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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta: Kivenmurskaus Lintusyrjän 

alueella 

 

 
 
Ilmoitus-

velvollinen 

 

Nimi Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy, Kuormaajantie 23, 40320 JKL  

 

Yhteyshenkilö  Mika Vilpponen 

 

Puhelin 040 136 5639 

 
 
Toiminnan kuvaus 

 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen 1.4.2020 johdosta:  Melua ja tärinää 

aiheuttava tilapäinen toiminta, kivenmurskaus Lintusyrjän alueella   

 

Työn kestoksi on ilmoitettu 15.4. – 30.6.2020 arkisin klo 7-18.   

 
 
Toiminnan sijainti 

 

 
Santaharjuntie 13, 41520 Hankasalmi, kiinteistöt 77-404-34-0 ja 77-404-8-27 

 
Ilmoitetut 

ympäristönsuojelu-

toimet 

 

 
Kivien rikotus ja murskaus tapahtuu sorakuopassa, jossa korkeat reunat estävät melun leviämistä 

ympäristöön.  

Polttoaineiden tankkaus tapahtuu huoltoautosta, alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita. 

 
Selvitykset 

ympäristöhaitoista 

 
Melua aiheuttavia toimintoja tai laitteita ovat kaivinkone ja hydraulinen iskuvasara, 

pyöräkuormaaja ja kaksivaiheinen murskausasema.  Häiritsevin melu syntyy kivien rikotuksessa 

käytettävästä iskuvasarasta.  Työn kesto on noin 3-4 viikkoa.   

  

 
 
Asianosaisten 

kuuleminen  

 

 
Hakemuksesta on lähetetty tieto lähialueen asuinrakennusten omistajille noin 600 säteellä, ja 

hakemuksesta on tiedotettu kunnan Internet-sivuilla.  Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai 

mielipiteitä. 

 
 
Ilmoituksen 

johdosta 

annettavat 

määräykset 

 

 
Toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen mukaisesti arkisin klo 7-18.  Lisäksi tulee noudattaa 

seuraavia määräyksiä: 

 

Juhlapäivinä (21.5. ja 19.6.) ei saa harjoittaa melua aiheuttavaa toimintaa. 

 

Pölyn leviämistä ympäristöön tulee tarkkailla silmämääräisesti.  Kuivina aikoina pölyn leviämistä 

tulee estää esimerkiksi kastelemalla kiviaineksia ja kuljetukseen käytettäviä teitä.   

 

Toiminnassa käytettävät koneet ja laitteet tulee sijoittaa Lintusyrjän pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 

Alueella ei saa varastoida poltto- tai voiteluaineita.  Alueen, jolla tankataan koneita, maaperä on 

suojattava siten, että polttoaineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.  Polttonesteiden 

käsittelypaikalla tulee olla imeytysainetta ja tarvittava kalusto vuotojen keräämistä varten. 

 

 

Perustelut ja 

sovelletut 

säädökset 

 

 

Melun ja pölyn torjuntaa koskevat määräykset ovat tarpeen toiminnan sijainnin takia: Lähin 

asuinrakennus sijaitsee noin 240 m etäisyydellä toiminta-alueesta.  Maaperän ja pohjaveden 

suojaamista koskevat määräykset ovat tarpeen, koska toiminta sijoittuu Lintusyrjän 2 luokan 

pohjavesialueen viereen. 
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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on annettava päätös ilmoituksen johdosta. 

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.  Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos 

yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi 

vähentää. 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 4 momentin mukaan toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin 

ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta.   

 

Toimivalta ja sovelletut säädökset: 

 

Ympäristönsuojelusihteeri tekee päätökset ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista 

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan päätöksen 14.2.2019, 12 § mukaan. 

 

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 118, 121-122 §, ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 

26 § (ilmoitusmenettely), YSL 200 § (päätöksen täytäntöönpano), YSL 190, 191§ 

(muutoksenhaku), YSL 205 § (käsittelymaksu) 

 

 

Käsittelymaksu 

 

 

Ilmoituksen käsittelystä laskutetaan 360 euroa Hankasalmen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (kvalt. 13.5.2019, 17 §) mukaisesti. 

 

 

Täytäntöönpano ja 

muutoksenhaku 

 

 

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti määrätään, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. 

 

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti. 

 

  

 

 

 

 

Allekirjoitus  Sirpa Peitsenheimo-Aarnio 

  Ympäristönsuojelusihteeri 
 



VALITUSOSOITUS 

Hallintovalitus 

 
 

 
Valitus-       

viranomainen 

ja valitusaika 
 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Valitusaika 

 

Vaasan hallinto-oikeus   30 päivää 

Korsholmanpuistikko 43, PL 204 

65101 VAASA 

 

sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi 
Muu valitusviranomainen   Valitusaika 

 

 

 
Valitusaika lasketaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. 
 
Valitus- 

kirjelmä 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on 

myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 

minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan ajankohdasta. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä 

säädetään. 
 

Valitus-  

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

 

 

 

 
 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 

että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 
Pöytäkirjan 

nähtäväksi 

asettaminen 

Päätöksen julkipanopäivä on 12.5.2020.   

 

 
Tiedoksianto 

asianosaiselle 

 
[x ] Lähetetty tiedoksi sähköpostitse 

Asianosainen: Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy 

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 12.5.2020, SPA 
 
  

[ ] Luovutettu asianosaiselle 

Asianosainen:  

Vastaanottajan allekirjoitus 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
  

[ ] Muulla tavoin, miten 
 

 
Lisätietoja  

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista annetun lain(1455/2015) 2 §:n nojalla 

muutoksen hakijalta peritään hallinto-oikeudessa voimassaolevaa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa, ellei 

valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun 

lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. 
 


