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KUULUTUS MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN 
YHTEISKÄSITTELYHAKEMUKSESTA 
 
Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Kiuruvedeltä on toimittanut 30.11.2022 maa-
aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen kalliokiven ottoa, 
kallion louhintaa ja louheen murskausta koskevan yhteiskäsittelylupahakemuksen 
Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle. 
 
Ottoalue sijaitsee Pyhännällä Pyhännän keskustaajamasta maanteitse noin 20 km 
etelään päin Pyhäntä-Kiuruvesi -tien varrella Kalliokankaan alueella. Hakemuksen 
mukainen kohde sijaitsee luvan hakijan omistamalla kiinteistöllä Kärki (kiint.tunnus 
630-405-7-11). Ottamisalueelle kuljetaan Pyhäntä-Kiuruvesi -tieltä lähtevää Kärki-
kiinteistöllä kulkevaa yksityistietä myöten. Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja 
louheen murskausta siirrettävällä kivenmurskaamolla. Alueella on aiempi maa-
aineslupa kalliokivenotolle ja se on voimassa 14.3.2023 saakka. Nyt haettu toiminta 
on aiemman toiminnan jatkamista ja laajentamista. 
 
Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 0,75 hehtaaria ja oton kokonaismäärä 50 000 k-
m3. Arvioitu vuotuinen otto on keskimäärin 5 000 k-m3 ja suunniteltu alin ottamistaso 
on +173.30 (N2000). Ottaminen tapahtuu kokonaan pohjavesipinnan yläpuolelta ja 
pohjaveden korkeus on alueella noin +172.30 (N2000). Louhinta tehdään yhdessä 
rintauksessa ja tällöin rintauksen korkeudeksi tulee 7-8 metriä. Tukitoimintoalueena 
alussa toimii olemassa oleva aiemmin louhittu louhosmonttu, johon sijoitetaan 
murskainlaitos oheistoimintoineen ja kiviainesten varastoalue. Murskauslaitoksen 
käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla, jonka kevyttä polttoöljyä sisältävä 
polttoainesäiliö on katettu ja kaksoisvaipallinen. Polttoainesäiliön ja tankkauspaikan 
maaperä suojataan 20 cm:n paksuisella tiivistetyllä maa-aineskerroksella. 
Murskausaseman varastossa on öljynimeytysainetta riittävä määrä mahdollisen 
öljyvahingon varalta.  
 
Kalliomursketta on tarkoitus tuottaa noin 14 000 tonnia vuosittain riippuen menekistä 
ja maksimissaan vuosituotanto on noin 42 000 tonnia. Laitoksen käyttämä 
kiviainesmäärä koko 10 vuoden toiminta-aikana on noin 140 000 tonnia. 
Kalliomurskeen valmistaminen koostuu kokonaisuudessaan kallion poraamisesta, 
räjäytyksistä, louhinnasta, isojen lohkareiden rikkomisesta ja murskaamisesta 
siirrettävällä murskauskalustolla. Louhinnan aikaiset louhosvedet johtuvat louhoksen 
pohjan noin 1%:n kaltevuuden johdosta louhoksesta pois luvan hakijan kiinteistöllä 
olevalle suoalueelle ja metsäojiin.  
 
Hakemuksessa on esitetty toiminnalle seuraavia toiminta-aikoja: murskaus ma-pe klo 
7-22, poraus ma-pe klo 7-21, rikotus ma-pe klo 8-18, räjäyttäminen ma-pe klo 8-18 
sekä kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 6-22. 
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Suunnitelma-alueelta on poistettu puusto ja ohuen, noin puolen metrin 
moreenikerroksen alapuolella on kallio. Ympäristö on muilta osin maa- ja 
metsätalouskäytössä. Maa-aineksen ottamisen ja murskauksen toiminnan järjestelyt 
on esitetty lupahakemuksessa ja sen liitteenä olevassa ottamissuunnitelmassa ja 
ympäristölupahakemuksen tekstiosassa sekä kartoissa ja piirustuksissa. Maa-aines- 
ja ympäristölupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Samalla kiinteistöllä sen 
eteläosassa luvan hakijalla on luvitettu hiekan/soran-ottopaikka. 
 
Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä muulle suojelualueelle. Alueella 
ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Lähin asuttu kiinteistö on alueelta 650 metriä 
kaakkoon päin. Ottamisen päätyttyä kallioalue maisemoidaan kaltevuuteen 1:2-1:3 ja 
pintamaista tehdään 0,2-0,3 metrin paksuinen kerros kasvualustaksi.  
 
Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 7.12.2022-13.1.2023 Haapaveden 
kaupungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla osoitteissa https://www.haapavesi.fi/ ja 
http://www.pyhanta.fi/ Kuulutukset-kohdissa. Hakemuksen johdosta on niillä, joiden 
oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla 
henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat kirjalliset 
muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 13.1.2023 mennessä Ympäristöpalvelut 
Helmelle, os. Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi tai sähköpostilla 
mes_ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi  
 
Kuulutuksen julkaisupäivä Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan 
verkkosivuilla on 7.12.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa 
ympäristötarkastaja Eeva Heiska, puh. 044 7591 154. 
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