
 

 

 
 
KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 
 
Latvaenergia Oy (os. Myllykoskentie 2 A, 929120 Tavastkenkä) on toimittanut 
18.12.2019 Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle teollisuushöyryn 
tuotantolaitosta eli energiantuotantolaitosta koskevan ympäristönsuojelulain mukai-
sen ympäristölupahakemuksen. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. 
Energiantuotantolaitoksesta, jonka polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50 me-
gawattia, on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään re-
kisteröintiä varten. Tällainen toiminta edellyttää kuitenkin ympäristöluvan ympäristön-
suojelulain 28 §:n mukaan, koska toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankin-
takäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. 
 
Toiminta sijoittuu Pyhännän keskustaajamasta noin 3 km pohjois-luoteeseen Ou-
luntien (kantatie nro 88) länsipuolelle Leiviskänkankaan teollisuusalueelle kortteliin 
214 osoitteeseen Pölkkytie 2, 92930 Pyhäntä. Toiminta sijoittuu Feelia Oy:n omista-
malle Kasvunpaikka-kiinteistölle (kiinteistötunnus 630-402-34-12) sen koillisosaan. 
Alueella on kaavamerkintä TY ”Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö 
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.” 
 
Koko Leiviskänkankaan alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjave-
sialueeksi, 1-luokka. Alueella on voimassa Leiviskänkankaan asemakaavan muutos 
ja laajennus (hyv. kunnanvalt. 30.9.2013 § 61) ja korttelia 214 koskevien asemakaa-
vamääräysten mukaan, mm.: 
Tärkeä pohjavesialue (pv-1): Korttelialueet kuuluvat Leiviskänkankaan tärkeään pohjavesi-
alueeseen. Korttelialueille ei tule sijoittaa laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden 
pilaantumisvaaraa (YSL 8 §). Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusvalvontaviran-
omaisen on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto (VL 3 luvun 2 §). 
 
Korttelialueelle saa sijoittaa kemikaalisäiliöitä ja –varastoja vain, jos ne ovat laitoksen toimin-
nan kannalta tarpeellisia. Ne on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiivii-
seen, 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 pohja-
veden laatumuutoksia tai muutoksia pohjaveden korkeuteen. 
 
Ympäristölupaa käsiteltäessä on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto. 

 
Kuvaus toiminnasta Lupaa haetaan nestekaasua polttoaineena käyttävälle tehol-
taan 3 MW uudelle höyrykattilalle ja kohteessa jo olevalle teholtaan 1,4 MW vara- ja 
huippukuorman höyrykattilalle, jolloin näiden muodostama yhteisteho tulee olemaan 



 

 

4,4 MW. Kattiloiden tuotannolla vastataan Feelia Oy:n kasvaneeseen höyryn kulu-
tukseen ja lämmöntarpeeseen. Toiminta on uutta. 
 
Höyryntuotantolaitoskokonaisuuteen kuuluu lisäksi 45 m3:n maapeitteinen nestekaa-
susäiliö tarvittavine nestekaasun ja höyrystetyn kaasun siirtoputkistoineen. Olemassa 
oleva 1,4 MW höyryntuotantolaitos jää toimimaan uuden laitoksen rinnalle vara- ja 
huipunkäyttöajaksi. Uudella laitoskokonaisuudella on TUKES:n 20.11.2019 myöntä-
mä lupa nestekaasulaitteiston rakentamiseen. Laitos tulee tuottamaan energiaa noin 
5 100 MWh/vuosi ja höyryntuotantoon käytettävä syöttövesi otetaan Pyhännän Vesi 
Oy:n vesijohtoverkosta. Vesi pehmennetään höyryntuotantoon sopivaksi vedenpeh-
mennyskemikaalilla ja veden pH säädetään höyryntuotantoon soveltuvaksi. Syöteve-
den määrä on 1 800 – 3 000 m3/vuosi. Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu 
päästöjä vesistöön tai maaperään. Höyryn lauhtumisessa muodostuva lauhdevesi 
johdetaan jätevesiviemäriin ja laitosalueen hulevedet johdetaan Feelia Oy:n liittymän 
kautta hulevesiverkostoon, jonka kautta hulevedet ohjautuvat öljynerotuskaivon kaut-
ta asianmukaiseen purkupaikkaan pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle.   
 
Lupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 22.1.-28.2.2020 Haapaveden kau-
pungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla osoitteissa http://www.pyhanta.fi/ ja 
https://www.haapavesi.fi/ Kuulutukset-kohdissa. Hakemuksen johdosta on niillä, joi-
den oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä 
muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat kir-
jalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 28.2.2020 mennessä Ympäristöpalve-
lut Helmelle, os. Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi tai sähköpostilla ymparisto-
helmi@haapavesi.fi.  
 
Kuulutuksen julkaisupäivä Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan verkkosivuil-
la on 22.1.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja 
Eeva Heiska, puh. 044 7591 154. 
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