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Hakija
Rudus Oy
Asia
Mustamäen kaivoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lemi
Hakemuksen mukainen toiminta
Rudus Oy hakee ympäristölupaa Mustamäen kaivosoikeuden hyödyntämiseksi. Mustamäen kaivospiirin toiminta koostuu alumiini- ja rautamalmin
sekä sivukiven louhinnasta, murskaamisesta, varastoinnista ja kuljetuksesta asiakkaille sekä kallion päällä olevien maa-ainesten poiskuljettamisesta
tai läjittämisestä. Kaivostoiminta alueella on alkanut v.1973. Alue sijaitsee
Lemin kunnan Hyvärilän kylässä VT13 varrella noin 23 kilometriä Lappeenrannan keskustasta Mikkelin suuntaan. Matkaa valtatieltä kaivosalueelle on
noin 1,5 kilometriä. Toiminta alueella on ollut jaksottaista. Alueella on toimintaa 1-12 kk vuodessa. Toimintajaksot määräytyvät vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Päivittäiset työajat:
Murskaus arkisin klo 07:00-22:00
Poraus arkisin klo 07:00-21:00
Räjäytykset arkisin klo 08:00-18:00
Rikotus arkisin klo 08:00-22:00
Kuormaus ja kuljetukset ma-pe klo 06:00-22:00
Kuormaus ja kuljetukset muina aikoina liittyvät poikkeustilanteisiin tai hätätöihin. Kuljetukset tapahtuvat Louhostien kautta ja niitä tulee olemaan toimintajaksojen aikana noin 15 käyntiä/vrk. Rudus Oy huolehtii tien kunnossapidosta toimintajaksojen aikana. Pääosa kuljetuksista ohjautuu VT13:lle
Lappeenrannan suuntaan.
Louhinta- ja räjäytystöiden ympäristölle aiheuttamia haittoja ovat porauksen
ja rikotuksen aiheuttama melu ja räjäytyksestä johtuvat tärinä, ilmanpaineaalto, pöly sekä mahdollinen kivien sinkoutuminen. Murskauslaitoksen
merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat melu- ja pölypäästöt. Toiminnasta ei synny jätevesiä. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
Helsingin toimipaikka
Hämeenlinnan päätoimipaikka
puh. 0295 016 000
Ratapihantie 9
Birger Jaarlin katu 15
fax 03 570 8002
PL 110, 00521 Helsinki
PL 150, 13101 Hämeenlinna
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

2
javeteen. Toiminnassa syntyvä jäte: metallijäte 3 t/a, puujäte 3 t/a, sekajäte
2 m3/a, akut ja jäteöljyt 0,5 m3/a, muut öljyiset jätteet 1 m3/a.
Samalla haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaista täytäntöönpanolupaa muutoksenhausta huolimatta.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.12.2018 – 28.1.2019 Lemin kunnan
ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Lemin kunnan kirjastossa, osoite Urheilutie 2
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/24177/2018.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.1.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue,
PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

