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Meluilmoitus kuulutus
332/11.01.00.03/2022

Selostus asiasta

Maansiirto ja Soraliike M. Levy Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta Kontiolahden kunnan Paiholan kylään tilalle
Palokangas RN:o 41:1, jolle Tornator Oyj:llä on voimassa oleva maaainesten ottolupa. Maansiirto ja Soraliike M. Levy Oy toimii alueella
vuokralaisena.
Ilmoitus koskee sora-alueella tapahtuvaa kiviaineksen murskausta
siirrettävällä C-luokan murskaimella. Haettu toiminta-aika on ma - pe
6.00–22.00, murskaus tapahtuu 26.9. – 26.10.2022 välisenä aikana,
murskauksen kesto kokonaisuudessaan on noin 15 päivää. Melusta
häiriintyviä kohteita ei ole aivan lähistöllä, melutaso on 200 metrin
päässä alle 55 dB. Aseman sijoittelulla rintauksien ja varastokasojen
taakse pyritään vähentämään melun leviämistä.
Toiminta-alue sijoittuu Jaamankankaan 1. pohjavesialueelle.
Polttoainesäiliöt ovat suoja-altaallisia tai kaksoisvaipparakenteisia.
Polttoaineiden ja öljyn imeytykseen varauduttu turpeella ja
imeytysmatolla.
Hakija on hakenut oikeutta aloittaa toiminta, ennen kuin ilmoituspäätös
on lainvoimainen.

Toimivallan peruste

Ympäristönsuojelulaki 118 ja 122, 200 §
Ympäristönsuojeluasetus 2 ja 24 §
Hallintosääntö § 53
Toimivallan delegointi ympäristöpäällikölle 1.1.2022 alkaen,
ympäristölautakunta 15.12.2021 § 36
Tästä päätöksestä peritään teknisen lautakunnan hyväksymän
ympäristönsuojelutaksan mukainen 250 € käsittelymaksu.

Päätös

Ilmoitus hyväksytään seuraavin ehdoin:
1. Toimintaa saa harjoittaa vain ma-pe klo 06.00–22.00.
Murskausasema on sijoitettava ottoalueen pohjalle, mistä melun
leviäminen ympäristöön on vähäisintä.
2. Murskaustoiminnalle tulee nimetä vastuuhenkilö toiminnan
suorittajien keskuudesta. Vastuuhenkilön tulee ennen murskauksen
aloittamista ilmoittautua Kontiolahden kunnan ympäristöpäällikölle ja
esitellä kohteella öljyvahinkojen varalle varattu kalusto ja
toimintasuunnitelma ja laitoksen henkilökunnan perehdyttäminen
ympäristönsuojeluun ko. murskauskohteella. Perehdyttämisessä tulee
käyttää hyväksi liitteenä olevaa INFRA ry:n tarkastuslomaketta.
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3. Toiminnasta tulevat jätteet, mukaan lukien jäteöljyt, suodattimet ja
ym. romu, öljyiset rätit ja sekajätteet tulee toimittaa jätelain mukaisiin
keräyspisteisiin.
4. Toiminnassa tulee noudattaa vastaavien pohjavesialueelle
sijoitettavien murskausasemien ympäristöluvissa määrättyjä
ympäristönsuojeluvaatimuksia. Kopio vaatimuksista on liitetty tämän
päätöksen oheen. Toiminnassa tulee huomioida myös maa-ainesluvan
lupamääräykset.
5. Laitoksen toiminta-aika tulee murskausjakson päätyttyä ilmoittaa
allekirjoittaneelle, koska ympäristönsuojeluasetuksen mukaan
murskausta voidaan harjoittaa yhdellä alueella 50 päivää ilman
ympäristölupaa, jonka jälkeen laitokselle tulee hakea ympäristölupaa.
Toimintaan myönnetään vailla lainvoimaa olevan päätöksen
aloittamislupa, koska yhtiöllä on tarve saada talviajaksi tuotteita
varastoon.
Allekirjoitus

Antti Suontama
Ympäristöpäällikkö
*** Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti ***

Nähtävänäpito

23.09.2022 alkaen
Kontiolahden kunta, ympäristölautakunnan kanslia

Tiedoksianto

Tämä päätös annetaan 19.09.2022, jolloin päätöksestä kuulutetaan
Kontiolahden kunnan kotisivuilla. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon
seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemispäivästä eli 26.9.2022,
josta alkaa kulumaan 30 vrk:n valitusaika. Valitusaika päättyy
26.10.2022.
_____________________
Muu jakelu
Tornator Oyj
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Ympäristölautakunta
Kontiolahden kunnan kotisivut
Maankäyttöpäällikkö

Yhteystiedot:

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi
etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

Lisätiedot ympäristöpäällikkö Antti Suontamalta, puh. 050-4285123.
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