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Ympäristösihteeri 27.02.2023 § 2/2023

YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely

Jaakko ja Mikko Nykänen ovat tehneet ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 118 §:n (1166/2018) mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää 
aiheuttavasta toiminnasta päiväyksellä 16.02.2023. Ilmoitus koskee kotitarveoton 
yhteydessä tehtävää kallionlouhintaa ja -murskausta kiinteistöllä 681-430-0025-0012. 
Toiminnan suunniteltu kesto on 15.03.2023–30.09.2023, mutta louhintaa ja murskausta 
tehdään satunnaisesti tarpeen vaatiessa ja on luonteeltaan vähäistä. Suunnitellut 
kelloajat ovat maanantaista sunnuntaihin aikavälillä 06.00–22.00. Ilmoituksesta ei tule 
ilmi laitteiden melutaso.

Lähimmät naapurit sijaitsevat noin 450 metrin ja 550 metrin päässä ja ilmoituksentekijä 
on ilmoittanut saaneensa heidän suostumuksensa suullisesti. Muissa tapauksissa metsä 
toimii luonnollisena melun vaimentimena eikä ennalta-arvioiden aiheuta häiriötä.

Ilmoituksen käsittelee ympäristösihteeri Rantasalmen kunnanvaltuuston 19.12.2022 § 
93 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti. 

YSL 122 §:n (490/2022) mukaan viranomaisen on 118 §:n mukaisen ilmoituksen 
johdosta tehtävä 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.

Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle 
aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Päätös on 
annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä YSL 85 §:ssä säädetään. 

Päätös Ilmoitus hyväksytään. Toiminnassa on noudatettava 
seuraavia määräyksiä:

1. Louhinta- ja murskaustoiminnan 15.03.2023–30.09.2023 
työskentelyaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin 
klo 07.00–22.00.

Lauantaina ja sunnuntaina työskentelyaika on klo 10.00–
18.00.

2. Melutaso ei saa toiminta-aikana ylittää valtioneuvoston 
melutason ohjearvoista annetun päätöksen (993/1992) 2 
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§:n mukaisia ohjearvoja. Toiminnassa on pyrittävä kaikin 
tavoin ehkäisemään tarpeettoman melun syntymistä.

3. Toiminnassa on noudatettava jätelain (646/2011) 8 §:n 
mukaista etusijajärjestystä. Syntyneet jätteet on 
toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja alue 
on siistittävä toiminnan päättyessä.

4. Louhinnan ja murskauksen aikana on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta ja ennaltaehkäistävä 
öljytuotteiden pääsemistä maaperään. Jos öljy- tai 
polttoainevahinko kuitenkin tapahtuu, on tästä 
välittömästi ilmoitettava Etelä-Savon 
pelastusviranomaiselle sekä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työmaalle on varattava 
tarvittava määrä öljynimeytysmateriaalia.

5. Louhinnan ja murskauksen melutasoa on seurattava 
vähintään aistinvaraisesti. Jos ilmoituksessa annetut 
määräykset ovat riittämättömät melun ehkäisemiseksi, on 
toiminnanharjoittajan ryhdyttävä toimenpiteisiin melun 
vähentämiseksi.

Perustelut Ennalta-arvioiden toiminta yhdessä päätösmääräysten kanssa 
ei aiheuta huomattavia haittoja yksityiselle tai yleiselle edulle. 
Toiminnan voi aloittaa 15.03.2023, vaikka 30 vuorokautta ei 
tule täyteen ilmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen johdosta on 
järjestettävä kuuleminen (YSL 121 §), jos ilmoitettu toiminta 
saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin. 
Ilmoituksentekijä on huolehtinut naapurien kuulemisen.

1. Lupamääräys on annettu melun ehkäisemiseksi. Alueella 
on yksittäisiä loma-asuntoja, joiden vuoksi on tarpeellista 
varsinkin kesäkautena rajoittaa viikonloppuisin tehtävää 
louhintaa ja murskausta. Ensisijaisesti suositellaan, että 
työ tehdään arkipäivisin.

2. Ohjeellinen arvo asumiseen käytetyillä alueilla päivisin on 
A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) klo 7-22 55 dB. 
Loma-asumisessa vastaava arvo on 45 dB. Ohjeelliset 
arvot eivät viittaa yksittäiseen ylitykseen vaan nimensä 
mukaisesti melutasoon.
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3. Jätelain mukainen etusijajärjestys koskee kaikkea 

toimintaa. Alueen siivoamisvelvollisuus perustuu jätelain 
72 §:n roskaamiskieltoon.

4. Määräyksellä velvoitetaan noudattamaan toiminnassa 
YSL 7 §:n mukaista velvollisuutta ehkäistä ja rajoittaa 
pilaantumista. Samaa asiaa käsittelee YSL 14 §:n 
mukainen pilaantumisen torjuntavelvollisuus

5. Toiminnanharjoittajaa koskee myös YSL 6 §:n 
selvilläolovelvollisuus toimintansa 
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden 
hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista.

Huomautettavaa Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, jossa kiveä louhitaan tai 
murskataan vähintään 50 päivää. Toiminnan ei tarvitse olla 
yhtä jaksoista.

Sovelletut oikeusohjeet   Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5 §, 6 §, 7 §, 14 §, 20 § 
118 §, 121 §, 122 § ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 § ja 26 §
Jätelaki (646/2011) 8 § ja 72 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Rantasalmen kunnanhallituksen hyväksymä 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 22.11.2021 § 270

Käsittelymaksu Ilmoituksen käsittelystä veloitetaan Rantasalmen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan kohdan IV 
mukaisesti 190 €

Muutoksenhaku Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten 
kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
(808/2019) säädetään.

Päiväys ja allekirjoitus 27.02.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rantasalmen kunnan 
asiahallintajärjestelmässä.

Päivi Yli-Kovero
Ympäristösihteeri
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Jakelu Jaakko ja Mikko Nykänen



RANTASALMEN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Ympäristösihteeri 27.02.2023 § 2/2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen 
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa päätös 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, 
että ne ovat perillä viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla 
asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai postin välityksellä. 
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava 
valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena 
edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös 
ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa.

Maksu
Vaasan hallinto-oikeus perii käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä 
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 
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muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Pl 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760

Valituskirjelmän liitteet
Valitusasiakirjoihin on liitettävä:

1) muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet
2) päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
3) selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta
4) muutosvaatimusten perusteet

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)


