Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 51

16.06.2016

Big Bore Club ry:n Keräkankareella kiinteistöllä Kilpiä 444-508-266 sijainneen ampumaratatoiminnan ympäristöluvan
rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien määräysten
antaminen
YMRAKLK 16.06.2016 § 51
Nummi-Pusulan ympäristölautakunta myönsi 21.10.2008 § 107 Big Bore
Club ry:lle ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen ympäristöluvan, koskien olemassa olevaa ampumaratatoimintaa Pusulan Keräkankareella
kiinteistöllä Kilpiä 444-508-2-66. Big Bore Club ry valitti ympäristölautakunnan päätöksestä. Asia kuitenkin raukesi Vaasan hallinto-oikeudessa,
koska Big Bore Club ry on hallinto-oikeuteen 12.3.2010 saapuneella kirjelmällään peruuttanut valituksensa.
Big Bore Club ry on saanut Uudenmaan lääninhallitukselta luvan toimintojensa harjoittamiseen 28.10.1991. Toiminnanharjoittajan mukaan toimintaa on kuitenkin ollut jo vuosina 1986-1989, jolloin on mm. rakennettu rataa. Alueella on ollut käytössä seuraavat radat: 200 metrin-, 150
metrin- ja 100 metrin rata sekä IPSC- rata ja 75 metrin-, 50 metrin- ja 25
metrin rata. Ampumaradalla on ammuttu isopistoolilla, pienoispistoolilla,
haulikoilla ja kivääreillä. 21.10.2008 § 107 myönnetty ympäristölupa kieltää ampumaradoilla ampumisen haulipanoksilla. Luvan mukaan radoilla
saa ampua ainoastaan täyteisiä luoteja.
Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 §:n mukaisesta ympäristöluvan rauettamisesta ja ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaisista toiminnan
lopettamisen jälkeisistä toimenpiteistä tehdään, koska Big Bore Club ry
on 27.4.2010 saapuneella ilmoituksella ilmoittanut lopettavansa toiminnan kyseisellä kiinteistöllä maanvuokraussopimuksen purkauduttua.
Kiinteistölle on suoritettu ympäristövelvollisen toiminnan lopputarkastus
12.8.2010. Tarkastuksella on todettu, että maalin pidikkeet on poistettu
ja metalliosat on viety kierrätykseen ja muut jätteet sekajätteisiin. Luotipenkkoihin ei ole koskettu. Betonilaatta saa jäädä kiinteistölle maanomistajan luvalla. Ampumataulujen säilytyslaatikot sekä wc ja kioskikoppi viedään kiinteistöltä pois.
Ympäristöluvassa on määrätty, että toiminnan lopettamisen jälkeen toimintaan liittyvät laitteet on purettava kiinteistöltä ja maaperän puhtaus
on tarvittaessa todettava näytteenotolla. Toiminnanharjoittajan tulee esittää 6 kk ennen toiminnan lopettamista yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Big Bore Club ry on poistanut kiinteistöltä kaikki laiteet, lukuun ottamatta luotipenkkoja ja betonilaattaa, joka saa jäädä kiinteistölle maanomistajan luvalla. Maaperänäytteitä ei ole otettu, eikä myöskään luotipenkoista ole otettu näytteitä. Big
Bore Club ry on mielestään hoitanut ampuma-alueen siivouksen, eikä
heillä enää ole ennallistamisvelvoitteita.
Kuuleminen
Lohjan ympäristövalvonta varasi asianosaisille lähinaapureille mahdollisuuden muistutuksen tai mielipiteen antamiseen ympäristöluvan rauettamisesta ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista tehtävään päätökseen. Muistutukset ja mielipiteet tuli jättää kirjallisesti 4.4.2016 mennessä. Asiasta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. Toiminnanharjoittajaa kuultiin ympäristöluvan rauettamista ja toiminnan lopettamista koskevia velvoitteita koskevassa asiassa. Big Bore Club ry ei antanut

vastinetta asiasta määräaikaan 31.3.2016 mennessä. Myös maanomistajaa kuultiin ympäristöluvan rauettamista ja toiminnan lopettamista koskevia velvoitteita koskevassa asiassa. Maanomistaja ei antanut vastinetta asiasta määräaikaan 31.3.2016 mennessä.
Lisäksi asiasta pyydettiin lausuntoa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, Lohjan vesilaitokselta sekä Lohjan ympäristöterveyspalveluilta.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei antanut asiasta
lausuntoa, mutta toteaa 24.3.2016 antamassaan kommentissa, että luotipenkat katsotaan rakenteeksi, jotka tulisi purkaa. Näin alueelta saataisiin poistettua suurimmat metalli- ja haitta-ainekuormat.
Lohjan vesilaitos toteaa 4.3.2016 antamassaan lausunnossa, että vesilaitos pitää positiivisena sitä, että riskejä aiheuttava toiminta tärkeällä
pohjavesialueella loppuu. Toiminnan ja luvan loppuessa tulee huolehtia,
että alue ennallistetaan siten, että maastoon ei jää raskasmetalleita tai
muita haitta-aineita.
Lohjan ympäristöterveyspalvelut ei ole antanut lausuntoa asiasta määräaikaan mennessä.
Big Bore Club ry on antanut 24.5.2016 päivätyllä kirjeellä vastineen annetuista lausunnoista. Vastineessa todetaan seuraavaa:
”Big Bore Club ry:n toiminta on loppunut tilalla kilpiä 444-508-2-66 jo
31.12.2009 vuokrasopimuksen purkauduttua vuokranantajan toimesta.
Rata-alue, jossa oli vuosia harjoitettu ampumaratatoimintaa muun muassa Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistyksen rakentamalla villikarjuradalla,
vuokrattiin tilan omistajalta. Rataa rakennettiin seuramme toimesta vuosina 1986-1989, jolloin ampumatoiminta oli vähäisempää. Rataa ovat
meidän lisäksi käyttäneet myös ulkopuoliset, kuten poliisi sekä muut
käyttäjät, joiden toimintaa ei ole voitu valvoa.
Ratalaitteet ja muut rakenteet purettiin pois 2009/2010 lukuun ottamatta
ratakatoksen betonivalulaattaa, joka oli sovittu vuokranantajan kanssa
siihen jätettäväksi. Rata-alue ei ole ollut käytössämme vuokrasopimuksen purkauduttua 31.12.2009, poislukien ratalaitteiden purku.
Lohjan ympäristötoimi tarkasti rata-alueen keväällä 2010 ja totesi sen
olevan sopimuksen mukainen. Ympäristötoimi oli jo silloin antanut velvoitteen, että ampumavalleja ei saa siirtää ja seuran ampumatoiminnasta jääneet luodit jätetään valleihin. Tämän johdosta katsomme, että alueen ennallistaminen on osaltamme suoritettu.” (Saara Koivumäki)
Erikseen jaettavat asiakirjat:
- sijaintikartta
- tarkastuspöytäkirja 12.8.2010
- rauetettava ympäristölupa
Esitys
Yj

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää rauettaa Nummi-Pusulan
ympäristölautakunnan 21.10.2008 § 107 Big Bore Club ry:lle Kilpiä kiinteistölle myöntämän ampumaratatoimintaa koskevan ympäristöluvan.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää ympäristönsuojelulain 90 §:n nojalla Big Bore Club ry:n ampumaratatoiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä seuraavaa:

1) Ampumaratojen luotipenkoista on otettava kokoomanäyte maamassojen pilaantumisen selvittämiseksi. Näytteenotosta on tehtävä
asiantuntevan tahon toimesta näytteenottosuunnitelma, joka tulee
toimittaa ympäristöviranomaisen hyväksyttäväksi kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Näytteenotto tulee
suorittaa kuukauden kuluessa näytteenottosuunnitelman hyväksymisestä.
2) Ampumaradalla olevien luotipenkkojen purkamisesta ja puhdistuksesta on tehtävä asiantuntevan tahon toimesta suunnitelma. Suunnitelma tulee toimittaa ympäristöviranomaiselle hyväksyttäväksi 2
kuukauden kuluessa näytteenotosta.
Luotipenkoista otettavat maamassat on toimitettava asianmukaisen
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Toiminnanharjoittajan on toimitettava tiedot maamassojen määrästä, laadusta ja toimituspaikasta Lohjan kaupungin ympäristöviranomaiselle kahden viikon kuluessa toimenpiteestä.

Perustelut:
Asia on tullut vireille 27.4.2010, kun Big Bore Club ry on ilmoittanut, että toiminta loppuu kiinteistöllä maanvuokraussopimuksen purkauduttua. Tästä
syystä päätöksessä sovelletaan vanhaa, jo kumottua ympäristönsuojelulakia (86/2000).
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 §: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. Big Bore Club ry on ilmoittanut
27.4.2010, että toiminta loppuu kyseisellä kiinteistöllä maanvuokraussopimuksen purkauduttua.
Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava määräykset toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä asiasta.
Ympäristölautakunnan 21.10.2008 § 107 myöntämä ympäristölupa, toiminnan lopettaminen:
Toiminnan lopettamisesta, pitkäaikaisesta keskeytymisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle.
Toiminnan lopettamisen jälkeen on toimintaan liittyneet laitteet purettava
kiinteistöltä ja maaperän puhtaus on tarvittaessa todettava näytteenotolla.
Toiminnanharjoittajan tulee esittää 6 kk ennen toiminnan lopettamista yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Lohjan ympäristövalvonnan tietojen mukaan Big Bore Club ry on poistanut
kiinteistöltä kaikki laitteet, lukuun ottamatta luotipenkkoja ja betonilaattaa,
joka saa jäädä kiinteistölle maanomistajan luvalla. Big Bore Club ry:lle ei
ole annettu lupaa jättää luotipenkkoja kiinteistölle. Luotipenkoista tulisi ottaa
näytteet maamassojen laadun ja niiden mahdollisen jatkosijoituspaikan selvittämiseksi.
Käsittelymaksu:
Lohjan ympäristölautakunta on 19.11.2009 § 215 hyväksynyt Lohjan kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.
Taksan 2 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat
luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Taksan liitteenä hyväksytyn maksutaulukon mukaan
muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelyn omakustannusarvio tunnilta on 51 euroa.
Lupapäätöksen rauettamiskäsittelyn omakustannusarvio on 637,5 euroa
(12,5 h *51,0 €/h).
Big Bore Club ry:n ampumaratatoimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamiskäsittelyn maksun suuruudeksi määrätään 637,5 euroa.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.6.2016.
Esittelijän muutettu päätösesitys
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää rauettaa Nummi-Pusulan
ympäristölautakunnan 21.10.2008 § 107 Big Bore Club ry:lle Kilpiä kiinteistölle myöntämän ampumaratatoimintaa koskevan ympäristöluvan.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta määrää ympäristönsuojelulain 90 §:n nojalla Big Bore Club ry:n ampumaratatoiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä seuraavaa:
1) Ampumaratojen luotipenkoista on otettava kokoomanäyte maamassojen pilaantumisen selvittämiseksi. Näytteenotosta on tehtävä
asiantuntevan tahon toimesta näytteenottosuunnitelma, joka tulee
toimittaa ympäristöviranomaisen hyväksyttäväksi kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Näytteenotto tulee
suorittaa kuukauden kuluessa näytteenottosuunnitelman hyväksymisestä.
2) Ampumaradalla olevien luotipenkkojen purkamisesta ja puhdistuksesta on tehtävä asiantuntevan tahon toimesta suunnitelma, joka
sisältää myös aikataulun. Suunnitelma tulee toimittaa
ympäristöviranomaiselle hyväksyttäväksi 2 kuukauden kuluessa
näytteenotosta.
Luotipenkoista otettavat maamassat on toimitettava asianmukaisen
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Toiminnanharjoittajan on toimitettava tiedot maamassojen määrästä, laadusta ja toimituspaikasta Lohjan kaupungin ympäristöviranomaiselle kahden viikon kuluessa toimenpiteestä.

Perustelut:
Asia on tullut vireille 27.4.2010, kun Big Bore Club ry on ilmoittanut, että toiminta loppuu kiinteistöllä maanvuokraussopimuksen purkauduttua. Tästä
syystä päätöksessä sovelletaan vanhaa, jo kumottua ympäristönsuojelulakia (86/2000).
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 §: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. Big Bore Club ry on ilmoittanut

27.4.2010, että toiminta loppuu kyseisellä kiinteistöllä maanvuokraussopimuksen purkauduttua.
Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava määräykset toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä asiasta.
Ympäristölautakunnan 21.10.2008 § 107 myöntämä ympäristölupa, toiminnan lopettaminen:
Toiminnan lopettamisesta, pitkäaikaisesta keskeytymisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle.
Toiminnan lopettamisen jälkeen on toimintaan liittyneet laitteet purettava
kiinteistöltä ja maaperän puhtaus on tarvittaessa todettava näytteenotolla.
Toiminnanharjoittajan tulee esittää 6 kk ennen toiminnan lopettamista yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Lohjan ympäristövalvonnan tietojen mukaan Big Bore Club ry on poistanut
kiinteistöltä kaikki laitteet, lukuun ottamatta luotipenkkoja ja betonilaattaa,
joka saa jäädä kiinteistölle maanomistajan luvalla. Big Bore Club ry:lle ei
ole annettu lupaa jättää luotipenkkoja kiinteistölle. Luotipenkoista tulisi ottaa
näytteet maamassojen laadun ja niiden mahdollisen jatkosijoituspaikan selvittämiseksi.
Käsittelymaksu:
Lohjan ympäristölautakunta on 19.11.2009 § 215 hyväksynyt Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.
Taksan 2 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat
luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Taksan liitteenä hyväksytyn maksutaulukon mukaan
muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelyn omakustannusarvio tunnilta on 51 euroa.
Lupapäätöksen rauettamiskäsittelyn omakustannusarvio on 637,5 euroa
(12,5 h *51,0 €/h).
Big Bore Club ry:n ampumaratatoimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamiskäsittelyn maksun suuruudeksi määrätään 637,5 euroa.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.6.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----------------------------------

