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Vireillepanija

Savon Kuljetus Oy, Kuopio

Selostus asiasta

Savon Kuljetus Oy (Y-tunnus: 0171337-9) on toimittanut Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteerille 23.6.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Virtasalmen ratasillan hiekkapuhallusta osoitteessa Valtatie 26, 35800 Mänttä-Vilppula.
Hiekkapuhallus toteutetaan pääosin sääsuojan sisällä. Työ toteutetaan
junaliikenteen ehdoilla 23.7 - 30.10.2020 välisenä aikana. Toiminta-aika
pääosin ma - pe kello 7 - 22 sekä yhtenä erikseen ilmoitettavana viikonloppuna.

Päätös

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on
tarkastanut Savon Kuljetus Oy:n tilapäistä melua aiheuttavaa
toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että työ voidaan
toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin edellytyksin:
1) Työvaiheet tulee pyrkiä suunnittelemaan ja toteuttamaan siten,
että melutaso ja pölyn leviäminen ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä.
2) Tiedottaminen lähialueen kiinteistöille tulee toteuttaa vähintään
viikkoa ennen toiminnan aloittamista.
3) Polttoaineiden, öljyjen ja ongelmajätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta. Haitallisten aineiden pääsy
maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen tulee estää.
4) Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen ennen 30 vuorokauden määräajan umpeutumista.
Tiedottamalla lähialueen asukkaita ilmoituksen mukaisesti voidaan lieventää melusta aiheutuvia haittoja.
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen Ilmoituksen vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, työn
luonteen vuoksi sekä, koska työstä häiriintyville lähialueen asukkaille
jaetaan ennakkotiedote asiasta.
Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen auiheuttamansa melun tasosta,
leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutuvaa melua. Melun raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä
asetettuja melutason ohjearvoja (vnp 993/1992).

Maksu ja sen määräytyminen
Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020
(4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0%).
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Keuruun toimipiste
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Mänttä-Vilppulan toimipiste
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Puh. 050 5622 734
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Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Hallintolaki (434/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014, 84§

44 §

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 8.7. - 14.8.2020 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla.
Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
www.keuruu.fi>Päätöksenteko>Päätöksenteko> Viranhaltijapäätökset
Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
www.manttavilppula.fi>Kaupunkipalvelut>kuulutukset
Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n
mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy
14.8.2020. Valitusosoitus liitteenä.
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