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Meluilmoitus murkaustoiminnasta / Kivijärven Maanrakennus Ky, Kannisen sora-alue,
Kivijärvi
Ilmoittaja
Kivijärven Maanrakennus Ky
Asia
Kivijärven Maanrakennus Ky on tehnyt ympäristönsujelulain 118 §:n mukaisen
ilmoituksen murkaustoiminnasta. Ilmoitus on tullut vireille 13.4. 2017. Ilmoituksen
mukaan Kivijärvellä Kannisen sora-alueella tehdään murskausta noin 10 pv alkaen
huhtikuussa 2017 viikolla 17. Murskattava määrä on noin 10000 t soraa. Lähimpään
asutukseen on matkaa noin 300 m.
Kohteella on voimassaoleva maa-aineslupa, jonka Kivijärven kunnan tekninen lautakunta
on myöntänyt 3.6.2008 §58. Maa-ainesluvan nykyinen haltija on Kivijärven Maanrakennus
Ky.
Kohde sijaitseen Kivijärven Lintuharjun I luokan pohjavesialueella nro 0926502.
Tehdystä meluilmoituksesta on ympäristösihteeri tiedottanut 19.4.2017 puhelimitse
lähimmille asuinkiinteistöille. Ilmoituksen johdosta ei ole ollut huomautettavaa.

Päätös ja perustelu
Meluilmoitus hyväksytään. Toiminnalle annetaan alla olevat määräykset.
Määräyksiä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta.
Määräykset:
1. Kivien rikotusta ja murskausta saa tehdä vain arkipäivisin ma-pe klo 7.00-22.00 välisenä
aikana.
Kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä vain arkipäivisin ma-pe klo 6.00-22.00 välisenä
aikana.
2. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei asumiseen käytettävillä alueilla saa ylittää
päiväohjearvoa 55 dB (Laeq) klo 7:00-22:00 välisenä aikana eikä yöohjearvoa 50 dB
(Laeq) klo 22:00-7:00 välisenä aikana. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutason
päiväohjearvo on 45 dB (Laeq) ja yöohjearvo 40 db (Laeq).
3. Melun ja pölyn haitallista leviämistä ympäristöön tulee tarvittaessa ehkäistä suojaavilla
maa-ainesvalleilla, laitteiston suojausrakenteilla ja kastelemalla vedellä.
4. Öljytuotteiden ja muiden haitallisten aineiden säilytys ja käsittely tulee järjestää niin että
aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään.
Maaperä murskaulaitteiston alla tulee suojata 40-50 cm paksulla tiiviillä hienojakoisella
maa-aineksella tai vastaavasti niin että öljy- ja polttoainepäästöjen pääsy maaperään
estetään ja että mahdollinen päästö voidaan kerätä pois.
Koneiden tankkaukseen käytettävät polttoainesäiliöt tulee olla kaksivaippaisia, lukittavia ja
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ylitäytönestimellä varustettuja. Tankkauspaikan maaperä tulee myös suojata 40-50 cm
paksulla tiiviillä hienojakoisella maa-aineksella tai vastaavalla tavalla.
5. Öljy- polttoaine- ja kemikaalipäästöjen varalta tulee kohteella olla turvetta tai muuta
imeyttämiseen tehokkaasti sopivaa materiaalia. Päästövahingon sattuessa toiminnan
harjoittajan tulee ryhtyä välittömästi vahingon edellyttämiin ympäristön pilaantumisen
torjuntatoimiin. Maaperää ja pohjavettä vaarantavista vahinkotapahtumista tulee ilmoittaa
mahdollisimman pian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
6. Toiminnassa syntyvät jätteet mukaan lukien ongelmajätteet ja saniteettijätteet tulee
kerätä tiiviisiin säiliöihin ja säiliöt sijoittaa niin että aineiden pääsy maaperään ja
pohjaveteen estetään. Jätteiden määrästä tulee pitää kirjaa. Jätteet tulee toimittaa
asianmukaiseen käsittelyyn.
7. Laitoksen toiminnasta tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon merkitään mm.
tuotantomäärät, toiminta-ajat, merkittävät häiriöt ja tarkastukset.
8. Toiminnassa tulee huomioida kohteen maa-ainesluvan määräykset.
9. Murskaustoiminnan aloittamisajankohdasta tulee etukäteen ilmoittaa kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle alkutarkastuksen pitmiseksi.
Perustelu:
Järjestämällä toiminta ilmoituksen ja annettujen määräysten mukaisesti toiminnasta
aiheutuvat haitalliset melu-, pölyvaikutukset ja maaperän sekä pohjaveden pilaantuminen
voidaan ehkäistä sekä toiminnan valvonta ja tarkkailu järjestää.

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.4.2017

Käsittelymaksu

Meluilmoituksen käsittelymaksu on 170 euroa.

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen haetaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta ja päättyy 22.5.2017.
Muutosta maksuun haetaan samoin kuin pääasiaan.
Valitusosoitus liitteenä.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, ja 122 §.
VNA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta (800/2010)
VNp melutason ohjearvoista (993/1992)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa

Jakelu

Kivijärven Maanrakennus Ky
Viitasaaren ympäristölautakunta

Meluilmoitus hyväksytään.

Jukka Mustajärvi
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