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KUULUTUS
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien tienrakennustyöstä aiheutuvaa tilapäistä melua ja tärinää.
Kuulutuksen julkaisupäivä:
23.3.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 29.3.2021
Asia:
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien tienrakennustyöstä aiheutuvaa tilapäistä melua ja tärinää.
Diaarinro:
POSELY/703/2021
Päätöksen saaja:
GRK Infra Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa
Sijainti:
Tienrakennustyö tehdään Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueella tielinjalla Vt 23 Varkaus Varpaisenmäki.
Nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.3-29.4.2021 Pohjois-Savon ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-savo (ks. kohta kuulutukset).
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa
valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.4.2021.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Jutta Mikkonen, puh. 029 501 6321, jutta.mikkonen(at)ely-keskus.fi
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Ympäristö ja luonnonvarat
Kutsunumero 0295 026 500
PL 2000 (Kallanranta 11)
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
70101 Kuopio
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Päätös GRK Infra Oy:n tekemästä ympäristönsuojelulain (YSL) 527/2014 118§:n mukaisesta
ilmoituksesta, joka koskee tienrakennustyöstä aiheutuvaa tilapäistä melua ja tärinää.
1. ILMOITUKSEN TEKIJÄ
GRK Infra Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa.
Yhteyshenkilö: Arto Björkqvist, puh. 0400 344 676

2. MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueella tielinjalla Vt 23 Varkaus Varpaisenmäki, tierekisteriotteen mukaan välillä 23/402/2088…23/406/7936, tehdään tienrakennustyötä. Ilmoituksen liitteenä on karttaliite, johon on merkitty urakka-alueet.
Tienrakennustyötä tehdään ajalla 23.3.-31.10.2021. Työajoiksi on ilmoitettu ma-pe
klo 05.00-00.00 ja la-su klo 06.00-22.00.
Työssä on käytössä kaivinkoneita, kuorma-autoja sekä 2-3 poravaunua.
Työmaan ympäristössä sijaitsee useampia kiinteistöjä, lähimmät kiinteistöt sijaitsevat n. 70 m etäisyydellä nykyisestä Vt 23:sta. Lähimmillään kiinteistöt ovat n. 100
m louhinta-alueesta.

3. MUODOSTUVAT PÄÄSTÖT JA JÄTTEET
Toiminnassa muodostuu melua ja tärinää.

4. ILMOITETUT YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET
Tienrakennustyöstä tiedotetaan lähikiinteistöjä talokohtaisesti.
Meluavaa työtä (esim. louhinta) tehdään klo 06:00-22:00 välisenä aikana, kuitenkin
siten, ettei esimerkiksi louhintatöitä tehdä aamuisin ja iltaisin asuinkiinteistöjen välittömässä läheisyydessä. Muina aikoina työ on tavanomaista kaivinkonetyötä.
Tärinämittareita asennetaan ja siirretään rakennuskohteen viereisissä kiinteistöissä
tarpeen mukaan.

5. ARVIO TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA SELVITYKSET YMPÄRISTÖHAITOISTA
Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt erikseen arviota toiminnan ympäristövaikutuksista.
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6. ASIAN VIREILLE TULO
GRK Infra Oy:n tekemä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on saapunut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
(jäljempänä ELY-keskus) 23.2.2021.

7. ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua
tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka
toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.
Koska ilmoituksen mukainen toiminta tapahtuu kolmen kunnan, Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueilla, toimivaltainen viranomainen ilmoituksen
käsittelijäksi on ELY-keskus.

8. LAUSUNNOT JA ILMOITUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Meluilmoituksesta on pyydetty lausunto Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselta. Em. kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Savon ympäristölautakunta. Keski-Savon ympäristöviranomainen ei ole antanut lausuntoa.
ELY-keskus on katsonut, että kun otetaan huomioon toiminnanharjoittajan toimesta
hoidettava tiedottaminen ja ilmoituksen mukaiset ympäristönsuojelutoimenpiteet,
meluilmoitusasian vireillä olemisesta ei YSL 121§:n perusteella ole erikseen tarvetta tiedottaa, koska tienrakennustyön järjestäminen ei olennaisesti vaikuta yleisiin tai
yksityisiin etuihin.

9. ELY-KESKUKSEN RATKAISU
ELY-keskus hyväksyy GRK Infra Oy:n tekemän YSL 118§:n mukaisen ilmoituksen. Toiminnassa tulee noudattaa ilmoituksessa esitettyjä toimintatapoja.

10. RATKAISUN PERUSTELUT
Työt liittyvät tielinjalla tapahtuvaan rakennustyöhön ja ne ovat tilapäisiä. Toiminnanharjoittajan esittämien ympäristönsuojelutoimenpiteiden mukaan toimittaessa ei
toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

11. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 85, 118, 121, 122, 190, 191 ja 200 §
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Hallintolaki (434/2003) 62 a §
Valtion maksuperustelaki (150/92) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2021 (1272/2020)

12. SUORITEMAKSU JA MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 570 €.
Maksun suuruus perustuu valtion maksuperustelakiin ja valtioneuvoston asetukseen
1272/2020, sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty enintään 10 h.
13. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Pohjois-Savon ELY-keskus määrää ympäristönsuojelulain 200 §:n perusteella, että
tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Perustelut: Koska tienrakennustyö, jota tämä päätös koskee, on mahdollista järjestää ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, täytäntöönpanoa koskevan
määräyksen antaminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että tätä päätöstä noudatetaan myös mahdollisessa muutoksenhakutilanteessa.

14. MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta YSL 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja
Jutta Mikkonen ja ratkaissut ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Marja-Leena
Skinnari.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
GRK Infra Oy

Tiedoksi maksutta (sähköisesti)
Varkauden kaupunginhallitus
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Leppävirran kunnanhallitus
Heinäveden kunnanhallitus
Keski-Savon ympäristölautakunta
Ilmoitus päätöksestä
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.
Ilmoittaminen internetissä
ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen
ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/pohjois-savo (ks. kohta kuulutukset). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden virallisella ilmoitustaululla.

LIITTEET
Valitusosoitus
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Liite Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen päätökseen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja oikeudenkäyntimaksu
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan
hallinto-oikeudelle. Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa, ellei valittaja tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 7-9 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Tämä päätös on annettu ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti tiedoksi kuuluttamalla se
viranomaisen verkkosivulla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen
julkaisemisesta.
Kuulutus julkaistu: 23.3.2021. Tiedoksisaantipäivä: 29.3.2021. Valitusaika päättyy: 28.4.2021.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Omalla
vastuulla valituskirjelmä liitteineen voi myös lähettää postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmä ja sen liitteet
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. Krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika klo 8 - 16.15

