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Kuulutus maa-ainesten otto- ja
ympäristölupahakemuksesta
3.4.2019

Kuulutus maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemus, Tirilän louhos,
Polusperä, Pyhäjoki

Hakija:
Suomen Hyötytuuli Oy
PL 305
28601 Pori
Toiminta, jolle lupaa haetaan:
Lupaa haetaan kallion louhintaan,
murskaamiseen
ja
maa-ainesten
ottamiseen.
Haettavalla
toimintaalueella ei ole otettu maa-aineksia
aiemmin.
Otettavan
kallioaineksen
määrä on 150 000 m3. Mursketta ja
louhetta tuotetaan keskimäärin 40.000
tn/vuosi, maksimissaan 230.000 tn/vuosi.
Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala
on 2,0 ha ja ottosyvyys on 12 -14 m ja
suunniteltu alin ottotaso on + 78,0 m
(N2000). Louhoksen länsipuolella on
tukitoiminta-alue. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
Toiminnan sijoituspaikka:
Pyhäjoki, Polusperä, tila Tirilä 625-404-14-54
Alue: Polusperä
Lupaperuste:
Maa-aineslain (555/1981) 1 § mukaan kiven, soran ja hiekan ottamiseen tulee lain 4 § mukaan saada
lupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja liite 1, taulukko 2 kohta 7 c) ja e) mukaan
kivenlouhinta ja siirrettävä murskaamo, joiden toiminta-ajat ovat yli 50 päivää, ovat
ympäristöluvanvaraista toimintaa. Maa-aineslain (555/1981) 4 a § mukaan ainesten ottamista
koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain mukainen
ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä.
Lupaviranomainen:
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskevan lupahakemuksen ratkaisee
ympäristönsuojelulain
34–37
§:ssä
säädetty
toimivaltainen
viranomainen.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n mukaan kivenlouhimon ja siirrettävän murskaamon
ympäristölupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Pyhäjoen kunnassa
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta.
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Pyhäjoen kunnan tekninen lautakunta on delegoinut ympäristölupa-asioiden ratkaisemisen
ympäristösihteereille (16.12.2010 § 60).
Maankäytön suunnitelmat alueella:
Suunniteltu toiminta-alue ei sijaitse asema- tai osayleiskaava-alueella. Polusjärven tuulipuiston
osayleiskaava-alue sijoittuu lähimmillään ottoalueesta noin 0,5 km pohjoiseen. Hakemuksen mukaan
alueen luontoarvot on selvitetty Polusjärven tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä. Haettu toimintaalue on metsätalousaluetta. Suunnitellun toiminta-alueen lähellä ei sijaitse luonnonsuojelualueita,
muinaismuistokohteita eikä pohjavesialueita. Lähimmät asumukset sijoittuvat haetusta toiminta- ja
ottoalueesta noin 800 metrin päähän. Lähimpiin suunniteltuihin tuulivoimaloihin on matkaa noin 1,0
kilometriä.
Lyhyt kuvaus ottotoiminnasta:
Lupaa haetaan kalliokiven ottamiseen, louhintaan ja siirrettävälle murskauslaitokselle. Hakemuksessa
esitetyn ottamissuunnitelman mukaan alueelta kuoritaan pintamaat ja ne käytetään maisemointiin
ja luiskauksiin. kannot ja hakkuutähteet käytetään maisemointiin tai energiantuotantoon.
Hakemuksen mukaan ottoalue ulottuu 30 metrin päähän naapurikiinteistöiden rajoista. Ottoalueen
itäpuolelle muodostetaan tukitoiminta-alue. Varastokasat ja murskaus tapahtuvat louhoksen
pohjalla heti tilan salliessa. Ottotoiminnan jälkeen alue maisemoidaan.
Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito:
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 3.4.–3.5.2019 välisen ajan Pyhäjoen
kunnantalolla os. Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. Saman ajan hakemusasiakirjat ovat nähtävillä myös
kunnan internetsivuilla.
Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen:
Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueen
kiinteistöihin rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla
kuulluksi. Myös muut saavat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee
toimittaa kirjallisena (myös sähköposti käy) viimeistään 3.5.2019 Pyhäjoen kuntaan os. Kuntatie 1,
86100 Pyhäjoki tai asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille yhteistiedot alla.
Lisätiedot:
Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri Vesa Ojanperä,
puh: 040 359 6073, s-posti: vesa.ojanpera@pyhajoki.fi, osoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki

Pyhäjoella 2.4.2019
Vesa Ojanperä
ympäristösihteeri
Tiedoksi:

Suunnitellun louhospaikan lähialueen maanomistajat
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo, sähköisesti
Kalajoen kaupungin terveysvalvonta: sähköisesti
Pyhäjoen kunta, tekninen lautakunta
Pyhäjoen kunta, kaavoitusarkkitehti
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