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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Ratatek Oy
Alhonniituntie 4
01900 NURMIJÄRVI
MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Toiminta koskee Ylivieska-Iisalmi-rataosan 2002 sähköratapylväsperustusten kaivu- ja asennustyötä ja sähköratarakenteiden asennusta ja johdintyötä 1.5.2021-30.11.2023 välisenä aikana Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien alueella.
ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään
useamman kunnan alueella, ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on ilmoituksen johdosta annettava päätös, jossa voidaan antaa 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.
TOIMINNAN KUVAUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Ylivieska-Iisalmi-rataosan 2002 sähköratapylväsperustusten kaivu- ja asennustyötä ja sähköratarakenteiden asennusta ja johdintyötä toteutetaan 1.5.2021-30.11.2023 välisenä aikana
Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien alueella.
Töitä tehdään koko rataosalla Ylivieska-Iisalmi. Sähkörataperustuksien ja pylväiden sijoituspaikat ovat keskimäärin n. 70 metrin välein ja n. 3,1 metrin etäisyydellä raiteen keskeltä ulospäin. Sähköradan sijoituskartta on työn alla suunnittelussa. Työ sijoittuu nykyisen radan alueelle.
Haapajärven tukikohta ja raskaan materiaalin varastopaikat sijoittuvat Väyläviraston alueille
seuraaviin paikkoihin: Haapajärven tukikohta, Karjosuontie 4; Haapajärven varastolaanit,
Kuokkakatu ja Kolakatu/Asemakatu; Ylivieskan varastolaani, Varastotie; Nivalan varastolaani,
Huiskankorventie 3. Tukikohdassa ja varastolaaneilla ei tapahdu erityisen häiritsevää työtä,
ainoastaan materiaalikuormien purkua ja lastausta sekä mahdollisesti joillakin varastolaaneilla
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metallirakenteiden esivalmistelua käsityökaluin. Pyhäjärven, Iisalmen ja Kiuruveden varastolaanipaikkoja ei ole vielä katselmoitu. Materiaalitoimitukset Kiuruveden ja Iisalmen varastoalueille alkavat loppuvuonna 2021 tai vuoden 2022 puolella.
Työmaalla työskentelee kiskopyöräkaivinkoneita, kiskopyöräkurottajia eli ”Merloja” ja Huddigkiskopyörätraktorikaivureita, kuorma-auto ja pyöräkuormaaja. Koneet säilytetään rataosalla
tasoylikäytävien läheisyydessä koska nämä ovat paikkoja, joista radalle noustaan ja poistutaan. Kuorma-auton ja pyöräkuormaajan säilytetään Haapajärven tukikohdassa.
Koneissa käytetään dieselpolttoöljyä, dieselpolttoöljy säilytetään määräysten mukaisissa farmisäiliöissä. Työssä käytetään bensiiniä moottorisahaa ja kiskoporakonetta varten. Bensiini
säilytetään lukitussa varastossa valuma-altaassa Haapajärven tukikohdassa. Kaikissa työkoneissa ja yrityksen autoissa on öljynimeytysmateriaalit mukana. Mahdollisista ympäristövahingoista ilmoitetaan tilaajalle eli Väylävirastolle, hätäkeskukseen ja tapahtumapaikan kunnan
ympäristöviranomaiselle. Mahdollisissa ympäristövahinkotapauksissa todetaan tapahtuman
vakavuus, estetään lisävahingot, poistetaan mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset ja toimitetaan ne asianmukaiseen käsittelyyn. Poikkeamailmoitus laaditaan itselle sekä tilaajan järjestelmään tiedoksi ja käsiteltäväksi.
Jokaisella raskaan materiaalin varastointipaikalla ja Haapajärven tukikohdassa on energiajätelavat ja metallikeräysastiat. Astioiden tyhjennykset hoidetaan sertifioidun jäteurakoitsijan
toimesta. Jätteiden käsittely käydään läpi työmaakohtaisessa perehdytyksessä jokaisen urakalla työskentelevän henkilön kanssa.
Toiminta-aika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 00.00–07.00, lauantaisin klo
19.00–23.00 ja sunnuntaisin klo 01.00–07.00 ja klo 19.00–23.00. Tilaaja eli Väylävirasto on
määrittänyt mahdolliset työraot rataosalle vilkkaan junaliikenteen takia mikä on syy yö- ja viikonlopputöihin. Tilaajan määrittämät työraot ovat seuraavat:
- Lauantai noin klo 19.00–23.00 ja sunnuntai klo 01.00–07.00, yhteensä noin 10 tuntia
- Sunnuntai noin klo 19:30–23.00 ja maanantai klo 00.00–06.00, yhteensä noin 9,5 tuntia
- Tiistai noin klo 03.00–12.00, noin 9 tuntia
- Keskiviikko noin klo 2:30-6:30 (Ylivieska-Nivala) ja 2:00-7:00 (Nivala-Haapajärvi), yhteensä
4–5 tuntia
- Torstai noin klo 03.00–12.00, yhteensä 9 tuntia
Iisalmi-Haapajärvi-välillä on radan alennustöitä (samat työraot käytetään myös sähköistysurakassa) varten sovittu seuraavat katkot 7 viikonloppuna 3.7.2021-15.8.2021:
- Lauantai 9:30-20:00 - sunnuntai 9:35-16:40
- Lisäksi 20.8.2021 klo 9:30 - 23.8.2021 klo 8:30, 27.8.2021 klo 9:30 - 30.8.2021 klo 8:30
- Vuodelle 2022 ja 2023 katkotarpeet sovitaan myöhemmin
- Tilaaja pyrkii järjestämään 8 tunnin työraon viitenä päivänä viikossa, siten että työraon pituudessa voi olla vastaavaa vaihtelua kuin vuoden 2021 sovituissa työraoissa. Työrakojen ajankohta voi olla myös öisin ja viikonloppuisin
Sovittujen työrakojen ulkopuolella tehdään mahdollisesti valmistelevia töitä, mutta ne tapahtuvat raskaiden materiaalien varastopaikoilla tai tukikohdassa Haapajärvellä.
Toiminnasta ei aiheudu merkittävää melun ja tärinän lisäystä nykyisen liikennöinnin aiheuttamaan meluun nähden. Arvioitu melutaso 10 metrin päässä on noin 60–70 dB(A). Normaalin
junaliikenteen aiheuttama melu- ja tärinähaitta on ohitse lyhyessä ajassa, kun juna ohittaa radan varressa olevan kiinteistön. Urakan työvaihe kestää kussakin kohteessa noin 30 minuuttia
- 3 tuntia kerrallaan, riippuen työvaiheesta, minkä jälkeen siirrytään seuraavaan paikkaan 70
metriä eteenpäin. Kun työvaiheiden edetessä samoille paikoille tullaan uudestaan, kesto on
jälleen saman verran.
Lähin häiriintyvä kohde ympäristössä on radan varrella oleva asutus. Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon on 40 dB(A).
Meluavimmat työvaiheet pyritään tekemään päiväsaikaan. Melutilannetta seurataan työnjohtajan toimesta reaaliaikaisesti. Toiminnanharjoittaja tiedottaa meluavasta työstä radan välittö-
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mässä läheisyydessä olevia asukkaita talokohtaisesti. Väylävirasto hoitaa urakasta tiedottamisen ja antaa työstä lehdistötiedotteen.
Työmaan alueella ei ole luonnonsuojelualueita. Mahdolliset pohjavesialueet ovat ilmoituksen
tekijän perustussuunnittelijan tiedossa Väyläviraston toimittaman lähtötietoaineiston pohjalta.
ASIAN KÄSITTELY
Ilmoituksen vireille tulo
Meluilmoitus on tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 1.2.2021. Ilmoituksen tekijä on
täydentänyt ilmoitustaan 2.2.2021 ja 4.2.2021.
Lausunnot, mielipiteet ja ilmoituksesta tiedottaminen
Ilmoituksesta on kuulutettu 8.2.-5.3.2021 Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sähköisillä ilmoitustauluilla. Ilmoituksesta on pyydetty lausunnot Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven,
Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisilta sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Nivalan kaupunki toteaa lausunnossaan, että Nivalan asemapihalle suunnitellun varikkoalueen läheisyydessä on useita asuinrakennuksia, joiden vuoksi varikkoalueella tapahtuvia työvaiheita tulisi keskittää mahdollisimman paljon päiväaikaan. Samoin rataosuuksille kuljetettavien materiaalien kuormaus ja purkutyöt varastoalueella tulisi meluhaittojen minimoimiseksi
ajoittaa pääsääntöisesti päiväaikoihin. Mikäli rakenteiden asentamisen tai kuljettamisen vuoksi
rata-alueelle on tarpeen kulkea yksityisten kiinteistönomistajien maiden kautta, tulee liikkumisesta aina sopia kiinteistön omistajan kanssa etukäteen.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne toimii Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Selänteellä ei ole huomautettavaa ilmoituksen takia.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa ilmoituksen takia.
RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä ilmoitetun tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavan toiminnan seuraavin ehdoin:
Lupamääräykset
1. Sähköratapylväsperustusten kaivu- ja asennustyö ja sähköratarakenteiden asennus ja
johdintyö voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisina ajankohtina. Työt tulee toteuttaa ja
ajoittaa siten, että niiden aiheuttamat haitat häiriintyvissä kohteissa ovat mahdollisimman
vähäiset. Työskenneltäessä asutusta lähinnä olevilla alueilla meluisimmat työvaiheet tulee
pyrkiä sijoittamaan asukkaille vähiten häiriötä aiheuttavaan ajankohtaan.
2. Melutasoa ja tärinää tulee tarkkailla säännöllisesti ja mikäli melu ja tärinä uhkaa tulla häiritsevän suureksi ja ylittää ilmoituksessa mainitut enimmäistasot, toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä melua ja tärinää vähentäviin toimenpiteisiin. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä toiminnan aikana velvoitteen melun ja tärinän mittaukseen ja seurantaan sekä toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi, mikäli varotoimista
huolimatta tähän ilmenee tarvetta.
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3. Hankkeen laajuudesta takia melua aiheuttavasta toiminnasta ja sen aikataulusta tulee tiedottaa ilmoituksin paikallislehdissä ja alueen päälehdissä ennen toiminnan aloittamista.
Työmaa-alueen läheisyydessä olevien asuinkiinteistöjen asukkaille tulee tiedottaa etukäteen mahdollisesta töiden aiheuttamasta melu- ja tärinähaitasta. Tiedotteessa tulee kertoa
tehtävistä töistä ja niiden aikatauluista kunnittain sekä töiden suorittajan yhteystiedot.
4. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin tulee estää. Toiminnanharjoittajan on varauduttava estämään ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen vuotoina ympäristöön mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Mahdollisiin vahinkotapauksiin tulee varautua ennakkoon riittävällä öljyntorjuntakalustolla, kuten imeytysmateriaalilla. Vahinkotapauksista on ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisille ja PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle. Vahinkotapausten yhteydessä saastunut maa-alue tulee puhdistaa välittömästi.
5. Pohjavesialueella toimittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden ja maaperän
suojeluun. Kaikki pohjaveden ja maaperän pilaantumista mahdollisesti aiheuttavat toiminnot on tehtävä siten, ettei pilaantumisen vaaraa ole. Mahdollisiin vahinkotapauksiin tulee
varautua ennakkoon riittävällä öljyntorjuntakalustolla, kuten imeytysmateriaalilla.
6. Kaluston säilytys, huolto ja tankkaus sekä muu toiminta, johon liittyy polttonesteiden käsittelyä ja varastointia tulee pyrkiä järjestämään ensisijaisesti pohjavesialueen ulkopuolelle.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, toiminnot tulee sijoittaa päällystetylle tai muutoin nestetiiviille alueelle siten, ettei vuotoja maaperään tai pohjaveteen pääse tapahtumaan.
7. Pohjavesialueella suoritettavissa massanvaihdoissa ja rakentamisessa voidaan käyttää
vain pilaantumattomia maa-aineksia. Mikäli vanhoissa massoissa on epäiltävissä pilaantuneisuutta, se tulee selvittää. Mikäli pilaantuneita maa-aineksia todetaan, tulee niistä olla
yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja PohjoisSavon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. Pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
8. Ratatyön aikainen jätehuolto tulee järjestää jätelainsäädännön ja kuntien jätehuolto- ja
ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tavalla. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumista.
9. Sepelin lastauksessa ja muussa runsaammin pölyä synnyttävässä toiminnassa on huolehdittava riittävästä kastelusta pölyämisen estämiseksi. Pölynsidontaan ja kasteluun pohjavesialueella saa käyttää ainoastaan vettä.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ratatyöhön liittyvistä ympäristövaikutuksista tai –riskeistä merkittävimpiä ovat ennakkoon arvioiden meluhäiriöt sekä maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski. Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että ilmoituksessa esitetty toiminta on ratatyön toteuttamiseksi välttämätön melua aiheuttava tapahtuma. Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen mahdollisten terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti ilmoitettu toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää meluhaittaa.
Ilmoituksessa esitetyt arkipäivien työskentelyajat kohtuullistavat toiminnan vaikutuspiirissä
työkohteiden lähialueella oleville aiheutuvaa häiriötä. Toiminnasta aiheutuva melu on luonteeltaan tilapäistä ja lyhytkestoista, joten toiminnasta ei voi olettaa aiheutuvan merkittävää
haittaa asukkaille. Ratatyöstä, sen toteuttamisajankohdasta ja tulevista mahdollisista meluhaitoista riittävä tiedottaminen etukäteen vähentää asukkaiden epätietoisuutta ja siten myös
valituksia.
Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle
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tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että muun muassa tärkeällä tai muulla vedenkäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua
(pohjaveden pilaamiskielto). Pilaantumisriskiä voidaan pienentää ja ehkäistä muun muassa
siten, että maaperän suojaamiseen on varauduttu ennakkoon riittävällä öljyntorjuntakalustolla, kuten esimerkiksi imeytysmateriaalilla. Mahdollisissa vahinkotapauksissa maahan päässyt polttoaine ja öljy on kerättävä välittömästi talteen ja vahingosta on ilmoitettava heti pelastus- ja ympäristöviranomaisille.
Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta seurausta,
toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Päätöksessä on annettu määräys mahdollisessa vahinkotapauksessa maahan päässeen polttoaineen, öljyn tai muun haitallisen aineen keräämiseksi välittömästi talteen ja saastuneen maa-alueen välittömään puhdistamiseen vahinkotapausten yhteydessä.
Lisäksi on velvoitettu ilmoittamaan vahingosta välittömästi pelastus- ja ympäristöviranomaisille.
Toiminnanharjoittajan tulee järjestää toiminnan jätehuolto asianmukaisesti. Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteistä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä
taikka muutakaan näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lajiltaan tai
laadultaan erilaiset jätteet on pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa
kuin se on terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi, jätelaissa säädetyn
etusijajärjestyksen noudattamiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävän selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Tässä tapauksessa toiminnanharjoittajaksi katsotaan radan perusparannushankkeen toteuttaja. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon tässä päätöksessä esitetyt seikat ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin ympäristöriskien ja –päästöjen vähentämiseksi.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 14 §, 16 §, 17 §, 20 §, 118 §, 121 §, 122 §, 190 §, 191
§ ja 200 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 § ja 26 §
Jätelaki (646/2011) 1 §, 8 §, 13 §, 15 §
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös
Ratatek Oy
Tiedoksi
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
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Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätöksestä tiedottaminen
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla ympäristösuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyksessä Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
virallisilla ilmoitustauluilla.
MAKSU JA SEN PERUSTELU
Maksu 570 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun, 1.1.2021 voimaan
tulleen valtioneuvoston asetuksen (1272/2020) liitteen perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021. Liitteen taulukon mukaan maksu tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelystä on kiinteä taulukkohinta 570 euroa
enintään 10 tuntia valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai
säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
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