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TILAPÄINEN POIKKEAMINEN MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINTA-AIKAA 

KOSKEVASTA MÄÄRÄYKSESTÄ 

 

Sievin kunnan vs. ympäristösihteeri on 26.8.2020 § 4 myöntänyt Risto 

Vilenille ympäristöluvan kiviainesten louhinnalle ja louheen murskaukselle 

Sievin kunnan Sikalan kylässä tilalle Ristola Rn:o 9:63. Päätös on 

lainvoimainen. 

 

Ympäristöluvan lupamääräyksen nro 5 mukaan louhinta, poraus, rikotus ja 

murskaus alueella on sallittu arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 

06.00 – 22.00 välisenä aikana. Eniten melua ja tärinää aiheuttavat 

toiminnot on kohdistettava klo 07.00 – 22.00 väliselle ajalle. Sunnuntaisin ja 

muina yleisinä pyhä- ja juhlapäivinä runsaampaa melua aiheuttavat 

toiminnat alueella on kielletty. 

 

Risto Vilen on jättänyt ympäristösihteerille hakemuksen murskauslaitoksen 

toiminta-aikaa koskevasta tilapäisestä poikkeamisesta siten, että louheen 

murskaus alueella olisi sallittua perjantaihin 5.2.2021 saakka päivittäin klo. 

05.00 – 02.00 välisenä aikana. 

 

Perusteluna hakemukselle on esitetty murskausurakoitsijan (Kamrock Oy) 

tarve tehdä pidempää työpäivää murskausurakoiden aikataulussa pysymisen 

vuoksi. Hakemuksen mukaan toiminta-aikaa koskevasta muutoksesta ei 

pitkien etäisyyksien (1 800 metriä) vuoksi aiheudu kohtuutonta haittaa 

alueen asukkaille. 

 

 

Päätös 

Murskauslaitoksen toiminta-aikaa koskevasta lupamääräyksestä voidaan 

tilapäisesti poiketa hakemuksessa mainitulla tavalla. Päivittäinen toiminta-

aika kiviainesten murskauksen osalta voi olla perjantaihin 5.2.2021 saakka, 

viikonloppu mukaan lukien klo 05.00 – 02.00. Poikkeaminen koskee 

ainoastaan murskauslaitoksen toimintaa, ei porauksia, räjäytyksiä tai 

kiviainesten rikotusta. Näiden toimintojen osalta toiminnassa tulee noudattaa 

ympäristöluvassa annettuja toiminta-aikoja.  

 

Muilta osin murskauksessa tulee noudattaa ympäristöluvassa annettuja 

melun- ja pölyn rajoittamista koskevia lupamääräyksiä. 
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Perustelut 

Poikkeamisen lyhyestä kestosta ja pitkästä suojaetäisyydestä johtuen (lähin 

naapurin asuinrakennus noin 1 800 metriä) poikkeamisesta ei ole katsottu 

aiheutuvan kohtuutonta melu- tai muuta haittaa alueen asukkaille 

  

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea 

ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan 

toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään 

lupahakemuksesta. Pitkästä suojaetäisyydestä sekä poikkeamisen lyhyestä 

kestosta johtuen hakemuksesta ei ole katsottu tarpeelliseksi kuulla alueen 

asukkaita. 

 

Poikkeamiseen on suostuttu, koska kysymys on lyhytaikaisesta ja tilapäisestä 

poikkeamisesta ja se koskee ainoastaan kiviainesten murskausta koskevaa 

lupamääräystä. Kiviainesten murskaustoimintojen äänekkäimmät toiminnot,  

kuten poraus, räjäytys ja ylisuurten kivien rikotus on jätetty poikkeamisluvan 

ulkopuolelle, jolloin niitä koskee ympäristöluvassa annetut toiminta-

aikarajoitukset.   

 

 

Sievissä 28.1.2021 

 

 

  

 Reijo Peltokorpi 

 ympäristösihteeri 

 puh. 044 4883 264 


