
RANTASALMEN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Ympäristösihteeri 17.06.2021 § 6/2021
 
 
Päätös ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, 
UPM Kymmene Oyj     
  
ASIA  Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen 

tilapäistä melua ja tärinää koskeva ilmoituksen johdosta. 
 
ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA ALUEEN OMISTAJA 
 
 UPM Kymmene Oyj 
 Alanteentie 32 
 58700 Sulkava  
 
TILA JA SIJAINTI Sulkavan kunnan Partalan kylän Koukkulan tila (768-420-5-

51). 
 
 Ottamisalue sijaitsee Sulkavan kunnan pohjoispuolella 

Halmejärven pohjois-puolisella laajalla metsätalousalueella.  
 
 Lähin asuin- tai lomarakennuskohde on ottamisalueesta 

lounaan suuntaan runsaan 700 metrin etäisyydellä Murtonen-
järven rannalla.  

 
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA 
 
 Ilmoituksen mukaan kyseessä on maa-aineksen 

murskaustoiminta, joka ajoittuu ajanjaksolle 28.6.-20.7.2021. 
Murskausta tehdään noin 1 – 2 viikon ajan. Viikottaiset 
työskentelyajat ovat maanantaista – perjantaihin klo 6:00 – 
22:00, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8:00 – 18:00.  

 
 Toiminnassa melupäästöjä syntyy murskauksesta ja 

työkoneiden käytöstä. Meluilmoituksen mukaa toiminnasta 
aiheutuva maksimi melutaso 10 metrin päässä on alle 85 
dB(A).  

 
 Ilmoittajalla on kohteeseen ympäristösihteerin myöntämä 

maa-aineslupa soran ja hiekan ottamiselle (22.9.2020), joka 
on voimassa syyskuun loppuun 2030 saakka. 

 
ASIAN KÄSITTELY Meluilmoitus saapui kunnan ympäristötoimeen 8.6.2021. 
 
 Asian vireilläolosta ei ole erikseen kuulutettu. 
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 Lähin asuin ja –lomakiinteistö sijaitsee runsaan 700 metrin 

etäisyydellä toiminta-alueesta. Ilmoittaja oli lähikiinteistön 
omistajiin (2 kpl) yhteydessä ja heillä ei ilmoitukseen ja 
toimintaan muuta huomautettavaa, että juhannuksena ei saa 
syntyä melua. 

 
PÄÄTÖS Ympäristösihteeri on tutkinut ilmoituksen tilapäistä melua ja 

tärinää aiheuttavasta toiminnasta Kuokkulan tilan (768-420-
5-51) maa-ainesalueella ja päättää hyväksyä ilmoituksen 
seuraavin määräyksin:  

 
1. Murskauksen työskentelyaika arkipäivisin maanantaista 

perjantaihin klo 07:00-22.00 ja viikonloppuisin klo 8:00 – 
18:00. Valmistelevat työt voidaan aloittaa klo 06:00 
(valtioneuvoston päätös 993/1992 melutasojen ohje-
arvoista: yöajaksi määritellään aikaväli klo 22:00-07:00). 
 
Voimakkaampaa melua aiheuttavia toimenpiteitä 
suositellaan tehtävän arkisin klo 7:00-18:00 välisenä 
aikana. Vähemmän melua aiheuttavia toimenpiteitä 
suositellaan tehtävän arkisin klo 18:00-22:00. 

 
2. Melutason ohjearvot eivät saa ylittyä lähikiinteistön piha-

alueella (päiväarvo klo 7-22, 55 dB (LAeq) eikä loma-
asumiseen käytettävillä alueilla (päiväarvo 45 dB). 
Pintamaa- ja murskekasoja tulee mahdollisuuksien 
mukaan sijoittaa murskauslaitoksen ja asutuksen välille. 
 

3. Toiminnanharjoittajan on annettava ennen töiden 
aloittaista kirjallisesti tiedote murskauksesta lähimpien 
asuin- ja lomakiinteistöjen omistajille. Tiedotteessa tulee 
kertoa toiminnasta, toiminnan kestosta ja toiminta-ajoista 
sekä ilmoittaa toiminnanharjoittajan yhteystiedot. 

 
4. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät yhdyskuntajätteet ja 

vaaralliset jätteet on viipymättä toimitettava 
jätekeräykseen tai asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin 
ja alue on siistittävä.  

 
5. Öljytuotteita on käsiteltävä huolellisesti. Mahdollisesta 

öljy- tai polttoainevahingosta on välittömästi ilmoitettava 
Etelä-Savon pelastusviranomaiselle ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan 
on ryhdyttävä heti torjuntatoimiin vahingon rajaamiseksi. 
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6. Työmaalle on varattava öljyntorjuntamateriaalia sekä 
ensisammutuskalustoa mahdollisen öljy- tai palovahingon 
ensitorjuntaa varten. 

 
7. Mikäli murskaustoimintaa harjoitetaan vähintään 50 

päivää maa-ainesluvan voimassaolon aikana, toiminnalle 
on haettava ympäristölupa. Toimintapäivien toteutunut 
määrä tulee ilmoittaa kunnan ympäristösihteerille 
toiminnan päättymisen jälkeen. 
 

8. Maa-ainesluvan haltijan tulee huolehtia, että alueella 
toimivat urakoitsijat ovat tietoisia maa-ainesluvan ja 
tämän meluilmoituspäätöksen määräyksistä ja muusta 
toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä.  

 
Myönnetään lupa aloittaa murskaustoimet ennen päätöksen 
lainvoimaisuutta 22.7.2021 alkaen (aikaisintaan kuitenkin 
28.6.2021), hakijan omalla riskillä. Mikäli 
muutoksenhakuviranomainen määrää tai toiminnasta 
aiheutuu sellaista ennalta arvaamatonta haittaa, josta on 
haittaa ympäristölle tai kolmannelle osapuolelle, 
ympäristönsuojeluviranomainen voi keskeyttää toiminnan. 

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
 Toiminta täyttää yllä olevia määräyksiä noudattamalla 

ympäristönsuojelulain, kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
ja jätelain nojalla asetetut vaatimukset eikä siitä ennalta 
arvioiden aiheudu kohtuutonta häiriötä eikä ympäristön 
pilaantumista. 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 
 Maa-aineslaki (555/1981) 
 Jätelaki (646/2011) 
 Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset  
 Rantasalmen kunnan hallintosääntö: ympäristösihteeri 

päättää YSL:n 118 §:n melu- ja tärinäilmoituksista 
 
MAKSU Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan 

ympäristönsuojelumaksutaksan kohdan III mukaisesti 180 
euroa. 
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MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on ilmoittajalla ja niillä, 
joiden etua asia saattaa koskea (asianosaiset) sekä 
viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä 
etua.  

 
 Valitusosoitus liitteenä. 
 
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 
 
 17.06.2021 
 

Teemu Oittinen 
Ympäristösihteeri 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rantasalmen kunnan 
asiahallintajärjestelmässä. 

 
 
JAKELU UPM Kymmene Oyj 
 Ympäristölautakunta (Rantasalmi ja Sulkava) 
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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. 
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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 
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 


