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Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta/ Krouvinummentie 160/ kiinteistö
503-535-1-9

Ilmoitusvelvollinen
Munax Oy
Torikantie 5
23800 Laitila

Selostus asiasta
Ympäristönsuojelu on vastaanottanut 25.5.2020 ilmoituksen joka koskee louhintaa ja
murskausta Mynämäellä osoitteessa Krouvinummentie 160, kiinteistö 503-535-1-9. Ilmoitus
liittyy kiinteistölle tulevan kanalatoiminnan rakentamiseen. Alueen louhinta- ja murskaustöitä
koskien on 27.2.2020 tehty meluilmoituksen johdosta päätös, joka on on ollut voimassa
20.4.2020 saakka. Uuden ilmoituksen mukaan louhinta- ja murskaustöitä tehdään 20.8.2020
saakka maanantaista perjantaihin klo 07.00-19.00.

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut 25.5.2020, että murskauspäiviä on käytetty tähän
mennessä noin 30.

Selvitys ympäristöhaittaa aiheuttavasta toiminnasta
Työssä käytetään viittä konetta tai laitetta. Melutaso 10 metrin etäisyydellä on 80 dB(A).
Lähin asutus on noin kilometrin etäisyydellä.

Päätös
Ilmoitus on tarkastettu. Louhintaa ja murskausta voidaan suorittaa ilmoituksen mukaisesti ja
seuraavia lupamääräyksiä noudattaen:

1. Murskaus- ja louhintatöitä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 07.00-19.00.
Arkipyhinä meluavaa työtä ei saa suorittaa.

2. Murskausta saa suorittaa kiinteistöllä enimmillään 49 päivän ajan, mukaan lukien
aiempi meluilmoitusjakso.

3. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että louhinnasta ja murskauksesta ei
aiheudu ympäristöön kohtuutonta melu- ja pölyhaittaa.

4. Työssä käytettävä kalusto ja työmenetelmät on valittava siten, että toiminnasta
aiheutuvat melu- ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieniksi. Syntyvät
murskekasat tulee sijoittaa siten, että ne estävät mahdollisimman hyvin melun ja
pölyn leviämisen.

5. Työmaan pölyntorjunnasta tulee huolehtia parhalla mahdollisella tavalla. Mikäli
sääolosuhteiden takia pölyn haitallista leviämistä ei pystytä estämään, tulee
toiominta keskeyttää, kunnes olosuhteet paranevat.

6. Työmaan vaikutuspiirissä asuville tulee kirjallisesti ilmoittaa meluavan työn



suorittamisesta, sen kokonaiskestosta ja päivittäisistä työajoista sekä työmaasta
vastaavan henkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa aina kun
meluavaa työtä tehdään. Tiedote tulee toimittaa myös kunnan ympäristönsuojeluun
tiedoksi ymparistonsuojelu@mynamaki.fi.

7. Työjaksojen alkamisesta ja päättymisestä sekä murskauspäivien yhteismäärä on
ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluun ymparistonsuojelu@mynamaki.fi.

8. Toiminnan yhteydessä on varmistettava, ettei kallio- tai maaperään eikä pinta- tai
pohjevesiin pääse ympäristölle haitallisia aineita.

9. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumista. Jätehuolto on järjestettävä siten, että
kaikki jätteet kerätään ja toimitetaan jätelain mukaisesti käsiteltäviksi.

10. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta ellei
valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §)

Tämä päätös on voimassa 20.8.2020 saakka.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Hallintolaki (434/2003)

Perustelut
Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaiset edellytykset,
kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen siältyvät määräykset.
Toiminnanharjoittajan tulee järjestää työt siten, että melusta, pölystä ja tärinästä tai muusta
mahdollisesta haitasta aiheutuvat ympäristövaikutukset minimoidaan.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu
Ilmoituksen käsittelystä peritään Mynämäen valtuuston hyväksymän taksan mukainen
käsittelymaksu. Maksun suuruus on 330 euroa.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös  Munax Oy
Tiedoksianto viranomaisen ja kunnan verkkosivuilla

Muutoksenhaku
Muutosta tähän päätökseen haetaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika on 2.6.-1.7.2020. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus 
Katja Holttinen
ympäristösihteeri

Nähtävillä pitäminen Tämä päätös on yleisesti nähtävänä 26.5.2020.



Allekirjoitus 
  Sari Väinölä
  toimistosihteeri
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Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on:
-      asianosaisella
-       rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
-       toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
-       valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu viranomaisella
-       asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
-      Valittajan nimi ja kotikunta
-       päätös, johon haetaan muutosta
-       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-       perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
-      tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valtuutus
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei
valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. 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.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8.00-16.15

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:vaasa.hao@oikeus.fi

