Juuan kunta

KUULEMINEN. JATKOA.

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Jarmo Kallinen

Muistutukset ja mielipiteet lupa-asian johdosta
LISÄHUOMAUTUS KOSKIEN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAA TILALLE 176-410-1-21, Tölpänvaara.

1. Vaadittava liikenneviranomaisen lausunto
- Raskaat kivirekat syövyttävät, kuluttavat ja urauttavat Juuka-Kuopio tien
rakenteita. Tornator velvoitettava huolehtimaan ja korjaamaan tien kunto
jatkuvasti siten, että tie pysyy ja jää samantasoiseksi kuin ennen toiminnan
mahdollista aloittamista.
- Liikenneviranomaisen on annettava lausunto, asettaako kivirekkojen liikennöinti
muun liikenteen vaaraan. Tölpänvaaran risteys sijoittuu mutkaisen, kapean ja
mäkisen tien alueelle. Alue on Juuan kunnan lumisinta aluetta. Auraus- ja
hiekoitusautot eivät ehdi pinta-alaltaan laajan kunnan jokaiseen suuntaan
viiveettä. Kajoon suunnalta ajetaan säännöllisesti aamuin ja illoin työmatka-ajoa
Juukaan muun liikenteen lisäksi. Kivirekat ovat uhka
henkilöliikenneturvalllisuudelle muodostamalla sumpun erityisesti työhon
menon ja työstä paluun aikana. Pitkä pimeä kausi ja huono näkyvyys lisäävät
onnettomuuksien riskiä.
2. Vaadittava riistanhoidosta vastaavalta viranomaiselta lausunto
- Kivilouhinnasta syntyvä pauke ja rekkojen jytinä häiritsevät hirvien
vaellusreittejä. Hirvet etsiytyvät uusille vaellusreiteille. Juuka-Kuopio tie on
Tölpänvaaran läheisyydessä. On suuri riski, että hirvet tulevat aamu- ja
iltahämärissä Juuka-Kuopio tielle samaan aikaan kuin työmatkalla olevat
seurauksena hirvikolareita.
- Riistanhoitoviranomaisen on annettava lausunto asiasta ja Tornator on
asetettava vastuuseen, mikäli hirvi- tai muita kolareita esiintyy alueella.
3. Tornatorin vastine valitukseemme
”Vastine” oli ylimalkainen. Odotamme edelleen vastausta esittämiimme kohtiin.
Kohdat toistetaan alampana tässä lisävalituksesa.

HUOMAUTUKSET ANNETTIIN SEURAAVISTA KOHDISTA:
1. Toiminta-aika
- 5 v. (Ei kymmenen vuotta)
- Loma-ajan (kesä-, heinä- ja elokuu) ulkopuolella

-

Räjäytys-, louhinta- ja kuljetusaika klo 08.00-16.00. Räjäytyksistä ilmoitettava
etukäteen vähintään vuorokautta aiemmin.

2. Louhintamäärä
- 40.000 m3 (Ei 80.000 m3)
3. Vaadittavat vuosittaiset mittaukset
- Murskauksen ja louhinnan meluntorjuntaohjelmat ja meluselvitykset
- Haju- ja pöly-yksikkömääritykset
- Ilmanlaatu
- Suorittaja: Akkreditointipalvelun akkreditoiman testauslaboratorion tekemät
- Esitettävä hyväksyttäväksi toiminnan vaikutukset ympäristöön
4. Muut
- Selvitys
- toiminnan vaikutuksesta vesistöön, luontoon ja eläimistöön
- Selvitys asukkaiden virkistyskäyttöön: Kalastus, metsästys, liikunta: hiihto,
retkeily
- Vaaditaan säännöllisten (vuosittaisten) mittaustulosten ja selvitysten esittämistä
- Suorittaja: Akkreditointipalvelun akkreditoiman testauslaboratorion tekemät
- Pidämme jatkossakin kiinni puheoikeudestamme
- Vaadimme selvitystä muista mahdollisista maa-ainesesiintymistä kauempana
tästä alueesta
- Vaadimme valitusoikeutta myös muista esiin tulevista asioista, koska jatkoaikaa
kuulemiseen ei myönnetty. Kuulemisajan pidentämistä haettiin, koska kunnassa
ei ollut tavattavissa ympäristöasioista vastaavaa henkilöä lisäselvitysten
saamiseksi.
- Tölpänvaaran louhintaan ei ole pakottavaa tarvetta juuri vakituisen asutuksen
lähellä, koska louhittavaa kivilajia on todennäköisesti runsaasti asumattomalla
alueella Tölpänvaarasta kauempana.
- Toiminta voidaan aloittaa vasta lainvoimaisen päätöksen ja valitusajan jälkeen.
5. Jälkihoito
- Alueen jälkihoito ja turvallisuus taattava vähintään 10 vuodeksi eteenpäin.
Juuassa, 01.07.2022
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