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Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen:
ASIA
Simpsiön koirakouluyhdistys ry hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n
mukaista ympäristölupaa.
LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ
Simpsiön koirakouluyhdistys ry
Poutuntie 200
62100 Lapua
Yhteyshenkilönä Olavi Kontola 06-4338222
LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI
Ympäristölupaa haetaan lentotuhkan ja pesurilietteen hyödyntämiselle paikoitusalueen rakentamisessa. Lentotuhkaa ja pesurilietettä
hyödynnetään yhteensä 4242 tonnia.
Toimintaa harjoitetaan Lapuan kaupungin Alanurmon kylässä tilalla
Koiratarha 4:196.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § 1 mom.
Asetus ympäristönsuojelusta (423/2015) liite 1 taulukko 2 kohta 13 f
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 § 12 f kohdan mukaan
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristöluvan,
kun kyseessä on jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos tai -paikka,

jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä alle 20000 tonnia vuodessa.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on tullut vireille 9.4.2015.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle aikaisemman ympäristöluvan 20.1.2010. Lupa on ollut viiden vuoden määräaikainen lupa. Toiminta sijaitsee kaavoittamattomalla metsätalousalueella.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Toiminta sijoitetaan Lapuan kaupungin Alanurmon kylään tilalle Koiratarha 4:196. Alue sijaitsee Karhunmäentien varrella. Toimintapaikan läheisyydessä ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät
asuinrakennukset ovat noin 650 metrin etäisyydellä etelässä ja 950
metrin päässä luoteessa. Toiminta-alue sijaitsee entisen kalliokiviaineksen ottamisalueen välittömässä läheisyydessä. Alueella toimii nykyisin pelastus- ja palvelukoirien harjoitusrata.
Toimintapaikka ei sijaitse pohjavesialueella.
TOIMINTAA KUVAAVAT TIEDOT
Alueella on tarkoitus hyödyntää Lapuan Energia Oy:n tuottamaa lentotuhkaa ja pesurilietettä pelastus- ja palvelukoirien harjoitusradan
autopaikoitusalueen rakentamisessa. Paikoitusalueeseen tulee yhteensä 80 autopaikkaa. Tuhkalietteellä täytetään suunnitellun paikoitusalueen maanpintaa siten, että tuhkakerroksen päälle voidaan
asentaa paikoitusalueen rakennekerrokset ja asfaltti.
Hyödynnettävistä jätejakeista on määritetty kaatopaikkakelpoisuus ja
hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa.
Tuhkasta rakennetaan alusrakenne, joka tiivistetään enintään 50
cm:n kerroksina. Tuhkakerroksen vahvuus (150 cm - 250 cm) vaihtelee, koska paikoitusalue rakennetaan rinteeseen. Rakennettavan
alueen länsipuolelle, paikoitusalueen yläpuolelle kaivetaan niskaoja,
jolla estetään sadevesien suotautuminen paikoitusalueen rakennekerroksiin. Hakemuksen liitteenä olevista suunnitelmakartasta ja leikkauspiirrustuksista ilmenee rakenteet ja niiden sijainti. Reunoilla tuhka eristetään ympäristöstä moreenipadoilla, moreeni tiivistetään 90
% tiiveyteen. Kentän pinta-asfaltin tyhjätila saa olla enintään 5 %.

Paikoitusalue päällystetään 5 cm:n paksuisella asfaltilla. Alueelta
syntyvät pintamaat käytetään hyödyksi paikoitusalueen luiskien loiventamiseen ja verhoukseen. Työmaan tuhkan pölytessä, sen pinta
äestetään tai jopa kynnetään, jos kuiva aines on syvemmällä. Työmaan vastaavana työnjohtajana toimii rkm Hannu Hakala.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Kuuluttaminen
Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Lapuan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 28.4.- 27.5.2015. Hakemusasiakirjat ovat olleet
nähtävillä kuulutusajan Lapuan kaupungin ympäristöosastolla, osoitteessa Poutuntie 8, 62100 Lapua.
Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Lapuan Sanomissa. Lisäksi
hakemuksen vireilläolosta on annettu tieto erikseen niille, joita asia
saattaa erityisesti koskea.
Lausunnot
Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
LIITE 75/ Ympla 2.6.2015
Muistutukset ja mielipiteet
Ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä
mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on ilmoittanut 27.5.2015, että ei anna vastinetta terveydensuojeluviranomaisen lausunnon johdosta.
Tarkastukset
Ympäristöinsinööri ja rakennustarkastaja ovat käyneet paikalla
27.5.2015.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ympäristölautakunta myöntää Simpsiön koirakouluyhdistys ry:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan lentotuhkan ja
pesurilietteen hyödyntämiseen paikoitusalueen rakentamisessa Lapuan kaupungin Alanurmon kylään tilalle Koiratarha 4:196. Toiminnan tulee olla lupahakemuksen ja -päätöksen mukaista ja toimin-

nassa tulee noudattaa lupamääräyksiä.
LUPAMÄÄRÄYKSET PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI
1. Alueella saa hyödyntää paikoitusalueen rakentamisessa lentotuhkaa (10 01 03) ja pesurilietettä (10 01 05 ja 10 01 07) korkeintaan
4242 tonnia. Alueella saa hyödyntää vain sellaista tuhkaa, joka täyttää eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun
asetuksen (591/2006) vaatimukset.
2. Lentotuhka ja pesuriliete on hyödynnettävä alueella välittömästi
rakenteessa.
3. Paikoitusalueen asfaltointi tulee suorittaa vaiheittain siten, että
kun paikoistusalueesta on rakennettu noin 750 m2, tulee valmiiksi
saatettu alue asfaltoida.
4. Pölyämisen ehkäisemiseksi tuhka on tarvittaessa kasteltava.
5. Työ on keskeytettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoimiin, jos
tuulen tai sateen vaikutuksesta taikka muusta vastaavasta syystä toiminnasta saattaa aiheutua tuhkan merkittävää leviämistä ympäristöön.
6. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle työn etenemisestä seuraavasti:
- ennen työn aloittamisesta
- ennen päällystystä
- työn päättymisen jälkeen
7. Toiminnanharjoittajan tulee määrittää alueelle vesistötarkkailupiste
paikoitusalueen alapuolisesta vesistöstä ja ottaa ensimmäinen vesistönäyte viimeistään 31.7.2015. Jatkossa vesistönäytteet tulee tutkia
kahden vuoden välein siten, että viimeinen vesinäyte tulee ottaa 2
vuotta toiminnan päättymisen jälkeen. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa muuttaa tarkkailuvelvoitetta.
Vesinäytteestä tulee tutkia virtaama, pH, johtokyky, kloridi, sulfaatti,
arseeni, molybdeeni, vanadiini ja seleeni.
8. Jäte tulee kuljettaa siten, ettei se pääse leviämään kuljetuksen aikana ympäristöön.Kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on
ELY-keskuksen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä.
9. Paikoitusalueen valmistuttua tulee toiminnanharjoittajan toimittaa
Lapuan kaupungin ympäristöviranomaiselle loppuraportti, josta ilmenee työn kulku, hyödynnetty tuhkamäärä, työaikainen valvonta ja
tarkkailu ja mahdolliset poikkeukselliset tilanteet.

10. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä alueelle vastaanotettavan
jätteen laadusta ja määrästä. Toiminnasta tulee pitää kirjaa ja kirjanpidosta tulee käydä ilmi rakenteeseen sijoitetun jätteen laji, laatu,
määrä, alkuperä sekä jätteen kuljetusta koskevat tiedot. Tiedot kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristölautakunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpitotiedot on säilytettävä vähintään
kuuden vuoden ajan.
11. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa mahdollisesti vastuuhenkilön muutoksesta välittömästi Lapuan kaupungin ympäristöviranomaiselle.
12. Luvan saaneen on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta.
13. Päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja
onnettomuuksista tai poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymättä Pohjanmaan pelastuslaitokselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
13. Luvan saajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista 16.000
euron suuruinen hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa
puoli vuotta luvan voimassaoloajan päätyttyä. Vakuuden suuruutta
voidaan erikseen tehtävällä ympäristölautakunnan päätöksellä pienentää työn ensimmäisen vaiheen valmistuttua.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai
pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista
tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai kohtuutonta rasitusta naapurille.
Ympäristölautakunta on lupaharkinnassa ottanut jätelain 8 §:n mukaisen velvollisuuden noudattaa etusijajärjestystä, jonka mukaan
jätteen haltijan on mahdollisuuksien mukaan uudelleen käytettävä jäte ellei jätteen välttäminen ole mahdollista. Lisäksi on huomioitu, että
lähietäisyydellä ei ole asutusta eikä paineita asutuksen laajentumiseen. Lisäksi alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toimittaessa lupapäätöksen mukaisesti toiminta täyttää jätteiden hyödyntämiseen liittyvät vaatimukset, eikä jätteestä ja sen hyödyntämisestä

voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa tai ympäristön pilaantumista.
Lupamääräysten perustelut
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta ja sen nojalla annettujen
säännösten noudattamiseksi. Jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaiseen
jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. (lupamääräys 1)
Jätteiden käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai maiseman rumentumista. Mikäli jätteitä varastoidaan hyödyntämättä alueella yli 3 vuotta, kyseessä on kaatopaikka, joka tarvitsee asianmukaisen ympäristöluvan toiminnalle. (lupamääräys 2, 3, 4)
Määräykset pölyämisen ehkäisemiseksi on annettu tuhkan leviämisen ja lähistöllä asuville aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 5)
Määräys ilmoittamisvelvollisuudesta työn edetessä on annettu valvonnallisista syistä. (lupamääräys 6)
Määräykset vesistötarkkailusta on annettu toiminnasta aiheutuvien
vesistövaikutusten arvioimiseksi. (lupamääräys 7)
Jätteen kuljetuksen tulee tapahtua siten, ettei siitä aiheudu haittaa
ympäristölle. Kuljetuksessa tulee käyttää yrityksiä, jotka on merkitty
jätehuoltorekisteriin jätelain 11 luvun mukaisesti. (lupamääräys 8)
Määräykset toimintaa koskevasta kirjanpidosta, vuosiyhteenvetojen
toimittamisesta ja loppuraportista ympäristönsuojeluviranomaiselle
on annettu valvonnallisista syistä. Määräys kirjanpidosta on jätelain
119 §:n mukainen. (lupamääräys 9, 10)
Toiminnan tehokkaan, asiantuntevan ja vastuullisen hoidon järjestämiseksi toiminnalla tulee olla vastaava hoitaja. Ilmoitusvelvollisuus
poikkeustilanteita ja toiminnan lopettamisen yhteydessä on annettu
valvonnallisista syistä. (lupamääräys 11, 12, 13)
Jätelain mukaan jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen toiminnanharjoittajan tulee jättää ennen toiminnan aloittamista vakuus, jolla
voidaan turvata jätteiden asianmukainen hoito kaikissa tilanteissa.
(lupamääräys 14)
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN

Tämä lupapäätös on voimassa 30.6.2025 saakka. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta lupaa.
LUPAMÄÄRÄYKSIÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn
luvan määräyksistä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia
säännöksiä luvan voimassaolosta tai sen tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä lupapäätös on lainvoimainen.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 27, 29, 34, 40, 42-44, 48, 49,
52, 58-61, 70, 8385, 87-89, 94, 190, 191, 198, 205 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2 §
Jätelaki 47, 94-98, 118 ja 119, 121 §
Lisäksi otettu huomioon
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta 403/2010
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 202/2006
Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Luvan käsittelystä peritään maksua 2500 €.
Ympäristölautakunnan 1.1.2015 voimaantulleen Lapuan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan jätteiden ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskevasta
ympäristöluvasta peritään maksua 2500 €.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakijalle
Tiedoksi
Länsi-Suomen ympäristökeskus
Lapuan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään niille, joille ympäristönsuojelulain mukaisesti on annettu tieto lupahakemuksen vireilläolosta.
Päätöksestä ilmoittaminen
Tieto päätöksestä julkaistaan Lapuan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Tieto päätöksestä julkaistaan lisäksi Lapuan Sanomissa.
MUUTOKSENHAKU
Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus liitteenä.
Rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöinsinöörin esityksen.
Lautakunta: Hyväksyi esityksen.
Lisätietoja: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi
puh. 06 438 4710 tai 044 438 4710

Ympla 31.08.2021 § 95
Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi

Ympäristöinsinööri: Ympäristölautakunta tekee seuraavan päätöksen:
ASIA
Ympäristöluvan raukeaminen
LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ
Simpsiön koirakouluyhdistys ry
Poutuntie 200

62100 Lapua
TOIMINTA
Ympäristölupa on myönnetty lentotuhkan ja pesurilietteen hyödyntämiselle paikoitusalueen rakentamisessa. Lentotuhkaa ja pesurilietettä on ollut lupa hyödyntää yhteensä 4242 tonnia.
Toimintaa on harjoitettu Lapuan kaupungin Alanurmon kylässä tilalla
Koiratarha 4:196.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki 88 §
ASIAN VIREILLETULO
Toiminnanharjoittaja on 16.8.2021 ilmoittanut, että toiminta on lopetettu.
ASIAN KÄSITTELY
Kuuluttaminen
Asiaa ei ole kuulutettu.
Lausunnot
Asian johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.
Hakijan kuuleminen
Koska asia ei ole ollut nähtävillä eikä siitä ole pyydetty lausuntoja,
toiminnanharjoittajan kuuleminen ei ole ollut tarpeellista.
Tarkastus
Ympäristöinsinööri on tarkastanut toiminnan 16.8.2021. Toiminta on
toteutettu ympäristöluvan mukaisesti.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ympäristölautakunta päättää, että Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan 02.06.2015 § 75 myöntämä ympäristölupa raukeaa.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää,

että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.
Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminta on lopetettu.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tämä päätös on voimassa valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei
haeta muutosta.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88 §, 198 §
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Toiminnanharjoittajalle
Päätös tiedoksi
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Seinäjoen kaupunki / ympäristöterveydenhuolto
Lautakunta: Hyväksyi esityksen.
Lisätietoja: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi puh. 044 438 4710

