
JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

 

 

Ympäristösihteeri 11.05.2022 § 3/2022 

 

Virellepanija Veljekset Kontinen Oy 

 

Veljekset Kontinen Oy:n melu- ja tärinäilmoitus   
 

Selostus 

 

ASIA  Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, joka koskee 

YSL:n 118 §:n tarkoittamaa melua ja tärinää aiheuttavaa 

tilapäistä toimintaa. 

 

ILMOITUKSEN TEKIJÄ  

  Veljekset Kontinen Oy 

  Heikkurilantie 128 

  58700 Sulkava 

 

TILA  Juva, Vehmaa, Sorakulma 5:42 

 

ALUEEN OMISTAJA Ilmoittaja 

 

AIOTTU TOIMINTA Karkean soran ja kivien murskaaminen toukokuun alun ja 

vuoden 2022 lopun välisenä aikana. Viikottaiset 

työskentelyajat ovat ilmoituksen mukaan maanantaista 

perjantaihin klo 6.00-20.00 ja lauantaisin klo 7.00-17.00. 

 

URAKOITSIJA Ilmoittaja omalla siirrettävällä murskauskalustollaan. 

 

SIJAINTI JA LÄHIYMPÄRISTÖ 

 

  Murskausalue sijaitsee keskisellä Juvalla noin 10 kilometrin 

päässä kirkonkylästä Pieksämäen suuntaan, Salmelantien 

eteläpuolella. Lähialueella 300-500 metrin etäisyydellä idän 

ja pohjoisen suunnassa on puolenkymmentä asuin- tai loma-

asuinpaikkaa mm. Iso-Hirvijärven rannalla. Välimaasto 

rakennettujen paikkojen suuntaan on varsin tasaista, 

peitteistä metsätalousmaata. 

 

MAA-AINESLUPA Ilmoituksen tekijällä on kyseisessä paikassa Rantasalmen 

ympäristölautakunnan  13.12.2018 (§ 41) myöntämä maa-

aineslupa maa-ainesten ottamiseen. Lupa on voimassa 

31.12.2028 saakka ja ottamismäärä on 120 000 

kiintokuutiometriä. 

 

ASIAN RATKAISU 

  Ilmoituksen johdosta annetaan seuraavat määräykset. 
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1. Murskaustoimintaa ei saa tehdä juhannuksen aatonaaton 

ja heinäkuun lopun välisenä aikana.  

2. Viikoittaiset työskentelyajat maanantaista perjantaihin klo 

7-20 ja lauantaisin klo 7-17. Kuitenkin kesä- ja elokuussa 

viikonloput ovat rauhoitettuja alkaen perjantaista klo 

18.00 maanantaiaamuun. Murskauslaitosta ei saa 

käynnistää aamulla ennen klo 7:ää. Valmistelevat työt voi 

aloittaa klo 6. 

3. Melutasoja on pyrittävä alentamaan sijoittamalla 

murskauslaitos mahdollisimman alas penkereiden ja 

jalostekasojen suojaan. Laitteiden hyvästä kunnosta on 

huolehdittava. 

4. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät yhdyskuntajätteet ja 

vaaralliset  jätteet (aiemmin ongelmajäte) on viimeistään 

toiminnan loputtua toimitettava jätekeräykseen tai 

asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin ja alue on 

siistittävä. (JäteL. 13 §) 

5. Öljytuotteita on käsiteltävä huolellisesti. Mahdollisesta 

öljy- tai polttoainevahingosta on välittömästi ilmoitettava 

Etelä-Savon pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on 

heti ryhdyttävä torjuntatoimiin vahingon rajaamiseksi. 

6. Työmaalle on varattava öljyntorjunta- ja 

alkusammutusmateriaalia mahdollisen öljy- tai 

palovahingon ensitorjuntaa varten. 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

  Toiminta täyttää päätöstä noudattamalla 

ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla asetetut vaatimukset 

eikä siitä ennalta arvioiden aiheudu kohtuutonta häiriötä eikä 

ympäristön pilaantumista. Vilkkain kesäloma-aika on 

rauhoitettu ja kesäviikonloppuina on lyhennetty toiminta-

aika. 

 

  Toiminta-alue on Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavan 

alueella. Kaavassa ottamisalueen kohdalla on EO-merkintä: 

maa-ainesottoalue. Myös maakuntakaavassa alue on maa-

ainesalue-merkinnällä.  

 

  Ilmoittajan ja muiden naapuritilojen vastaavasta maa-

ainesottotoiminnasta ei ole esitetty kuntaan valituksia tai 

huomautuksia. Maa-ainesottoa on lähialueilla ollut 

vuosikymmenien ajan. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  Ympäristönsuojelulaki 118, 121, 122, 205 § 

  Ympäristönsuojeluasetus 24, 26 § 

  Jätelaki 13 § 
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  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

  Juvan kunnan hallintosääntö:  ympäristösihteeri päättää 

YSL:n 118 §:n melu- ja tärinäilmoituksista 

 

MAKSU 

  Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan 

ympäristönsuojelumaksutaksan kohdan III mukaisesti 185 

euroa. 

 

MUUTOKSENHAKU 

  Tähän päätöksen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on ilmoittajalla ja niillä 

joiden etua asia saattaa koskea (asianosaiset) sekä 

viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä 

etua. 
  

  Valitusohje on liitteenä. 

 

 

Päätös Ilmoitus hyväksytään määräyksin ja toiminta-aikarajoitteella. 

 

 

Jakelu Veljekset Kontinen Oy 

 

 

Päiväys ja allekirjoitus 11.05.2022 

 

 

Pekka Sorjonen 

Ympäristösihteeri 

 

 

 
Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 12.5.2022. 

 

Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 13.5.2022. 
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VALITUSOSOITUS / MUUTOKSENHAKU 
 

Valitusviranomainen 

 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 

kirjallisella valituksella. 

 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan 

tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 

 

Muiden valitukseen oikeutettujen katsotaan saaneen päätöksen tietoonsa 

seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on laitettu nähtäville. 

 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 

viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen perille 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, että ne ovat 

perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 

päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai 

postin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 

ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava 

valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena edustajana 

toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja 

asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa. 
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Oikeudenkäyntimaksu  

 

 Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 

mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 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 vireille-

panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 

 

Valituskirjelmän liitteet 

 

Valitusasiakirjoihin on liitettävä: 

 

 muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet 

 päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna 

jäljennöksenä 

 selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta 

 muutosvaatimusten perusteet 

 

 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

 Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 VAASA 

Puhelinvaihde: 029 56 42611 

Telefax: 029 56 42760 

Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi 

   Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15 


