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Virellepanija Kaasinen Lassi 

 

Kaasinen Lassi 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 
 Kaasinen Lassi, 

Sairalanmäentie 72 
 51980 Lauteala 
 
TILA Juva, Kaskii, Rantala 4:55 (Romusenvuoren maa-

ainesalue). 
 
ALUEEN OMISTAJA Ilmoittaja 
 
 
AIOTTU TOIMINTA  
 Kalliokiviaineksen louhiminen ja murskaaminen alkaen  

28.7.2022 (arvio). Työjankesto on noin 2,5 viikkoa 
(loppumisen arvio 15.8.2022). Työvaiheena on poraus ja 
räjäytys. Konekalustona on Kalliopora, kaivinkone ja 
pyöräkuormaaja. 

 
SIJAINTI JA LÄHIYMPÄRISTÖ 

 
Rantalan tilalla sijaitsevan Romusenvuoren maa-ainesalue 
sijaitsee Juvan kaakkoisosassa lähellä Sulkavan kunnan 
rajaa ja Sairalanmäentietä.Lähimmät asuin- tai loma-
asuinpaikat ovat noin 600 metrin päässä metsäisen ja 
mäkisen maaston takana. 

 
MAA-AINESLUPA 
 Ilmoittajalla on kyseisellä paikalla voimassa olelva maa-

aineslupa kalliokiviaineksen ottamiseen: ympäristösihteerin 
maa-aineslupapäätös §14/2018, annettu 
28.5.2018.Lupamäärä on 20 000 kiintokuutiometriä. Lupa-
aika päättyy 31.8.2023.  

 
ASIAN RATKAISU 
        Ilmoituksen johdosta annetaan seuraavat määräykset. 
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1. Viikoittaiset työskentelyajat maanantaista perjantaihin klo 7-
20 ja lauantaisin klo 7-17. Konetoimintaa ei saa käynnistää 
aamulla ennen klo 7:ää. Valmistelevat työt voi aloittaa klo 6. 
  
2. Melutason ohjearvot eivät saa ylittyä lähikiinteistöillä.
     VnP 993/1992. Tarvittaessa melutasoa on alennettava 
    työteknisin järjestelyin. 
 
 3. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät yhdyskuntajätteet ja 
vaaralliset jätteet (aiemmin ongelmajäte) on viimeistään 
toiminnan loputtua toimitettava jätekeräykseen tai 
asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin ja alue on siistittävä.
  (JäteL. 13 §)      
 
4. Öljytuotteita on käsiteltävä huolellisesti. Mahdollisesta öljy- 
tai polttoainevahingosta on välittömästi ilmoitettava Etelä-
Savon pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on heti 
ryhdyttävä torjuntatoimiin vahingon rajaamiseksi.  
 
5. Työmaalle on varattava öljyntorjunta- ja 
alkusammutusmateriaalia mahdollisen öljy- tai palovahingon 
ensitorjuntaa varten.  

 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
                                   Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristösuojelulain 

ja jätelainnojalla asetetut vaatimukset eikä siitä ennalta 
arvioiden aiheudu kohtuutonta häiriötä eikä ympäristön 
pilaantumisesta.  

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 

Ympäristönsuojelulaki 118, 121, 122, 205 §  
Ympäristönsuojeluasetus 24, 26 §   
Jätelaki 13 §  
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 
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joiden etua asia saattaa koskea (asianosaiset) sekä 
viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä 
  

 
 
Päätös Ilmoitus hyväksytään määräyksin ja toiminta-aikarajoitteella. 
 
 
Jakelu Lassi Kaasinen 
 

 

Päiväys ja allekirjoitus 28.07.2022 

 

  

 Ympäristösihteerin sijainen 

 

 

 

Tarja Piikki 

Lupa- ja valvontasihteeri 

 

 

 
Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 01.08.2022. 

 

Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 29.07.2022. 
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VALITUSOSOITUS 
 

 

Valitusviranomainen 

 

Tähän päätökseen saa 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 päätöksen pöytäkirja 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 

Sähököposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi 

Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15 
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VALITUSOSOITUS 
 

 

Valitusviranomainen 

 

Tähän päätökseen saa 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 seitse-

män päivän kuluttua siitä, kun päätöksen pöytäkirja 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 arki-

lauantai, 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 valitus-

ajan päättymistä. 

 

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava valitusasiakirjat 

omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena edustajana toimivan valituksen 

laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoit-

teensa. 

 

 

Oikeudenkäyntimaksu  
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 Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-

kaan 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 vireillepanija 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 

Sähököposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi 

 Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15 


