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Kuulutus ympäristöluvan vireille tulosta 
 
 
 
 
Ympäristöluvan hakija 
Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Forest  
Puuterminaali 
Y-tunnus: 0116300-4 
 
Asia  
Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt 16.11.2011 ympäristöluvan Metsäliitto  
Osuuskunnan puuenergialiiketoiminnalle Energiapuun haketus- ja murskausalueelle. Toiminnasta on  
annettu lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös Nro 12/0462/2, Dnro 02220/11/5107 ja Korkeimman  
hallinto-oikeuden päätös Nro 3649, Dnro 2311/1/12.  
 
Ympäristöluvan mukainen toiminta Hämeenkyrön sahan alueella on ollut keskeytyneenä  
vuodesta 2016 saakka. Alueella on kuitenkin tehty pienimuotoisempaa varastointi- ja  
murskaustoimintaa tämän jälkeen.  
 
Energiapuuterminaalin toiminta on sijoittunut entisen sahan kiinteistöille Timinsaari 108- 
405-1-77. Toiminnanharjoittaja esittää, että kiinteistöllä Ohrisaari (108-411-1-245) nykyisin  
tapahtuva puuaineksen varastointi sisällytetään ympäristöluvan piiriin johtuen alueen  
maantieteellisestä läheisyydestä nykyiseen ympäristöluvan mukaiseen toimintaan. Pääosin tästä  
johtuen toiminnanharjoittaja esittää muutosta varastoitavien puuaines- ja kuorijakeiden määriin.  
Varastoitavien jakeiden määrä nousisi muutoksen myötä 100 000 tonnista 200 000 tonniin.  
Haketettavaan ja murskattavaan määrään ei esitetä muutosta.  
 
Toiminnan volyymin muutoksen myötä Timinsaarentien raskaan liikenteen määrä tulee  
kasvamaan aiempaan ympäristöluvan mukaiseen toimintaan verraten noin 20 ohiajosta  
keskimäärin noin 30 ohiajoon. Liikenteen määrän kasvulla ei arvioida olevan merkittävää  
vaikutusta alueen ilman laatuun, melutilanteeseen tai liikenneturvallisuuteen.  
Haketusta ja murskausta tehdään noin 30 vrk ajan vuodessa, tyypillisesti noin viikon mittaisina 
jaksoina. 
 
Toiminnanharjoittaja esittää muutoksia melun leviämistä estäviin rakenteisiin siten että  
meluvaikutukset ympäristöön jäävät ympäristömelulle asetettujen ohjearvojen alapuolelle. Melun 
leviämistä estävien rakenteiden sijoittaminen on selvitetty murskauksen meluvaikutusta mallintamalla  
toiminnan muutoksen suunnitteluvaiheessa keväällä 2022.  
 
Meluntorjuntaa tehostetaan etelän suuntaan sijoitettavalla yhtenäisellä 6 – 7 metriä korkealla ja noin  
200 metriä pitkällä meluvallilla. Itään-koilliseen melusuojaus toteutetaan yhtenäisellä 6 – 7 metriä  
korkealla ja noin 4,5 metriä leveällä ja 140 m pitkällä puupinolla, joka pidetään paikallaan koko  
haketuksen ajan. Aiemmin rakennettu melua estävä seinärakenne suunnitellun haketusalueen länsi-,  
luoteispuolelle jätetään myös paikalleen.  
 
Toiminta aiheuttaa hyvin vähän kuormitusta ympäristöön eikä suunniteltu toiminnan muutos ei  
aiheuta merkittävää muutosta kuormitukseen lainvoimaiseen ympäristöluvan mukaiseen toimintaan  
verraten. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai  
sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista,  
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun veden käyttömahdollisuuden vaarantumista, eikä  
eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää  
ympäristölainsäädännön sille asettamat vaatimukset. 
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Asiakirjojen nähtävillä pito 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana 25.1 – 24.2.2023 Hämeenkyrön  
kunnan internetsivuilla sekä Hämeenkyrön kunnan asiointipisteessä, osoite Härkikuja 7 C-siipi,  
39100 Hämeenkyrö.  
 
Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus 
hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta 
asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet asian 
johdosta tulee jättää kirjallisesti viimeistään 24.2.2023 klo 15.00 mennessä Hämeenkyrön kunnan 
kirjaamoon: kirjaamo@hameenkyro.fi. 
 
 
 
Lisätiedot: 
Noora Kalliomäki, ympäristötarkastaja, puh. 050 68 247 
noora.kalliomaki@hameenkyro.fi  
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