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Asia ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA, MELUILMOITUS YM

Asian tunnus, diaari 2019-129-IPM

Otsikko Päätös Destia Oy:n meluilmoituksesta: paalutustyö osoitteessa

Kankkulantie 5

Ilmoituksen tekijä Destia Oy

yhteyshenkilö: Markku Siukola puh. 040 868 4708

Asian vireilletulo Destia Oy on 27.6.2019 toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen

meluilmoituksen Kangasalan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus

koskee paalutustyötä.

Kuvaus toiminnasta Rakennusten paaluperustuksien paalutusta tehdään kiinteistöllä 211-407-5-

306, osoitteessa Kankkulantie 5, Kangasala. Kiinteistölle rakennetaan

Kangasalan Lämpö Oy:n biopolttolaitos sekä polttoainevarasto.

 

Paalutustyötä tehdään 15.7.-31.7.2019 välisenä aikana arkisin klo 7.00-

18.00.

Toiminnan vaikutukset Paalutuksesta saattaa aiheutua melua sekä tärinää lähialueelle. Toiminnan

melutaso on 90-100 dB 10 metrin päässä. Melutilannetta seurataan

kokemusperusteisesti lähikiinteistöjen luona. Tärinää seurataan

tärinämittarilla.

 

Paalutustyöstä tiedotetaan talokohtaisesti Atrakuja 1-4 kiinteistöihin.

Asian käsittely Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen pyydetty lausuntoja, ilmoituksen

vireilläolosta ei ole tiedotettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun

toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin

etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta, kesto ja sijainti sekä

asianosaisten etua suojaavat muut ympäristötarkastajan ratkaisuun

sisältyvät määräykset.

 

Toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus

viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Päätös Olen tarkastanut Destia Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n

mukaisen ilmoituksen, joka koskee paalutustyötä kiinteistöllä 211-407-5-306,

osoitteessa Kankkulantie 5, Kangasala.

 

Toiminta voidaan suorittaa ilmoituksen mukaisesti sekä seuraavia

määräyksiä noudattaen:
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Paalutusta saa tehdä 15.7.-31.7.2019 välisenä aikana maanantaista

perjantaihin klo 7.00-18.00.

1.

Paalutustyö tulee tehdä niin, että toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja

tärinähaitat ovat mahdollisimman vähäiset.

2.

Melua ja tärinää aiheuttavista töistä on tiedotettava ennen työn

aloittamista kaikkiin rakennuksiin Atrakuja 1-4 lisäksi Rääkkölänpolulla

sekä Jyräkujalla. Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kokonaiskesto,

päivittäiset työajat sekä urakoitsijan ja työn tilaajan yhteystiedot.

3.

Työssä käytettävä kalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella

pölyntorjuntalaitteistolla.

4.

Työmaalla ja työmaan läheisyydessä olevat ajoväylät on pidettävä

mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esim. kastelemalla tai

suolaamalla.

5.

Mikäli kiinteistöllä säilytetään ja varastoidaan polttonesteita ja muita

kemikaaleja on niiden tankkaus- ja täyttöpaikat on sijoitettava ja

rakennettava siten, että polttonesteet eivät pääse vahinkotilanteissa

viemäriin, maaperään tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava

imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja

säilyttämistä varten. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on välittömästi

ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava pelastuslaitokselle (112).

6.

 

Toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus

viimeistään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ympäristötarkastaja

kehottaa toiminnanharjoittajaa jatkossa noudattamaan määräaikaa.

 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen perustelut Päätöksessä manitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen

ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten

mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta

ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei

vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain

121 §:n mukainen kuuleminen ole ollut tarpeen.

 

Riittävän laajalla etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille

toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin ja siten vähennetään toiminnasta

koettua haittaa. (määräys 3)

 

Määräykset 4 ja 5 ovat tarpeen pölyn leviämisen torjumiseksi. Ajoväylien

pölyämistä on torjuttava, jotta ajoväylien käytöstä leviäsi mahdollisimman

vähän pölyä ympäristöön.
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Polttoaineiden käsittely ja varastointi tulee kiinteistöllä tehdä niin, ettei siitä

aiheudu ympäristön pilaantumista. (määräys 6)

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §

Viranomaislautakunnan päätös 24.4.2019 § 38 (delegointi)

Suoritemaksu 500 €

 

Maksu määräytyy viranomaislautakunnan 22.5.2019 § 50 hyväksymän

taksan mukaisesti.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.7.2019.

Allekirjoitus  

Taru Lainkari

ympäristötarkastaja

ymparistonsuojelu@Kangasala.fi

puh. 050 351 6506

Tiedoksi Päätös: Markku Siukola, Destia Oy, Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo,

sähköpostitse)

Valitusosoitus Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

 

Viranomainen, jolle valitus tehdään

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 VAASA

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

 

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

- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
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Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän

päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan

viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa 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 laatijana on joku muu henkilö,

valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 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

Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään

oikeudenkäyntimaksua Vaasan hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei toisin

määrätä.
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Asia ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA, MELUILMOITUS YM

Asian tunnus, diaari 2019-129-IPM

Asia JULKIPANOILMOITUS

 

Ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n

mukaisesta ilmoituksesta päätöksensä 9.7.2019, jolloin päätöksen katsotaan

tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

 

Ilmoitusvelvollinen

Destia Oy, paalutustyö 15.7.-31.7.2019

Kankkulantie 5, Kangasala

Asiakirjojen nähtävillä olo Ympäristötarkastajan päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä 8.7-

28.7.2019 Kangasalan pääkirjastossa, osoitteessa Keskusaukio 2,

Kangasala ja 29.7.-8.8.2019 Kangasalan teknisen keskuksen

asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Urheilutie 13, Kangasala.

Lisäksi päätös on sähköisesti nähtävillä Kangasalan kaupungin internet

sivuilla sekä www.julkipano.fi -sivustolla.

Päätöksen antaminen ja muutoksenhaku

Päätöksen antopäivä on 9.7.2019.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 8.8.2019.
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