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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
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kiviainestuotteiden varastokasat, työkoneet ja polttoainesäiliöt.
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
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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.
______
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Haapavedellä 7.7.2020

Eeva Heiska
Pöytäkirjanpitäjä
Liitteet
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Jakelu

Puhuri Oy
Haapaveden kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haapaveden kaupunki (toiminnan sijaintikunta)
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VALITUSOSOITUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN
VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa (käyntios. Korsholmanpuistikko 43).
VALITUSOIKEUS on:
 sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
 rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 6.7.2020, § 35, tiedoksisaantipäivä
on 14.7.2020.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä,
sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs)
65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780 faksi 029 5642760
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15
Valitusaika päättyy 13.8.2020.
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 valittajan nimi ja kotikunta
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
 päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua
260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.

