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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäistä 
toimintaa koskevan ilmoituksen uudistamisesta / Skanska Talonrakennus Oy

Selostus/esittely Hakija:

Skanska Talonrakennus Oy
Itäinen Rantakatu 60
20810 Turku

Aiheuttamispaikka:

Tullikatu 16-18, Naantali

Asian vireilletulo:

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää 
aiheuttavan tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen uudistamisesta on 
tullut vireille Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
14.3.2022.

Toimintaa koskeva päätös:

Ympäristönsuojelutarkastaja on 14.10.2021 antanut toimintaa koskevan 
ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen melua- ja tärinää 
aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Nro 15/2021. Päätös on voimassa 
30.4.2022 asti. Päätös koskee rakennuksen purkua, maanrakennustöitä, 
kaivannon tuentaa ja mahdollisesti pienimuotoista louhintaa. Melua 
aiheuttavia koneita ja laitteita ovat kaivinkoneet 1-3 kpl purkutöissä ja 
maanrakennustöissä, kuorma-autot 1-3 kpl purkutöissä ja 
maanrakennustöissä sekä paalutuskone teräspaalutus. Melutasoksi 10 
metrin päässä on ilmoitettu 85-100 dB(A).

Hakijan ilmoittama muutos aiemmin toimitettuun ilmoitukseen:

Hakija on ilmoittanut, että aiemmin käsitellyn melupäätöksen mukaisia 
toimintoja ei ole vielä aloitettu. Aiemmin annettuun päätökseen haetaan 
lisäaikaa siten, että toukokuussa päästäisiin aloittamaan mahdollisesti 
purkutöillä ja melupäätöksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2022 asti, 
jolloin kaikki isoimmat meluavat työt pitäisi olla valmiina. Ilmoituksen 
liitteenä on toimitettu suunnitelma aikataulusta. Muita muutoksia 
viranhaltijapäätökseen, Nro 15/2021, annettu 14.10.2021, ei ole haettu.

Viranhaltijapäätös Nro 15/2021, annettu 14.10.2021 on tämän päätöksen 
liitteenä.

  
Päätös Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen muutosilmoitus hyväksytään 

seuraavasti:

Ympäristönsuojelutarkastajan viranhaltijapäätöksen Nro 15/2021, annettu 
14.10.2021, voimassaoloaikaa koskevaa määräystä muutetaan jatkumaan 
seuraavasti (muutos kursivoituna):

- Päätöksen voimassaolo: 20.10.2021-31.12.2022
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Päätöksen päivittäisiä toiminta-aikoja koskevaa määräystä muutetaan 
kuulumaan seuraavasti (muutokset kursivoituna):

- Melua aiheuttavaa työtä saa tehdä arkisin ma-pe klo 7.00-18.00, pois 
lukien viralliset pyhäpäivät (itsenäisyyspäivä, loppiainen, pääsiäisen 
pyhäpäivät, helatorstai ja tapaninpäivä) sekä jouluaatto ja juhannusaatto. 
Työmaalla käytettäviä koneita voi tarvittaessa, esimerkiksi talviaikaan, 
käynnistää klo 6.30-7.00. Tällöin tulee huolehtia, että varsinaista melua 
aiheuttavaa työmaatoimintaa ei aloiteta ennen klo 7.00. Mikäli koneiden 
käynnistyksistä aiheutuu häiriötä lähinaapurustoon, ympäristönsuojelun 
viranhaltija voi rajoittaa aloitusaikaa.

1.6.-15.8.2022 välisenä aikana työkoneiden käynnistys ennen klo 7.00 on 
kielletty.

Kesäaikana (1.6.-15.8.2022) erityisen häiritsevää melua aiheuttavat 
työvaiheet tulee pyrkiä ajoittamaan klo 8.00-18.00 väliseen aikaan.

Mahdolliset räjäytykset tulee ajoittaa arkisin ma-pe klo 8.00-18.00 väliseen 
aikaan.

Muilta osin tulee noudattaa ympäristönsuojelutarkastajan 
viranhaltijapäätöstä Nro 15/2021, annettu 14.10.2021.

Perustelut:

Aiemmin annetun melupäätöksen mukaista työtä ei ole vielä aloitettu. 
Toiminnalle on annettu jatkoaika hakemuksen mukaisesti.

Toiminnassa tulee huomioida kesäajalle (1.6.-15.8.2021) annettu tiukempi 
rajoitus työmaakoneiden käynnistysten osalta. Kesä- ja lomakauden 
aikana erityisen häiristevää melua aiheuttavat työvaiheet on ohjattu 
alkamaan myöhemmin. Viralliset pyhäpäivät on päivitetty päätöksen 
voimassaoloajan mukaisesti lisäämällä päiviin helatorstai ja tapaninpäivä 
sekä juhannusaatto.

Muilta osin viranhaltijapäätöstä Nro 15/2021, annettu 14.10.2021 ei ole 
muutettu.

Päätöksen täytäntöönpano:

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 118, 122, 190, 200, 205 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) § 26
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kvalt 11.4.2014) § 19

Päätös annetaan 25.3.2021.

Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus ja päätös Naantalin 
kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi 

Käsittelymaksu on 222,5 euroa. 
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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, huomioiden taksan 5.2 
§:n mukainen ilmoituksen uudistamista koskeva alennettu maksu.

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

Skanska Talonrakennus Oy
Varsinais-Suomen Ely-keskus

Päätöspöytäkirjan ote on lähetetty sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti 25.3.2022.

Päätös on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 25.3.2022.
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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 2.5.2022.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 

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


