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Kuulutus Peab Industri Oy:n yhteislupahakemuksesta koskien
louhintaa, murskausta ja louheen ja jäteasfaltin vastaanottoa
Kumpulan varastoalueella, Pyhtää Heinlahti
Peab Industri Oy on jättänyt Kotkan ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n ja
ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisen yhteislupahakemuksen kalliokiviaineksen ottamiseksi
ja murskaamiseksi sekä louheen ja jäteasfaltin vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn
Pyhtään Heinlahdessa, määräalalla kiinteistöstä Kumpulan varastoalue (624-417-10-37).
Kalliokiviainesta otettaisiin nyt haettavalta alueelta yhteensä noin 200 000 m3 ja lupa-ajaksi 10
vuotta. Enimmäismurskausmäärillä murskausta on vuodessa noin 3-4 kuukautta. Lisäksi
haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kotkan ympäristölautakunta tarkistaa hakemuksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
Hakemuksesta kuulutetaan Pyhtään kunnan internetsivuilla ja www.julkipano.fi -sivustolla 27.6.
- 3.8.2022. Kuulutusaikana hakemus liitteineen on nähtävillä internetissä osoitteessa
www.julkipano.fi sekä Kotkan ympäristökeskuksessa viraston aukioloaikoina, Kotkantie 6,
48200 Kotka.
Ympäristölupahakemuksen johdosta voivat ne, joiden etua tai oikeutta toiminta saattaa
koskea, tehdä kuulutusaikana kirjallisen muistutuksen (os. Kotkantie 6, 48200 Kotka). Myös
muilla henkilöillä tai yhteisöillä on oikeus ilmaista ympäristölautakunnalle mielipiteensä
hakemuksen johdosta samassa määräajassa.

Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta, heli.kiviranta@kotka.fi
p. 044 702 4803.
KOTKAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kungörelse om anhängigt miljö- och marktäktstillstånd/Peab
Industri Ab, Pyttis
Peab Industri Ab har i enlighet med 4 § i marktäktslagen och 47 § i miljöskyddslagen lämnat in en
ansökan om gemensam behandling till miljönämnden för att bryta sten i Heinlax by i Pyttis kommun,
i Kumpula 624-417-10-37. Tillstånd söks också för krossning av sidoberg, mottagning av avfallsasfalt
och raffinering av avfallsasfalt genom krossning.
Tillstånd för marktäkt söks för sammanlagt 200 000 m3. Tillstånd söks för 10 år.
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Verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd att inleda verksamheten oberoende av överklagande.
Miljönämnden i Kotka kontrollerar ansökan och fattar beslut om den. Ansökan kungörs på Pyttis
kommuns webbplats och på webbplatsen www.julkipano.fi 27.6.–3.8.2022. Under kungörelsetiden
finns ansökan jämte bilagor tillgänglig internet på adressen www.julkipano.fi och vid miljöcentralen i
Kotka under ämbetsverkets öppettider, Kotkantie 6, 48200 Kotka.
De, vars intressen eller rättigheter ärendet kan beröra, kan under kungörelsetiden lämna en skriftlig
anmärkning om miljötillståndsansökan (adr. Kotkantie 6, 48200 Kotka). Även andra personer och
samfund har rätt att meddela sin åsikt om ansökan till miljönämnden inom samma tidsfrist.
Mer information: Miljöinspektör Heli Kiviranta, heli.kiviranta@kotka.fi
tfn 044 702 4803.
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