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KUULUTUS HAKEMUKSESTA YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISEKSI
Feelia Oy (os. Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä) on 22.6.2021 toimittanut Haapaveden
kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle valmisruokaa valmistavan elintarviketuotantolaitoksensa toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen nro 5
muuttamista koskevan hakemuksen.
Toiminta sijoittuu Pyhännän keskustaajamasta noin 3 km pohjois-luoteeseen Ouluntien
(kantatie nro 88) länsipuolelle Leiviskänkankaan teollisuusalueelle kortteliin 214
osoitteeseen Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä. Toiminta sijoittuu luvanhakijan omistamalle
Kasvunpaikka-kiinteistölle (kiinteistötunnus 630-402-34-12. Alueella on kaavamerkintä TY
”Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.”
Koko Leiviskänkankaan alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi, 1-luokka. Alueella on voimassa Leiviskänkankaan asemakaavan muutos
ja laajennus (hyv. kunnanvalt. 30.9.2013 § 61) ja korttelia 214 koskevien
asemakaavamääräysten mukaan, mm.:
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.

Kuvaus hakemuksesta Feelia Oy:llä on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 29.4.2021 § 10 myöntämä ympäristölupa eläinperäisiä ja kasviperäisiä raakaaineita käyttävän ja niistä ruokaeineksiä ja valmisruokaa valmistavan tuotantolaitoksen
toiminnalle. Valmistusmäärä on vuonna 2019 ollut 3,3 miljoonaa kg ja vuonna 2022 määrän
arvioidaan olevan 6,35 miljoonaa kg. Laitos valmistaa elintarvikkeita ns.
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autoklaavikypsennyksellä.
Ympäristöluvan (29.4.2021 § 10) lupamääräys nro 5 kuuluu seuraavasti: ”5. Laitoksen tulee
tehdä teollisuusjätevesisopimus jäteveden vastaanottavan Siikalatvan Keskuspuhdistamo
Oy:n kanssa. Sopimuksessa tulee määrätä laitokselta viemäriin johdettavan esikäsitellyn
jäteveden laadun, kuormituksen ja määrän raja-arvot riittävässä laajuudessa jätevedenpuhdistamon toiminnan ja puhdistuskapasiteetin turvaamiseksi. Lisäksi siinä tulee esittää
jäteveden laadun tarkkailutiheys sekä näytteenottotapa- ja paikat. Teollisuusjätevesisopimus tulee toimittaa Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle 31.8.2021 mennessä.”
Luvanhaltija esittää lupamääräyksen muutettavaksi niin, että teollisuusjätevesisopimuksen
toimittamisajankohdan takaraja olisi viimeistään 31.10.2021. Perusteluinaan muutokselle
hakija esittää seuraavaa: ”Feelia Oy tekee yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa
yhdessä samalla kertaa sopimuksen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Myös
kesälomakuukaudet hidastavat osaltaan sopimuksen laatimista. Siikalatvan
Keskuspuhdistamo tekee kesän aikana alueen yrityksissä ympärivuorokautisia
jätevesimittauksia kuormituksen ja kuormituksen jakautumisen suhteen. Näin saadaan
kattavaa tietoa määritellessä jäteveden laadun raja-arvoja. Keskuspuhdistamo toimittaa
mittauslaitteen jokaiselle sopimusyritykselle erikseen ja vastaa näytteiden lähettämisestä
tutkimuslaboratorioon. Sopimuspohjan laatimiseen ja konsultointiin on tehty sopimus Afry
Oy:n kanssa.”
Muutoin ympäristölupa (29.4.2021 § 10) jää ennalleen.
Hakemusasiakirja on yleisesti nähtävänä 20.7.-26.8.2021 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 26.8.2021 mennessä Ympäristöpalvelut Helmelle, os. Rynnäkkötie 1,
3. krs, 86600 Haapavesi tai sähköpostilla ymparistohelmi@haapavesi.fi.
Kuulutuksen julkaisupäivä Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla on
20.7.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla
julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Eeva Heiska, puh.
044 7591 154.
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