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Aiheuttamispaikka

Rymättyläntie 235, Perhetalon asemakaava-alue, Luonnonmaa, Naantali

Ilmoituksen mukainen toiminta

Infraroad Oy on toimittanut Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta. Meluilmoitus koskee Rymättyläntien, osoite Rymättyläntie 235, perhetalon
kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista, mihin liittyen myös louhinta tehdään. Louhittava
kiviaines murskataan kiinteistöllä ja murske hyödynnetään alueella. Tiedossa olevien
louhittavien alueiden sijainti ja murskauksen sijoituspaikka on esitetty meluilmoituksen liitteenä
kartalle merkittynä.

Toiminnan kesto ja toiminta-ajat

Meluilmoituksen mukaan toiminta aloitetaan 20.7.2020 ja päättyy 30.11.2021. Ilmoituksen
mukaiset päivittäiset toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 ja lauantaisin
klo 10.00-16.00. Räjäytykset tapahtuvat arkisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana ja lauantaisin
klo 9.00-16.00.

Puhelimitse 4.8.2020 saadun tiedon mukaan toiminnanharjoittaja on ilmoittanut jättävänsä
lauantain pois toimintapäivistä. Murskaus suoritetaan näillä näkymin alkuvuonna, kun louhinnat
on tehty.

Melupäästöt

Melupäästöjä aiheuttavia koneita ja laitteita ovat poravaunu ja murskain sekä maansiirto- ja
kaivinkoneet. Arvioitu louhittavan ja murskattavan kiviaineksen määrä on noin 5000 k-m3tr.
Murskaus tapahtuu tela-alustaisella 1-2 vaihelaitoksella, jonka kapasiteetti on 2000 tn/tv.
Melutaso 10 metrin päässä on noin 80 dB(A).

Ilmoituksen mukaan lähimmät häiriintyvät kiinteistöt sijoittuvat Ylitielle. Toiminnan vaikutus
häiriintyvien kohteiden melutasoon on arvioitu vähäiseksi.

Melun ja pölyn torjuntatoimet ja toiminnan seuranta

Melua torjutaan työskentelyajoilla. Tarvittaessa poravaunu suojataan.

Työstä tiedottaminen tapahtuu talokohtaisesti. Tiedotettavia kiinteistöjä ovat alueen itä- ja
länsipuolella sijaitsevat lähimmät asuinkiinteistöt. Kartta tiedotteen jakelualueista on liitetty
ilmoitukseen.

Hakemuksen käsittely

Infraroad Oy on 15.7.2020 toimittanut Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle



ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta. Hakemusta on täydennetty 28.7.2020 toimitetuilla tiedoilla.

Päätös Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus hyväksytään. Toimintaa on harjoitettava
meluilmoituksen sekä jäljempänä esitettyjen määräysten mukaisesti.

Määräykset:

1. Päätös on voimassa: 13.8.2020-30.11.2021 arkisin maanantaista perjantaihin, poislukien
viralliset pyhäpäivät (joulun pyhäpäivät, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pääsiäisen pyhäpäivät
ja helatorstai) sekä jouluaatto ja juhannusaatto.

2. Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia päivittäisiä toiminta-aikoja:

 mahdollista toimintaan liittyvää rikotusta ja räjäytyksiä saa tehdä arkisin maanantaista
perjantaihin klo 8.00-18.00,

 murskausta, poraamista ja toimintaan liittyvää muuta häiritsevää melua aiheuttavaa
toimintaa saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00.

15.6.-15.8.2021 välisenä aikana murskausta ja poraamista saa tehdä arkisin maanantaista
perjantaihin klo 7.00-17.00 ja rikotusta klo 8.00-17.00.

3. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa murskauspäivistä. Kirjanpito on pyydettäessä
esitettävä valvontaviranomaiselle. Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee
ilmoittaa etukäteen osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi murskauksen tarkempi ajankohta.
Murskauspäivien määrä kiinteistöllä ei saa ylittää 49 päivää.

4. Toiminnasta aiheutuvan melun määrää tulee pyrkiä minimoimaan koko toiminnan aikana ja
huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Murskaustoiminnan aikana louheen ja murskeen
varastokasat on pyrittävä sijoitettamaan niin, että melun leviämistä lähimpiin häiriintyviin
kohteisiin torjutaan.

5. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa siten, ettei alueen yhteismelu 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 kastelulla. 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. Työstä on tiedotettava kirjallisesti melun vaikutusalueella olevia häiriintyviä kiinteistöjä
meluilmoituksen mukaisesti. Tiedotteesta tulee ilmetä työn aikataulu, päivittäiset toiminta-ajat
sekä työstä vastaavan henkilön yhteystiedot. Vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa
tiedotteen yhteystietojen avulla koko työn ajan.

8. 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.

Murskauslaitteiston ja mahdollisten muiden alueella tarvittavien koneiden tankkaus tulee
tapahtua imeytysmaton tai muun vastaavan tiiviin alustan päällä, jolta mahdolliset
polltoainevalumat ovat helposti kerättävissä pois. Alueelle on varattava riittävästi
imeytysmateriaalia ja torjuntavälineitä.

Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä ilmoitettava
välittömästi pelastusviranomaiselle sekä Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluun ja
ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.

9. Naantalin kaupungin ympäristönsuojelun edustaja voi tarvittaessa antaa melun- ja
pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä työn aikana, mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa.

Perustelut:

mailto:kirjaamo@naantali.fi


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. Alueen louhinta perustuu
kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmiin.

Kesäajan toiminta-aikoja on rajoitettuympäristölle mahdollisesti aiheutuvien meluhaittojen
ehkäisemiseksi.

Häiritsevää melua aiheuttavasta työstä ja niiden ajankohdista on tarpeen tiedottaa tarkemmin
lähimpiä häiriintyviä kiinteistöjä.

Murskauksen toimintapäivien rajaus perustuu ympäristölupavelvollisuuden rajaan, joka on
yhteensä 49 päivää.

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 933/1992 melutason
ohjearvoista.

Melun lisäksi on tärkeä torjua työmaasta aiheutuvaa pölyämistä. Toiminnanharjoittaja vastaa
työmaan riittävästä tärinän tarkkailusta.

Ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella mahdollisuus
antaa erillisiä määräyksiä toiminnan aikana. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän
pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista.

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) § 26
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kaupunginvaltuusto 11.4.2012 § 20)
§ 18, 19

Päätös annetaan 13.8.2020.

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

Käsittelymaksu:

Käsittelymaksu on 445 euroa.

Perustelut: Päätöksestä peritään Naantalin kaupunginhallituksen 30.9.2019 § 299 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 Naantalin kaupungin hallitonsääntö (Kaupunginvaltuusto 16.3.2020 § 19)

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelutarkastaja     Tiina Kemppi

Pöytäkirja yleisesti
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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 21.9.2020.

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.


