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YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PUUJÄTTEEN VARASTOINTI JA MURSKAUS SEKÄ 
TUHKAN VÄLIVARASTOINTI JA LÄJITYS / VIMPELIN LÄMPÖ OY

Asia
Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka kos-
kee puujätteen läjitystä, varastointia ja puun murskausta sekä tuhkan väli-
varastointia ja läjitystä alueella.   

Hakija
Vimpelin Lämpö Oy, Patruunantie 7, 62800 Vimpeli
Y-tunnus 1494563-8
Yhteyshenkilö Mika Herrala, vimpelin.lampo(at)japo.fi

Sijainti
Toiminta sijaitsee Vimpelin kunnassa Vimpelin kylässä, käyntiosoite 
Sääksnevantie 96, tila Kettula 934-404-4-319

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta 
Jätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely on ympäristölupavelvollis-
ta toimintaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin liitteen 1 taulukon 2 
kohdan 13 f) mukaan. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomai-
nen ympäristönsuojeluasetuksen 2 § kohdan 12) f mukaan, jätelain sovel-
tamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmais-
ta ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa. 

Vireilletulo
Ympäristölupahakemus on jätetty Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle 21.4.2021.  

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne
Toiminta on uutta eikä sille ole aikaisempia lupia.  

Alueella ei ole asemakaavaa. Alueella on yleiskaavassa merkintä E-1 ERI-
TYISALUE / TURKISTARHAT Alueelle voidaan sijoittaa turkistuotantotoi-
mintoja, jotka tarvitsevat YSL 28 §:n mukaisen ympäristöluvan. (Nykyisen 
ympäristönsuojelulain mukainen 27 §)

Ympäristön kuvaus
Alue on Vimpelin kunnan perustama turkistarha-alue. Kiinteistö rajoittuu 
pohjoispuolella metsään, länsipuolella asumattomaan kiinteistöön, etelä-
puolella Sääksnevantien toisella puolella on nautakasvattamo sekä tilan 
itäpuolella tyhjä tontti, jonka jälkeen toiminnassa oleva turkistarha. Lähin 
asuinrakennus sijaitsee noin 440 metrin länteen Hovilan asuntoalueella. 
Lähin pohjavesialue on noin 13 kilometriä pohjoiseen oleva Harjun pohja-
vesialue. Lähin vesistö on Raunispuro, johon on matkaa 1500 metriä. Huo-
sianmaan luonnonsuojelualue on noin seitsemän kilometriä itään alueesta. 
Nautakasvattamoon on tilalta matkaa noin 70 metriä etelään ja turkiseläin-
ten varjotaloihin noin 330 m itäsuuntaan.

34 §
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Hakijan ilmoittama toiminta
Kiinteistöllä aloitetaan kuljetuslavojen ja puhtaan puumateriaalin säilytys- 
sekä murskaustoiminta. Kierrätyspuuta otetaan vastaan vuosittain noin 
250 tonnia. Tontille tuodaan puulavoja ja puhdasta puumateriaalia arviolta 
4-10 krt/kk. Alueella käy ulkopuolinen urakoitsija, joka murskaa siirrettäväl-
lä murskaimella 3-6 kertaa vuodessa puuaineksen hakkeeksi. Murskaus 
kestää 4-8 tuntia kerrallaan. Murskauksen syöttökoneena toimii traktori tai 
kaivinkone. Murska erottelee metallit pois puuaineksesta murskauksen yh-
teydessä. Murskaus pyritään tekemään klo 7-18 välisenä aikana. Murs-
kauksen ajankohdat sovitaan naapurikiinteistöissä sijaitsevien tuotanto-
eläintilojen kanssa erikseen niin, että toiminta ei häiritse eläintilojen toimin-
taa. Murskattu tavara toimitetaan alueelta 4-8 krt/kk eteenpäin Vimpelin 
Lämpö Oy:lle ja käytetään kaukolämpötuotantoon. 

Lisäksi toiminnanharjoittaja varastoi alueella lämpölaitoksen polttotuhkaa 
odottamaan loppusijoitusta. Alue sijoitetaan ympäristöään korkeammalle ja 
mikäli valumia vesistöön havaitaan, niin tuhkaläjä peitetään. Tuhkaa tuo-
daan alueelle 1-2 kertaa kuukaudessa. Tuhkaa tulee alueelle noin 70 ton-
nia/vuosi. Tuhkakasa tyhjennetään 2-3 kertaa vuodessa. Tyhjentämiseen 
arvioidaan menevän koko päivän (klo 7-18) ajan ja 2-3 päivää kerrallaan.

Koko puumateriaalin ja tuhkan läjitys- ja murskaustoiminta tapahtuu murs-
kepedillä. Alueella ei ole kiinteää koneellista toimintaa. Tämän vuoksi ei 
tarvita energiaa eikä varastoitavia kemikaaleja. Alueelle ei tule vettä eikä 
sähköä. Pölyämistä tapahtuu murskauksen yhteydessä. Tarvittaessa pö-
lyämisen estämiseksi tarvittava kasteluvesi tuodaan alueen ulkopuolelta. 
Murskaus tapahtuu muutaman kerran vuodessa ja silloinkin muutaman 
tunnin ajan. Toiminnanharjoittaja katsoo, että tästä ei aiheudu ympäristö-
haittaa. 

Alueelle tehdään laskuojan yhteyteen laskeutusallas, josta voidaan pum-
pata tarvittaessa vettä esim. sammutukseen. Lisäksi laskeutusallas sijoite-
taan niin, että se voidaan tyhjentää kiintoaineesta vuosittain. Lisäksi 
alueella on välineistö alkusammutus- ja öljyvahinkoja varten. Eläimille 
mahdollisesti aiheutuvat haitat pyritään estämään ennakkosuunnittelulla ja 
käyttämällä parasta olemassa olevaa tekniikkaa. 

Toiminnassa syntyy muovi- ja metallijätettä ja ne toimitetaan Millespakkaan 
niiden toimintaohjeiden mukaisesti. Metallijätettä syntyy arviolta 500 kg/
vuosi ja muovijätettä 200 kg/vuosi. Toiminnanharjoittaja esittää, että ensim-
mäisen murskauksen yhteydessä alueella tehdään melumittaus. Muuten 
melun seuranta tapahtuu aistinvaraisesti. Lisäksi toiminnasta pidetään 
käyttöpäiväkirjaa.

Lupahakemuksen käsittely
Kuulutus on ollut nähtävillä Vimpelin kunnan verkkosivuilla 28.4.2021 – 
4.6.2021. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto alle 500 m etäisyy-
dellä oleville kiinteistön omistajille. 
 
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
Mahdolliset muistutukset kirjataan kokouksessa. Terveystarkastaja on an-
tanut 4.6.2021 päivätyn lausunnon: Lähin asutus ja eläintilat on hyvä huo-
mioida murskauksen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan suunnittelema me-
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lumittaus ensimmäisellä haketuskerralla on hyvä suorittaa, jotta saadaan 
tietoon toiminnasta aiheutuva todellinen melutaso.

Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, 
että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa on 
harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mu-
kaan estyy (TsL, 2 §).

Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364, kir-
si.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta päättää myöntää Vimpelin Lämpö 
Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan 
jätteen ammattimaiseen käsittelyyn. Toiminta sijaitsee Vimpelin kunnan 
Vimpelin kylässä, tilalla Kettula, Rn:o 4:319. Lisäksi toiminnassa on nouda-
tettava seuraavia lupamääräyksiä:

1. Toiminnanharjoittaja saa vastaanottaa ja käsitellä puhdasta kierrä-
tyspuuta tai puujätettä yhteensä 250 tonnia/vuosi.

2. Alueella saa välivarastoida Vimpelin lämpö Oy:llä syntyvää tuhkaa 
70 tonnia/vuosi.

3. Tuhka tulee varastoida asemapiirroksen osoittamassa paikassa. 
Tuhkakasa tulee perustaa niin, että tuhkan imeytyminen maape-
rään on estetty esim. muovikalvolla. Tuhka kasa tulee tyhjentää 
kerran vuodessa.

4. Kiinteistön ympärillä on oltava ojat sekä lähtevässä ojassa lietetas-
ku. Lietetasku tulee tarkastaa vuosittain ja tarvittaessa tyhjätä. 

5. Laitoksella saa murskata puujätettä hakemuksen mukaisesti arki-
päivisin (ma-pe) klo 7.00-18.00 välisenä aikana ei kuitenkaan arki-
pyhisin eikä joulu- tai juhannusaattona.

6. Murskan käytöstä ei saa aiheutua meluhaittaa eikä ympäristöhait-
taa naapurikiinteistöille.

7. Murskauksesta aiheutuva äänitaso on mitattava ensimmäisen 
murskauksen aikana. Toiminta alueella on tehtävä siten, että toi-
minnan aiheuttama jatkuva äänitaso (LAeq) ei ylitä lähimpien asun-
tojen kohdalla klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana tasoa 55 dB eikä 
yöaikaan klo 22.00 – 7.00 50 dB. 

8. Jätteen varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön 
roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- taikka pohja-
vesille eikä muutakaan vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Jätteet 
on varastoitava toisistaan erillään ja niitä ei saa sekoittaa keske-
nään. 

9. Muu kuin edellä esitetty jäte on viipymättä poistettava alueelta ja 
alueen yleisestä siistiydestä on huolehdittava jatkuvasti ja alueen 
pölyäminen estettävä.

10. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanotettujen puuaines-
ten ja jätteiden alkuperä ja laatu. Jätteenkeräysalueelle mentävällä 
kiinteistön tiellä on oltava suljettava portti. Yksityisiltä tulevan puh-
taan puuaineksen vastaanotto tulee tapahtua valvotusti. Toimin-
nassa saa hakettaa tai murskata ja muutoin käsitellä vain sellaisia 
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puupohjaisia materiaaleja, jotka soveltuvat biopolttoaineen valmis-
tukseen. 

11. Jätteen kuljetukset laitokselle ja sieltä pois on tehtävä niin, että 
kuormauksesta tai kuljetuksesta ei aiheudu pölyämistä, roskaamis-
ta eikä muuta vaaraa tai haittaa ihmisille ja ympäristölle. Kuormat 
on tarvittaessa peitettävä kuljetuksen ajaksi. Jätteenkuljettajan tu-
lee olla merkittynä jätehuoltorekisteriin. 

12. Alueella tulee olla nimetty hoitaja, joka vastaa koko alueen toimin-
nasta ja alueelle tulevien jätteiden laaduntarkkailusta. Hoitajan tu-
lee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä. 
Hoitajan ja hänen sijaisensa yhteystiedot on ilmoitettava ympäris-
tölupaa valvovalle viranomaiselle. 

13. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialan kehitystä ja olla riittä-
västi selvillä alan parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan 
(BAT) kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Tekniikka 
on otettava käyttöön erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteis-
sa, mikäli se soveltuu laitoksen toimintaan. 

14. Laitoksella on oltava riittävä alkusammutuskalusto ja riittävästi so-
pivaa imeytysainetta, jolla mahdolliset vuodot voidaan kerätä tal-
teen ja estää niiden joutumista viemäriin ja maaperään. Käytetty 
imeytysaine on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. 

15. Suunnitelma tulipalojen ja onnettomuustilanteiden estämiseksi 
sekä toimintaohjeeksi mahdollisessa vahinko- ja onnettomuustilan-
teessa on pidettävä ajan tasalla ja toimitettava ympäristöviran-
omaiselle 31.12.2021 mennessä.

16. Häiriötilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa ai-
heutuu tai voi aiheutua poikkeuksellisia päästöjä ympäristöön, on 
toiminnanharjoittajan viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinko-
jen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtu-
man toistumisen estämiseksi ja tarpeellisen tarkkailun järjestämi-
seksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Vimpelin 
kunnan ympäristöviranomaiselle ja pelastuslaitokselle. Vuotoina 
ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on 
kerättävä välittömästi talteen. 

17. Toiminnanharjoittajan on raportoitava vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot toiminnasta ja 
päästöistä kunnan ympäristöviranomaiselle. Tietoja on säilytettävä 
kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuusi vuotta Raportissa on esi-
tettävä vähintään:

a. vastaanotettujen jätteiden lajit, määrät, alkuperä, vastaan-
ottoaika ja jätteiden toimituspaikat

b. murskausajankohdat sekä murskattu määrä ja –jätelaji
c. vuodenvaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät
d. toiminnassa tapahtuneet häiriöt ja poikkeustilanteet sekä 

tehdyt korjaustoimet
18. Toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus vähintään kolme 

kuukautta ennen toiminnan päättymistä Vimpelin kunnan ympäris-
töviranomaiselle. Toiminnan lopettamista koskevat tarkemmat 
määräykset annetaan ilmoituksen jättämisen jälkeen. 

19. Hakijan on toimitettava Vimpelin kunnan tekniselle lautakunnalle 
kahden kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta 5 000 €:n 
pankkitakaus, pankkitalletus tai muu vastaava vakuus. 
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Päätöksen perustelut
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden 
huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt-
tömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
Asemakaavan mukaan alueelle on sallittu toiminta, johon tarvitaan ympä-
ristölupa. Toiminnanharjoittajalla on riittävä jätteen hyödyntämis- ja käsitte-
lytoiminnan asiantuntemus.

Jätteiden käsittely alueella ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle, kun 
toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Jätteet otetaan vastaan tiivispin-
taisella alueella. Päätöksessä on hyväksytty vastaanotettavat jätteet hake-
muksen mukaisesti. Enimmäismäärien rajaamisella varmistetaan vakuu-
den riittävyys. 

Varastoalue on tarkoitettu vain näiden jätteiden varastointiin ja käsittelyyn. 
Varastoinnista aiheutuvien ympäristöhaittojen estämiseksi on huolehditta-
va, että alueelle ei varastoida muita jätteitä, jotka voisivat pilata alueen 
maaperää. Muut alueelle tuodut jätteet on alueen maaperän pilaantumis-
vaaran ja roskaantumisvaaran vuoksi viipymättä poistettava alueelta ja toi-
mitettava luvan saaneeseen paikkaan käsiteltäväksi. A-luokan puuaines on 
kemiallisesti käsittelemätöntä puuta.

Kierrätettävän materiaalin vaihtumiseksi sekä varastointiajan rajoittamisek-
si on annettu lupamääräys jätteiden säännöllisestä pois kuljettamisesta. 
Laitoksella ei saa pitää varastokasoja (yli kolmen vuoden varastointiaika), 
jotka voidaan luokitella kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 
(331/2013) 3 §:n mukaan luokitella kaatopaikaksi. 

Murskauslaitteisto ja sen sijoittelupaikka huomioiden on arvioitu, että toi-
minnasta aiheutuva keskimääräinen äänitaso ei ylitä päätöksessä määrät-
tyä 55 dB:n äänitasoa lähimpien asuinrakennusten kohdalla. Asian varmis-
tamiseksi on annettu määräys murskauksesta aiheutuvan äänitason mit-
taamisesta sekä toimista, jos äänitaso ylittää arvioidun tason. 

Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden 
heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen 
edun loukkausta. Päätöksessä on annettu määräyksiä em. haittojen ehkäi-
semisestä ja lisäksi on annettu määräyksiä jätteen kuljetuksesta. 

Portilla pyritään estämään mm. ilkivalta ja luvan ulkopuolisten jätteiden tuo-
minen. Asianmukaisella valvonnalla varmistetaan, että alueelle ei tuoda 
sinne kuulumatonta tavaraa tai muuta ainesta. Valvonnalla varmistetaan 
myös, että toiminnasta ympäristöön aiheutuva haitta on mahdollisimman 
vähäinen, eikä alue roskaannu. Määräys pölyämisen vähentämisestä on 
annettu pölystä aiheutuvan terveys- ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. 

Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelypaikan asianmukaista käyttöä, 
käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on mää-
rättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hoitaja. Jos nimetty hoitaja vaih-

Tekninen lautakunta 08.06.2021
PÖYTÄKIRJANOTE Sivu

 5



VIMPELIN KUNTA

tuu, tulee muutoksesta viipymättä ilmoittaa viranomaiselle. Toiminnanhar-
joittajalla on selvilläolo velvollisuus toimintansa haitallisten vaikutusten vä-
hentämismahdollisuuksista. 

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa sellaiselle vastaanottajalle, 
jolla on jätelain mukaisen jäterekisterin mukaan oikeus ottaa vastaan ky-
seistä jätettä. Jätelain mukaan jäte on uudelleen käytettävä ja toissijaisesti 
kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muu-
toin esim. hyödyntämällä energiana. Mikäli hyödyntäminen ei ole mahdol-
lista, jäte on loppukäsiteltävä. Päätöksessä on myös annettu tarvittavat 
määräykset jätteiden tuottajavastuuta koskevista asioista. 

Lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta häiriö-
tilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Varautumalla voidaan 
vähentää onnettomuustilanteista aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Lu-
pamääräyksessä vaaditun suunnitelman perusteella voidaan varmistua, 
että luvan saaja on valmistautunut riittävällä tavalla vahinko- ja onnetto-
muustilanteisiin sekä viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi.

Lain 62 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimin-
nan käyttötarkkailun ja päästöjen, jätteiden ja jätehuollon tarkkailusta. 
Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräys-
ten noudattamisen varmistamiseksi sekä toiminnanharjoittajan ja valvonta-
viranomaisen riittävän yhteydenpidon turvaamiseksi. 

Toiminnan lopettamisesta on kirjallisesti ilmoitettava kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle, jotta voidaan varmistua siitä, että ympäristönsuoje-
lulain mukaisia määräyksiä on luvan voimassa oloaikana noudatettu ja 
alue asianmukaisessa kunnossa.

Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajalle on asetettava toi-
minnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset huomioon 
ottaen riittävä vakuus jätehuollon järjestämiseksi. Jos luvan saaja ei asian-
mukaisesti huolehdi sille ympäristönsuojelulaista sekä tästä lupapäätök-
sestä jätehuollon-, tarkkailu- sekä muista toiminnan lopettamisesta tai sen 
jälkeen tarvittavien toimien varmistamisesta. Vakuus vapautetaan hake-
muksesta, kun luvan saaja on täyttänyt sille ympäristönsuojelulaissa sekä 
tässä luvassa määrätyt velvoitteet.
 
Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myön-
netyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia 
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan es-
tämättä noudatettava. 

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6-8, 14, 16-17, 27, 29, 34, 39, 42-44, 
48-49, 52, 58-62, 70, 83-85, 87-89, 94, 170, 190 ja 205 §:t sekä liite 1 tau-
lukko 2 kohta 13 f
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2, 3-4, 6, 8, 11, 13-15 §:t 
Jätelaki (646/2011): 5-6, 8, 12-15, 32, 46 - 47, 72, 96, 118 – 122 ja 141 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) ja (86/2015) 2, 4, 7, 12 – 13, 
20 ja 22 – 24 §:t
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 §
Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräykset
Millespakka Oy:n toiminta-alueen yleiset jätehuoltomääräykset

Luvan voimassaoloaika
Tämä ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta 
oleellisesti muuttuu, tulee siitä ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta 
tehty päätös on saanut lainvoiman.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Ympäristöluvasta peritään Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan 
22.4.2015 hyväksymän taksan 3 §:n mukainen maksu 1310 €. 

Perustelut: Ympäristönsuojelulaki § 205, Alajärven kaupunginvaltuuston 
29.9.2015 § 60 hyväksymä ympäristöviranomaisen taksa. 

Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksen julkipanopäivä on 15.6.2021. Päätös annetaan 16.6.2021.

Päätös on nähtävillä ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vimpelin 
kunnan verkkosivuilla julkipanon jälkeen. Lupapäätöksestä lähetetään erik-
seen tieto asianosaisille.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ja ympäristölupamaksusta tehtyyn päätökseen voi ha-
kea ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oi-
keudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: hakijalle
Tiedoksi: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat,
Seinäjoen seudun ympäristöterveydenhuolto
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos

Tekninen lautakunta

Käsittely: Seuraavat henkilöt ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat ko-
kouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.30 – 
18.40:
Loviisa Anttila, peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi
Markku Lapinkorpi, peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi 

Muistutuksia ei määräaikaan mennessä ole saapunut. 

Harri Hänninen esitti, että vakuus muutetaan 2000 €:n suuruiseksi ja Jar-
mo Arpala kannatti esitystä. 

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
_________

Tiedotusvastuu: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364,
   kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Tekninen lautakunta 08.06.2021
PÖYTÄKIRJANOTE Sivu

Otteen oikeaksi todistaa
Vimpeli 14.06.2021 _______________________________________

Henna Vähäsoini
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