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Päätös YSL 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta /UPM Kymmene Oyj
26/11.03.01/2020
Selostus ja perustelut

Ilmoittaja
UPM-Kymmene Oyj
Selluntie 1
45700 Kuusankoski
Yhteyshenkilö: ***************************************************************
Ilmoituksen vireilletulo
21.8.2020 / 286-2020-168/TL
Ilmoituksessa tarkoitettu toiminta
Ilmoitus koskee tehdasalueen varastokentällä tehtävää murskausta
osoitteessa Selluntie 1, 45700 Kuusankoski (R:no 286-21-152-2). Toiminta
ajoittuu ilmoituksen mukaan 21.9.-9.10.2020 väliselle ajanjaksolle. Työajoiksi
on ilmoitettu ma-pe klo 7.00-20.00 sekä tarvittaessa la klo 8.00-16.00.
Melua aiheuttaa murskain ja kauhakone. Melutasoksi 10 metrin päässä on
arvioitu 50 dB.
Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat
Pajamäen asuinalueella 800 m päässä toiminnasta. Hakija ei esitä erityisiä
meluntorjuntatoimenpiteitä, mutta tarvittaessa murskaustoiminnasta
tiedotetaan ja melutilannetta seurataan mittaamalla.
Tarkastukset ja muu lupatilanne
Alueelle ei ole tehty tarkastusta meluilmoituksen johdosta.
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Ilmoituksen johdosta on kuulutettu Kouvolan kaupungin internetsivuilla 25.8.–
8.9.2020. Kuulutusaikana ilmoituksesta ei saapunut muistutuksia eikä sen
johdosta ole pyydetty lausuntoja.
Päätöksen perustelu
Määräys 1. Toiminta on tilapäistä ja se ajoittuu pääasiassa päiväaikaan.
Tehdasalueella on jatkuvasti muutakin toimintaa, joten on katsottu, että myös
lauantaisin voidaan työskennellä. Vastaavia aikarajoja on noudatettu
aiemmissa tehdasalueen murskauksissa, eikä näistä ole tullut valituksia.
Kirjanpito toiminta-ajoista on kuitenkin tärkeä esim. mahdollisten valitusten
varalta.
Määräys 2. Melu- tai tärinämittaukset voivat olla tarpeen mahdollisissa
valitustapauksissa. Pölyn leviämistä voidaan estää pölyä keräävillä laitteistoilla
ja/tai käyttämällä tarvittaessa kastelua apuna.
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Muut määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen sekä terveys- tai muun
haitan ehkäisemiseksi. Toiminnan ei katsota vaikuttavan oleellisesti yksityisiin
tai yleisiin etuihin.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
VNp (993/1992) melutason ohjearvoista
Ympäristöministeriön moniste 88/2002; Louhinnan, kivenmurskauksen ja asfalttiaseman ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset, Työryhmän mietintö
Päätös

Ympäristötarkastaja on käsitellyt ilmoituksen. Ilmoituksen johdosta annetaan
ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös, josta kuulutetaan Kouvolan
kaupungin internetsivuilla. Toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti
noudattaen kuitenkin lisäksi seuraavia määräyksiä:
1.

Toiminnassa tulee noudattaa ilmoituksessa esitettyjä aikarajoja, joten
murskausta saa tehdä ma-pe klo 7.00-20.00 sekä tarvittaessa la klo
8.00-16.00.
Toiminta-ajoista on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä
esitettävä valvovalle viranomaiselle.

2.

Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, ettei lähialueen asukkaille tai
kiinteistöille aiheudu toiminnasta melu-, tärinä- tai pölyhaittaa.
Tarvittaessa on tehtävä melumittauksia.

3.

Polttoaineiden, öljyjen ym. vaarallisten aineiden vuodot maaperään on
estettävä. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee
käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden tai öljyjen pääsyn maaperään.

4.

Toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy
mahdollisimman vähän ja ne lajitellaan asianmukaisesti ja ettei niistä
aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään muista jätteistä ja niiden
keräysväline on sijoitettava lukittuun, katettuun ja alaosastaan
tiiviiseen, reuna-korokkeella varustettuun tilaan.

Maksu
Asian käsittelystä peritään Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 § 50 hyväksymän taksan mukaisesti 210 €.
Päätösvallan peruste

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 30 §:n 1 momentin mukainen
toimielimen päätösvallan siirtäminen viranhaltijalle. Rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätös 6.3.2019 § 23.

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja, Marleena Naukkarinen, puh. 020 6158016,
marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi
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Marleena Naukkarinen
Ympäristötarkastaja
*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. ***
Jakelu

UPM Kymmene Oyj
Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kouvola
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

VALITUSOSOITUS (YSL:n mukaiset asiat)
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä
perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
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Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö,
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 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.
Valitusaika päättyy 22.10.2020
Päätöksen nähtäville asettaminen
Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 15.9.2020
Päätöksen toimittaminen asianosaiselle
Päätöksen lähettämispäivä: 15.9.2020
Päätös on lähetetty kirjeellä seuraavasti:
UPM Kymmene Oyj
Päätös on lähetetty sähköpostilla seuraavasti:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kouvola
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL
204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmään on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa
1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on 260
euroa. Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

