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KUULUTUS MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN 
YHTEISKÄSITTELYHAKEMUKSESTA 
 
 
Metsähallitus Metsäkeskus Oy on toimittanut 29.4.2020 maa-aineslain (555/1981) 
ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen kallion louhintaa ja louheen 
murskausta koskevan yhteiskäsittelylupahakemuksen Haapaveden kaupungin 
ympäristöterveyslautakunnalle.  
 
Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta siirrettävällä 
kivenmurskaamolla Pyhännän keskustaajamasta noin 13 km linnuntietä kaakkoon 
päin Ruuhikankaantien varrella Kamulan ja Ahokylän puolivälissä. Alue on 
Ruuhikankaannokan kallioaluetta. Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu tilalle 
Pyhännän valtionmaa (kiint.tunnus 630-893-10-1) ja luvanhakijalla on Suomen 
valtion, Metsähallituksen ja Metsähallitus Metsäkeskus Oy:n välinen 
käyttöoikeussopimus maa-ainesten ottamisesta Metsähallituksen peruspääomaan 
kuuluvalta alueelta. Kiviaineksen ottamisalueen pinta-ala on 1,90 ha, otto- eli 
louhinta-alueen pinta-ala 0,90 ha ja varastoalue 1,00 ha. Oton kokonaismäärä on 
50 000 k-m3 kalliota. Kalliomursketta on tarkoitus tuottaa noin 10 000 ja enintään 
30 000 tonnia vuodessa. Kalliomurskeen valmistaminen koostuu kokonaisuudessaan 
kallion poraamisesta, räjäytyksistä, louhinnasta, isojen lohkareiden rikkomisesta ja 
murskaamisesta siirrettävällä murskauskalustolla. Murskausta on keskimäärin 450 
tuntia vuodessa. Ottoalueen reunat luiskataan lopuksi louheella ja pintamailla 
kaltevuuteen 1:3. 
 
Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä suojelualueilla. Pohjavesi on 
alueella tasolla +170.00 (+N2000) ja otto on suunniteltu ulottumaan tasolle +164.00 
(+N2000). Tukitoiminta-alue sijoittuu vanhalle ottoalueelle. Tukitoiminta-alueella 
säilytetään poltto- ja voiteluaineita vain murskauksen aikana lukittavissa 
kaksoisvaippasäiliöissä, joissa on ylitäytönestin. Ottamisalueelle kuljetaan 
Ruuhikankaantieltä, jonka tiekunnan osakas Metsähallitus on ja 
käyttöoikeussopimuksen mukaan luvan hakijalla on oikeus käyttää maksamaansa 
vastiketta vastaan Metsähallituksen hallussa olevia metsäautoteitä. 
 
Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa ja sillä on ollut kiviaineksen ottamistoimintaa 
jo aiemminkin. Aiempi maa-aineslupa louhinnalle on päättynyt huhtikuussa 2019 ja 
nyt haetaan lupaa louhinnan laajennukselle eteläkaakkoon päin louhintatasolla 
+164.00 ja keskimäärin 9 metrin ottosyvyydellä ja enintään 14 metrin syvyydellä. 
Ottamisalue sijaitsee noin 3 kilometrin etäisyydellä lähimmistä asuin- ja 
lomakiinteistöistä.   



 

 

 
Maa-aineksen ottamisen ja murskauksen toiminnan järjestelyt on esitetty 
lupahakemuksessa ja sen liitteinä olevassa ottamissuunnitelmassa ja asiakirjoissa. 
Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi haetaan lupaa 
aloittaa toiminta ennen luvan päätösvoimaisuutta. 
 
Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 5.5.-11.6.2020 Haapaveden 
kaupungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla osoitteissa https://www.haapavesi.fi/ ja 
http://www.pyhanta.fi/ Kuulutukset-kohdissa. Hakemuksen johdosta niillä, joiden 
oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä 
muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat 
kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 11.6.2020 mennessä 
Ympäristöpalvelut Helmelle, os. Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi tai 
sähköpostilla ymparistohelmi@haapavesi.fi  
 
Kuulutuksen julkaisupäivä Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan 
verkkosivuilla on 5.5.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. 
 
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Eeva Heiska, puh. 044 7591 154. 
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