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ASIA 

Lammaisten IVa -kaatopaikan pintarakenteiden vakuuden vapauttaminen, 

Harjavalta 

HAKIJA 

Boliden Harjavalta Oy 

Teollisuuskatu 1 

29200 Harjavalta  

Y-tunnus: 1591739-9 

TOIMINTA 

Hakemus koskee Boliden Harjavalta Oy:n Lammaisten kaatopaikan toimin-

taa osoitteessa Teollisuuskatu 1, Harjavalta.  
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VIREILLETULOTIEDOT 

Hakemuksen vireilletulo 

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 24.10.2019. 

Luvan hakemisen peruste 

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 61 §:n ja 89 §:n 1 momentin 

perusteella.  

Toiminnan luvanvaraisuus 

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liit-

teen 1 taulukon 1 kohdan 13 g perusteella. 

Toimivaltainen lupaviranomainen 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ym-

päristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (713/2014) 1 §:n 1 momentin perusteella. 

ASIAN KUVAUS 

Taustatiedot 

Sijainti 

Toiminta sijaitsee Harjavallan suurteollisuusalueella kiinteistöllä 79-204-8-5.  

Päätökset ja sopimukset  

Voimassa oleva ympäristölupa 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.12.2014 myöntämä ympäristölupa 

(Nro 239/2014/1, Dnro ESAVI/147/04.08/2011).  

Vaasan hallinto-oikeuden 5.12.2016 antama päätös (Nro 16/0294/2, 

Dnrot 00029/15/5104 ja 00032/15/5104), joilla hallinto-oikeus on muut-

tanut muita kuin jätevakuutta koskevia lupamääräyksiä. 

Kyseisessä aluehallintoviraston päätöksessä kaatopaikan pintarakenteista 

on annettu lupamääräys 39.  

Jätevakuudesta on annettu lupamääräykset 49–53. Lammaisten IVa -kaa-

topaikan sulkemista ja asianmukaista peittämistä koskevaksi vakuudeksi on 

lupamääräyksessä 50 asetettu 165 000 m2:n pinta-alaa vastaava yhteensä 

4 950 000 euron kokonaisvakuus. Tämän lisäksi lupamääräyksessä 53 on 
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erikseen Lammaisten IVa -kaatopaikalle asetettu kaatopaikkavesien keräi-

lyä, käsittelyä ja jälkitarkkailua koskeva 300 000 euron vakuusvaatimus.  

Hakijan esitykset 

Hakija esittää Etelä-Suomen aluehallintoviraston 10.12.2014 antamassa 

päätöksessä (Nro 239/2014/1, Dnro ESAVI/147/04.08/2011) Lammaisten 

IVa -kaatopaikalle määrätyn jätevakuuden vapauttamista siltä osin, kuin se 

koskee kyseiselle kaatopaikalle rakennettavia pintarakenteita. Kyseisessä 

päätöksessä kaatopaikan pintarakenteita koskeva lupamääräys 39 kuuluu 

seuraavasti: 

Lammainen IVa –kaatopaikka luokitellaan vaarallisen jätteen kaatopaikaksi. 

Kaatopaikan enimmäiskorkeus saa pintarakenteet mukaan lukien olla kor-

keintaan tasolla +50N60. Enimmäistäyttökorkeuteen ei sisällytetä alueen 

kasvillisuutta.  

Kaatopaikan länsisivun (Lammainen V –kaatopaikkaa vastaan suunnitellut) 

pintarakenteet tulee toteuttaa samalla tavalla kuin muilla kaatopaikan si-

vuilla. 

Koerakennealueen lopullisen pintarakenteen tulee täyttää valtioneuvoston 

asetuksen (331/2013) 7 §:n mukaiset vaatimukset ja se on toteutettava si-

ten, kun tässä päätöksessä on pintarakenteista määrätty. 

Kyseisestä päätöksestä poiketen pintarakenteiden tulee olla rakennettuna 

31.12.2018 mennessä. 

Vapautettavaksi haetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäris-

tökeskuksessa tällä hetkellä talletettuna olevaa 1 407 000 euroa. 

Perusteluna vakuuden vapauttamiselle hakija esittää, että laadunvalvonta-

aineistojen ja valvontaviranomaisen tekemien maastotarkastusten perus-

teella valvontaviranomainen on todennut vuosina 2013–2018 toteutettujen 

pintarakenteiden täyttävän lupaviranomaisen antamat määräykset. Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen 8.8.2019 anta-

massa lausunnossa (VARELY/2453/2015) on todettu Lammainen IVa -kaa-

topaikan pintarakenteiden olevan kokonaan valmiit, minkä vuoksi yhtiö voi 

hakea sitä koskevan vakuuden (1 407 000 euroa) vapauttamista.  

Hakemuksessa on todettu, että Lammainen IVa -kaatopaikan hoito ja tark-

kailu tullaan toteuttamaan vähintään 30 vuoden ajan voimassa olevan ym-

päristöluvan lupamääräyksen 37 mukaisesti tavalla, joka on kuvattu Boliden 

Harjavalta Oy:n tarkkailusuunnitelmassa. 
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ASIAN KÄSITTELY 

Tiedottaminen 

Asian käsittelyssä on sovellettu ympäristönsuojelulain 96 §:ä. Hakemuksen 

vireilläolosta on tiedotettu julkaisemalla asian tiedot osoitteessa 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Enempi tiedottaminen ei asian luonteen vuoksi 

ole ollut tarpeen.  

Lausunnot 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnos-

saan todennut seuraavaa:  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on määräl-

lään 1 407 000 euron vakuus Lammaisten IVa -kaatopaikan ympäristöluvan 

mukaisten pintarakenteiden rakentamistoimenpiteiden varmistamiseksi. Va-

kuussumma vastaa vakuuden asettamisen ajankohtana (12.7.2017) sel-

laista jätetäytön pinta-alaa, jonka osalta ELY-keskus ei ollut vielä arvioinut 

pintarakenteita rakennetuksi ympäristölupien mukaisesti.   

ELY-keskus on hakemuksissa mainituissa lausunnoissaan todennut pinta-

rakenteet rakennetuksi koko Lammainen IVa -kaatopaikan jätetäytön alu-

eelle kulloinkin voimassa olleiden ympäristölupien mukaisesti ja näin edellä 

mainittu 1 407 000 euron vakuus voidaan vapauttaa. ELY-keskuksella on 

erillinen Lammainen Iva -kaatopaikan kaatopaikkavesien keräilyä, käsittelyä 

ja tarkkailua koskeva, määrältään 300 000 euron vakuus. 

Vastine 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 

esitetty vastaa hakemuksessa esitettyä tietoa, eikä siinä ole esitetty vaati-

muksia. Vastineoikeuden varaaminen hakijalle on näin ollen ollut tarpee-

tonta. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Aluehallintovirasto määrää päätöksessään Nro 239/2014/1 lupamääräyk-

sessä 50 määrätyn, Lammaisten Iva -kaatopaikkaa koskevan vakuuden va-

pautettavaksi. Vapautettavan vakuuden suuruus on 1 407 000 euroa.  

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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PERUSTELUT 

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaan lupaviranomaisen on hakemuksesta 

vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa. 

Hakemuksessa esitetyn selvityksen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon perusteella Lammaisten Iva -kaa-

topaikan pintarakenteet on voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti ra-

kennettu valmiiksi. Kun edellytykset vakuuden vapauttamiselle kokonaisuu-

dessaan näin täyttyvät, vakuus voidaan vapauttaa. Selvyyden vuoksi alue-

hallintovirasto toteaa, että kyseiselle kaatopaikalle lupamääräyksessä 53 

määrätty jälkihoitovakuus jää edelleen voimaan. 

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUVAN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 

Päätös on voimassa toistaiseksi. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 61 § 

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 

KÄSITTELYMAKSU 

Käsittelymaksu on 600 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-

kuksesta. 

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen 

maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaan, jos taulukon mukainen 

maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman 

korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Tä-

män asian käsittelyyn on käytetty 10 tuntia.  

TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

Boliden Harjavalta Oy 

Harjavallan kaupunki 

Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Harjavallan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 
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Suomen ympäristökeskus 

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksen antamisesta aluehallintoviraston il-

moitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Harjavallan kaupungin virallisella 

ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoit-

teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

LIITE 

Valitusosoitus 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi ja ympäristöneu-

vos Marja-Terttu Parsama ja esitellyt Marja-Terttu Parsama. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla.

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


   Liite 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 13.1.2020. 

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toi-
mivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja 
niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-

kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on 
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti 
vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,  
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu 
on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä 
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa va-
pautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä-
kohtainen. 

  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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