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HAAPAVEDEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA
KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA
Latvaenergia Oy (os. Myllykoskentie 2 A, 92910 Pyhäntä) on toimittanut 28.8.2014
Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakuntaan teollisuushöyryn tuotantolaitosta koskevan ympäristölupahakemuksen. Hakemusta on täydennetty 15.9.2014 ja
18.9.2014. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.
Toiminnan sijoittuminen Toiminta sijoittuu Pyhännän keskustaajamasta noin 3 km
pohjois-luoteeseen Ouluntien (kantatie nro 88) länsipuolelle Leiviskänkankaan teollisuusalueelle kortteliin 202 tontille 3 luvan hakijan omistamalle Lämpölä-tilalle
(kiint.tunnus 630-402-7-60). Osa toiminnoista, vara-/huippukuorma-kattila ja 10 m3
kaksoisvaipallinen kevytpolttoöljysäiliö, sijoittuvat Pyhännän kunnan omistamalle viereiselle Sampio-tilalle.
Koko Leiviskänkankaan alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (ent. I lk). Alueella on voimassa Leiviskänkankaan asemakaavan muutos
ja laajennus (hyv. kunnanvalt. 30.9.2013 § 61) ja korttelia 202 koskevien asemakaavamääräysten mukaan:
Tärkeä pohjavesialue (pv-1): Korttelialueet kuuluvat Leiviskänkankaan tärkeään pohjavesialueeseen. Korttelialueille ei tule sijoittaa laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden
pilaantumisvaaraa (YSL 8 §). Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusvalvontaviranomaisen on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto (VL 3 luvun 2 §).
Korttelialueelle saa sijoittaa kemikaalisäiliöitä ja –varastoja vain, jos ne ovat laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia. Ne on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen, katokselliseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan
aineen enimmäismäärä.
Jätevesien sekä lauhdevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Jätevedet tulee johtaa
viemäriin ja lauhdevedet pohjavesialueen ulkopuolelle. Kortteleissa 211-216 tulee hulevedet
johtaa öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.
Rakentaminen, ojitukset ja maan muokkaaminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai muutoksia pohjaveden korkeuteen.
Ympäristölupaa käsiteltäessä on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto.
TY-korttelialueet: Katutilojen ja Ouluntien puoleisten tontinosien ja piha-alueiden rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota edustavuuteen ja siisteyteen. Avovarastoinnin sijaan suositellaan erillisiä varastorakennuksia ja –katoksia. Tontit saa aidata.
…….
Autopaikkoja on varattava: TY-korttelialueella 1 ap / 1 työpaikka.

Kuvaus toiminnasta Lupaa haetaan 3,5 MW:n metsähaketta polttoaineenaan käyttävälle peruskuormahöyrykattilalle ja 2,5 MW:n kevyttä polttoöljyä käyttävälle vara-
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/huippukuormakattilalle. Kattiloiden tuotannolla korvataan elintarviketehtaiden Maustaja Oy:n, Real Snacks Oy:n ja Feelia Oy:n (ent. Novisol Oy) höyryn kulutukset, jotka
tällä hetkellä tuotetaan yritysten omilla raskasöljykattiloilla. Toiminta edellyttää ympäristöluvan ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2. mom. mukaan, jolloin ympäristölupavelvollisten toimintojen laitosluettelossa tarkoitettuun, mutta vähäisempään toimintaan on oltava ympäristölupa, jos se sijoitetaan pohjavesialueelle. Toiminta on uutta.
Teollisuushöyryn tuotantotarve on noin 9,5 GWh/vuosi ja tuotantolaitoksen keskimääräinen huipunkäyttöaika (HKA) on noin 3 200 tuntia. Tuotantolaitokseen kuuluu 500
m3 sisätiloissa oleva polttoainevarasto sekä kattilalaitos, johon tulee 3,5 MW
arinapoltolla toimiva tulitorvi-tuliputkikattila, 2,5 MW kevyttä polttoöljyä käyttävä vara/huippukuormakattila, syöttövedenpehmennyslaitteisto, syöttövesisäiliö, höyrylieriön
ulospuhallussäiliö, kattilalaitoksen ohjausasema ja vesikemikaalien säilytystila. Metsähakkeen vuotuinen kulutus on noin 11 000 MWh ( 13 750 i-m3) ja polttoöljyn kulutus noin 1 100 MWh (92 tonnia) vuodessa. Hakkeen täysperävaunurekkaautokuljetuksia on noin 100 kuormaa vuodessa.
Lauhdevesiä johdetaan Maustaja Oy:ltä ja Real Snacks Oy:ltä yhteensä noin 2 000
tonnia vuodessa jätevesiviemäriin ja Feelia Oy imeyttää niitä noin 1 000 tonnia maahan. Tuhkajätettä on arvioitu syntyvän noin 60 tonnia vuodessa, joka on sovittu toimitettavaksi toiminnan alussa tuhkan käsittelyyn ympäristöluvan omaavalle FA Forest
Oy:lle lannoitteiden raaka-aineeksi. Sade- ja hulevedet johdetaan alueelta Maustetien päähän avo-ojaan.
Lupahakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävänä 29.9.-28.10.2014 Pyhännän kunnantalon neuvonnassa (ma-pe klo 8.00-11.00 ja 11.30-15.45) osoitteessa Manuntie
2, 92930. Lupahakemuksen 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, vaatimukset ja
mielipiteet tulee jättää 28.10.2014 kello 16 mennessä Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle, os. Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi. Kirjelmän
voi toimittaa myös sähköpostilla ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi
Hakemusasiakirjoihin voi tutustua myös Ympäristöpalvelu Helmen toimitiloissa Haapavedellä os. Rynnäkkötie 1, 3. krs.
Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Eeva Heiska, puh. 044-4793 233.
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