
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristösihteeri 16.9.2022 / 3 §

Asianumero D/622/11.01.00/2022
 

Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Destia Oy,
Pieksämäki

 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

Destia Oy
Juha Ahvanainen
Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio
p. 040 610 2512, juha.ahvanainen@destia.fi

 

Hakijan osoite Destia Oy
Neilikkatie 17
PL 01301 Vantaa

 

Vireilletulo 15.9.2022
 

Toiminta / hakemuksen
kohde

  Soramurskeen teko 21.9 - 18.11.2022. Päivittäinen työaika maanantaista-perjantaihin klo 6-22.
Melupäästöjä aiheuttavat murskain, kaivinkone ja pyöräkuormaaja.
Meluntorjuntaan ei ole esitetty toimenpiteitä.

 

Kiinteistörekisteri numero593-402-3-182
 

Kiinteistön osoite / sijainti Järvisuomentie 2006,77110 Pieksämäki
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Destia Oy

 

Toiminnan kuvaus Kiviaineksen murskaus tilalla Lamaharju.
Murskaustoiminta tapahtuu 21.9 - 18.11.2022 välisenä aikana. Murskauksen kesto noin 3
viikkoa. Toimintaa ilmoitetaan tapahtuvan 18.11.2022 loppuun asti siltä varalta, jos työn
aloitus jostain syystä viivästyy. Päivittäinen työaika on maanantaista perjantaihin klo
6.00-22.00.

Hakijalla on alueelle voimassa oleva maa-aineslupa hiekan ja soranottoon ( 593-2012-109,
Pieksämäen rakennuslautakunta 19.10.2012, §32 ).
Maa-aineslupa päättyy 18.11.2022.

Melupäästöjä aiheuttavat kaivinkone, kiviaineksen murskaamo, pyörökuormain, muu
kuormaus- ja kuljetuskalusto ja sähkövoima-asema.

Ilmoituksen mukaan melutasoksi 10 metrin päässä melua aiheuttavasta toiminnasta on arvioitu
yli 85 dB (A). Meluntorjuntatoimenpiteille toiminnanharjoittajalla on olemassa Destian oma
ohjeistus. Ilmoituksen mukaan arvioitu melutaso lähimmän asuinrakennuksen kohdalla on alle
45 dB (ulkona). Ilmoituksen liitteenä on esitetty kartta toimintapaikasta ja lähimmästä
häiriintyvästä kohteesta. Lähin häiriintyvä kohde XXXXXXXXXXXXX sijoittuu
Järvisuomentien toiselle puolelle (pohjoispuolelle), noin 600 metrin etäisyydelle
murskauspaikasta. Murskauspaikan viereiselle idänpuoleiselle kiinteistölle sijoittuu Paltasen
autourheilukeskus. Murskauspaikalta on noin 200 metrin etäisyys Tinakypärän
pohjavesialueeseen.

 

Hakemuksen käsittely
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Kuuleminen Kuuleminen ilmeisen tarpeetonta.
 

Lausunnot Hakemuksesta 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 Ympäristösihteeri hyväksyy ilmoituksen hakemuksen mukaisesti ja seuraavin määräyksin
 

Määräykset 1. Sallitut toiminta-ajat:
- murskaus arkisin (ma-pe) klo 6.00-22.00
- valmiiden kiviainestuotteiden lastaus ja kuljetukset arkisin (ma-pe) klo 6.00-22.00

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

(YsL 7 §, NaapL 17 §, Vna (713/2014) 26 §)

2. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ylittää klo (7-22)
55 dB päiväohjearvoa ja yöohjearvoa 50 dB. Loma-asumiseen käytetyllä alueella raja-arvot
ovat 45 dB (7-22) päiväohjearvo ja 40 dB yöohjearvo. Tarvittaessa meluntorjunnasta voidaan
antaa lisämääräyksiä.

Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että laitoksen
ympärillä on mahdollisimman paljon meluesteenä toimivia varastokasoja tai pengerrystä
estämässä melun leviämistä asutuksen suuntaan.

(Vnp 993/1992, NaapL 17 § YsL 6 § ja Vna (713/2014) 26 §)

3. Murskausaseman ja alueella käytössä olevien seulojen kohdat, joissa on tai käsitellään öljyä,
tulee suojata alustaltaan siten, että vuodot maaperään ehkäistään. Murskauksen aikana alueella
olevien työkoneiden säilytysalueen ns. koneparkkialueen, on oltava myös nesteitä läpäisemätön
niin, että poltto- ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy
maaperään ja pohjaveteen on estetty.

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai suoja-altaallisia ja niiden on kestettävä
mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoainesäiliöissä ja niiden jakelulaitteistoissa on oltava
järjestelmä ylitäytön estämiseksi. Jakelulaitteistoissa tulee olla myös laponesto ja ne on oltava
lukittuja. Polttoainesäiliöitä voidaan säilyttää alueella vain murskausjakson ajan. Poltto- ja
voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty.
Suojarakenteet on pidettävä kunnossa. Suoja-altaista ei saa päästä vesiä maaperään
tarkastamatta niiden laatua. Toimintajakson jälkeen suojarakenteet on poistettava.

(YsL 7, 16-17, 19-20 § ja Vna (713/2014) 26 §)

4. Murskaustoiminnan aikana pölyämistä on tarvittaessa estettävä murskauslaitoksen
sijoittelulla, koteloinnein sekä säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeus pieneksi.
Pölyntorjuntaan voi tarvittaessa käyttää vettä.

(YsL 7, 17, 20 §, NaapL 17 § ja Vna (713/2014) 26 §)

5. Yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminnat ja varastointi on siten järjestettävä, ettei
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niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pintavesille,
pohjavesille tai muuta haittaa ympäristölle.

(JL 13, 72 §, YsL 16-17 § ja Vna (713/2014) 26 §)

6. Onnettomuuksista ja häiriötilanteista, joissa ympäristöön pääsee poikkeuksellisen paljon tai
poikkeuksellisia päästöjä, jätteitä tai aineita tai aiheutuu muita merkittäviä
ympäristövaikutuksia, on ilmoitettava viipymättä Etelä-Savon pelastuslaitokselle,
ympäristöviranomaiselle sekä Etelä-Savon ELY-keskukselle. Laitoksella on oltava
alkusammutus- ja vuotojen 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 §)

7. Toiminnan aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava Keski-Savon ympäristötoimelle p.
044 3686729 tai ymparistonsuojelu@leppavirta.fi.
Toimintajakson päätyttyä toiminnanharjoittajan on ilmoitettava
ympäristönsuojeluviranomaiselle murskauspäivien lukumäärä, murskatun soran määrä sekä
selvitys poikkeuksellisia päästöjä tai jätteitä aiheuttaneista tilanteista ja niiden syyt ja kesto.

(YsL 17 §, Vna (713/2014) 26 §, JL 12, 118 §, JA 20 §)

8. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

(YsL 200 §)

Perustelut:

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. Tällöin asuin- ja loma-
asuinkiinteistöillä on tarvetta hiljaisempaan ympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksi.
Lisäksi päätöksessä annettu määräys melutason raja-arvoista, mitä toiminnasta saa aiheutua
ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmille häiriintyville kohteille.

Määräykset polttoaineiden säilyttämisestä ja käsittelystä sekä suojaustoimenpiteistä ovat
tarpeen pohjaveden 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 merkittävän
pohjaveden pilaantumisriskin.

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 18.11.2022
 

Valvontaviranomaisen Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
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toimivalta 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  

 

  Maija Nykänen
  Ympäristösihteeri
 

  maija.nykanen@leppavirta.fi
  044 368 6729
 

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

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristösihteeri 16.9.2022 3 §
 

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 270 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun
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hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.
 

Jakelu / tiedoksianto Destia Oy, sähköpostitse juha.ahvanainen@destia.fi , simo.tarkkanen@destia.fi
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