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Julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.3.2021
Päätös Metsähallitus Metsätalous Oy:n meluilmoitukseen, louhinta ja murskaus, 850-893-1-3
Selostus asiasta

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus (saap. 3.3.2021) koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa.
KUVAUS TOIMINNASTA
Toiminta sijoittuu Toivakan kunnassa kiinteistölle Valtion metsämaa
850-893-1-3, ilmoituksen karttaliitteen mukaan. Kiinteistöllä tehdään kallion
louhintaa räjäyttämällä ja murskaus suoritetaan paikan päällä. Alueella on
voimassa oleva maa-ainesten ottolupa (Toivakan kunnan ympäristöjaosto
27.4.2017 § 33). Lähin häiriintyvä asutus (vapaa-ajan asunto) on ilmoituksen
mukaan 430 metrin etäisyydellä. Toiminta ei sijoitu luokitellulle
pohjavesialueelle. Ilmoituksen mukaan toiminta ajoittuu noin 2,5 kuukauden
ajanjaksolle, minkä alkupuolelle sijoittuu räjäytystoimet.
ASIAN KÄSITTELY
Ilmoituksen mukaan toiminta on aiottu suorittaa 15.4. - 30.6.2021 välisenä
aikana, ma - pe klo 7 - 22, kuitenkin yhteensä alle 50 vuorokauden aikana.
Räjäytystyö suoritetaan 19. - 30.4.2021 välisenä aikana ja tarkat päivämäärät
ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle päivämäärien tarkennuttua.
Valmisteluineen räjäytystyö ajoittuu arviolta muutaman työpäivän ajalle.
Melupäästöt syntyvät kolmivaiheisen murskauslaitoksen äänistä.
Murskauslaitoksen aiheuttama A-äänitaso 25 metrin etäisyydellä on 85 dB.
Melutaso 400 metrin päässä on < 55 dB.
Lähiympäristössä ei ole häiriintyviä kohteita. Lähinpään rakennukseen on 430
metriä. Häiriintyviä kohteita lähialueilla ei ole.
Maastonmuodot ja kasvillisuus estävät melun leviämistä ympäristöön. Sekä
valmiit murskekasat.
Koska ilmoituksen mukaista toimintaa tehdään maa-ainesten ottoalueella,
ilmoituksesta ei ole järjestetty kuulemista tai pyydetty lausuntoja.
Toivakan kunnan hallintosääntö 19 § Muut johtajat, esimiehet ja viranhaltijat:
Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri, Ympäristönsuojelun tehtäväalue: kohta
4. antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 118 - 120 §:n mukaisten ilmoitusten
johdosta sekä niihin liittyvät ympäristönsuojelulain 122 - 123 §:ssä tarkoitetut
määräykset.

Päätös
Ympäristösihteeri on tarkastanut Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimittaman
ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta ja hyväksyy
ilmoituksen mukaisen toiminnan maa-ainesluvan (27.4.2017 § 33) mukaisella
ottoalueella ja asettaa toiminnalle seuraavat määräykset:
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1. Räjäytykset on suoritettava erikseen kirjallisesti ilmoitettavina arkipäivinä
kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana, ei kuitenkaan arkipyhinä.
2. Toiminnanharjoittajan tulee torjua melua muun muassa ottamalla
sääolosuhteet huomioon.
3. Toiminnanharjoittajan tulee ehkäistä pölyn leviäminen maa-ainesten
ottoalueen ulkopuolelle työjärjestelyin ja sääolosuhteet huomioon ottamalla.
4. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava kirjallisesti etukäteen lähialueen (noin
500 metrin etäisyydellä sijaitsevat vakituiset ja vapaa-ajan kiinteistöt)
asukkaita. Lisäksi tulee tehdä ilmoitus räjäytystyön ajankohdasta riittävän
ajoissa Puolustusvoimille.
5. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu missään
työvaiheessa pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa.
6. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja
pohjaveteen on estettävä.
7. Toiminnassa tulee huolehtia siitä, että noudatetaan voimassa olevan
maa-ainesluvan (27.4.2017 § 33) lupamääräyksiä ja toimitaan luvan
yhteydessä annettujen lausuntojen mukaisesti.
8. Mahdollisista häiriötilanteista ja ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavista tilanteista tulee viipymättä ilmoittaa pelastuslaitokselle ja
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluun. Torjuntatoimiin tulee ryhtyä
viipymättä.
9. Alue tulee siistiä työn lopetuksen jälkeen.
Perustelut
1. Toiminta vaatii ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, jotta
voidaan arvioida toiminnan vaikutukset lähiympäristöön.
2. Riittävästä meluntorjunnasta on huolehdittava niin, ettei lähin asutus
häiriinny melusta.
3. Riittävästä pölyntorjunnasta tulee huolehtia niin, ettei lähin asutus häiriinny
pölystä.
4. YSL 122 §:n mukaan päätöksessä voidaan antaa tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
5. Toiminnassa tulee huomioida YSL 16 §:n mukainen maaperän
pilaamiskielto ja YSL 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto.
6. Toiminnassa tulee huomioida YSL 16 §:n mukainen maaperän
pilaamiskielto ja YSL 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto.
7. Toiminnanharjoittajalla on YSL 6 §:n mukaan selvilläolovelvollisuus.
8. Jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka
saattaa aiheuttaa pilaantumista, on toiminnanharjoittajalla YSL 134 §:n
mukainen velvollisuus ilmoittaa siitä viranomaisille.
9. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta,
laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä
voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden
vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin
rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).
Suoritemaksu ilmoituksen käsittelystä on 200 euroa. Maksu määräytyy
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.
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Sovelletut oikeusohjeet:
Ympäristönsuojelulaki §: 6, 16, 17, 22, 118, 121, 122, 134, 190, 191
Ympäristönsuojeluasetus §: 24, 26
Jätelaki §: 72
Toivakan kunnan hallintosääntö
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Ympäristölautakunta
17.4.2019 § 23)
Allekirjoitus
Jari Vuopio
ympäristösihteeri
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja allekirjoitus on asiakirjan viimeisellä
sivulla.
Valitusosoitus

Muutosta tähän päätökseen voi hakea ympäristönsuojelulain 190 §:n
mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksen nähtävänäpito Päätös pidetään nähtävillä koko valitusajan 12.3.2021 – 19.4.2021
Tiedoksianto / jakelu

Ilmoituksen tekijä (sähköpostitse)
Keski-Suomen Ely-keskus (sähköpostitse kirjaamo@ely-keskus.fi)
Ympäristölautakunta

Lisätiedot päätöksestä

Ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Päätös ja kuulutus päätöksestä julkaistaan 12.3.2021 alkaen yleisessä
tietoverkossa osoitteessa www.toivakka.fi ja pidetään siellä nähtävillä
muutoksenhakuajan, mikä päättyy 19.4.2021.
Päätöksen tiedoksisaannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
päätöksen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa eli 19.3.2021.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on
1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan
sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella sekä 5) asiassa yleistä etua valvovalla
viranomaisella.
Valituskirjelmän muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/10b6f05f-732c-4f21-8647-0e95f8a92904

www.vismasign.com

Toivakan kunta

Viranhaltijapäätös

Ympäristösihteeri

12.3.2021

§1

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden
aukioloajan päättymistä riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai
sähköisesti.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
VAASAN HALLLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite
Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Postiosoite
PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin
029 56 42611 (vaihde), 029 56 42780 (kirjaamo)
Faksi
029 56 42760
Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika
ma-pe 8.00 - 16.15
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun
260 eur. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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