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Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Leppävirran kunta,
Kirkkokaari

 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Leppävirran kunta
Yhteyshenkilö: Anna - Kaisa Eskelinen, anna-kaisa.eskelinen@leppavirta.fi, 0447906055

 

Hakijan osoite Lepävirran kunta
Savonkatu 39
PL 4, 79101 Leppävirta

 

Vireilletulo 13.5.2020
 

Kiinteistörekisteri numero  
 

Kiinteistön osoite / sijainti Kirkkokaari 14-18
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Leppävirran kunta

 

Toiminnan kuvaus Kirkkokaaren saneeraus urakkaan (hulevesiverkon uusiminen/päällysteen
uusiminen/valaistuksen uusiminen) liittyvä kallion louhinta.

Urakka-aika on 01.06-31.10.2020, kokonaisuudessaan työ kestää maksimissaan noin kaksi
kuukautta siitä, kun urakoitsija aloittaa työt.
Päivittäinen työaika 07:00-18:00.

Käytössä olevat laitteet ja koneet: Kaivinkone, Excadrill porauslaite 1-2 kpl. Melupäästö 10
m:n etäisyydellä 100-120 dB.

Lähimmät häiriintyvä asuinrakennukset ovat noin 5-200 metrin etäisyydellä Kirkkokaaren
varrella. Finnrock on jakanut tiedotteen kiinteistökatselmuksiin liittyen 13.05.2020. Lähempänä
töiden aloitus ajankohtaa urakoitsija tiedottaa asukkaita talokohtaisesti . Tärinän seurantaa
varten asetetaan tärinämittarin lähimmille kiinteistöille.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Asiasta kuulemista pidetään ilmeisen tarpeettomana.
 

Lausunnot Asiasta ei pyydetty lausuntoja.
 

Päätösperustelut Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisesti viranomaisen on 118 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen
liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa
määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu Ympäristötarkastaja hyväksyy ilmoituksen hakemuksen mukaisesti seuraavin määräyksin:

 

Määräykset Kallion louhintaan liittyviä porauksia ja räjäytyksiä saa tehdä maanantaista – perjantaihin klo 7
- 18 välisenä aikana.
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Toiminta on toteutettava siten, että tarpeetonta melu-, tärinä ja pölyhaitan tuottamista vältetään.

Toiminnan aiheuttaman melun a-painotettu ekvivalenttitaso (L Aeq) ei saa lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa ylittää (klo 7 – 22) 55 dB päiväohjearvoa. Mikäli yhteydenottoja
meluun liittyen ilmenee, on toiminnanharjoittajan mitattava melutasot ja tarvittaessa
parannettava melusuojausta. (VNp 993/92).

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava kallionporauksen ja työmaaliikenteen riittävästä
pölyntorjunnasta (pölynkeräimet ja/tai pölynsidonta vedellä tarvittaessa), niin ettei aiheuteta
haittaa lähikiinteistöille eikä vaaraa tieliikenteelle.

Töiden aloittamisesta on tiedotettava erikseen myös lähimpiä kiinteistöjä. Ilmoituksesta tulee
ilmetä vähintään aiheutetun melun syy, kesto, toiminta-ajat ja toiminnanharjoittajan
yhteystiedot.

Häiritsevää melua aiheuttavien töiden aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava myös
ympäristötarkastajalle puhelimitse p. 040 8473 998 tai sähköpostilla tmo.turunen@leppavirta.fi

Polttoaineiden, öljyjen tms. käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Työmaalla on
oltava riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalle. Vahingoista tulee ilmoittaa
välittömästi alueelliselle pelastusviranomaiselle (112) ja Leppävirran kunnan
ympäristötarkastajalle. Puhelinnumerot tulee olla työmaalla työskentelevien tiedossa.
Asiattomien pääsy työmaa-alueelle tulee estää riittävin opastein.

Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Perustelut:
Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen aiheuttamansa melun ja tärinän tasosta,
leviämisestä ja vaikutuksista sekä tarvittaessa pyrittävä torjumaan toiminnasta aiheutuvaa
melua, pölyä ja tärinää.

Tiedottamalla toiminnasta lähialueen asukkaille, annetaan heille mahdollisuus etukäteen
varautua mahdolliseen meluhaittaan. Toiminnasta tiedottaminen lieventää melusta ja tärinästä
aiheutuvia haittoja.

Suojauksilla ja polttoaineiden varovaisella käsittelyllä ehkäistään maaperän ja pohjaveden
pilaantumisen vaaraa. Imeytysainetta voidaan käyttää öljyvahinkojen ensitorjunnassa ja siten
estää onnettomuudesta aiheutuvia enempiä haittoja.

Ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla
olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan
ajankohta, kesto ja vaikutus ympäristön melutasoon sekä asianosaisten etua suojaavat
päätökseen sisältyvät määräykset.

 

Päätöksen voimassaolo 13.11.2020
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 14-17, 20, 118, 121, 122, 190-191, 200 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Keski-Savon ympäristölautakunta 16.5.2019 § 42 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peristään Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42
hyväksymän taksan mukainen maksu 180 euroa.
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Liitteet  

 

  Timo Turunen
  Ympäristötarkastaja
 

  timo.turunen@leppavirta.fi
  040 8473 998
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristötarkastaja 25.5.2020 4 §
 

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja sen yhteystiedot:
 

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204
65101 Vaasa
puhelin:   029 56 42780
faksi:   029 56 42760
sähköposti:   vaasa.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna:   klo 8–16.15
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
 

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta.

Valitusaika 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan
ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa  mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.



Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa
hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä.
Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden
kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan
viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.
 

Jakelu / tiedoksianto Hakija
 


