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Kiinteistön osoite / sijainti Hasinmäenkatu 20, 78870 Varkaus
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Varkauden kaupunki

 

Toiminnan kuvaus Rakennustyömaalla tapahtuva kallion louhinta ja murskaus.

Louhintatyötä tehdään toukokuun aikana ja murskaus olisi tarkoitus aloittaa kesäkuussa, jos
siihen on tarpeeksi materiaalia. Arvio murskattavan louheen määrästä on 25 000 tn. Murskaa
on tarkoitus käyttää vain arkipäivisin sen käytölle myönnettynä aikana. Jos murskaus siirtyy
kesälomakauteen, asukkaita otetaan enemmän huomioon ja murkaus aloitetaan vähän
myöhemmin (ei ihan aamusta). Murskaus suoritetaan 1-2 kertaa viikossa, jolloin meluhaitta ei
ole pitkäkestoista. Esitetyt toiminta-ajat ovat ma-pe klo 7.00-18.00 ja la 9.00-15.00. Hakija on
arvioinut melutasoksi 10 metrin päässä 90 dB.

Melua aiheutuu käytettävistä työkoneista, kuten maansiirtokoneista, maankaivuukoneista,
poravaunusta (louhintaa varten), louheen rikotuksesta ja murskauslaitteistosta.
Murskauslaitteisto sijoitetaan ”monttuun”, mikä estää äänen leviämistä asuinalueelle
(meluvallin tavoin). Tonttia on kasteltu liikennöintialueella, ja jos kelit ovat kuivia, tullaan
murska-aluetta kastelemaan siten, ettei pöly leviä liikaa tontille tai tontin ulkopuolelle.

Lähimpiä häiriintyviä kohteita ovat asuinkiinteistöt ja toimitilat. Lähikiinteistöille on jaettu
tiedotteet aikaisemmin ja toimintaa on pyritty tekemään vain annetussa aikaikkunassa
louhinnan suhteen. Melua seurataan ja siitä tuleviin ilmoituksiin reagoidaan. Lähimmissä
kiinteistöissä on tärinämittarit, joita seurataan. Uudet päivitetyt ilmoitukset tulevasta
louhintajaksosta jaetaan kiinteistöihin. Tulevasta murskausjaksosta tiedotetaan erikseen.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Kuulemista ei voitu tehdä, koska ilmoitus jätettiin myöhässä.
 

Päätösperustelut Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisesti viranomaisen on 118 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset
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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 haetun mukaisesti ja seuraavin määräyksin:
 

Määräykset
1. Sallitut toiminta-ajat:
- kallion poraaminen ma-pe 7.00–18.00
- kallion räjäytykset ma-pe 8.00-18.00
- louheen rikotus ma-pe 7.00–18.00
- murskaus ma-pe klo 7.00–18.00
- kiviaineksen kuormaaminen, kuljetus ja muu valmisteleva työ ma-pe klo 7.00–18.00 ja
lauantaisin klo 9:00 - 15:00.

Arki- ja juhlapyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, ei toimintaa
saa harjoittaa.
(YsL 6, 7 §, NaapL 17 §, Vna (713/2014) 26 §)

2. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ylittää klo (7-22)
55 dB päiväohjearvoa. Loma-asumiseen käytetyllä alueella raja-arvot on 45 dB (7-22)
päiväohjearvo. Tarvittaessa meluntorjunnasta voidaan antaa lisämääräyksiä.

Murskauslaitos tulee olla varustettuna kumiosilla melun torjumiseksi ja se on sijoitettava
suojaisaan paikkaan siten, että laitoksen ympärillä on mahdollisimman paljon meluesteenä
toimivia varastokasoja tai pengerrystä estämässä melun leviämistä asutuksen suuntaan.
(YsL 6 , 7 § ja Vna (713/2014) 26 § Vnp 993/1992, NaapL 17 §)

3. Louhintajakson sekä murskausjakson aloittamisesta ja siitä, kun toiminta päättyy, on
ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä alueen naapuri- ja lähikiinteistöille
(Teollisuuskatu, Vanha Hasintie, Hasinmäentie, Tinurinkatu, Haperokuja 11-18, Valmuskakuja
17-24, Orakaskuja 9-17, Malikkakuja 9-18).
(YsL 6, 7 §, Vna (713/2014) 26 §)

4. Alueella käytettävien murskauslaitoksen ja työkoneiden polttoaineiden sekä muiden
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on
estettävä. Siirrettävät polttoainesäiliöt on oltava kaksoisvaippaisia. Säiliöt on varustettava
ylitäytönestolla, lukituksella ja laponestolla. Polttoainesäiliöitä voidaan säilyttää alueella vain
toimintajakson ajan.
(YsL 6, 7, 16-17, 19-20 § ja Vna (713/2014) 26 §)

5. Murskaustoiminnan aikana pölyämistä on tarvittaessa estettävä murskauslaitoksen
sijoittelulla, kiviaineksen kastelulla, laitoksen koteloinnein sekä säätämällä kiviaineksen
putoamiskorkeus pieneksi.
(YsL 7, 17, 20 §, NaapL 17 § ja Vna (713/2014) 26 §)

6. Yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminnat ja varastointi on järjestettävä siten, ettei
niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pintavesille,
pohjavesille tai muuta haittaa ympäristölle.
(JL 13, 72 §, YsL 16-17 § ja Vna (713/2014) 26 §)

7. Onnettomuuksista ja häiriötilanteista, joissa ympäristöön pääsee poikkeuksellisen paljon tai
poikkeuksellisia päästöjä, jätteitä tai aineita tai aiheutuu muita merkittäviä
ympäristövaikutuksia, on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle, ympäristöviranomaiselle
sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Laitoksella on oltava alkusammutus- ja vuotojen
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torjuntakalustoa sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Öljy- yms. vahinkoja
varten alueella ja murskauslaitoksen läheisyydessä on oltava riittävästi imeytysainetta ja
riittävän tiivispohjainen paikka, johon pilaantunut maa voidaan väliaikaisesti kerätä.
(YsL 14-17 ja 133 § ja Vna (713/2014) 26 §)

8. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
(YsL 200 §)

Perustelut:

Määräyksessä toiminta-ajoissa on vahvistettu eri toiminnoille sallitut toiminta-ajat. Toiminta-
aikoja koskevilla rajoituksilla ehkäistään erityisen häiritsevän melun syntyä varsinkin varhain
aamuisin, myöhään iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin asuin- ja loma-asuinkiinteistöillä on
tarvetta hiljaisempaan ympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksi. Lisäksi päätöksessä on
annettu määräys melutason raja-arvoista, mitä toiminnasta saa aiheutua ilman, että se
aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmille häiriintyville kohteille. Toiminnanharjoittajan on oltava
riittävän tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin
tavoin torjumaan toiminnasta aiheutuvaa melua.

Määräykset polttoaineiden säilyttämisestä ja käsittelystä sekä suojaustoimenpiteistä ovat
tarpeen pilaantumisen vaaran ennalta ehkäisemiseksi. Polttoaineiden käsittely (mm. säiliöiden
täyttö ja työkoneiden tankkaus ja säilyttäminen) ja nestemäisten öljytuotteiden varastointi sekä
koneiden ja laitteiden sisältämät poltto- ja voiteluaineet aiheuttavat pilaantumisriskin.
Murskauslaitos on toiminnassa merkittävin yksittäinen pölypäästöjen lähde. Kiviaineksen
käsittelystä sekä työkoneiden ja ajoneuvojen liikkumisesta alueella voi erityisesti kuivina
kausina aiheutua pölyämistä.

Määräyksellä ympäristön yleisestä siisteydestä varmistetaan, ettei jätteistä aiheudu haittaa
ympäristölle tai ihmisten terveydelle sekä vähennetään pohjaveden ja maaperän
pilaantumisriskiä ja ehkäistään roskaantumista. Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen
arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet.
Tämän vuoksi ilmoittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen. Toiminnanharjoittajan on
oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

 

Päätöksen voimassaolo 30.9.2021
 

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
Jätelaki (646/2011) 12-13, 72, 118 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Hallintolaki (434/2003) 34, 41, 54, 62 §
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelumääräykset, voimaantulo 1.1.2019
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja
maa-ainestaksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peristään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80
hyväksymän taksan mukainen maksu 208 euroa.

 

Liitteet  

Sivu 3 / 6



 

  Niklas Holopainen
  Ympäristötarkastaja
 

  niklas.holopainen@leppavirta.fi
   
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristötarkastaja 30.4.2021 1 §
 

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 Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy
 


