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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISEN MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA 
KOSKEVAN ILMOITUKSEN JOHDOSTA, LOUHINTA JA MURSKAUS SALTSIVAARAN MAA-AINES-ALUEELLA 

 

Ilmoittajan tiedot 

Ilmoittajan nimi tai toiminimi  Sallan yhteismetsä 
Osoite   Kuusamontie 25, 98900 Salla 
Yhteyshenkilö   Kirsi Tahvanainen 
Puhelin   040 652 5999 
Sähköposti   kirsi.tahvanainen@sallanyhteismetsa.fi 

Asian vireilletulo 

Ilmoitus on tullut vireille 12.11.2021. 

Toiminnan sijainti 

Toiminta sijaitsee Sallassa, Saltsivaaran maa-ainesalueella Karhujärven kylässä. Alueella on 15.8.2031 asti 
voimassa oleva maa-aineslupa (viranhaltijapäätös Y/29/2021).  

Toiminnan kuvaus ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet 

Tarkoituksena on louhia, rikottaa ja murskata kalliokiviainesta. Työ sijoittuu aikavälille 15.12.2021 – 
5.3.2022. Toiminta räjäytyksillä kestää alkaessaan noin viikon ja murskaus 2-3 viikkoa. Louhintaa tehdään 
arkipäivisin klo 7.00-20.00 ja murskausta klo 6.00-22.00. 

Ottoalueen pintamaat kuoritaan ja läjitetään alueen eteläpuolelle pienentämään meluhaittaa lähimpään 
asuttuun kiinteistöön. Toiminnan alkamisesta tiedotetaan viikkoa ennen postilaatikkojakeluna 1,5 km 
säteellä ottoalueesta. 

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista 

Toiminnasta aiheutuu melua. Melua aiheutuu louhinnasta, kiviaineksen jalostuksesta sekä työmaa- ja 
kuljetusliikenteestä. Lähin häiriintyvä kohde on noin 380 metrin päässä sijaitseva asuinkiinteistö. 
Melutasoksi rakennuksella arvioidaan alle 50 dB(A), hetkellisesti korkeampia. 

Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen 

Ilmoituksen vireillä olosta on kuulutettu yleistiedoksiantona Sallan kunnan teknisellä toimistolla ja 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 
verkkosivuilla 17.11.-14.12.2021 välisenä aikana. Yleistiedoksianto on julkaistu Koti-Lappi-lehdessä 
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25.11.2021. Ilmoituksen johdosta ei ole annettu muistutuksia. Ilmoituksesta johdosta ei ole pyydetty 
lausuntoja. 

Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset ja niiden perustelut 

Yleiset määräykset 

1) Toimintaa saa harjoittaa 15.12.2021 ja 5.3.2021 välisenä aikana ilmoituksen mukaisesti ja tässä 
päätöksessä mainituin ehdoin.  

Perustelut: Meluilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, 
toimintaan ei saa ryhtyä ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta (YSL 118 
§). 

2) Toimintaa saa harjoittaa vain voimassa olevan maa-ainesten ottoluvan mukaisella alueella ja 
louhittavaa kalliokiviainesta saa ottaa vain voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisesti. 

Perustelut: Toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevan maa-ainesten ottoluvan ehtoja. 

3)  Toimintojen toiminta-ajat ja niiden rajoitukset 

1) murskaamista on tehdä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana 
2) poraamista saa tehdä arkipäivisin kello 7.00 ja 20.00 välisenä aikana 
3) rikotus saa tehdä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana 
4) räjäytyksiä saa tehdä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana 
5) kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00  
6) toimintaa ei saa harjoittaa arkipyhinä. 
 
Perustelut: Toiminta-alueen läheisyydessä, alle 500 metrin etäisyydellä, on sekä vakituista että 
vapaa-ajan asutusta. Koska toiminta-aika vaikuttaa melun häiritsevyyteen, on käyttöajoista 
lupamääräys. Toiminta-aikoja koskeva määräys on pääosin hakemuksen mukainen ja se perustuu 
Valtioneuvoston asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta (800/2010), Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (Vnp 
993/1992). 

4) Toimijan tulee tiedottaa toiminta-alueelta 1,5 km säteellä sijaitsevien kiinteistöjen asukkaita 
toiminnasta kiinteistöille jaettavalla tiedotteella viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Tiedotteesta 
tulee käydä ilmi toiminnan aikataulu sekä yhteyshenkilö, johon kiinteistön asukkaat voivat olla 
yhteydessä mahdollisten toiminnasta aiheutuvien häiriöiden johdosta. 

Perustelut: Meluilmoitusta koskevassa päätöksessä voidaan antaa määräyksiä tiedottamisesta 
asukkaille (YSL 122 §).  

Ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittaminen: 

5) Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle.  

Perustelut: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen 
voidaan ehkäistä (YSL 11 §). Sijoittamalla pölylähteet toiminta-alueen alimmalle kohdalle 
ehkäistään pölyn leviämistä ympäristöön. 
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6) Pölyn joutumista ympäristöön on tarkkailtava toiminnan ajan. Tarvittaessa pölyn joutumista 
ympäristöön on estettävä käyttämällä pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 
Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista 
toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. 

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen 
voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt 
ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. (YSL 7 §) 

Meluntorjunta ja melutasot: 

7) Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 
Melua tulee vähentää pintamaa- ja varastokasojen sijoittelulla siten, että ne muodostavat melun 
leviämistä estävän esteen. 

Perustelut: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen 
voidaan ehkäistä. (YSL 11 §) Sijoittamalla melulähteet toiminta-alueen alimmalle kohdalle, 
ehkäistään meluhaittojen leviämistä ympäristöön. 

8) Häiriintyvien kohteiden melutasoa tulee seurata. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa 
kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) 
säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Mikäli melusta tulee valituksia, tulee toimijan varmistua 
melumittauksin, etteivät ohjearvot ylity. 

Perustelut: Ympäristönsuojelulain 142 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista 
ääniympäristön laatua, jossa vaarallista tai haitallista ääntä (melu) ei esiinny siinä määrin, että siitä 
voisi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista. 

9) Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. 

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen 
voidaan ehkäistä ennakolta (YLS 7 §). Ympäristön pilaantumista voidaan ehkäistä pitämällä koneet ja 
laitteet hyvässä kunnossa. 

Maaperän ja pohjaveden suojelu: 

10) Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään 
ja pohjaveteen on estettävä. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksois-
vaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja 
kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla 
sulkuventtiileillä. Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että 
polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai 
pohjaveteen. 

Perustelut: Maaperän pilaamiskiellosta säädetään YSL 16 §:ssä ja pohjaveden pilaamiskiellosta YSL 
17 §:ssä. YSL 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön 
pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. 
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Jätevedet ja jätehuolto: 

11) Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien pilaantumista. Toiminta-alueen 
jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, 
että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja 
viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi (YSL 7 §). Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä 
taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta (JL 13 §). Jätteen 
alkuperäinen tuottaja vastaa jätehuollon kustannuksista (JL 20 §). 

Onnettomuudet ja häiriötilanteet: 

12) Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin 
torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutuneiden ympäristövaikutusten selvittäminen on 
aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.  

Perustelut: Pilaantumisen torjuntavelvollisuudesta säädetään YSL:n 14 §:ssä.  

13) Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja 
vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä 
vuoto- ja tulipalotapauksissa. Onnettomuuksista ja häiriötilanteista aiheutuvien haittojen 
ehkäisemiseksi poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti. 

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen 
voidaan ehkäistä ennakolta (YSL 7 §). Varautumalla onnettomuus ja häiriötilanteisiin, esimerkiksi 
kemikaalien oikeanlaisella säilyttämisellä ja riittävällä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalustolla, 
voidaan ehkäistä onnettomuus- ja häiriötilanteista aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. 

Päätöksestä valittaminen ja ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu: 

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksen-hakupäivä on 
20.1.2022. Valitusosoitus on liitteenä. 

Ilmoituksen käsittelystä peritään asian vireilletulopäivänä voimassa olevan taksan mukainen maksu. Maksu 
on 200 euroa. 

Päätöksentekijä 
vs. ympäristötarkastaja Kaisa Soppela, puh. 040 520 31 62. 

Delegointipäätökset 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä / ympäristöterveyslautakunta 4.11.2021 § 
97. 

Sovelletut säännökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 11§, 14 §, 16 §, 17 §, 85 §, 118 §, 121 §, 122 § 
Jätelaki (646/2011) 13 §, 20 §  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 §, 26 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)  
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Valtioneuvoston asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta (800/2010) 

Maksutaksa 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Koillis-Lapin 
ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 26. 

Taksan kohdat:  

• 3.1 §: Lupien ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut: Liite 1, kohta 25 a) YSL 12 luvun 
mukaisten ilmoitusten käsittely; melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §),  

 

 

vs. ympäristötarkastaja      

Kaisa Soppela 

 

LIITTEET: Valitusosoitus  



VALITUSOSOITUS        

 

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti valitusajan kuluessa.  

Valitusaika  

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu 
viranomaisen verkkosivuilla. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.  

Valitusoikeus  

Valitusoikeus on:  
1) asianosaisella;  
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;  
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;  
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella;  
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;  
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten 
oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;  
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää koltta-
alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja.  

Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  

PL 204 
65101 Vaasa  

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai 
toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen 
tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:  

vaasa.hao(at)oikeus.fi  

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet  

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:  
1) päätös, johon haetaan muutosta  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä  
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  



 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen 
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  

Valituskirjelmään on liitettävä:  

1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;  
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle.  

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan 
hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos 
hallinto-oikeus niin määrää.  

Oikeudenkäyntimaksu  

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.  

 

 

 


