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Joroinen 

 

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA 

 

 

Ilmoitusvelvollinen 

 

Savon Nostokuljetus Oy 

Joenvarrentie 21, 79600 Joroinen 

79600 Joroinen 

Asian vireille tulo 

 

Ilmoitus on saapunut Keski-Savon ympäristötoimelle 6.1.2019. 

Toiminta ja sen sijainti 

 

Kiinteistöllä 171-402-5-28, os. Liunantie 1-5, 79600 Joroinen on tarkoitus 

tehdä haketusta. 

 

Haketus työn kesto kokonaisuudessan on arviolta noin 4 päivänä. Työ on 

tarkoitus tehdä helmikuun aikana, maanantaista sunnuntaihin klo 9-21 välil-

lä. Haketustyön ajankohtassa vaikuttavat sääolosuhteet. 

 

Esitetyt meluntorjunta-

toimenpiteet 

 

Lähikiinteistöä tiedotetaan tulevasta toimintajaksosta. 

 

  

Lausunnot ja asianosais-

ten kuuleminen 

 

Ilmoituksesta on kuulutettu Joroisten kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuil-

la sekä Keski-Savon ympäristötoimen nettisivuilla 15.1-29.1.2019. Ilmoi-

tuksesta ei saapunut muistutuksia kuulemisaikana. Ilmoituksesta ei ole 

pyydetty lausuntoja.  

 

 

Asian ratkaisu 

 

Ympäristösihteeri hyväksyy ilmoituksen hakemuksen mukaisesti ja seuraa-

vin määräyksin: 

 

Sallitut toiminta-ajat ovat ma-pe klo 9-21 ja la-su klo 9-18 saakka. 

 

Työn aloittamisesta on ilmoitettava 7 vuorokautta ennen toiminnan aloitta-

mista lähikiinteistöille, jotka sijaitsevat alle 150 metrin päässä haketuspai-

kasta. Ilmoituksesta tulee ilmetä vähintään 

aiheutetun melun syy, kesto, toiminta-ajat ja toiminnanharjoittajan 

yhteystiedot. 

 

Haketukseen liittyvä kuormaustyö on toteutettava siten, että tarpeetonta 

melun ja pölyn tuottamista vältetään. Mikäli tilanne häiriintyvissä kohteissa 

työstä aiheutuvan melun suhteen tulee kestämättömäksi, voidaan toiminta-

aikoja rajoittaa valvovan viranomaisen toimesta. 

 

Toiminnan aiheuttama a- painotettu ekvivalenttitaso (L Aeq) ei saa lähim-

mässä häiriintyvässä kohteessa ylittää klo (7-22) 55 dB päiväohjearvoa. 

Mikäli melutason ylityksiä lähikiinteistöillä esiintyy, tulee toiminnanhar-

joittajan tarpeen mukaan parantaa melusuojausta.  

 

 

Perustelu 

 

Erilaisen taajuusjakauman ja muiden ominaisuuksien vuoksi (esim. melun 

vaihtelu) haketuskoneen ja aiheuttama melu poikkeaa alueella muutoin 
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vallitsevasta melutasosta, mikä saattaa lisätä toiminnasta aiheutuvan melun 

häiritsevyyttä. 

 

Toiminnasta tiedottaminen lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Erityisesti 

iltaisin ja viikonloppuisin on asuinkiinteistöillä tarvetta alhaisempaan melu-

tasoon levon ja virkistäytymisen vuoksi. Tiedottamalla meluhaitasta lähi-

alueen asukkaille, annetaan heille mahdollisuus etukäteen varautua melu-

haittaan vaikka työn kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta 

meluhaittaa. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. 

 

Maksu ja sen määräyty-

minen 

 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Tästä päätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan (Joroisten 

ympäristönsuojeluviranomainen) taksan mukainen maksu 180 euroa. 

 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 118, 121, 122, 185, 190 ja 191, 200 § 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 § 

Keski-Savon ympäristötoimen kuntien ympäristönsuojelumääräykset  

1.3.2018 (23 §) 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Keski-Savon ympäristölautakunta 

15.12.2016 (83 §)  

  

Päätöksestä tiedottami-

nen 

 

Savon Nostokuljetus Oy 

 

   

  Jani Huttunen 

  vs. ympäristösihteeri 

  p. 044 797 5552 

  jani.huttunen@leppavirta.fi 

 
VALITUSOSOITUS  

 

 Päätös on annettu 31.1.2019. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 

kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun 

ottamatta. Valitusaika päättyy 1.3.2019. 

 

Valitusviranomainen   

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea 

valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.  

 

Valitusaika   

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 

sitä määräaikaan lukematta. Tämän päätöksen valitusaika päättyy 1.3.2019. 

 

Valitusoikeus   

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saat¬taa kos¬kea  

sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,  

terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja  

jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toimin- 

nan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 

ilmenevät, alueellisella ELY -keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu- 

viranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisel¬la. 
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Valituksen sisältö   

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa on ilmoitettava:  

- päätös, johon haetaan muutosta  

- valittajan nimi ja kotikunta  

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite,  

  joihin asiaa koskevat 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 (faksilla tai sähköpostilla).  

 

Valituksen liitteet   

Valituskirjelmään on liitettävä:  

- valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi     

   todistettuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys    

  asiamiehen toimivallasta.  

 

Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.Valituskirjelmän on 

oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 

liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on 

oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanotto-laitteessa tai tietojärjestelmässä 

määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Hallinto- ja erityistuomiois-

tuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset 

voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. Palvelu toimii osoitteessa 

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

 

Palvelun kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimer-

kiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin kuu-

lemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä. 

 

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 muutoksenhakijan eduksi, 

oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään 

mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille 

panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, PL 204 

65101 VAASA 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
  

 


