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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta 
tilapäisestä toiminnasta / Rakenne-Kylänpää Oy 
 
Selostus/esittely Hakija 

 
Rakenne-Kylänpää Oy 
Keskuskatu 26 
23100 Mynämäki 
 
Aiheuttamispaikka 
 
Rymättyläntie, Naantali, kiinteistötunnus 529-122-4-5 (osoite Aurinkotuuli 
4). 
 
Toiminnan sijainti on esitetty meluilmoituksen liitteenä olevassa kartassa. 
Kyseessä on perhetalon työmaa. 
 
Asian vireilletulo 
 
Rakenne-Kylänpää Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukainen ilmoitus 
melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on toimitettu 
Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 13.1.2022. 
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset 
 
Naantalin kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt kiinteistölle 
rakennusluvan.  
 
Toiminta kiinteistöllä 
 
Ilmoituksen mukainen työ liittyy rakennusluvan mukaiseen rakentamiseen. 
Kiinteistöllä suoritetaan rakennusluvalla louhitun kiviaineksen murskausta. 
Tuotettu murske hyödynnetään rakennuksen ja piha-alueen täytöissä. Muu 
työmaan toiminnasta erityistä melua aiheuttava toiminta on ollut paalutus. 
 
Toiminta-ajat 
 
Toiminnan aloittamispäiväksi on ilmoitettu 20.12.2021 ja päättymispäiväksi 
20.6.2023. Päivittäiset toiminta-ajat ovat ilmoituksen mukaan 
maanantaista-perjantaihin klo 7.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-16.00. 
14.1.2022 toimitetun tiedon mukaan melua aiheuttavia töitä ei ole tarkoitus 
tehdä lauantaisin. 
 
Murskauksen kokonaiskesto on meluilmoituksen mukaan 10 työpäivää. 
Työn kokonaiskestoarvo on sittemmin muuttunut kestäen noin kaksi 
viikkoa kauemmin. Kiviaines on louhittu kiinteistöltä viikkojen 46-49/2021 
aikana. 
 
Melupäästöt 
 
Melupäästöjä aiheuttavia koneita ja laitteita ovat ilmoituksen mukaan 
kivenmurskain (Metso LT105) ja paalutuskone. Murskattavan kiviaineksen 
määrä on 6000 tonnia ja murskaimen kapasiteetti 700-1200 tonnia 
päivässä. Melutasoksi 10 metrin päässä on ilmoitettu 60 dB(A). 
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Lähimmät häiriintyvät kohteet ympäristössä ovat Ylitien kiinteistöt, joille 
työmaasta on 20.12.2021 jaettu tiedote talokohtaisesti.  
Toiminnanharjoittaja on arvioinut toiminnan vaikutuksen häiriintyvien 
kohteiden melutasoon vähäiseksi. 
 
Meluilmoituksen liitteenä on esitetty lähikiinteistöille jaettu tiedote. 
 
Melun ja pölyn torjuntatoimet ja toiminnan seuranta 
 
Ilmoituksen mukaan melua torjutaan työskentelyajoilla. Melutilanteen 
osalta ei ole seurantaa. Pölyä torjutaan tarvittaessa kastelulla. 
 
Asian käsittely 
 
Alueelle on 13.1.2022 tehty tarkastus. Toiminnasta on pyydetty 
toiminnanharjoittajalta kirjallinen selvitys, jonka toiminnanharjoittaja on 
toimittanut 13.1.2022. Selvityksen ja puhelinkeskustelumuistion mukaisesti 
murskausta on tehty kiinteistöllä 3.1.-13.1.2022 ma-pe klo 7-17. 
Murskauksesta on jäljellä noin puolet eli noin kaksi viikkoa. Paalutustyöt 
alkoivat 13.12.2021 ja toiminta oli katkolla 24.12.2021-1.1.2022. 
Paalutusta on tehty ma-pe klo 7-17. Lauantaisin ei ole ollut toimintaa. 
Paalutustyön pitäisi valmistua viikolla 2/2022. Meluilmoituksen toiminnan 
kesto koskee koko hankkeen kestoa, mutta varsinaista melua aiheuttavaa 
toimintaa ovat murskaus ja paalutus, joiden kesto on lyhytaikaista ja 
päättyy lähiviikkoina. Muutoin työmaalla tulee liikkumaan kaivinkoneita. 
 
Toiminnanharjoittaja on 13.1.2022 saattanut asiaa koskevan 
meluilmoituksen virallisesti vireille ympäristönsuojeluviranomaisessa. 
Meluilmoitukseen on pyydetty lisätietoja, jotka on toimittettu 14.1.2022. 
Lisätiedot on huomioitu edellä toiminnan kuvauksessa. 
 
 

Päätös Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus hyväksytään. Toimintaa 
on harjoitettava meluilmoituksen sekä jäljempänä esitettyjen määräysten 
mukaisesti. 
 
Määräykset: 
 
1. Päätöksen voimassaolo: 17.1.2022-20.6.2023, poislukien viralliset 
pyhäpäivät (pääsiäisen ja joulun pyhäpäivät, helatorstai, itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vapun päivä) sekä joulu- ja juhannusaatto. 
 
2. Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia päivittäisiä toiminta-aikoja: 
Murskaustoimintaa saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-
17.00 välisenä aikana. Paalutuksen osalta tulee noudattaa kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksiä. Paalutuksen kestäessä mahdollisesti yli 
neljä viikkoa, voidaan työtä jatkaa tämän jälkeen arkisin maanantaista 
perjantaihin klo 7.00-17.00.  
 
Rakennustyömaan aikaiset muut erityisen häiritsevää melua aiheuttavat 
työt tulee ajoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 väliseen 
aikaan. Tarvittaessa yksittäisinä päivinä ja erityisestä syystä voidaan 
melua aiheuttavaa työtä tehdä klo 20.00 asti. Valitustapauksissa 
ympäristönsuojelun viranhaltija voi pyytää esittämään perustelut 
pidempään tehdylle työlle ja tarvittaessa rajoittaa jatkossa työaikaa. 
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Ympäristöön häiritsevää melua aiheuttavia töitä ei saa tehdä lauantaisin. 
 
3. Kiinteistöllä saa murskata vain sieltä louhittua kiviainesta. 
Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa murskauspäivistä ja päivittäisistä 
toiminta-ajoista. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä 
valvontaviranomaiselle. 
 
4. Toiminnasta aiheutuvan melun määrää tulee pyrkiä minimoimaan koko 
toiminnan aikana ja huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. 
 
5. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa siten, että alueen 
yhteismelu ei ylitä melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston 
päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä 
kohteissa. 
 
Tarvittaessa, esimerkiksi valitustapauksissa, tulee toiminnanharjoittajan 
varautua melutason mittaamiseen ja ryhtyä tarvittaviin 
meluntorjuntatoimenpiteisiin tarpeen niin vaatiessa sekä tarvittaessa 
keskeyttää toiminta, kunnes meluntorjuntatoimenpiteet ovat riittävät. 
Melutason häiritsevyyttä arvioidaan vertaamalla mittaustuloksia 
Valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason ohjearvoista. 
 
6. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on estettävä. Mikäli häiritsevää 
pölyämistä esiintyy, on pölyävä toiminta keskeytettävä ja ryhdyttävä 
välittömästi toimenpiteisiin pölyämisen torjumiseksi. Mikäli sääolosuhteista 
johtuen pölyntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan murskauksen aikana, tulee 
murskausajankohtaa siirtää. 
 
7. Toiminnassa tarvittavien polttoaineiden tai muiden ympäristölle 
vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti 
muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että niiden 
joutuminen maaperään tai muualle ympäristöön estyy. Alueelle on 
varattava riittävästi imeytysmateriaalia ja torjuntavälineitä. 
 
Murskauslaitteiston ja mahdollisten muiden alueella tarvittavien koneiden 
tankkaus tulee tapahtua imeytysmaton tai muun vastaavan tiiviin alustan 
päällä, jolta mahdolliset polttoainevalumat ovat helposti kerättävissä pois. 
 
Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä 
ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle sekä Naantalin kaupungin 
ympäristönsuojeluun ja ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen 
estämiseksi. 
 
8. Naantalin kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa 
antaa melun- ja pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä työn aikana, mikäli 
toiminnasta aiheutuu haittaa. 
 
Perustelut: 
 
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti tehtävässä päätöksessä on 
annettava tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten 
velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa 
tarpeelliset määräykset toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta. 
 
Murskaustoiminta ja mahdollisesti neljän viikon jälkeen jatkuva paalutus on 



Naantalin kaupunki Viranhaltijan päätös 4 
      
  42/11.03.01/2022 
Ympäristönsuojelutarkastaja 14.01.2022 Nro 2/2022 

 

 

päätöksessä määrätty loppumaan klo 17.00 lähialueelle mahdollisesti 
aiheutuvan häiriön kohtuullistamiseksi. Naantalin kaupungin 
ympäristönsuojelumääräysten mukaan räjäytystyötä ja lyöntipaalutusta 
voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 välisenä 
aikana. Mikäli työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa tai työtä tehdää 
muuna ajankohtana, tulee asiasta toimittaa meluilmoitus. Muut 
rakentamistyönaikaset toiminnot on mahdollisen lähistölle aiheutuvan 
meluhaittahäiriön kohtuullistamiseksi ohjattu arkipäiviin klo 7.00-18.00 
väliseen aikaan. 
 
Murskaustoiminnan osalta yli 49 päivää kestävä toiminta on 
ympäristöluvanvaraista. Toiminnanharjoittajan ilmoittaman murskattavan 
louhemäärän ja murskauksen kestojan perusteella toiminta alittaa 
ympäristöluparajan. 
 
Toiminnanharjoittaja on tiedottanut työstä ja sen kestosta lähikiinteistöjä. 
 
Mikäli toiminnasta koetaan aiheutuvan erityisen häiritsevää melua, on 
toiminnanharjoittajan todettava melutaso mittauksin ja ryhdyttävä 
välittömästi mahdollisiin meluntorjuntatoimenpiteisiin melutilanteen 
kohtuullistamiseksi. Melutason häiritsevyyttä arvioidaan vertaamalla 
mittaustuloksia Valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason 
ohjearvoista (Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18 §). 
 
Melun lisäksi on tärkeä torjua myös työmaasta aiheutuvaa pölyämistä. 
 
Mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisia määräyksiä 
työn aikana perustuu siihen, että toiminnan aiheuttamaa melutilanteen 
muutosta ja melun- ja pölyntorjuntatoimien riittävyyttä ei voida täysin 
arvioida ennen kuin työ on käynnissä. Toiminnasta ei saa aiheutua 
maaperän pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista. 
 
Ympäristönsuojelulain mukaan toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa 
aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty tätä lyhyempi aika. 
Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan 
aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Meluilmoitus on 
toimitettu virallisesti vireille ympäristönsuojeluviranomaisessa 13.1.2022. 
Tässä päätöksessä on annettu lupa aloittaa toiminta 17.1.2022. 
 
Päätöksen täytäntöönpano: 
 
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 
(YSL 200 §). 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 118, 121, 122, 190, 200, 202, 205   
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 26 
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kaupunginvaltuusto 
11.4.2012 § 20) § 18, 19 
 
Päätös annetaan 17.1.2022. 
 
Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus ja päätös Naantalin 
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kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi . 
 
Käsittelymaksu: 
 
Käsittelymaksu on 445 euroa. 
 
Perustelut: Päätöksestä peritään Naantalin kaupunginhallituksen 
4.10.2021 § 393 vahvistaman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan 3 §:n mukainen kertaluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen 
käsittelymaksu (YSL 118-120 §), joka tilapäisestä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toiminnasta (suppea) on 445 euroa 
 
 

Ratkaisuvalta Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi (Ympäristö- ja 
rakennuslautakunta 22.9.2021 § 79) 
 
 

Allekirjoitus 
 

Tiina Kemppi 
Ympäristönsuojelutarkastaja 
 

 Tämä asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti. Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi varmistaa Naantalin kaupungin kirjaamosta. 

 
 
Tiedoksianto 
 
Rakenne-Kylänpää Oy  
Naantalin kaupunki, Tilalaitos  
Varsinais-Suomen ELY-keskus  

 
Päätöspöytäkirjan ote on lähetetty sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti 17.1.2022. 
 
Päätös on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 17.1.2022. 
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Muutoksenhakuohje 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
 
Muutoksenhakuviranomainen 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, puhelinvaihde 010 36 42611, telekopio 010 36 42760  
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valitusaika 
 
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
päätöksen antamispäivästä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä 
päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 23.2.2022.Valitusaikaa laskettaessa 
päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
 
Valituskirjelmän sisältö 
 
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 

- valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa, 

- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä 
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
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. 
 
Valituskirjelmän liitteet 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle, 
- asiamiehen valtakirja. 

 
Valituskirjelmän toimittaminen perille 
 
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi myös 
omalla vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on toimitettava perille 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Postiin 
valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
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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. 


