kohteita, eikä se kuulu maakunnassa tehtyjen kallioinventointien
perusteella luonnoltaan, maisemaltaan tai geologialtaan arvokkaiden kallioalueiden
joukkoon. Alueella ei ole maakunta- tai yleiskaavassa ottamista rajoittavia määräyksiä.
Lähin pohjavesialue sijoittuu 1.3 km etäisyydelle.
Otettava aines on kalliota. Ottamisalue käsittää 4.15 hehtaarin louhinta-alueen sekä
viereisen läjitys- ja pintamaiden varastointialueen. Lupaa haetaan 15 vuoden ajalle ja
3
890 000 m :n kiviainesmäärälle. Kiviaines irrotetaan louhimalla ja tämän jälkeen
rikkomalla suurimmat lohkareet hydraulisella kivivasaralla. Louhe syötetään telaalustaiseen murskauslaitokseen kaivinkoneella. Toiminta on ympärivuotista.
Ajoneuvoliikennettä syntyy enintään 100 käyntiä vuorokaudessa mutta määrä vaihtelee
suuresti murskeen menekin mukaan. Liikennöinti tapahtuu hakijan omistaman
metsäautotien kautta yleiselle tielle. Toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset ovat melu
ja pöly, joiden merkitystä vähentävät aluetta ympäröivät metsät sekä etäisyys asutukseen.
Kaivusyvyys vaihtelee 0..24 metriin. Louhoksen pohja on alimmillaan tasolla +143.00 m
N60. Ennen luiskauksia louhos rajataan näkyvällä lippusiimalla. Maisemointivaiheessa
louhoksen seinämät muotoillaan kaltevuuteen 1:2 louhimalla ja ylijäämäkiveä
hyödyntämällä. Maisemoinnin päätyttyä louhokseen muodostuu vesiallas. Louhoksen
ulkopuoliset varastoalueet jätetään metsittymään luontaisesti. Louhimisen aikainen
kuivatus tapahtuu pohjoisen puoleisiin metsäojiin.
Asiaa koskevat hakemukset, jotka sisältävät erillisen ottamissuunnitelman, ovat
nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 17.5. – 15.6.2017. Lisätietoja
antaa: Arto Hautala p. 0503513208. Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea,
varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen huomautus 15.6.2017 mennessä
osoitteeseen:
Lestijärven kunta, Tekninen toimisto
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Lestijärvellä 15.5.2017
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