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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta: Koulun purku 

 
 
Ilmoitus-

velvollinen 

 
Nimi   Ahosen palvelut Oy, Takomokatu 6, 41310 Lievestuore  

 

 
 
Toiminnan 

kuvaus ja 

ilmoitetut 

ympäristön-

suojelutoimet 

 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen 6.4.2020 johdosta:  Melua ja 

tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, kirkonkylän vanhan koulun purku.   

 

Purkutyön kestoksi on ilmoitettu 1.5.–4.9.2020 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-19. 

Meluisimmat työvaiheet (mahdollinen perustusten rammerointi) pyritään tekemään klo 7-

15.30.  Melua aiheuttavia laitteita ovat purkukaivinkoneet ja murskain.  Rammeroinnista 

aiheutuva melu 10 m etäisyydellä on noin 100 dB ja murskauksesta aiheutuva melu on 

noin 83 dB.  Rammeroinnin kesto on muutamia päiviä. 

 

Koulun rakenteista on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus.   

 

Purkutyömaan työ-, laatu-, ympäristö- ja turvallisuussuunnitelman (purkusuunnitelman) 

mukaan pölyn hallinnassa käytetään kastelua.  Haitallisia aineita sisältävät rakenteet 

puretaan kokonaisina tai käytetään osastointia. Lähinaapureille ilmoitetaan 

massiivipurkutyöstä ilmastoinnin sammuttamista varten, ja tarvittaessa asennetaan 

suodattimet tai suojamuovit raitisilmaoton eteen. 

 

Betoni- ja tiilijäte murskataan tontin maanrakentamista varten.  Saastuneet betonit 

toimitetaan Mustankorkea Oy:lle, ja muut purkujätteet toimitetaan lajiteltuina jätteiden 

vastaanottajille. 

 
 
Toiminnan 

sijainti 

 

 
Kirkkotie 3, 41520 Hankasalmi 

 
Selvitykset 

ympäristö-

haitoista 

 
Kaivinkoneet ja murskain aiheuttavat melua.  Rammeroinnista aiheutuva melu 10 m 

etäisyydellä on noin 100 dB ja murskauksesta aiheutuva melu on noin 83 dB. 

 

 
 
Asianosaisten 

kuuleminen  

 

 
Ilmoituksesta on tiedotettu kunnan Internet-sivuilla.  Koulun lähialueen asuinkiinteistöjen 

omistajille on jaettu ilmoitus asian vireillä olosta.   

 

Ilmoituksen johdosta on jätetty 1 muistutus.  Muistuttaja tuo esille materiaalien 

kuljetuksista aiheutuvan melun, tärinän ja pölyn ja muistuttaa riittävän hiljaisen 

ajonopeuden noudattamisesta ja kuormien peittämisestä tai kastelusta sekä tien 

puhdistamisesta mahdollisen likaantumisen jäljiltä. 

 
 
Ilmoituksen 

johdosta 

annettavat 

määräykset 

 

 
Melua aiheuttavat työvaiheet tulee ajoittaa ilmoituksen mukaisesti arkipäiviin 

maanantaista perjantaihin klo 7-19, ja meluisimmat vaiheet tulee ajoittaa mahdollisuuksien 

mukaan arkipäiviin klo 7-15.30. 

 

Melua aiheuttavat koneet ja laitteet tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan rakennusten 

ja rakenteiden suojaan siten, että rakenteet estävät melun leviämistä ympäristöön. 

 

Pölyn leviämistä ympäristöön tulee estää kastelemalla ja eristämällä.   
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Massiivipurkutöistä tulee ilmoittaa lähinaapureille purkusuunnitelman mukaisesti.   

 

Purkutyö tulee suorittaa lajittelevana työnä purkusuunnitelman mukaisesti, ja lajitellut 

purkujätteet tulee toimittaa luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Tiili- ja betonijäte voidaan 

hyödyntää tontilla ns. MARA-ilmoituksen mukaisesti. 

 

Kastelun yhteydessä syntyvistä maastoon johdettavista vesistä ei saa aiheutua liettymiä tai 

vettymistä naapureiden tonteilla tai maa-alueilla. 

 

Alueelta kuljetettavat materiaalikuormat tulee tarvittaessa peittää tai kastella pölyämisen 

estämiseksi.  Mikäli kuljetuksista aiheutuu teiden likaantumista, tiet tulee puhdistaa 

tarpeen mukaan. 

 

Alueella mahdollisesti varastoitavat polttonesteet tulee varastoida 2-vaippaisissa tai suoja-

altaallisissa säiliöissä, jotka on varustettu laponestolla, ylitäytön estolla ja lukituksella.  

Polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla tulee olla 

imeytysainetta ja tarvittava kalusto vuotojen keräämistä varten. 

 

 

Perustelut ja 

sovelletut 

säädökset 

 

 

Melun ja pölyn torjuntaa sekä valumavesien johtamista koskevat määräykset ovat tarpeen 

toiminnan sijainnin takia: Purettava koulu sijaitsee Hankasalmen kirkonkylän taajamassa 

asutuksen välittömässä läheisyydessä.   

 

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. 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaan kiinteistöä, rakennusta tai 

huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, 

rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle 

haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, 

säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.  Arvioitaessa rasituksen 

kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu 

tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta 

sekä muut vastaavat seikat.   

 

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), laki eräistä naapuruussuhteista 

(26/1920) 17 §, jätelaki (646/2011) 13, 76 § 
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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 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 

 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus on 

- asianosaisella 

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka 

asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 

ilmenevät 

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisella 

- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

  

Valitusviranomainen 

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

 

Valitusviranomaisen yhteystiedot 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

PL 204, 65101 Vaasa 

Puhelin: 029 56 42611 

Faksi: 029 56 42760 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Virka-aika: klo 8.00 – 16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valitusaika 

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätöksen tiedoksiantopäivä on 20.5.2020 

Valitusaika päättyy 26.6.2020 

Tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja Hankasalmen kunnan internet-sivustolla. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 

 

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet 

Valitus on tehtävä kirjallisena. 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

Valituskirjelmään on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan lkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja. 

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 

tämän nimi ja kotikunta. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Vaasan 

hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 

toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 

asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin 

ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa 

tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 



VALITUSOSOITUS 

Hallintovalitus 

 
 
Muutoksenhaun maksu 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. 

Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Maksu 

on 260,00 euroa tapauksissa, joissa maksu peritään. 


