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Ympäristölupa /Moottoriurheilurata
Ympltk 19.03.2019 § 9
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen moottoriurheiluradan toimintaa
koskeva ympäristölupa ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta.
HAKIJA
Lappajärven Urheiluautoilijat ry
HAETTU TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Lupahakemus koskee olemassa olevaa moottoriurheilurataa. Lappajärven
Urheiluautoilijoiden rata sijaitsee kiinteistöllä 403-403-2-253 Lappajärven
Lamminkylässä osoitteessa Kokkokankaantie 53.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata on ympäristölupavelvollista toimintaa
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § ja ympäristönsuojelulain liitteen 1
taulukon 2 kohdan 12 d mukaan.
TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen
lupaviranomainen ulkona sijaitsevaa moottoriurheilurataa koskevassa
ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan
11c mukaan.
HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on toimitettu Lappajärven kuntaan 8.2.2019
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT SEKÄ ALUEEN
KAAVOITUSTILANNE
Moottoriurheilurata sijaitsee keskustaajaman osayleiskaava-alueella, jossa
urheiluradan alue on merkitty EM- merkinnällä eli moottorirata-alueeksi.
Kiinteistö 403-403-2-253 on Lappajärven Urheiluautoilijat ry:n
omistuksessa.
SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ
Moottorirata sijaitsee noin 7 km Lappajärven keskustaajamasta pohjoiseen.
Tie numero 68 kulkee noin 350 metrin etäisyydellä. Radan ympäristö on
pääasiassa havupuuvaltaista metsää. Radan ympärillä on noin 1,5 m korkea
hiekkavalli asutukseen päin olevalla alueella, missä ei ole metsikköä..
Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä radasta.
Lappajärveen on radan eteläpäästä matkaa noin 450 m. Välijoen
asemakaava-alueelle on linnuntietä noin 800 m ja Lappajärven sekä
Välijokeen rajoittuvaan Halkosaaren vapaa-aikakeskukseen on etäisyys
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noin 600 m. Välimaasto on pääasiassa metsää. Toiminta ei sijaitse
luokitetulla pohjavesialueella. Maaperä savea, hienoainesmoreenia sekä
kalliota. Moottorirata-alueen pinta-ala on noin 3 ha.
KUVAUS TOIMINNASTA
Kyseessä on moottoriurheilurata, jossa harrastetaan pääasiassa
jokamiesluokan moottoriurheilua. Radan kokonaispituus on 795 m ja
leveys 13 m. Rata on 50 % on asfalttia ja 50 % soraa. Noin 190 m pitkä
karting-rata liittyy päärataan. Lisäksi alueella on varikkoalue, yleisöalue,
tuomaritorni, grillirakennus sekä kuivakäymälät, 2 kpl.
Rata toimii harjoittelukäytössä ja kilpailutoimintaa on noin kerran
vuodessa. Radalla harjoittelevat seuran jäsenet. Ulkopuoliset pääsevät
alueelle vain Lappajärven UA ry:n vastuuhenkilön valvonnassa.
LIIKENNE
Tavanomainen harjoittelutoiminta ei aiheuta haittaa liikennöintiin.
Kilpailutapahtumien aikana liikennejärjestelyt hoidetaan opastein.
VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Polttoaineet ja päästöt maaperään
Alueella ei säilytetä polttoaineita eikä kemikaaleja. Radalla harjoittelevat ja
kilpailevat tuovat omat polttoaineet sekä huolehtivat ne asianmukaisesti
pois rata-alueelta. Kilpailuissa on jäteöljylle astiat, johon kilpailijat saavat
kaataa jäteöljyt.
Varikkopaikoilla on kilpa-auton alla oltava vähintään kilpa-auton
pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite, vähintään 400
g/m2. Lisäksi kilpailijoilla tulee olla kilpailijakohtainen öljynvahinkojen
estoon tarkoitettu imeytysmatto, jonka imukyky vastaa kilpa-auton
kokonaisöljymäärää. Kaikissa huoltotilanteissa noudatetaan lajiliiton
antamia määräyksiä, jolloin hyvällä ennakoinnilla voidaan ehkäistä
onnettomuudet ja häiriötilanteet.
Kilpailupäivinä paikalla on palo- ja pelastushenkilökunta sammuttimineen
ja öljyntorjuntakalustoineen.
Radalla ei ole sähköliittymää. Kilpailuissa sähkö tuotetaan aggrikaateilla.
Jätevedet ja jätevesien käsittely
Ei aiheuteta päästöjä vesistöihin eikä viemäriin. Alueella ei ole
vesiliittymää. Vesi tuodaan paikalle elintarvikeastioissa esim. grillissä
tarvittava vesi.
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Alueella ei ole viemäröintiä. Käytössä on kaksi kuivakäymälää., joiden alle
on laitettu tiiviit astiat. Kilpailun jälkeen jätevesiurakoitsija tyhjentää astiat
Hulevedet johdetaan läheisiin ojiin.
Melu ja päästöt ilmaan
Moottoriradan läheisyydessä ei aiheudu tärinää. Meluhaitat ovat hyvin
vähäisiä, koska autoissa tulee olla tehokas äänenvaimennus.
Äänenvaimennuksen tulee täyttää nopeuskilpailujen sääntöjen kohdan 9,10
määräys. Äänenvoimakkuus saa olla enintään 110 dB (A) mitattuna
äänenvaimentajan läheisyydessä.
Rata sijaitsee hiekkakuopan pohjalla, jolloin kuoppien reunavallit estävät
äänen kuuluvuutta. Samoin alueella oleva puusto osaltaan estää äänen
kuuluvuutta niin paljon, ettei se häiritse paikallista asutusta.
Kuivina aikoina radan pölyämistä vähennetään vedellä kastelulla
säiliöautosta.
Jätteet
Pääosa jätteistä syntyy kilpailun aikana. Muulloin jokainen harjoittelija
huolehtii itse jätteensä pois alueelta. Kilpailujen aikana syntyneet jätteet
kerätään eripuolille sijoitettuihin jäteastioihin. Kuoppalan jätehuolto Oy
tyhjentää jäteastiat kilpailun jälkeen ja hoitaa jätteet Millespakka Oy:lle.
Kilpailutapahtumien jälkeen rata-alue ja lähimaasto puhdistetaan
välittömästi tapahtuman aikana tulleista jätteistä.
PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA JA VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖÖN
Moottoriurheiluradan toiminnassa pyritään soveltamaan parasta
käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja ympäristön kannalta parhaita
käytäntöjä. Rata rakennetaan lajiliittojen edellyttämien kriteereiden
mukaisesti sekä ajoneuvot täyttävät lajeilta vaadittavat melurajat, joita
valvotaan melumittauksin.
Vaikutukset luontoon ovat hyvin vähäisiä. Rata-alue on kunnostetaan.
Vaikutukset vesistöön ja maaperään ovat vähäisiä, koska alueella ei
vesijohtoa eikä viemäröintiä. Ratojen kastelusta vesipäästöt jäävät
paikallisiksi ja kasteluvesi ei sisällä vesistöjä kuormittavia tekijöitä.
Öljyntorjunnassa noudatetaan AKK:n määräyksiä ja käytetään suojapeitteitä
ja imumattoja. Jäteöljyt kerätään asianmukaisesti pois.
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Ajoneuvojen pakokaasupäästöt rajoittuvat pääasiallisesti
moottoriurheilukeskuksen alueelle. Radan vaikutukset ilman laatuun ovat
hyvin paikallisia ja päästöillä ei ole laajoja vaikutuksia ympäristöön.
Pakokaasupäästöjen lähde on lähellä maanpintaa ja päästöt pääsevät
laimenemaan nopeasti.
TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILU
Kilpailujen ulkopuolella puomein suljettua rataa saa käyttää vain seuran
jäsenet klo 10.00-20.00. Lappajärven Urheiluautoilijat ovat laatineet seuran
ulkopuolisille vuosittain vaihtuvat käyttöajat, jotta radan käyttöaste pysyisi
matalana. Mikäli radalla järjestettävien kilpailujen aikataulu niin vaatii,
voidaan joutua radan aukioloaikoja tilapäisesti pidentämään kilpailujen
keston ajaksi.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla siitä Lappajärven kunnan
virallisella ilmoitustaululla ja Lappajärven kunnan Internet-sivuilla
11.2.-12.3.2019 välisenä aikana. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä
kuulutusajan Lappajärven kunnatoimiston teknisessä toimistossa.
Hakemuksesta on lisäksi annettu erikseen tieto lähialueen kiinteistöille.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveydensuojeluviranomaisen ja
Lappajärven teknisen toimen lausunto.
Ympäristöterveydensuojeluviranomainen esittää lausunnossaan seuraavaa:
"Kyseessä on jo olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan käsittely.
Toimintaa Särkiniemen moottoriurheiluradalla on ollut 1970-luvulta asti.
Terveystarkastajalle ei ole toimintavuosien aikana tullut valituksia
toiminnan aiheuttamasta terveyteen kohdistuvista haitoista .
Hakemuksen mukaisesti toiminnasta lupaehtoja noudattamalla sekä parasta
käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä ei aiheudu TsL 1§:n mukaista
terveyshaittaa naapurustolle.
Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on
suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä
ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa on harjoitettava siten, että
terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.
Lausunto perustuu terveydensuojeluviranomaiselle toimitettuihin
hakemusasiakirjoihin sekä katselmukseen kohteessa."
Kunnan tekninen johtaja esittää lausunnossaan seuraavaa:
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"Moottoriradalta on Välijoen asemakaava-alueelle linnuntietä noin 800
metriä ja Halkosaaren vapaa-aikakeskukseen noin 600 metriä.
Moottoriradan toiminnasta ei ole tullut valituksia lähialueen asukkailta eikä
se ole haitannut myöskään vapaa-aikakeskuksen toimintaa. Lappajärven
kunnan teknisellä toimella ei ole huomautettavaa Lappajärven
Moottoriurheilijat ry:n ympäristölupahakemuksen johdosta."
Muistutukset ja mielipiteet
Kuulutusaikana ei ole tullut muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen
Hakijalle annettiin 8.3.2019 tiedoksi ympäristöterveydensuojeluviranomaisen ja teknisen johtajan lausunnot. Hakija ei ole antanut
lausuntoihin vastinetta.
Ympäristösihteerin ehdotus:
Ympäristölautakunta päättä lupahakemuksen johdosta seuraavaa:
Ympäristölautakunta myöntää Lappajärven Urheiluautoilijat ry:lle
ympäristöluvan moottoriurheiluradan toiminnalle kiinteistölle
403-403-2-253.
Toiminnassa on noudatettava lupahakemuksessa esitettyä ja seuraavia
lupamääräyksiä.
1. Moottoriurheilurataa voidaan käyttää hakemuksen mukaisesti
jokamiesluokan sekä karting-luokan autojen kilpailu - ja harjoitusajoon
arkisin ma-pe klo 10.00 - 20.00 sekä lauantaisin 10.00 -20.00. Sunnuntaisin
ja arkipyhinä klo 12.00 - 18.00.
2. Moottoriurheiluradan sallitut käyttöajat on oltava selkeästi nähtävissä
saavuttaessa rata-alueelle.
3. Asiaton pääsy rata-alueelle tulee estää lukittavalla puomilla.
4. Sekä kilpailuissa että harjoituksissa tulee noudattaa melutasoon
vaikuttavia kyseisen moottoriurheilu kilpailusääntöjä ja kyseisen
autoluokan lajisäännöissä asetettuja desibelirajoja. Kilpailuissa ja muissa
yleisötilaisuuksissa kovaääniset on sijoitettava ja suunnattava sekä niiden
äänentasoa rajoitettava siten, että aiheuteta tarpeetonta melua
lähiasutukselle.
Moottoriurheiluradan toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva
päivittäinen ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55 dB(A) päivällä (klo
7-22) lähimpien häiriölle altistuvien asuintalojen pihamaalla.
Virkistysalueilla ja loma-asuntoalueilla ekvivalenttinen melutaso ei saa
ylittää tavanomaisen toiminnan aikana päiväohjearvoa 45 dB.
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5. Valvontaviranomainen voi edellyttää toiminnanharjoittajaa tekemään
meluun liittyviä mittauksia, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Mittaustulosten
perusteella voidaan antaa näiden lupamääräysten lisäksi määräyksiä
päästöjen rajoittamiseksi.
6. Öljyonnettomuuksien varalta rata- ja varikkoalueella on oltava varattuna
riittävästi imeytysainetta tai muuta öljyntorjuntavälineistöä.
7. Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet tulee toimittaa
paikkaan, jolla on oikeus niiden vastaanottamiseen. Vaaralliset jätteet tulee
varastoida ehjissä ja tiiviissä astioissa tai säiliössä. Mikäli alueella
varastoidaan vaarallisia jätteitä (esim. öljyjätettä) tulee ne pitää lukitussa
tilassa silloin kuin mahdollisen varaston avoinna pitäminen esim.
kilpailutoiminnan kannalta ei ole välttämätöntä.
Vaarallisten jätteiden määrästä ja toimituspaikoista on pidettävä kirjaa.
Kirjanpito tulee esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle
pyydettäessä.
Moottorirata-alue ja sen ympäristö on pidettävä siistinä. Kilpailujen jälkeen
alue on tarkastettava ja siivottava.
8. Toiminnassa syntyvät talousjätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston
antaman asetuksen "Talousvesien käsittely viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla " (157/2017) mukaisesti.
9. Kilpailujen aikana ja tarvittaessa harjoittelujen aikana on ratoja
kasteltava pölyämisen vähentämiseksi.
10. Poikkeuksellisista päästöistä, häiriötilanteista, vahingoista ja
onnettomuuksista, joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön,
on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle ja
Lappajärven ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on
ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi
ja vahingon torjumiseksi.
Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut
ohjeet ja vaatimukset annetaan tiedoksi kaikille aluetta käyttäville
henkilöille.
11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa moottoriurheiluradan käytöstä
ja huoltotoimenpiteistä. Lappajärven ympäristölautakunnalle on
toimitettava vuosittain, seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä,
vuosiyhteenveto seuraavasti:
- Kilpailujen ja harjoittelumäärien tiedot (ajoneuvotyypit, lukumäärä,
ajopäivien lukumäärät ja ajotunnit)
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- Merkittävät häiriöt, muutokset ja huoltotoimenpiteet
- Syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
12. Luvanhaltijan on välittömästi ilmoitettava valvonnan ja ympäristöön
kohdistuvien päästöjen lisääntymisen kannalta merkittävistä muutoksista ja
toiminnan lopettamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Toiminnan päätyttyä on alue siistittävä, tarpeettomat rakenteet
poistettava ja tehtävä tarpeelliset maaperän kunnostustoimenpiteet alueen
saattamiseksi tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon.
PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti
ei moottoriurheiluradan toiminta aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:ssä
tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai
muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan
myöntämisen edellytykset täyttyvät.
Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset
määräykset mm. päästöistä, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen
ehkäisemisestä, jätteistä, toimista häiriötilanteissa sekä toiminnan
lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä
sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista.
Naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä,
rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä
asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu
kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta,
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta,
lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.
Lupamääräysten perustelut
Toiminnalle on annettu aikarajat hakemuksen mukaisesti. Lisäksi
sunnuntaisin ja arkipyhinä moottoriradan käytölle on annettu lyhempi aika
lähimmän asutuksen meluhaittojen vähentämiseksi. (määräys 1)
Radan sallittujen käyttöaikojen on perusteltua olla näkyvissä sekä radan että
lähialueen asukkaiden tiedottamiseksi. (määräys 2)
Ulkopuolisten pääsy moottoriradalle tulee estää melu - ja
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (määräys 3)
Määräyksillä 4 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille
toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa. Moottoriradoille ei ole Suomessa
annettu erillisiä ohjearvoja.Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason
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ohjearvoista mukaan asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq)
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa
ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Radalla on toimintaa
vain päiväaikaan, joten lupaan ei ole tarpeen asettaa melurajoja yöajalle.
Melupäästön selvittämistä koskeva määräys on tarpeen arvioitaessa
toiminnasta aiheutuvia meluhaittoja. (määräys 5)
Määräys on annettu ympäristön ja maanpilaantumisen ehkäisemiseksi.
(määräys 6)
Määräys on annettu jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteiden
oikealla käsittelyllä varmistetaan ettei jätteistä tai niiden varastoinnista
aiheudu maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista.(määräys 7)
Jätevedet on käsiteltävä asetuksen mukaisesti, jotta niistä ei aiheudu
ympäristön pilaantumista tai muuta haittaa. (määräys 8)
Määräys on annettu pölyhaittojen ehkäisemiseksi. ( määräys 9)
Määräys on annettu poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle (määräys 10)
Valvonnan edellytyksenä on kirjanpito toiminnasta syntyneistä jätteistä ja
mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista. (määräys 11)
Valvonnan kannalta on tärkeää, että ilmoitetaan toiminnassa syntyvistä
muutoksista. Toiminnan loputtua alue on saatettava asianmukaiseen
kuntoon. (määräys 12)
LUVAN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.
Asetuksen noudattaminen
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta
luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ulkopuolisilla alueilla. (157/2017)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ympäristöluvasta peritään Lappajärven kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan 1260 euroa.
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki § 205, Lappajärven kunnanhallituksen
hyväksymä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelymaksun
suuruus (Kunnanvaltuusto 15.6.2015, § 16)
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.3.2019
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Lappajärven urheiluautoilijat ry
Tiedoksi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Ilmoittaminen kunnassa
Lupapäätöksestä ja sen julkipanosta ilmoitetaan Lappajärven kunnan
virallisella ilmoitustaululla ja kunnan Internet -sivuilla. Päätöksestä
lähetetään tieto naapurikiinteistöille.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja ympäristölupamaksusta tehtyyn päätökseen voi hakea
ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Raija Isoketo jääväsi itsensä yleislausekkeen perusteella asian käsittelyn
ajaksi.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Vuoden 2019 ympäristönsuojelulain mukainen valvontaohjelma
Ympltk 19.03.2019 § 10
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on velvollisuus laatia
valvontaohjelma (YSL 168 §). Valvontaohjelma laaditaan vuosittain
valvontasuunnitelmassa määritellyn riskinarvioinnin pohjalta.
Valvontaohjelmassa on oltava suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista
erityyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen
määräaikaistarkastuksista sekä muista säännöllisen
valvonnan toimenpiteistä. Valvontaohjelmassa on myös kuvattava edellisen
kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutuminen. (YSA 30 §)
Ympäristönsuojelulain 205§ mukaisesti ympäristönsuojeluviranomainen
voi periä maksun valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisten tai
rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta
ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta.
Ympäristölautakunta hyväksyi 1.12.2015 Lappajärven
ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman vuosille 2016-2019.
Valvontakohteissa käynti perustuu valvontasuunnitelmaan. Valvottavat
kohteet on jaettu kolmeen eri valvontaryhmään:
1.tarkastus vähintään kerran kolmessa vuodessa,
2.tarkastus vähintään viidessä vuodessa
3.kertaluontoisissa toiminnoissa kerran luvan voimassaoloaikana.
Turkistarhat, murskausasemat ja ammattimainen jätteiden käsittely kuuluvat
ryhmään 1. Eläinsuojat, ampumaradat, autopurkaamot, polttonesteiden
jakelu kuuluvat ryhmään 2.
Valvontakohteet on valittu vuosittain sen mukaan, onko edellisestä
käynnistä kulunut valvontasuunnitelman mukainen 3 tai 5 vuotta.
Valvottavat kohteet
Vuonna 2018 Lappajärven kunnassa oli valvottavia ympäristöluvanvaraisia
tai lupaharkinnan mukaisesti säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvia tai
rekisteröitäviäkohteita seuraavasti:
Eläinsuojat
Turkistarhat
Jakeluasemat
murskausasemat
Ampumarata
Autopurkaamo
Jätevedenpuhdistamo
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuonna 2018 myönnettiin kaksi eläinsuojan laajentamista koskevaa
ympäristölupaa.
Vuonna 2018 toteutunut valvontaohjelma
Valvontaohjelman mukaisesti määräaikaistarkastukset toteutuneet
Turkistarhat,
Eläinsuojat
Murskausasema
Jätevevesien johtaminen
yhteensä

2018
3 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
6 kpl

Lisäksi valvontaan on kuulunut kaikkien ympäristölupavelvollisten
vuosiraporttien pyytäminen ja tarkistaminen.
Maa-ainesluvan mukaisia voimassa olevia lupia oli 8 kpl, joissa on tehty
valvonta. Lisäksi valvontaan on kuulunut jätelain mukaista valvontaa,
lannan varastointiin ja levitykseen sekä rantojen ruoppaukseen ja niittoon
liittyvää valvontaa ja ohjeistamista.
Valvontasuunnitelman mukainen valvontaohjelma vuodelle 2019
Vuonna 2019 on tavoitteena toteuttaa valvonta yhteensä 8-10 eri kohteessa,
joista 2-4 on eläinsuojaa, 4 turkistarhaa, 2 jakeluasemaa. Lisäksi
tarkistetaan ympäristölupavelvollisten vuosiraportit.
Lisäksi tehdään mm. maa-ainesten ottamislupien valvontaa. Valvottavia
maa-aineslupia on yhteensä 8 kpl.
Muu valvonta
Vesilain mukaista ruoppaus – ja niittoilmoitusten valvontaa yhteistyössä
ELY-keskuksen kanssa.
Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta mukaisesti valvotaan lannan
poikkeuksellista varastointia aumassa sekä levitystä tehtyjen ilmoitusten
mukaisesti.
Jätelain mukainen valvonta.
Ympäristösihteerin ehdotus: Lautakunta hyväksyy valvontaohjelman
vuodeksi 2019.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
§ 10

19.03.2019

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Lausunto, Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman ohjelma
Ympltk 19.03.2019 § 11
Lappajärven kunta on päättänyt 11.6.2018 käynnistää Iso Saapasnevan
tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.
ABO Wind oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan
alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä 7-10 tuulivoimalan rakentamista.
Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue
sijaitsee n. 8,5 km Lappajärven keskustaajamasta koilliseen.
Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan
laatimista. Iso Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden
YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi(YVA) ja kaavamenettelyn yhdistymistä. Menettelyssä syntyy sekä
osayleiskaava että hankkeen YVA. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja
rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan
rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Ympäristövaikutusarvioinnissa ovat arvioitavana vaihtoehdot
•Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Iso Saapasnevan alueelle
suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden maakaapeliliityntää kantaverkkoon ei
toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa
vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla
sähköntuotantomenetelmillä.
•Vaihtoehto 1 (VE1). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 10
tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW,
tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä.
Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
•Vaihtoehto 2 (VE2). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 7
tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW,
tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä.
Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 eteläpuolelle sijoittuva Övermarkin kylä
tulisi lähimmäksi tuulivoimapuistoa. Lähimmästä tuulivoimalasta on
matkaa noin 1,3 km asuinrakennukseen. Yksi lomarakennus/eräkämppä
sijaitsee 1,1 km:n etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Suunnitellun
alueen pohjoispuolella sijaitsee Evijärven kunnan Pitkänsalon kylä, jonka
lähin asuinrakennus sijoittuu 1,8 km etäisyydelle lähimmästä
tuulivoimalasta. Lappajärven Kuoppalan kylä sijaitsee eteläpuolella n. 4
kilometrin, luoteessa Evijärven kunnan puolella Ranta-ahon kylä n. 4,5
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kilometrin ja itäpuolella Vetelin kunnan Kalliojärvi n. 5,5 kilometrin
etäisyydellä.
Tuulivoimaloista 1-2 km etäisyydelle tulisi sijoittumaan Lappajärven,
Evijärven ja Vetelin kuntien alueella 18 asuinrakennusta ja 10
lomarakennusta, joissa on asukkaita yhteensä 46. 2-5 km etäisyydelle tulisi
sijoittumaan 182 asuinrakennusta ja 154 lomarakennusta ja asukasmäärä
olisi yhteensä 406.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueella tai niiden lähiympäristössä ei
sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai
kulttuuriympäristöjä. Lähin valtakunnallisesti arvokas rakennetun
kulttuuriympäristön kohde on Evijärven kunnassa Lassilan taloryhmä noin
10 kilometrin päässä luoteessa ja Vetelin kirkonseutu noin 18 kilometrin
päässä suunnitelluista tuulivoimaloista pohjoiseen.
Maakunnallisesti arvokas Lappajärven kulttuurimaisema on lähimmillään
900 metrin etäisyydellä tuulivoimaloiden suunnittelualueesta.
Kulttuurimaisema-alue ulottuu Lappajärven ranta-alueelta Övermarkin
kylään myötäillen Vieresjokea ja Markinpuron laaksoa ja peltoalueita.
Maakuntakaavassa merkitylle matkailun vetovoima-alueelle sijoittuisi 5
tuulivoimalaa.
Suunnittelualue on pääasiassa kuivaa tai kuivahkoa kangasmetsää, mutta
tuoreita kangasmetsiä on myös jonkin verran. Metsät ovat ikärakenteeltaan
kasvatusiässä olevia talousmetsiä. Luonnontilaisia metsiä alueella ei ole
Suot ovat ovat lähes kokonaan ojitettuja. Iso Saapasnevan keskiosassa on
ojittamatonta suota.
Osallistumis - ja arviointiselostuksen mukaan kanahaukan vakituinen
pesimäpiiri sijaitsee suunnittelualueen eteläosassa. Kanalintuja tavataan
alueella säännöllisesti ja teerin sekä metsien soidinalueita on mahdollista
olla alueella. Kalasääsken tekopesä sijaitsee 0,9-3,9 km tuulivoimaloista.
Pesä on ollut asumaton vuosina 2000-2002,2008,2010 ja 2012-2016
tehdyissä tarkastuksissa. Maa- ja merikotkien tiedossa olevia pesäpaikkoja
ei sijaitse alle 10 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Kurkien kevätmuutto
osuu suunnittelualueelle. Muutoin alue ei sijoitu merkittäville, useiden
lintujen käyttämille päämuuttoreiteille.Muita huomioituja eläimiä ovat
selostuksessa liito-ora, viitasammakko, lepakot, metsäpeura ja suurpedot.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältää YVA-lain 16 § mukaisen
YVA-ohjelman. Pykälän mukaisesti hankkeesta vastaavan on toimitettava
ympäristövaikutusten arviointiohjelma yhteysviranomaiselle.
Arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen
kohtuullisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus
arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä
suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelman
sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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YVA-ohjelman mukaan hankkeessa keskeiset arvioitavat vaikutukset ovat:
- Vaikutukset maisemaan
- Melu- ja varjostusvaikutukset
- Vaikutukset luontoon, mm. linnustoon ja metsäpeuraan
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Iso-Saapasnevan tuulivoimahankkeessa arvioidaan sekä tuulivoimapuiston
että siihen liittyvän sähkösiirron vaikutukset.
Ympäristövaikutusten arviointia varten laaditaan selvitykset tukemaan
olemassa olevaa aineistoa :
- kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
- pesimälinnusto- ja muuttolinnustoselvitys
- päiväpetolintutarkkailu
- pöllö- ja metsäkanalintuselvitys
- liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvitykset
- metsäpeuraselvitys
- näkymäalueanalyysi
- maisemavaikutusten havainnollistamien valokuvasovittein
- arkeologinen inventointi
- melumallinnus
-asukas- ja maaomistajakysely
Tarkastelualue on minimissään suunnittelualue sekä maakaapeliyhteys
uudelle sähköasemalle.
- Vaikutukset maankäyttöön, noin 2 km säteellä
- Vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin,
lähimaisema-alue 2-3 km, kaukomaisema yli 6 km aina 20 km:n saakka.
Vaikutukset muinaisjäännöksiin tarkastellaan rakennuspaikkakohtaisesti
tuulipuiston ja ulkopuolien maakaapelilinjauksen alueella.
- Luontovaikutukset rajoittuvat rakennuspaikkoihin ja lähiympäristöön, n.
100 m tuulivoimalan rakennuspaikoista. Pesimälinnuston vaikutusten
lisäksi tarkastellaan muuttoreittejä ja kerääntymisalueita 5 km etäisyydeltä
suunnittelualueesta.
- Melu- ja välkemallinnukset, vaikutusalue tarkastellaan sillä laajuudella,
millä laskelmat osoittavat hankkeella olevan vaikutuksia, yleensä alle 2
km:n säteellä tuulipuistosta.
-Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan keskittyvän noin 3 km
etäisyydelle tuulipuistoalueesta (esim. maisema-, melu- ja välkevaikutukset)
-Työllisyys- talous- ja liikennevaikutukset laajempi alue, kunnan ja
maakunnan taso
Vaikutukset arvioidaan rakentamisen (1-2 v), toiminnan (20-50v) ja
toiminnan päättymisen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla
haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää esim. voimaloiden
sijoittelua, maakaapelin linjauksia, voimaloiden perustekniikkaa,
voimaloiden kokoa, rakentamisajankohtaa jne. Arviointiselostuksessa
esitetään myös arvioinnin epävarmuustekijät. Lisäksi laaditaan suunnitelma
ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi.
Hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan vaikutusten arvioinnin
tulosten perusteella vertailutaulukon avulla. Taulukkoon kirjataan
havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtojen keskeiset
vaikutukset. Lisäksi arvioidaan myös hankevaihtoehtojen ympäristöllistä
toteuttamiskelpoisuutta.
Ehdotus:
Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointiselostuksesta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
seuraavaa:
Maksimikorkeudeltaan 300 m:n ja 10 MW tehoisia tuulivoimaloita ei ole
suunniteltu ja rakennettu aiemmin lähialueille ja kokemuksia tämän tason
tuulivoimaloista ei ole. Ympäristövaikutusten arvioinnissa mm. melu- ja
välkemallinnukset tulee tehdä vastaavan tehoisilla ja kokoisilla
tuulivoimaloilla, kuin mitä arviointiohjelmassa on esitetty. Lisäksi
maisemavaikutukset on esitettävä selkeästi ja havainnollisesti. Lähialueen
asutus, eläintilat sekä matkailuelinkeinoa harjoittavat yritykset ovat
erityisen huolissaan melun ja välkkeen sekä maiseman muuttumisen
vaikutuksista ja nämä aiheuttavat pelkoa mahdollisuudesta jatkaa elämistä
ja toimintaa tuulivoimaloiden vaikutusalueella.
Tuulivoimalapuiston vaikutusten arviointiin liittyvät kaikki selvitykset ja
mallinnukset tulee muutoinkin toteuttaa kattavasti ja luotettavasti niin, että
saatujen tulosten perusteella voidaan päättää hankkeen jatkosta eli millaisia,
montako ja miten kauaksi häiriintyvistä kohteista tuulivoimaloita voitaisiin
mahdollisesti toteuttaa aiheuttamatta merkittävää haittaa ympäristölle,
alueen asukkaille ja elinkeinoille. Kunnan tulee kantaa vastuu asukkaiden
hyvinvoinnista.
Ympäristölautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa Iso Saapasnevan
tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallitumis- ja arviointiselostuksesta eikä
YVA-lain 16§ :n mukaisesta ohjelmasta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Ympäristösihteeri jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi (intressijäävi) ja
asian esittelijänä sekä pöytäkirjan pitäjänä toimi pykälän aikana
rakennustarkastaja.
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Lisätietoja antaa p. 044-3699504. Email etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Ojitusasia 1/2018
Ympltk 28.03.2018 § 13
Valmistelija rakennustarkastaja Virpi Tiainen.
* * * * * * * * * * * * * ovat jättäneet Lappajärven kuntaan kirjeen
2.11.2017. * * * * * * anovat Rantalan ja Kannuksen sekä Vihannin tontin
välisen ojan perustamista. Kirjelmän mukaan aikaisempi oja on poistettu
Vihannan tontin omistajan * * * * * * * toimesta. Samassa yhteydessä on
poistettu laiton hulevesiputki (Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden päätös
23.3.2016) edellä mainittujen tonttien ja tilan Kannus 2 läpi. Kirjelmä
esityslistan liitteenä 1.
Asian käsittely
Rajaojan avaamista koskevassa asiassa on kuultu * * * * * * * * * * * * * *
* * sekä Lappajärven kunnan teknistä toimea/tekninen johtajaa * * * * * * *
* * 13.11.2017 lähetetyillä kirjeillä.
Lappajärven kunnan tekninen johtaja on antanut vastineensa 21.11.2017.
Lakiasiaintoimisto * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
asiamiehenä lähettänyt asiaan liittyvän lausuman 15.12.2017. Vastineet
lähetetään esityslistan liitteinä 2 ja 3.
Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus ovat käsitelleet Rantapolun
rakentamista ja myös siihen liittyvää hulevesien käsittelyä vuonna
2014-2015. Päätökset asiasta ovat esityslistan liitteinä 4-8.
Maankäyttö- ja rakennuslain 161a §:n 1. ja 2. momentissa todetaan,jos
asemakaava-alueella on tarpeen tehdä oja tai sijoittaa ojitusta varten
tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle, noudatetaan,
mitä 161 §:ssä säädetään. Asian ratkaisee kunnan määräämä viranomainen.
Hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunta toimii MRL 161 §:n
mukaisena viranomaisena.
Alustavan selvityksen mukaan Saegerttien vireille panemassa oja-asiassa on
kysymys pääasiassa asemakaava-alueelta tulevista hulevesistä ja niiden
johtamisesta avo-ojassa. MRL § 161a 3. momentin mukaisesti asiaa ei
tällöin ratkaista Vesilain 5 §:n mukaisesti.
Eeva-Maija Savola jääsväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä
toimi rakennustarkastaja.
Rakennustarkastajan ehdotus:
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Ympäristölautakunta päättää, että ennen kuin asiassa annetaan päätös,
tehdään tarkastus Saegertien ja Virpi Alasen / Antti Jokelan tonttien
välisellä rajalla toukokuussa, kun lumi on sulanut. Tarkastukseen kutsutaan
Ritva ja Volker Saegert, Virpi Alanen ja Antti Jokela sekä kunnan teknisen
toimen edustus.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Eeva-Maija Savola poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Pykälän käsittelyn aikana pöytäkirjanpitäjänä toimi Virpi Tiainen.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
Ympltk 20.06.2018 § 17
Ympäristölautakunta piti tarkastuksen to 24.5.2018* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * tonttien välisellä rajalla. Tarkastuksesta laadittiin
erillinen muistio.
Tarkastuksella keskusteltiin vaihtoehdoista, miten * * * * * * kiinteistön
puolella olevasta toisesta kaivosta vedet johdetaan pois. Keskustelun
perusteella esitettiin, että Rantalan puolella olevasta toisesta kaivosta
johdetaan vedet putkella kiinteistöjen rajalle kaivettavaan pieneen ojaan.
Oja katkaisee erityisesti sulamisvesien kulkeutumisen naapurin puolelle.
Oja tulee kaivaa niin pitkälle, että sen purkupaikalta vesi suodattuu
tasaisesti rakennettavaan pienehköön sorapetiin ja tämän jälkeen järveen.
Oja kaivetaan noin kolmen metrin etäisyydelle ensimmäisestä koivusta.
Kaikki rannassa olevat koivut ovat Saegertien puolella. Nurkkapyykit ovat
nähtävillä, joten kiinteistöjen rajan sijainti on selvillä.
Kyseessä on ainoastaan sade- ja pintavesiä.
Todettiin, että kyseessä on pienen ojan kaivaminen rajalle, josta ei kovin
suuria kustannuksia synny. Koska kaikille osapuolille voidaan katsoa
olevan hyötyä ojan kaivamisesta, sovittiin kaivutyön kustannukset
jaettavaksi kaikkien kolmen (* * * * * * * * * * * * * * kesken. Kunta
hoitaa kaivutyön käytännön järjestelyt. Huomioitavaa mm. Vihannan
puolella olevan nurmikon leikkaamisen tarkoitetun robotin sähköjohto.
* * * * * * * on ilmoittanut rakennustarkastajalle puhelimitse 25.5, että
hänelle sopii ojan kaivaminen rajalle esitetyllä tavalla. Hän pyysi
ilmoittamaan ojan kaivuun ajankohdasta, jotta voi itse siirtää sähköjohdon
pois kaivutöiden ajaksi.
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Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Sihteerinä toimi rakennustarkastaja Virpi Tiainen.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Asiassa on päästy sovintoon osapuolten kanssa, joten asian käsittely
voidaan päättää tähän.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
Ympltk 28.11.2018 § 35
* * * * * * * on toimittanut 9.9.2018 kuntaan valtakirjan, jossa hän
valtuuttaa * * * * * * * * edustamaan itseään * * * * * * * * * * * * * *
kanssa olevien erimielisyyksien ratkaisemisessa koskien mm. tonttien
rajalla olevan ojan toteuttamistapaa. Samalla hän on perunut aiemmin
antamansa suostumuksen ojan toteuttamistavasta.
* * * * * * * * * * * * *ovat 26.10.2018 ympäristölautakunnalle
osoittamallaan kirjelmällä laittaneet uudelleen vireille ojan avaamiseen
liittyvän asian.
Asianosaisia on kuultu uudelleen vireille tulleessa oja-asiassa 1.11.2018
lähetetyllä kirjeellä. Vastine tuli toimittaa perjantaihin 16.11.2018 klo 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä vastineen jättivät Lakiasiaintoimisto
Janne Forss * * * ** * * * * asiamiehenä ja tekninen johtaja Anne
Övermark kunnan edustajana.
Esityslistan mukanan toimitetaan * * * * * * kirje ja siihen annetut
vastineet.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Merkitään ojitusasian vireilletulo ja kuuleminen lautakunnan tiedoksi tässä
vaiheessa.
Päätös: Merkittiin lautakunnalle tiedoksi.
Ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola jääväsi itsensä osallisuusjäävinä.
Pykälän käsittelyn aikan sihteerinä toimi rakennustarkastja Virpi Tiainen.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Ympltk 19.03.2019 § 12
Ojitusasiassa on tehty kuuleminen.
Kuulemiset:
* * * * * * * * * * * * * * * * puolesta lausuman on antantut heidän
asiamiehenä toimiva VT, OTL Janne Forss.
Lauselmassa viitataan, että sadevesiputki ja viemäri ovat olleet maassa
valmiina * * * * ostaessa nyt omistamaansa tonttia. Alanen ja Jokela ovat
joutuneet omalla kustannuksellaan tekemään uuden salaojituksen.
* * * * * * * * * *vaativat sitovan asemakaavan noudattamista sekä kuntaa
saattamaan loppuun Rantapolku-tien perustamisen, jonka
keskeneräisyydestä johtuen * * * * tontille ainoa kulku on * * * * ja
Saegertien tonttien välistä. Avo-ojan kaivaminen tulisi käytännössä
estämään * * * * tontille pääsyn.
Lauselman mukaisesti * * * * omistamalla tontilla on toimiva
hulevesijärjeselmä ja mikäli muiden tonttien hulevesien johtaminen
edellyttää avo-ojan tekemistä, pitää oja tehdä sille tontille, jonka
hulevesijärjestelmä sitä edellyttää tai kunnan omistamalle alueelle.
Kuntaa pyydetään myös toimittamaan lausunnon laatijalle * * * * * *
tontille aikanaan vahvistettu suunnitelma hulevesijärjestelmästä.
Tekninen johtaja Anne Övermark on antanut kunnan lausunnon
kuulemiseen. * * * * *putkittamaan ja täyttämään rajaojaan on ollut
johdettuna Rantalantien ja sen varrella olevien kiinteistöjen hulevedet.
Kyseiset kiinteistöt on rakennettu ennen asemakaavoitusta vuosina
1947-1967. Asemakaava on hyväksytty vuonna 1974. Rantalantie on vanha
yksityistie, joka kuuluu edelleen yksityisten omistukseen. Kunta ei ole
rakentanut katua eikä lunastanut katualuetta yleisen alueen
lunastustoimituksella.
Asemakaavassa on * * * * * * * * * * * kiinteistöjen välissä puistokaistale,
jolla alueella avo-oja on sijainnut. Alueelta on hyväksytty kaavoituksen
pohjakartta 17.9.2003, joka perustuu 8.5.2002 tehtyyn ilmakuvaukseen.
Pohjakartalla avo-oja on kuvattu sinisellä viivalla. Avo-oja on sijainnut
tilojen 403-402-8-65 ja 403-402-8-188 rajalla hävinneeseen pyykkiin nro 15
saakka ja siitä eteenpäin kohti rantaa avo-oja on sijainnut tilan
403-402-8-66 puolella.
* * * * * * * * * * * * *ovat jättäneet kannanoton kuulemisiin liittyen. He
muistuttavat, että kaavan ja tierakennussuunnitelman mukaan
hulevesi/sadevesi, joka tulee päätieltä ja jatkuu * * * * * * * * tonteille,
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johdetaan Rantapolkua pitkin Ollin tontin suuntaan (siis pohjoiseen) eikä
Rantalantien jatkeena järven suuntaan.
* * * * * *muistuttavat, että * * * * *tontille on maanmittauslaitoksen
päätösten mukaisesti kulkuoikeus eikä sitä ole tarkoitus avo-ojalla estää. * *
* * * * vaativat, että käräjäoikeudessa määrätty
jälleenrakentamisvelvollisuus välittömästi toteutetaan. Tämä tarkoittaa tilan
saattamista entiselleen ojineen rajalla. * * * * * * sallivat, että kaivojen 1 ja
2 välillä oleva putki jää heidän tontilleen heidän anomuksen toteutuessa.
Rakennustarkastaja:
Hulevedellä tarkoitetaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille
vastaaville pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Rantalantie varrella
oleville kiinteistöille ei ole rakennettua hulevesijärjestelmää, siellä ei ole
sadevesikaivoja eikä sadevesiviemäreitä. Hulevedet valuvat avo-ojiin ja
purkautuvat kohti järveä. Kunnan hulevesijärjestelmä voi koostua
esimerkiksi avo-ojista, hulevesien viivyttämiseen, pidättämiseen ja
imyettämiseen tarkoitetuista rakenteista sekä valumavesien reiteistä.
Hulevesistä aiheutuvia haittoja ja vahinkoja voidaan ehkäistä
luonnonmukaisin ja teknisin ratkaisuin. Hulevesien yleisenä tavoitteena on
mm. edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.
Hulevedet ovat sulamis- ja sadevesiä ja niitä johtavat putkistot sijaitsevat
pääsääntöisesti lähempänä maanpintaa kuin salaojaputket, joiden tehtävä on
maan sisäisten rakenteiden ja perustusten kuivatus. Sadevesiä ei saa johtaa
salaojaputkiin ja käsitteet tulee erottaa toisistaan.
Luonnonmukaisena sekä riittävänä ratkaisuna hulevesien johtamiselle
voidaan pitään Rantalantien jatkoksi asemakaavaan merkittyä puistoaluetta
sekä siellä ollutta avo-ojaa.
Olemassa olleen, toisen maalla sijainneen, avo-ojan loppupään
putkittaminen sekä täyttäminen ilman maanomistajan lupaa ei ole sallittua.
Käräjäoikeuden päätöksellä * * * * on korvannut putken poistamisesta
aiheutuneet kulut, mutta hän ei ole itse osallistunut putken poistamistyöhön
eikä täyttänyt ojaa putken poistamisen jälkeen. Poistetun putken jälkeen
maa on tasattu eikä entistä avo-ojaa enää ole. * * * * * voidaan katsoa
toimineen käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti ja hän on sovittanut
tekonsa sakoilla.
Rantalantietä ei ole asfaltoitu eikä laajoja vettäläpäisemättömiä pintoja ole.
Hulevesien johtamiseen alueelta on riittänyt * * * * * * puolella olemassa
ollut avo-oja. * * * * * * esittävät ojan kaivamista kiinteistöjen
403-402-8-66 ja 403-402-8-65 rajalle sekä jatkuen kiinteistöjen
403-402-109-8 ja 403-402-8-65 rajalla.
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* * * * * * * * * vastustavat raja-ojan rakentamista ja lausumassaan
toteavat* * * * * tontilla olevan toimiva hulevesijärjestelmä.
Ympäristölautakunnan pitämän katselmuksen perusteella voidaan todeta,
että mikäli avo-ojaa ei rakenneta, luontaisen maanpinnan muotojen johdosta
yläpuolelta tulevista hulevesistä olisi enemmän haittaa * * * * *tontilla.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Ympäristölautakunta myöntää luvan kaivaa avo-oja kokonaan kiinteistön
403-402-8-66 sekä kiinteistön 403-402-109-8 puolelle. Avo-ojan
kaivureuna voi olla kiinteistön 403-402-8-65 rajalla. Avo-ojaa ei voi kaivaa
kiinteistön 403-402-8-65 puolelle eikä kaivumassoja saa läjittää kiinteistön
403-402-8-65 puolelle. Avo-ojan pää tulee viedä mahdollisimman lähelle
rantaa ja hulevesien purku tulee imeyttää siten, ettei siitä ole haittaa
rannankäyttäjille.
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä
siihen kuuluvista laitteistosta ja rakenteista (MRL 103 h §). Kunta vastaa
hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella (MRL 103 i §).
Tässä avo-oja kuuluu osana hulevesien hallintaan asemakaava-alueella.
Asemakaavassa avo-oja on lunnontilassa säilytettävällä puistoalueella PL,
joten ympäristölautakunta katsoo, että avo-ojan kaivaminen tulee kunnan
kustannettavaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Ympäristösihteeri jääväsi itsensä osallisuusjäävinä. Pykälän käsittelyn ajan
sihteerinä toimi rakennustarkastaja.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat
Ympltk 19.03.2019 § 13 Valmistelija rakennustarkastaja Virpi Tiainen
Myönnetyt rakennusluvat
21.01.2019
01.02.2019
15.02.2019
01.03.2019
Päätösehdotus
Rakennustarkastaja:

Merkitään tiedoksi:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija puh 044-3699504 Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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Purkulupa /Lappajärven kunta
Ympltk 19.03.2019 § 14
Lappajärven kunta hakee purkamislupaa vuonna 1969 valmistuneelle
entiselle keskikoulun rakennukselle. Samalle rakennuspaikalle jää käyttöön
vuonna 2004 valmistunut lukiorakennus ja vuonna 1988 valmistunut
kirjastorakennus. Tarkemmat piirustukset purettavasta rakennuksesta
esitellään kokouksessa.
Ympäristösihteeri on antanut lausunnon purkujätteen käsittelystä.
Museoviraston edustajalle on ilmoitettu vireillä olevasta
purkamislupahakemuksesta, joka on ollut nähtävillä Lupapisteessä.
Museoviraston edustaja ei ole antanut kuitenkaan lausuntoa määräaikaan
mennessä.
Purkamisesta on esitetty purkutyöselostus, missä kerrotaan tarkemmin
purkamistyöstä. Purkaminen sisältää myös asbestipurkutyötä.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella,
MRL 127 §. Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei
purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön siältyvien perinne-,
kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen
toteuttamista, MRL 139 §.
Rakennustarkastaja ehdotus:
Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy koulurakennuksen purkamisen
oheisen purkamisluvan mukaisesti. Purkaminen ei merkitse rakennettuun
ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä
eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699504. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi
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Lokki- ja kärpäshaittojen torjunta / Kirkonkylän tarha-alue
Ympltk 19.03.2019 § 15
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Kirkonkylän tarhaajien kanssa pidettiin kokous 7.3.2019 kärpäs-, haju- ja
lokkihaittojen ehkäisemiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Sovittiin vuonna 2019 tehtävistä toimista seuraavasti:
- Tarhoilla levitetään kalkkia haju-ja kärpäshaittojen torjumiseksi huhtikuun
lopulla, heinäkuussa ja syyskuussa. Osalla tarhoista syyskuussa käytetään
turvetta.
- Lanta-ajetaan osalla tarhoista maalis-huhtikuussa ja osa poistaa lannan
elokuussa. Lannan ajon jälkeen levitetään olkea/turvetta lanta-alustoille.
- Hajuhaittojen vähentämiseksi lantalaan varastoidun lannan päälle
levitetään olkea/turvetta.
-Lokakuussa levitetään vielä turvetta/olkea lanta-alustoille.
- Kärpästen torjuntaa tehdään tarhoilla keväästä alkaen myös myrkyttämällä
lanta-alustoja sekä lähialueita mm. ojien varsia. Lisäksi käytetään mm.
kärpäsmaalia.
- Harmaaloikkien, variksien ja harakoiden vähentämiseen tarha-alueilla on
saatu lupa Suomen Riistakeskukselta. Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupa
mahdollistaa rauhoittamattomien lintujen vähentämiseen tarha-alueella
myös lintujen rauhoitus- eli pesintäaikana. Tarhaajat sopivat metsästäjien
kanssa lokkien vähentämisestä. Lisäksi tarhojen väleihin asennetaan
keväällä langat estämään lokkien pääsyä varjotalojen alle.
- Kunta on varannut määrärahan kalkituskustannuksiin. Tarhaajat hoitavat
kalkituksiin liittyvät järjestelyt. Kärpästen myrkytys- ja lokkien hävitys
tehdään tarhaajien toimesta.
Ympäristösihteerin ehdotus: Merkitään lautakunnan tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti, että Lappajärvellä lokkien pesintäalueet tulisi
selvittää, minkä perusteella voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa lokkien
kantoihin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.
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Ilmoitusasiat
Ympltk 19.03.2019 § 16
Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
1. Lausunto ruoppaus- niittoilmoituksesta kiinteistön 403-876-1-0 edustalla,
Lappajärven Ukonniemessä 18.1.2019
2.Lausunto ruoppaus- niittoilmoituksesta kiinteistön 404-404-1-142
edustalla, Lappajärvi 1.2.2019
3. Lausunto ruoppaus- niittoilmoituksesta kiinteistön tilan Lappajärven
vesialueilla (5-876-2-1, 52-876-1-1, 403-876-1-0,934-876-2-0) vesialueella,
Lappajärvi 4.2.2019
4. Päätös 4.2.2019 jätelain 94 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee
jätteen ammattimaista kuljettamista, toiminnan muutos, Kuoppalan
Jäteyhtiö Oy
5. Ote jätehuoltorekisteristä 1.2.2019, Hernesniemen Maanrakennus Oy
6. Päätös 25.2.2019 jätelain 94 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee
jätteen ammattimaista kuljettamista, toiminnan muutos, Kiinteistöhuolto
Esa Hernesniemi Oy
7. Päätös luonnonsuojealueen perustamisesta 5.2.2019, 403-402-1-135
8. Lausunto 19.2.2019 metsän kunnostusojitushankkeesta nro 76160337,
Lappajärvi
9. Lausunto 12.2.2019 metsän kunnostusojitushankkeesta nro 56160222,
Lappajärvi
10. Kuulutus 30.1.-28.2.2019, kalastuskielto Lappajärvessä 144 ha,
Pihlajasaaren ympäristö, lisätietoja kalastusmestari Kyösti Nousiainen
Aluehallintovirasto, Länsi- Ja Sisä-Suomi
11. Poikkeuslupa Lappajärven säännöstelyyn, Lappajärvi
Aumausilmoitukset
12. * * * * * * 30.1.2019
13. Susanne ja Jyrki Autio 18.2.2019
Kalettoman kalatie
14. Eteläpohjanmaan ELY-keskuksen avustuspäätös vaiheeseen 1.
19.3.2019
Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus:
Merkittään lautakunnalle tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

2/2019

Pöytäkirja

49

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen pe- Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
rusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

10,11,13,16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven kunta, Ympäristölautakunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:

Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valitusaika 30 päivää
9,12,14

Valitusaika

30

päivää

Lappajärven kunta

2/2019

Pöytäkirja

50

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2019
alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

