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VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

 
 
Ympäristötarkastaja 28.11.2022   § 16/2022 
   00301103012022 
 
 

Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 
TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 

 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Puutavaran haketus 21.11.2022-

31.5.2023, Virasoja, Imatran Lämpö Oy, Imatra) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä Imatran Lämpö Oy 
 Kuusirinne 30 
 55800 Imatra 
 Yhteyshenkilö: 
 Tuomas Litmanen, p. 020 617 4813 
  
Tapahtuma Puutavaran (energiapuun) haketus ja murskaus 21.11.2022 - 

31.5.2023 biolämpölaitoksen piha-alueella osoitteessa Karjalantie 
26, 55800 Imatra, sekä erillisellä energiapuukentällä osoitteessa 
Johdinkuja 1. 

 
 Ilmoittajan mukaan toiminnan aiheuttama melutaso on 10 metrin 

päässä 89 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Lähimmät asuintalot Virasojan asuinalueella toimintapaikkojen 

pohjoispuolella noin 300 metrin päässä. 
 
Meluntorjunta- Melun leviämistä estetään energiapuu- ja hakekasojen sijoittelulla   
suunnitelma sekä energiapuuterminaalin pohjoisreunalla rakennetulla 

betonimuurilla. Lisäksi meluhaittaa vähennetään rajoittamalla 
haketuksen ja murskauksen toiminta-ajat arkipäiviin klo 7 - 18 
väliselle ajalla. 

 
 Tulevasta toiminnasta tiedotetaan lähialueen asukkaille etukäteen 

paikallislehden ja sosiaalisen median välityksellä. 
 
 Melutilannetta seurataan aistinvaraisesti. 
  
Asukkaiden Ilmoituksesta on kuulutettu ja se on ollut nähtävillä Imatran  
kuuleminen kaupungin ja Imatran seudun ympäristötoimen verkkosivuilla 21. – 

28.11.2022. Lisäksi siitä on ilmoitettu Uutisvuoksi-lehdessä 
24.11.2022. 

 
 Ilmoituksesta ei tehty muistutuksia. 
 
Ilmoituksen tekijän Keskustelu 28.11.2022 Tuomas Litmanen / Arto Ahonen.  
kuuleminen Keskustelussa todettiin seuraavaa: 
 - Haketus ja murskaustoimintaa on pääasiassa 2–5 päivää viikossa 



keskittyen joulukuun ja maaliskuun välille. Käytännössä piha-alueella 
haketetaan useammin, kun taas terminaalin puolelle tulee isompi 
kone ja hakettaa suuremman erän kerralla. 

 - Terminaalilla saattaa olla parinkin viikon jaksoja, kun haketusta ei 
tapahdu, mutta mahdollisuus lähes päivittäiseen haketukseen olisi 
kuitenkin syytä olla. 

 - Haketus- ja murskaustoimintaa on tarkoitus harjoittaa ilmoitetuissa 
paikoissa jatkossa pysyvästi. Tätä varten Imatran Lämpö Oy on 
hakemassa biolämpölaitoksen ympäristölupaan muutosta, joka 
mahdollistaisi tämän toiminnan. 

  
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä: 
  
Määräykset 1. Töitä voidaan tehdä ilmoitettuna ajanjaksona 21.11. - 31.5.2023 

arkipäivisin klo 7 - 18 välisenä aikana. 
 
  2. Työt tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 

vähän meluhaittaa ympäristölle. Hake- ja energiapuukasat tulee 
mahdollisuuksien mukaan sijoittaa haketus/murskauspaikkojen ja 
lähimpien asuintalojen väliin. 

 
 3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata aistinvaraisesti ja 

tarvittaessa myös mittaamalla. Mikäli melutasojen seuranta osoittaa 
toiminnasta aiheutuvan ennalta arvioitua suurempaa meluhaittaa, 
voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa meluhaittaa vähentäviin 
toimenpiteisiin, kuten esim. toiminta-aikojen supistamiseen. 

 
  4. Töistä on tiedotettava lähialueen asukkaille etukäteen. 

Tiedotuksesta on käytävä ilmi mistä työstä on kyse, työn kesto, 
päivittäinen toiminta-aika sekä toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön 
yhteystiedot. 

 
  Tiedottamiseen voidaan käyttää Imatran Lämpö Oy:n ja Imatran 

kaupungin somekanavia sekä verkkosivuja. Tulevasta työstä tulee 
tiedottaa lisäksi myös paikallislehdessä. 

 
Päätöksen Ilmoitetulla tavalla ja annettuja määräyksiä noudattamalla 
perustelut toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa 

kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaille. 
 
 Määräysten perustelut 
 
 Määräys 1. Toiminta-aikoja rajoittamalla vähennetään lähialueen 

asukkaiden kokemaa meluhaittaa. Haitallisimmaksi koetaan iltaisin 
ja viikonloppuisin melua aiheuttava toiminta. 

 
 Määräys 2. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. Toiminnasta ei 

saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Oikein sijoitetuilla tuote- ja 
varastokasoilla pystytään tehokkaasti vaimentamaan melun 
leviämistä. 

 
  Määräys 3. Meluhaitan arvioimiseksi tulee työn meluvaikutusta 

seurata. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä 
meluhaittaa vähentäviin toimenpiteisiin. 

 



  Määräys 4. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 
häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
yhteyshenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 

  
Päätöksestä perittävä 
maksu Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 

ympäristöviranomaisen taksan mukaisesti 275,00 euroa. 
 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 29.11.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 

Imatran kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
6.12.2022. 

 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet Terveydensuojelulaki (763/1994) 
 
  
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 

hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
 
  
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä  
 
 
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta 



 

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 
      VALITUSOSOITUS          VALITUSOSOITUS 

  
Ympäristötarkastaja  28.11.2022  § 16/2022   

 
Valitus- 
viranomainen 

 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/. Valituksen voi toimittaa 
vaihtoehtoisesti myös sähköpostitse osoitteeseen: vaasa.hao@oikeus.fi, tai postitse 
osoitteeseen:    

VAASAN HALLINTO-OIKEUS  

PL 204 

65101 VAASA 

 

Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisen lain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 5.1.2023 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen verkkosivulla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen 
päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 

 
Valitus ja sen 
liitteet  

 
 Valituksessa on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valitukseen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa 
vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  

 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    

 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 

 

 

 
Asianosainen 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Luovutettu asianosaiselle 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 

 
Asianosainen 
 

   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 

  
 Muulla tavoin, miten      28.11.2022 sähköpostitse: tuomas.litmanen@imatra.fi 

                                                

Liitetään päätökseen 

 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/
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IMATRAN KAUPUNKI 
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55100 IMATRA 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 


 
 
Ympäristötarkastaja 28.11.2022   § 16/2022 
   00301103012022 
 
 


Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 
TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 


 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Puutavaran haketus 21.11.2022-


31.5.2023, Virasoja, Imatran Lämpö Oy, Imatra) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä Imatran Lämpö Oy 
 Kuusirinne 30 
 55800 Imatra 
 Yhteyshenkilö: 
 Tuomas Litmanen, p. 020 617 4813 
  
Tapahtuma Puutavaran (energiapuun) haketus ja murskaus 21.11.2022 - 


31.5.2023 biolämpölaitoksen piha-alueella osoitteessa Karjalantie 
26, 55800 Imatra, sekä erillisellä energiapuukentällä osoitteessa 
Johdinkuja 1. 


 
 Ilmoittajan mukaan toiminnan aiheuttama melutaso on 10 metrin 


päässä 89 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Lähimmät asuintalot Virasojan asuinalueella toimintapaikkojen 


pohjoispuolella noin 300 metrin päässä. 
 
Meluntorjunta- Melun leviämistä estetään energiapuu- ja hakekasojen sijoittelulla   
suunnitelma sekä energiapuuterminaalin pohjoisreunalla rakennetulla 


betonimuurilla. Lisäksi meluhaittaa vähennetään rajoittamalla 
haketuksen ja murskauksen toiminta-ajat arkipäiviin klo 7 - 18 
väliselle ajalla. 


 
 Tulevasta toiminnasta tiedotetaan lähialueen asukkaille etukäteen 


paikallislehden ja sosiaalisen median välityksellä. 
 
 Melutilannetta seurataan aistinvaraisesti. 
  
Asukkaiden Ilmoituksesta on kuulutettu ja se on ollut nähtävillä Imatran  
kuuleminen kaupungin ja Imatran seudun ympäristötoimen verkkosivuilla 21. – 


28.11.2022. Lisäksi siitä on ilmoitettu Uutisvuoksi-lehdessä 
24.11.2022. 


 
 Ilmoituksesta ei tehty muistutuksia. 
 
Ilmoituksen tekijän Keskustelu 28.11.2022 Tuomas Litmanen / Arto Ahonen.  
kuuleminen Keskustelussa todettiin seuraavaa: 
 - Haketus ja murskaustoimintaa on pääasiassa 2–5 päivää viikossa 







keskittyen joulukuun ja maaliskuun välille. Käytännössä piha-alueella 
haketetaan useammin, kun taas terminaalin puolelle tulee isompi 
kone ja hakettaa suuremman erän kerralla. 


 - Terminaalilla saattaa olla parinkin viikon jaksoja, kun haketusta ei 
tapahdu, mutta mahdollisuus lähes päivittäiseen haketukseen olisi 
kuitenkin syytä olla. 


 - Haketus- ja murskaustoimintaa on tarkoitus harjoittaa ilmoitetuissa 
paikoissa jatkossa pysyvästi. Tätä varten Imatran Lämpö Oy on 
hakemassa biolämpölaitoksen ympäristölupaan muutosta, joka 
mahdollistaisi tämän toiminnan. 


  
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä: 
  
Määräykset 1. Töitä voidaan tehdä ilmoitettuna ajanjaksona 21.11. - 31.5.2023 


arkipäivisin klo 7 - 18 välisenä aikana. 
 
  2. Työt tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 


vähän meluhaittaa ympäristölle. Hake- ja energiapuukasat tulee 
mahdollisuuksien mukaan sijoittaa haketus/murskauspaikkojen ja 
lähimpien asuintalojen väliin. 


 
 3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata aistinvaraisesti ja 


tarvittaessa myös mittaamalla. Mikäli melutasojen seuranta osoittaa 
toiminnasta aiheutuvan ennalta arvioitua suurempaa meluhaittaa, 
voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa meluhaittaa vähentäviin 
toimenpiteisiin, kuten esim. toiminta-aikojen supistamiseen. 


 
  4. Töistä on tiedotettava lähialueen asukkaille etukäteen. 


Tiedotuksesta on käytävä ilmi mistä työstä on kyse, työn kesto, 
päivittäinen toiminta-aika sekä toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön 
yhteystiedot. 


 
  Tiedottamiseen voidaan käyttää Imatran Lämpö Oy:n ja Imatran 


kaupungin somekanavia sekä verkkosivuja. Tulevasta työstä tulee 
tiedottaa lisäksi myös paikallislehdessä. 


 
Päätöksen Ilmoitetulla tavalla ja annettuja määräyksiä noudattamalla 
perustelut toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa 


kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaille. 
 
 Määräysten perustelut 
 
 Määräys 1. Toiminta-aikoja rajoittamalla vähennetään lähialueen 


asukkaiden kokemaa meluhaittaa. Haitallisimmaksi koetaan iltaisin 
ja viikonloppuisin melua aiheuttava toiminta. 


 
 Määräys 2. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. Toiminnasta ei 


saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Oikein sijoitetuilla tuote- ja 
varastokasoilla pystytään tehokkaasti vaimentamaan melun 
leviämistä. 


 
  Määräys 3. Meluhaitan arvioimiseksi tulee työn meluvaikutusta 


seurata. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä 
meluhaittaa vähentäviin toimenpiteisiin. 


 







  Määräys 4. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 
häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
yhteyshenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 


  
Päätöksestä perittävä 
maksu Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 


ympäristöviranomaisen taksan mukaisesti 275,00 euroa. 
 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 29.11.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 


Imatran kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
6.12.2022. 


 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet Terveydensuojelulaki (763/1994) 
 
  
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 


hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
 
  
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä  
 
 
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta 







 


YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 
      VALITUSOSOITUS          VALITUSOSOITUS 


  
Ympäristötarkastaja  28.11.2022  § 16/2022   


 
Valitus- 
viranomainen 


 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 


Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/. Valituksen voi toimittaa 
vaihtoehtoisesti myös sähköpostitse osoitteeseen: vaasa.hao@oikeus.fi, tai postitse 
osoitteeseen:    


VAASAN HALLINTO-OIKEUS  


PL 204 


65101 VAASA 


 


Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisen lain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 5.1.2023 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen verkkosivulla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen 
päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 


 
Valitus ja sen 
liitteet  


 
 Valituksessa on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valitukseen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa 
vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 


 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  


 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    


 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 


 


 


 
Asianosainen 
 
 


 
 
 
 
 


 
 Luovutettu asianosaiselle 


Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 


 
Asianosainen 
 


   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 


  
 Muulla tavoin, miten      28.11.2022 sähköpostitse: tuomas.litmanen@imatra.fi 


                                                


Liitetään päätökseen 


 
 



https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/
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