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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta, Kreate Oy

Ilmoituksen saapumispäivä
24.8.2020

Ilmoitusvelvollinen Kreate Oy

Sijainti  Valtatie 9 välillä Yliskylä Oritupa
  Tampereentie 340 850

Ajankohta  syyskuu 2020 marraskuu 2021

Toiminta Ilmoitus koskee valtatie 9 tielinjalla, välillä Yliskylä Oritupa, tapahtuvaa ki vi-
ai nek sen louhintaa, louheen rikotusta ja murskausta. Mahdollinen murs-
kaus alue sijaitsee valtatie 9:n pohjoispuolella tilalla 562-432-3-340. Lou hin-
taa, murskausta ja rikotusta tehdään ma pe klo 6 22 sekä tarvittaessa la
klo 6 18. Louhinnan melutaso 10 metrin päässä on noin 100 dB(A), po ra ko-
nei ta on käytössä 1 5 kpl. Louheen rikotuksesta aiheutuva melutaso 10
metrin päässä on noin 100 dB(A), hydraulisia iskuvasaroita on käytössä 1-4
kpl. Esi- ja jälkimurskainten melutasot 10 metrin päässä ovat noin 90 dB(A),
murskaimia on käytössä 1 2 kpl molempia. Lähimmät häiriintyvät koh teet
sijaitsevat Vähä-Teerijärven ja Koskuenjärven rannoilla tielinjan kaak kois-
puo lel la, yli 600 metrin etäisyydellä mahdollisesta murs kaus pai kas ta.
Rovastinkankaan koulu sijaitsee noin 3 km:n etäisyydellä mah dol li ses ta
murskauspaikasta. Melua torjutaan sijoittamalla murskausasema yli 300
metrin päähän lähimmistä vapaa-ajanasunnoista. Murskausta suo ri te taan
enintään 49 vuorokautta.

 Toiminnasta tiedotetaan lähimmille kiinteistöille talokohtaisesti.

Päätös Oriveden kaupungin ympäristöinsinööri on tarkastanut Kreate Oy:n ti la päis-
tä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja kat soo,
että ilmoituksen johdosta voidaan antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukainen päätös. Toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti nou-
dat taen lisäksi seuraavia määräyksiä.

1. Tiedottaminen lähialueen kiinteistöille tulee toteuttaa hyvissä ajoin en-
nen toiminnan aloittamista.

2. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Toiminnasta ai-
heu tu va melu ei saa lähimpien vakituisessa asuinkäytössä olevien kiin-
teis tö jen piha-alueilla ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq)
päiväohjearvoa 55 dB klo 7 22  eikä yöaikaista ohjearvoa 50 dB klo
22 7 ja loma-asuntojen piha-alueilla päiväohjearvoa 45 dB klo 7-22 eikä
yöaikaista ohjearvoa 40 dB klo 22 7.

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava/mittautettava toi min nas-
ta aiheutuvat melutasot häiriintyvillä kohteilla ja estettävä melun kul keu-
tu mi nen kohteille.

Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mi tä
räjäytysaine-lainsäädännössä siitä erikseen säädetään.

3. Polttoaineiden, öljyjen ym. vaarallisten aineiden vuodot maaperään on
es tet tä vä. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoa, tulee käyt-
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tää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polt to nes tei den
tai öljyjen pääsyn maaperään.

4. Alueella on oltava käytössä riittävä öljyntorjunta- ja al ku sam mu tus ka lus-
to. Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai kemikaalivahinko, on välittömästi ryh-
dyt tä vä tarpeellisiin torjuntatoimiin ja ilmoitettava vahingosta Pir kan-
maan pelastuslaitokselle ja valvontaviranomaiselle.

5. Poikkeuksellisissa ja ympäristölle vaaraa aiheuttavissa tilanteissa tulee
vä lit tö mäs ti ryhtyä toimenpiteisiin haittojen minimoimiseksi sekä il moit-
taa asiasta viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6. Toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman
vä hän ja ne lajitellaan asianmukaisesti ja ettei niistä aiheudu ros kaan tu-
mis ta tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueella ei saa polt-
taa eikä sinne saa haudata jätteitä.

Päätöksen perustelu Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti ilmoitus melua ja tärinää ai heut-
ta vas ta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toi men pi-
tee seen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuo-
ro kaut ta ennen tätä ajankohtaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi
kui ten kin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen ennen 30
vuorokauden mää rä ajan umpeutumista.

 Tiedottamalla lähialueen asukkaita ilmoituksen mukaisesti voidaan lie ven tää
toiminnasta aiheutuvia haittoja.
Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, le-
viä mi ses tä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutuvaa
me lua. Määräyksellä 2 vähennetään häiriintyville kohteille toiminnasta ai heu-
tu vaa meluhaittaa. Määrätyt melutason arvot vastaavat melutason oh je ar-
vois ta annetun valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetettuja oh je ar-
vo ja. Toiminnanaikaisilla melumittauksilla varmistetaan, että melutason oh-
je ar vot eivät ylity.

Määräykset 3, 4 ja 5 on annettu turvallisuussyistä ympäristön pi laan tu mi sen
sekä terveys- tai muun haitan ehkäisemiseksi.

Jätteiden käsittelyä koskeva määräys on annettu jätteistä aiheutuvien hai tal-
lis ten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi (määräys 6).

Käsittelymaksu Päätöksestä peritään Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan 24.9.2019
(87 §) hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mu kai ses ti 220
€ (alv 0 %).

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mu-
kai ses ti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy
13.11.2020. Valitusosoitus on liitteenä.

Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
  Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Jätelaki (646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Hallintolaki (434/2011)

  Ympäristölautakunnan päätös 24.9.2019 § 87: Oriveden kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen
Oriveden ympäristölautakunnan delegointipäätös 15.12.2015 § 129

Päätöksestä tiedottaminen
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  Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internet-sivuilla.

Päiväys ja allekirjoitus Orivedellä 7.10.2020

Ympäristöinsinööri

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnan jäsenellä
sekä 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 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla
asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua
päätöksen julkaisemisesta. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa vastauksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmän on oltava perillä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös
lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

7. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
8. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
9. vaatimusten perustelut;
10. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin

yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin:  029 56 42611, fax 029 56 42760
Sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi      

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.


