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Päätös annettu julkipanon jälkeen
Antopäivä 30.1.2019

Päätös Millog Oy:n meluilmoitukseen, kenttätykkien toimintakoeammunnat 2019
Selostus asiasta

Millog Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus (saap.
20.12.2018) koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa.
KUVAUS TOIMINNASTA
Millog Oy, Lievestuoreen toimipiste, suorittaa kenttätykkien toimintakoeammuntaa vuonna 2019 viikoilla 10, 19, 24, 36, 45 ja 50, yhteensä 5-8
laukausta/viikko. Koeammunnat tehdään ma-pe klo 07.00-16.00 välisenä
aikana. Toiminta sijoittuu Lievestuoreen kylään kiinteistölle
410-407-12-321. Alue ei sijaitse pohjavesialueella.
Hakemuksen mukaan 110 dB:n melualueen sisäpuolelle ei sijoitu vakituista tai tilapäisessä käytössä olevaa siviiliasutusta. Ampumapaikalla on
suoritettu melumittaukset vuonna 1997 ja 2003. Vuoden 2003 melumittausten perusteella on määritelty melualue, joka perustuu Puolustusvoimien ohjeeseen "Raskaiden aseiden ja räjähteiden aiheuttaman ympäristömelun arviointi." Melualue ulottuu Lievestuoreen järven eteläpuolisille
ranta-alueille ja se on sisällytetty Keski-Suomen maakuntakaavaan.
Toimintakokeiden ampumaviikot ilmoitetaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Melun vaikutusalue vaihtelee sääolosuhteiden mukaan (tuuli, pilvisyys, ym.) Ammunnasta aiheutuvia meluhaittoja pyritään vähentämään
toteuttamalla ammuntoja mahdollisimman vähän kesäaikaan. Ammuntoja
suoritetaan ainoastaan päiväaikaan normaalityöajan puitteissa klo 07.00
ja 16.00 välisenä aikana. Ampumamelun seurauksena tulleita valituksia
seurataan vuosittain.
ASIAN KÄSITTELY
Ilmoituksesta on tiedotettu Laukaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
Laukaan kunnan internet-sivuilla 10.-24.1.2019. Asiasta ei ole jätetty
muistutuksia tai mielipiteitä.

Päätös

Ympäristösuunnittelija on tarkastanut Millog Oy:n Lievestuoreen toimipisteen toimittaman ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta ja hyväksyy ilmoituksen ja asettaa toiminnalle seuraavat määräykset:
1) Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että toiminta suoritetaan ilmoituksen mukaisesti ja määräyksiä noudattaen.
2) Toiminnanharjoittajan on tiedotettava ampumaviikoista hyvissä ajoin
etukäteen Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Lisäksi ampuma-ajoista on erikseen tiedotettava lähikiinteistöjen asukkaille junaradan pohjoispuolella.
Tiedotteissa on oltava toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot.
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3) Mahdollisista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista tilanteista
(poislukien ilmoitettu melu) tulee välittömästä ilmoittaa pelastusviranomaisille ja Laukaan ympäristövalvontaan ja ryhdyttävä välittömiin toimiin
mahdollisen vahingon leviämisen estämiseksi.
4) Toimintakoeammunnat tulee toiminnan luonne huomioiden järjestää
siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille.
PERUSTELUT
Ottaen huomioon ilmoituksessa annetut tiedot, toiminnan luonne ja tilapäisyys, annetut määräykset sekä se, että toiminnasta ei ole jätetty ympäristövalvontaan muistutuksia tai valituksia, voidaan toiminta suorittaa ilmoituksen ja annettujen määräysten mukaisesti.
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille (määräykset 1-4). Määräyksellä 1 huolehditaan siitä, että toiminta
suoritetaan ilmoituksen mukaisesti. Määräyksellä 2 huolehditaan toiminnan tiedottamisesta alueen asukkaille. Määräyksellä 3 varmistetaan, että
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta ilmoitetaan
viranomaisille ja tarvittaviin torjuntatoimiin ryhdytään välittömästi mahdollisen ympäristöhaitan minimoimiseksi. Määräyksellä 4 pyritään siihen,
että toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähialueen
asukkaille ja he pystyvät etukäteen varautumaan toiminnasta syntyvään
meluun.
Suoritemaksu ilmoituksen käsittelystä on 210 euroa.
Maksu määräytyy Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti. Lisäksi peritään mahdolliset ilmoituksen vireilletulon
kuuluttamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
Perustelut (lain, asetuksen tai Sovelletut oikeusohjeet:
kunnallisen säännön kohdat, Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta § 7
Lupalautakunnan päätös toimivallan siirrosta 18.4.2018 § 21
määräykset ja sopimukset)
Ympäristönsuojelulaki §:t 22, 118, 121, 122, 190, 191
Ympäristönsuojeluasetus §:t 24, 26
Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (kv 5.12.2016 § 42)

Allekirjoitus
Anne Yli-Olli
Ympäristösuunnittelija
Valitusosoitus

Päätöksen antaminen
Päätöksestä tiedottaminen

Muutosta tähän päätökseen voi hakea ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 1.3.2019.
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätöksestä tiedotetaan julkipanoilmoituksella Laukaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla.
Päätös
Ilmoituksen tekijä (Millog Oy)
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Tiedoksi
- Keski-Suomen ELY-keskus (sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi)
- lupalautakunta (julkaisu sähköisenä luottamushenkilöiden verkkoapalveluun)

Lisätiedot päätöksestä

ympäristösuunnittelija Anne Yli-Olli, p. 0400 676 940

LIITTEET

Valitusosoitus
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2§
Liite

Valitusviranomainen ja valitusaika
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (30.1.2019) lukien. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen
antopäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on
1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä 5)
asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valituskirjelmän muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituskirjelmässä, joka on osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
VAASAN HALLLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Aukioloaika

Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42611 (vaihde), 029 56 42780 (kirjaamo)
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
ma-pe 8.00 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa.

