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Asian vireilletulo:

Muutos melua ja tärinää aiheuttavaan tilapäisen toiminnan ilmoitukseen on tullut vireille
Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 9.11.2020.

Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset:

Ympäristönsuojelutarkastaja on antanut viranhaltijapäätöksen melua- ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta 13.8.2020, Nro 19/2020.

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslaustakunta on 27.5.2020 § 27 myöntänyt
ympäristöluvan Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueelle betoni- ja tiilijätteen,
rengasrouheen ja pilaantumattoman maan käsittelylle ja hyödyntämiselle kahden vuoden
määräajaksi.

Hakijan ilmoittama muutos aiemmin toimitettuun ilmoitukseen ja päätökseen melua ja
tärinää aheuttavasta tilapäisestä toiminnasta:

Hakija on toimittanut muutoksen aiemmin toimitettuun ilmoitukseen lisäämällä siihen muualta
tuotavan louheen ajon. Louhetta tuodaan muualta murskattavaksi Mauste-Sallinen Oy:n
rakennuspaikan louhintatyömaalta. Louhetta tuodaan noin 40 000 tonnia. Muualta tuodusta
louheesta murskattu kiviaines hyödynnetään Perhetalon kaava-alueella kunnallistekniikan
rakentamiseen.

Alueella murskataan vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä kiviainesta yhteensä noin
70 000 tonnia. Muualta tuotavaa louhetta murskataan noin 40 000 tonnia ja paikan päällä
louhittua kiviainesta murskataan noin 30 000 tonnia.

Tähän mennessä alueella on murskattu yhteensä 5919,30 tonnia. Murskauspäiviä on tähän
mennessä ollut 4 kpl. Tulevien murskauspäivien määrä on enintään 45 kpl. Muualta tuotavaa
louhetta murskataan yhteensä noin 25 päivää ja paikan päältä louhittua kiviainesta murskataan
noin 20 päivää.

Murskauslaitoksen kapasiteetti vaihtelee tuotettavan lajikkeen mukaan. Tuotantokapasiteetti
on keskimäärin noin 1500–3000 tonnia työvuorossa. Keskiarvo on 2000 tn.

Toiminta-aikoihin ei haeta muutosta verrattuna toiminnasta aiemmin tehtyyn päätökseen.
Alueella porataan ja murskataan maanantaista perjantaihin klo 7–20. Rikotusta ja räjäytyksiä
tehdään maanantaista perjantaihin klo 8–18. Louhetta ajetaan murskauspaikalle niin pian kuin
mahdollista ja muualta tuotavan louheen murskaus aloitetaan heti kun mahdollista.

Murskauspaikka pysyy samana kuin aiemminkin ja on esitetty alkuperäisen meluilmoituksen



liitteenä olevassa kartassa.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitusta on täydennetty 11.11.2020 toimitetuilla tiedoilla. Ilmoituksen vireilläolosta ei ole
erikseen kuulutettu tai pyydetty lausuntoja.

Päätös Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen muutosilmoitus hyväksytään. Toimintaa on
harjoitettava tämän päätöksen ja viranhaltijapäätöksen Nro 19/2020, annettu 13.8.2020
mukaisesti.

Muutoksen johdosta määräyksiä 1 ja 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset
kursivoituna):

1. Muutettu päätös on voimassa: 13.11.2020-30.11.2021 arkisin maanantaista perjantaihin,
poislukien viralliset pyhäpäivät (joulun pyhäpäivät, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pääsiäisen
pyhäpäivät ja helatorstai) sekä jouluaatto ja juhannusaatto.

3. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa murskauspäivistä sekä muualta tuotavien louheiden
määrästä. Muualta tuotavien louheiden määrä ei saa ylittää yhteensä 40 000 tonnia. Kirjanpito
on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee ilmoittaa etukäteen osoitteeseen
kirjaamo@naantali.fi murskauksen tarkempi ajankohta.

Murskauspäivien määrä kiinteistöllä huomioituna sekä muualta tuotavien louheiden että alueen
louhinnasta muodostuvien louheiden ja alueelta kaivettujen kivilohkareiden murskaus ja
alueella jo murskatut päivät ei saa ylittää yhteensä 49 päivää. Tuotettua mursketta voidaan
hyödyntää ainoastaan kaava-alueen rakentamisen tarpeeseen.

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. Kyseessä on Luonnonmaan
Perhetalon kaava-alueen rakentaminen.

Murskauksen toimintapäivien rajaus perustuu ympäristölupavelvollisuuden rajaan, joka on
yhteensä 49 päivää. Murkauspäivien määrässä tulee huomioida muualta tuotavien louheiden
lisäksi myös alueen rakentamisesta ja kaivuissa, mukaanlukien myös ympäristöluvanvarainen
toiminta, muodostuvien louheiden ja kivilohkareiden murskaus.

Muualta tuotavan louheen määrän rajaus perustuu toiminanharjoittamaan esitykseen
murskeen tarpeesta alueella. Tuotetun murskeen määrä tulee pitää sellaisena, että murske
hyödennetään kokonaisuudessaan kaava-alueen rakentamisessa.

Päätöksellä ei ole muillta osin muutettu viranhaltijapäätöstä Nro 19/2020, annettu 13.8.2020.
Toiminnassa tulee huomioida kesäajalle (15.6.-15.8.2021) annetut tiukemmat toiminta-ajat
murskauksen, porauksen ja rikotuksen osalta.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen
tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin
ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan
aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Päätöksen täytäntöönpano:

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 118, 122, 190, 200, 202, 205
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) §n 26
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kaupunginvaltuusto 11.4.2012 § 20)
§ 18, 19



Päätös annetaan 13.11.2020.

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

Käsittelymaksu:

Käsittelymaksu on 222,5 euroa.

Perustelut: Naantalin kaupunginhallituksen 30.9.2019 § 299 vahvistaman kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukainen kertaluonteista toimintaa koskevan
ilmoituksen käsittelymaksu (YSL 118-120 §) on tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta
toiminnasta (suppea) 445 euroa. Taksan 5.1 §:n mukaan, mikäli asian käsittelyn vaatima
työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50
prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Ratkaisuvalta Naantalin kaupungin hallitonsääntö (Kaupunginvaltuusto 16.3.2020 § 19)

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelutarkastaja     Tiina Kemppi

Pöytäkirja yleisesti
näh tä vä nä Naantalissa   13.11.2020

Jakelu Pvm Pvm
Kirjaamo Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Muutoksenhaku

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://asi oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Muutoksenhakuohje

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituk sella.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista
sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä
päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 21.12.2020.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai
säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
 valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset valit-

ta jalle voidaan toimit taa,
 päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutok sia

sii hen vaaditaan tehtäväksi,
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laati-
ja na on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikun ta. Va littajan,
lail li sen 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

vi ran omai sel le,
 asiamiehen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskir jelmän voi myös
omal la vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjel mä on toimi tettava peril le viimeis-
tään va litusajan viimeisenä päivänä ennen hallin to-oikeuden aukioloajan päättymistä. Postiin vali tus-
kirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä maini tussa ajassa.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oi keu-
den käyn ti mak su on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu tok sen-
ha ki jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä ei-
kä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil-
le pani ja ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


