
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristösihteeri vs 11.7.2022 / 1 §

Asianumero D/398/11.01.00/2022
 

Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, maanrakennus- ja
paalutustyö, Pieksämäen keräys Oy, Pieksämäki

 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Pieksämäen Keräys Oy
Y-tunnus: 0751480-5
Yhteyshenkilö: Maria Bater, p. 0400 672472
maria.bater@fimetra.fi

 

Hakijan osoite  
 

Vireilletulo 7.6.2022
 

Kiinteistörekisteri numero593-421-4-61
 

Kiinteistön osoite / sijainti Naiskankaantie 221 E
76620 Pyhitty

 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Hakijan

 

Toiminnan kuvaus Piha-alueen maanrakennus- ja kaivutyöt, aidan paaluttaminen ja kivien rikottaminen osoitteessa
Naiskankaantie 221, Pyhitty. Rakentamista on ajalla 11.7.2022 - 31.11.2022. Työtä esitetään
tehtäväksi arkisin (ma-pe) klo 7:00 - 19:00. Maanrakennustyöt suoritetaan osissa ja töiden
arvioidaan loppuvan viimeistään 31.11.2022.

Melupäästöjä aiheuttavat maanrakennus- ja kaivutyöt, aitatolppien paalutus, kivien
rikottaminen sekä piha-alueen tiivistäminen ja tasoitus jyräämällä. Paalutustyö sijoittuu
kiinteistön etelä-kaakkopuolelle sen arvioidaan kestävän enintään 5 arkipäivää. Kiven rikotus
tapahtuu suunnitellun rakennusalueen luodepuolella, ja sen kesto on enintään 5 arkipäivää.
Eniten meluavat toiminnot (jyräys, paalutus ja rikottaminen) esitetään suoritettavan arkisin klo
8:00-17:00 välisenä aikana. Kohteessa työskentelee kaivinkoneita (2 kpl), traktori, kuorma-
autoja (2 kpl) ja pyöräkuormaaja. Ilmoittajan mukaan kuorma-auton, jyrän ja pyöräkuormaajan
melutaso on 10 metrin päässä 80 dBA sekä kaivinkoneen ja rikottimen 84 dBA.

Lähimpään lomakiinteistöön on matkaa noin 20 metriä. Noin 150 metrin etäisyydellä on
rantaan sijoittuvia asuin- ja lomakiinteistöjä. Hakemuksen mukaan lähikiinteistöllä melutaso
(rikottaminen, paalutustyö ja tärytys) voi hetkellisesti olla häiritsevää. Toiminnan ei kuitenkaan
arvioida ylittävän VNp 993/1992 asettamia päivämelutason (7-22) ohjearvoja. Työtä ei tehdä
yöllä (klo 22-7). Hakijan ilmoituksen mukaan maanrakennus- ja massanvaihtotyöt sijoittuvat
kiinteistön alapihalle, jolloin harjanne, rakennukset ja rakennetut aidat vähentävät melun
leviämistä rantakiinteistöihin. Tarvittaessa melutasoja mitataan.

Ilmoituksen mukaan tiedotteet jaetaan lähikiinteistölle postitse. Kohteet on yksilöity erillisessä
liitteessä nro 2.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Ilmoituksen kuulutus on ollut nähtävillä Pieksämäen kaupungin verkkosivulla sekä kuulutus ja
hakemusasiakirjat Keski-Savon ympäristötoimen verkkosivulla 16.6.2022 lähtien. Kuulutusta
jaettiin lähikiinteistöjen asukkaille henkilökohtaisesti 14.6.2022 Vaasan hallinto-oikeuden
ympäristölupaan liittyvän katselmuksen yhteydessä, jolloin paikalla oli 8 lähikiinteistöjen
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omistajaa/asukasta. Lisäksi meluilmoituksesta on erikseen annettu tieto mahdollisille
lähimmille häiriintyville kohteille.

 

Lausunnot Ilmoituksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.
 

Muistutukset / mielipiteet Ilmoituksesta saapui yksi muistutus (yhteensä 15 allekirjoittajaa), jossa muistuttajat eivät
hyväksy maanrakennustyötä suoritettavaksi 11.7.-31.11.2022. Muistutuksessa halutaan, että
YSL 118 §:n mukaista meluilmoitusta ei oteta käsittelyyn "ennen kun Pieksämäen Keräys Oy:n
toiminta todennetusti vakiinnutettu ympäristöluvan mukaiseksi". Muistutuksessa on esitetty
mm. kritiikkiä ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatoimiin, yrityksen sijoittumispaikkaan,
yrityksen toimintaan ja yritykselle hiljattain myönnettyyn uuteen ympäristölupaan, joka on
parhaillaan Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Muistuttajien mielestä ilmoituksen
mukainen toiminta ei ole YSL 118 §:n mukaista tilapäistä toimintaa vaan 27 §:n mukaista
ympäristöluvanvaraista toimintaa.

 

Hakijan vastine Hakija ei antanut vastinetta muistutukseen.
 

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 Kyseessä ei ole YSL 27 §:n mukainen toiminta, vaan piha-alueen maanrakennustyöt mm.
hulevesijärjestelmää varten sekä aidan pystytys lyöntipaalutuksella.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus hyväksytään. Toimintaa on harjoitettava
meluilmoituksen sekä jäljempänä esitettyjen määräysten mukaisesti.

 

Määräykset 1. Toiminta-ajat erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavalle maanrakennus- ja
paalutustyölle sallitaan 1.8.-30.11.2022 välisenä aikana ma-pe klo 07.00 - 19.00.
- kiviaineksen rikotus vain ma-pe klo 08:00 - 17:00.
Kiven rikotusta saa tehdä enintään viisi (5) arkipäivää.
- aidan paalutustyö vain ma-pe klo 08:00 - 17:00.
Paalutustyötä saa tehdä enintään viisi (5) arkipäivää.
- piha-alueen tärytystyö vain ma-pe klo 08:00-17:00.

Arki- ja juhlapyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, ei toimintaa
saa harjoittaa.

2. Lähimpiä häiriintyviä loma-ja asuinkiinteistöjä sekä saadussa muistutuksessa yhteystietonsa
antaneita on tiedotettava ennen toiminnan aloittamista. Tiedotteesta on ilmettävä aiheutettavan
melun syy, kesto ja toiminnasta vastaavan yhteystiedot. Lisäksi paalutustyön ja rikottamisen
alkamisesta ja arvioidusta kestosta on ilmoitettava viikkoa ennen toiminnan aloittamista
lähimmille häiriintyville kiinteistöille sekä Keski-Savon ympäristötoimeen osoitteeseen
ymparistonsuojelu@leppavirta.fi.

3. Kiinteistöllä saa rikottaa vain sen maaperästä löytynyttä kiviainesta. Kiven rikotus on
sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että toiminnan ympärillä on
mahdollisimman paljon meluesteenä toimivia varastokasoja, pengerrystä tai muita rakenteita
estämässä melun leviämistä asutuksen suuntaan.

4. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa paalutus- ja rikottamispäivistä sekä päivittäisistä
toiminta-ajoista. Kirjanpito on pyydettäessä toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5. Toiminnasta aiheutuvan melun määrää tulee pyrkiä minimoimaan koko toiminnan aikana ja
huolehtia riittävästä meluntorjunnasta.
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Ilmoituksen alaisen toiminnan aiheuttama melutaso ei saa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa
ylittää ulkomelun päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB (asuinkiinteistöt) ja loma-asumiseen
käytetyllä alueella (klo 7-22) 45 dB , pois lukien rikotus- ja paalutuspäivät (max. 10 vrk).
Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa työjakson käynnistyessä melutaso ja näiden määräysten
toteutuminen melumittauksella ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarvittaessa
meluntorjunnasta ja -mittauksista voidaan antaa lisämääräyksiä.

6. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on estettävä tarvittaessa toimintojen sijoittelulla ja
kastelulla. Mikäli häiritsevää pölyämistä esiintyy, on pölyävä toiminta keskeytettävä ja
ryhdyttävä toimenpiteisiin pölyämisen torjumiseksi.

7. Toiminnassa tarvittavien polttoaineiden varastointi ja käsittely tulee järjestää siten, että
niiden joutuminen maaperään tai muualle ympäristöön estyy. Alueelle on varattava riittävästi
imeytysmateriaalia ja torjuntavälineitä. Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen
aineen vahinko, on siitä ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle, Pieksämäen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle (Keski-Savon ympäristötoimi) ja Etelä-Savon ELY-
keskukselle sekä ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.

8. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Perustelut:
Toiminta-aikaa on rajattu alkamaan myöhemmäksi lomakautta, sillä heinäkuu yleinen
lomakuukausi.

Toiminnasta tiedottaminen lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tiedottamalla meluhaitasta
lähialueen asukkaille, annetaan heille mahdollisuus etukäteen varautua rakentamisen aikaiseen
meluhaittaan, vaikka toiminnan kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta
meluhaittaa. Kivenrikotuksen ja paalutustyön äänen impulssimaisuus ja epäsäännöllisyys voi
lisätä melun kokemisen häiritsevyyttä. Toiminnan läheisyydessä on loma- ja vakituista asutusta
ja varsinkin viikonloppuisin ja iltaisin aiheutuvaa melua on levon ja virkistyksen vuoksi
rajoitettava.

Määräyksessä toiminta-ajoissa on vahvistettu eri toiminnoille sallitut viikoittaiset ja päivittäiset
toiminta-ajat. Toiminta-aikoja koskevilla rajoituksilla ehkäistään erityisen häiritsevän melun
syntyä varsinkin varhain aamuisin, myöhään iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi päätöksessä
annettu määräys melutason ohjearvoista. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävän tietoinen
aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista sekä pyrittävä torjumaan
toiminnasta aiheutuvaa melua.

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

 

Päätöksen voimassaolo 30.11.2022
 

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
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Maksu ja sen
määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peristään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80
(taulukko C, kohta 19.2) hyväksymän taksan mukainen maksu 312 euroa.

 

Liitteet  

 

  Sari Heikkinen
  Ympäristösihteeri vs
 

  sari.heikkinen@leppavirta.fi
  0443686729
 

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

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristösihteeri vs 11.7.2022 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.
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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
Päätös:
Hakija
Keski-Savon ympäristölautakunta
Etelä-Savon ELY-keskus

Tiedoksianto päätöksestä:
Muistuttajat ja alueen lähinaapurit
Pieksämäen kaupunki
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