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MliDno-2016-2185
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Lemminkäinen Infra Oy, MetsäSairila, Mikkeli
Ilmoituksen tekijä
Lemminkäinen Infra Oy
Salmisaarenaukio 2
00180 Helsinki
Y-tunnus
2138243-1
Yhteyshenkilö
Jame Welin, puh. 0400 484 587, jame.welin@lemminkainen.com
Ilmoitus on otettu vastaan 27.9.2016.
Tapahtuma
Kalliolouheen lastaus, ajo ja kippaus varastoon.
Työ liittyy Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon kalliolouheiden lastaukseen,
ajoon ja kippaukseen varastoon. Tunnelista tuotava louhe ajetaan ja
varastoidaan Metsä-Sairilan VE 2 ja Etelä-Savon Energia Oy:n alueelle. Louheen
välivarastointi ei ole mahdollista tilanpuutteen vuoksi. Louhetta joudutaan
kuljettamaan välivarastoon päivittäin ympäri vuorokauden.
3

Tunnelista tulee louheita varastoalueelle VE 2 82 000 m ja Etelä-Savon Energia
3

Oy:n alueelle 42 000 m toiminta-aikana.
Toiminnan kesto
Louhinnan arvioitu kesto on vuoden 2017 loppuun.
Paikka
Metsä-Sairilantie 18, Mikkeli
Melupäästöt
Melua aiheuttavat pyöräkuormaaja, louhekuorman kippaus ja louheen
kuljetukset. Louhe kuljetetaan kuorma-autoilla varastointikohteisiin suoraan
tunnelista. Louhekuormia on vuorokaudessa 40 - 80. Kuljetusreitti kulkee
työtunnelin kautta maan pinnalle ja työmaatietä pitkin Metsä-Sairilan VE
2 varastokentälle tai etelään suuntautuvan yleisen tien kautta Etelä-Savon
Energia Oy:n varastokentälle.
Meluntorjunta
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Toiminnan ympäristövaikutusten hallinnassa on asutus huomioitu
suuntaamalla liikenne kulkemaan suurelta osin alueen sisäisesti
varastokentälle.
Toiminnanharjoittaja on teettänyt työstä melumallinnuksen (Ramboll
23.9.2016). Melumallinnuksen mukaan louheen kuljetuksista ja läjityksestä
aiheutuva melu alittaa kummankin läjitysalueen ympäristössä päivä- ja yöajan
ohjearvot.
Lähialueiden käyttö
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Iso-Palvanen -järven rannassa
Etelä-Savon Energia Oy:n alueen länsipuolella noin 500 metrin etäisyydellä
alueesta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat Konijärven rannassa pohjoisen
läjitysalueen koillispuolella noin 400 metrin etäisyydellä alueesta.
Kuuleminen
Hakemuksesta on kuulutettu 27.9. - 13.10.2016 välisenä aikana Mikkelin
kaupungin ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ilmoitustauluilla sekä
osoitteessa www.julkipano.fi. Kuulutus on julkaistu sanomalehti Länsi-Savossa
29.10.2016.
Muistutukset
Ilmoituksesta saatiin yksi muistutus Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry:ltä.
Muistutuksen mukaan mm. toiminnan tulee noudattaa alueella voimassa
olevan viranhaltijapäätöksen MliDno-2015-391 mukaisia toiminta-aikoja.
Meluilmoituksen mukainen kiviaineksen lastaaminen, ajaminen ja kippaaminen
varastointialueelle tulee kieltää myös juhlapyhinä.
Toiminnanharjoittaja antoi vastineensa muistutukseen. Sen mukaan se rajaa
kiviaineksen lastaamisen, ajamisen ja kippaamisen sunnuntaisin ja juhlapyhinä
pois meluilmoituksesta. Vastineen mukaan mm.tilanpuute tunnelissa ja
siitä aiheutuva turvallisuusriski sekä louhintaurakan aikataulutus ovat syitä
ympärivuorokautiseen ajamiseen.

Päätöksen peruste
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus/Melua tai tärinää
aiheuttava tilapäinen toiminta.
Päätösvallan siirto ympäristölautakunnalta ympäristöpäällikölle on tehty
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan delegointipäätöksellä 5.11.2015 §
87.

Päätös
Ilmoituksen mukaista louhintatyötä voidaan tehdä seuraavin ehdoin:
1. Louhetta ei ajeta lauantaina klo 21 - maanantaina klo 6 välisenä aikana,
eikä juhla/arkipyhinä vastaavana aikana (pyhäpäivää edeltävä päivä klo 21 arkiaamu klo 6).
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2. Työstä tiedotetaan vaikutusalueen asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille sekä
muille toimijoille. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi työn laatu, ajankohta, kesto ja
yhdyshenkilön tiedot.
3. Toiminnanharjoittajan tulee mitata/mittauttaa työstä aiheutuvat
melutasot eri suunnissa olevissa lähimmissä häiriölle altistuvissa kohteissa
ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Mikäli melutasot ylittävät raja-arvot,
toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaviin meluhaitan vähentämiseen
tähtääviin toimenpiteisiin välittömästi.
4. Toiminnanharjoittajan tulee varautua siihen, että mikäli louheen
kuljetuksesta yöaikana ja viikonloppuna aiheutuu lähiympäristölle
huomattavaa haittaa, vuorokautisia tai viikottaisia toiminta-aikoja voidaan
rajoittaa tässä päätöksessä hyväksytyista ajoista tästä erikseen sopien
toiminnanharjoittajan kanssa.
Ilmoituksen käsittelystä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
3.3.2016 § 20 vahvistaman taksan 3 §:n mukaisesti 168 euroa.
Perustelu
Melun aiheuttajan on oltava selvillä ympäristön melutasoista ja huolehdittava
meluntorjunnasta siinä laajuudessa kuin voidaan edellyttää.
Ennalta arvioituna voidaan toimintaa harjoittaa kyseessä olevalla paikalla
ilmoituksessa esitettyjä tietoja ja päätöksessä annettuja määräyksiä
noudattamalla siten, ettei siitä aiheudu lähiasutukselle huomattavaa haittaa.
Muistutus on otettu huomioon päätöksestä ilmenevällä tavalla.
Valtioneuvoston ns. murskausasetuksen 800/2010 8 §:ssä säädellään myös
kuormaamisen ja kuljetusten aikarajoista silloin, kun suojaetäisyys toiminnasta
melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä. Suojaetäisyys jää vajaaksi toisen
varastoalueen osalta. Sunnuntaipäivän aikarajoituksessa on huomioitu tämä
asetus.
Melumallinnuksen mukaan työstä ei aiheudu valtioneuvoston päätöksessä
993/92 annettujen päivä- ja yöajan ohjearvojen ylitystä, joten yöaikainen työ
voidaan alueella sallia päätöksestä ilmenevällä tavalla.
Muilta kuin louheen kuljetukseen liittyviltä osin alueen rakentamistyössä
tulee noudattaa Mikkelin ympäristöpäällikön päätöstä 7.5.2015 § 8
(MliDno-2015-391).
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 84, 85, 118, 121, 122, 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 20 vahvistama
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1 §, 2 §, 3 §, 4 §
Valtioneúvoston päätös melutason ohjearvoista 993/92
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84, 85 §).
Antopäivä on 25.10.2016.
Valitusosoitus on liitteenä.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Tiedoksi
Lemminkäinen Infra Oy; Salmisaarenaukio 2, 00180 Helsinki;
jame.welin@lemminkainen.com; reijo.turkki@mikkeli.fi;
lupahallinto.etelasavo.ita-suomi@poliisi.fi; kirjaamo@espl.fi;
kalevi.autio@kolumbus.fi. Päätöksestä tiedotetaan Mikkelin kaupungin ja
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ilmoitustauluilla sekä osoitteessa
www.julkipano.fi.
Allekirjoitus

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on nähtävillä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa
os. Kiiskinmäenkatu 5 - 7 (käynti Saattotien puolelta), 50100 Mikkeli sekä
osoitteessa www.julkipano.fi.

Mikkeli
24.10.2016

Anneli Tirkkonen
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty asianosaisille 24.10.2016.
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Oikaisuvaatimus
§ 40
Oikaisuvaatimusohje
VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa
hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
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
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. 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. Jos valitusta ei ole
tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
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Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

