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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ympteltk 06.07.2020 § 31
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja jäsenmäärään nähden
päätösvaltaiseksi.
______
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Ympteltk 06.07.2020 § 32
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet X
ja X.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Hyytiäinen ja Liisa Ojantakanen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Ympteltk 06.07.2020 § 33
Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen
asialistaksi.
Päätös:
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen
asialistaksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ajankohtaiset asiat
Ympteltk 06.07.2020 § 34
Ympäristöpalvelupäällikkö selostaa Ympäristöpalvelut Helmen
toiminnassa esillä olevia ajankohtaisia asioita.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puhuri Oy, maa-aines- ja ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa kiviaineksen
ottamiseen, louhimiseen ja murskaukseen kiinteistöllä Korpisuo (71-402-55-18), Haapavesi
82/11.01.00/2020
Ympteltk 06.07.2020 § 35
Valmistelu, ympäristötarkastaja; puh. 044 7591 154
Puhuri Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kiviainesten
ottamiseen, louhimiseen ja murskaukseen siirrettävällä murskainlaitoksella Haapavedellä. Hakemuksen mukainen kiviaineksen
kokonaisottomäärä on 187 000 k-m3, moreenin 57 000 k-m3 ja
eloperäisen aineksen 5 000 k-m3. Hankilannevan tuulivoimapuiston
rakentamisen myötä suurin ottotarve on vuosina 2020-2022
kuitenkin siten, että vuotuinen maa-aineksen otto on alle 198 000
k-m3. Kalliomurskeen arvioitu vuosituotanto on 25 000 tonnia ja
enintään 396 000 tonnia/vuosi. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Alueella
ei ole ollut aiempaa maa-ainesten ottoa. Lupaa haetaan myös
toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Toiminta sijoittuu Haapaveden keskustaajamasta etelä-kaakkoon
maanteitse noin 28 km ja Kärsämäeltä länteen noin 12 km
Hankilannevan ja Rahkanevan välimaastoon Kajaani-Kokkolantien
(28) pohjoispuolelle. Ottamisalue on noin 600 metrin etäisyydellä
Kajaani-Kokkolantiestä ja ottamisalueelle kuljetaan kiinteistöllä
olevan metsäautotien kautta. Toiminta sijoittuu luvan hakijan
omistamalle tilalle Korpisuo (kiint.tunnus 71-402-55-18).
Alueella on voimassa Hankilannevan tuulivoimapuiston
osayleiskaava, jossa ottamisalue on merkitty tv-2 eli tuulivoimaloiden
alueeksi. Hankilannevan tuulivoimaloiden rakennushanke on Puhuri
Oy:n eli luvanhakijan hanke, jonka on tarkoitus käynnistyä kesällä
2020. Alue ja sen ympäristö on ollut metsätalouskäytössä.
Kohde ei sijaitse Natura-, luonnonsuojelu- eikä muinaismuistoalueella. Lähin Natura-alue, Hirsineva (FI1000056), sijaitsee noin
5,5 km ottamisalueelta etelään päin ja yksityinen Kuusimetsä
-suojelualue noin 3 km ottamisalueelta länteen. Suunnitellulta
ottamisalueelta noin 550 metrin etäisyydellä kaakkoon sijaitsee
suunnitellun tuulivoimalan A läheisyydessä Luo-alue (luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). Toiminta ei
sijaitse pohjavesialueeksi luokitellulla alueella. Lähin asuttu kiinteistö
on noin 3,2 kilometrin päässä kohteesta koilliseen.
Koko ottamisalueen pinta-ala on 3,6 hehtaaria ja otto- eli
louhinta-alue 1,65 hehtaaria. Noin 1,3 hehtaarin tukitoiminta-alue
(kulku-, välivarasto- ja huoltoalue) sijaitsee kaivantoalueen itä-,
etelä- ja länsipuolella. Tukitoiminta-alueelle sijoittuvat
kiviainestuotteiden varastokasat, työkoneet ja polttoainesäiliöt.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Murskauslaitos ja osa murskekasoista sijoitetaan louhoksen
pohjalle. Louhintaa tehdään yhdessä kerroksessa niin, että
louhosrintauksen korkeudeksi tulee 3-10 metriä ja kaltevuudeksi
noin 7:1 mahdollisimman hyvän ja tasalaatuisen louheen irti
saamiseksi ja ylisuurien lohkareiden rikottamistarpeen
vähentämiseksi. Maanpinta on pohjatutkimuksen perusteella tasolla
+146.5…+147.2 ja kallionpinta tasolla +138.60…140.30 (N2000).
Pohjaveden ylimmän pinnan pisteessä P1002 on todettu olevan
tasolla +146.26 (N2000). Alin ottotaso on +132.0 (N2000).
Pintamaa-aineksia käytetään myöhemmin alueen luiskaus- ja
suojavalleina. Naapurikiinteistön rajaan jää 30 metrin suojakaista.
Tukitoiminta-alueella säilytetään polttoaineita ja öljytuotteita vain
toiminnassa käytettäviä työkoneita ja laitteita varten. Polttoaineet
varastoidaan tarkastetuissa kaksoisvaippasäiliössä, joissa on
ylitäytönestin. Öljyt ja voiteluaineet säilytetään allastettuina lukitussa
kontissa. Tukitoimintoalueiden maarakenteet tiivistetään siten, että
polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.
Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja
käsittelyalueet ovat nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan
korotettuja. Louhinnan aikana louhokseen kertyvät vedet johdetaan
sekä vietolla että louhoksen edetessä pumppaamalla louhoksen
pohjoispuolelta Katajanevan suoalueelle johtavaan purkuojaan.
Ennen purkuojaan johtamista vedet ohjataan louhoksen
pohjoispuolelle rakennettavan noin 250 m2:n suuruisen
selkeytysaltaan tai muun hulevesirakenteen kautta kiintoaineksen
pidättämiseksi.
Ylijäämämaista louhoksen ympärille rakennettavien vallien korkeus
tulee olemaan louhinnan jälkeen noin 2 metriä. Valli rakennetaan
louhoksen ympärille lukuun ottamatta liikennereittiä ja matalia
louhosrintauksia, joissa reunat luiskataan pintamailla kaltevuuteen
1:3. Ottotoiminnan päätyttyä kaivanto täyttyy ja jää veden alle.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta päättää myöntää Puhuri Oy:lle
maa-aines- ja ympäristöluvan kiviainesten ottamiseen, louhimiseen
ja murskaukseen siirrettävällä murskainlaitoksella Haapavedellä
Liitteen 17. mukaisesti. Lisäksi annetaan lupa toiminnan
aloittamiseen ennen kuin päätös on lainvoimainen, kun päätöksessä
määrätty päätöksen täytäntöönpanoa koskeva vakuus on annettu
ympäristöterveyslautakunnalle.
Päätös:
Ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Puhuri Oy:lle
maa-aines- ja ympäristöluvan kiviainesten ottamiseen, louhimiseen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ja murskaukseen siirrettävällä murskainlaitoksella Haapavedellä
Liitteen 17. mukaisesti. Lisäksi annettiin lupa toiminnan
aloittamiseen ennen kuin päätös on lainvoimainen, kun päätöksessä
määrätty päätöksen täytäntöönpanoa koskeva vakuus on annettu
ympäristöterveyslautakunnalle.
______
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Ympteltk 06.07.2020 § 36
Päätös:
Keskusteltiin Iso Lamujärven veden säännöstelystä ja Lamujoen
vesimäärän vaikutuksesta luontaisen harjuskannan lisääntymiseen
ja säilymiseen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 31, 34, 36

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 32, 33

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden kaupunki/Ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs. 86600 HAAPAVESI
sähköposti: ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 474
Pykälät 32, 33

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
ja valitusaika
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,
Valitusaika
Pykälät 35
30 päivää
Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43)
PL 204, 65101 VAASA
e-mail; vaasa.hao@oikeus.fi, puh. 0103642611,faksi 0103642760
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan
nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen
lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan
päättymistä.

Tiedoksisaanti

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.7.2020

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260
euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

