
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristötarkastaja 8.10.2020 / 5 §

Asianumero D/645/11.01.00/2020
 

Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Maansiirto ja kuljetus Hottinen Oy

 

Hakijan osoite Timo Hottinen
Sepänkuja 16, 79700 Heinävesi

p. 0400 272 350
timo.hottinen@gmail.com

 

Vireilletulo 7.10.2020
 

Kiinteistörekisteri numero90-418-4-88
 

Kiinteistön osoite / sijainti Syrjäntie 50
79700 Heinävesi

 

Kiinteistönomistajan
tiedot

MH-Kivi Oy

 

Toiminnan kuvaus Kiviaineksen murskaus Polvijärven maa-ainesalueella Heinäveden kunnan Polvijärven kylässä
kiinteistöllä Honkala 90-418-4-88. Murskaustoiminta tapahtuu 7.-17.10.2020 välisenä aikana.
Päivittäinen työaika on maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00.

Melupäästöjä aiheuttavat murskain ja seula. Ilmoituksen mukaan melutaso 10 metrin päässä
murskauslaitteista on 87 dB.

Lähin vakituisesti asuttu talo sijaitsee 1 km etäisyydellä. Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole
muita häiriintyviä kohteita.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.
 

Lausunnot Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
 

Päätösperustelut Toiminnasta tiedottaminen lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tiedottamalla meluhaitasta
lähialueen asukkaille, annetaan heille mahdollisuus etukäteen varautua meluhaittaan, vaikka
työn kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta meluhaittaa.

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

Mahdollisesta seuraavasta erillisestä toimintajaksosta on tehtävä uusi meluilmoitus.

Yli 50 päivää kestävä louhinta ja murskaus koko toiminta-aikana alueella on
ympäristöluvanvaraista toimintaa. Raportointivelvollisuus toimintapäivistä on tämän vuoksi
tarpeen.

 

Päätöksen tiedot
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Asian ratkaisu Ympäristötarkastaja hyväksyy ilmoituksen antaen seuraavat määräykset:
 

Määräykset 1. Noudettavat toiminta-ajat: Murskaus arkipäivisin klo 6 – 22.00

2. Toiminnan aiheuttama a- painotettu ekvivalenttitaso (L Aeq) ei saa lähimmässä
häiriintyvässä kohteessa klo (7-22) 55 dB päiväohjearvoa ja yöohjearvoa 50 dB. Loma-
asumiseen käytetyllä alueella raja-arvot ovat dB (7-22) päiväohjearvo ja 40 dB yöohjearvo.
Mikäli melutason ylityksiä lähikiinteistöillä esiintyy, tulee toiminnanharjoittajan tarpeen
mukaan parantaa melusuojausta. (VNp 993/92 2§).

3. Toiminnassa on huolehdittava ettei työkoneista ja polttoainesäiliöistä ei pääse vuotoja
maaperään. Öljyjen ja polttoaineiden varastointi tulee järjestää siten, ettei valumia pääse
syntymään. Säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä.

Vastaavasti murskan alusta suojattava siltä osin, kun öljyvuotoja on mahdollista tapahtua.

Alueella on oltava öljyvuotojen talteenottoon riittävä määrä öljynimeytykseen soveltuvaa
materiaalia.

Öljyisiä jätteitä varten tulee olla varattuna tiivis astia, johon mahdollinen öljyinen aines on
välittömästi kerättävä.

Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tulee ottaa välittömästi yhteys alueelliseen
pelastusviranomaiseen (112), ilmoitettava alueelliselle ELY-keskukselle ja kunnan
ympäristöviranomaiselle.

4. Toiminnan loputtua on ilmoitettava murskauspäivien lukumäärä ja murskattu kiviaineksen
määrä. Mikäli murskauspäivien lukumäärä koko toiminta-aikana ylittää 50 päivää, tulee
toimintaan hakea ympäristölupa.

 

Päätöksen voimassaolo 17.10.2020
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 20, 118, 121-122, 190, 200 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 12-13, 72, 118 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Tästä päätöksestä peritään voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan 16.5.2019 § 42
hyväksymän taksan mukainen maksu 180 euroa.

 

Liitteet  

 

  Maija Nykänen
  Ympäristötarkastaja
 

  maija.nykanen@leppavirta.fi
  044 790 5552
 

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

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristötarkastaja 8.10.2020 5 §
 

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.
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Jakelu / tiedoksianto Sähköpostilla: timo.hottinen@gmail.com
 


