PÄÄTÖS

UUDELY/4770/2018

18.5.2018
Annettu julkipanon jälkeen

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua
koskevan ilmoituksen johdosta

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Destia Rail Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa
Yhteyshenkilö: esa.luusua@destia.fi, puh. 040 9000 699

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Rautatierakenteiden korjaus, siltojen korjaus ja rumpujen uusiminen rata-alueella
Raaseporin kaupungin sekä Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueilla

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelulaki 118 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 3 §:n 1 momentin
kohta 9 ja 2 momentin kohta 3
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014)
2 §:n 1 momentin kohta 3

ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Uudenmaan ELYkeskukselle 27.4.2018. Ilmoitusta on täydennetty 9.5.2018 ja 14.5.2018.

MAKSU

570 €
Laskutusosoite: Destia Rail Oy, Ostolaskut, PL 801, 00521 Helsinki
Y-tunnus: 1508718-8

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5 krs,
PL 36
www.ely-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki
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TOIMINNAN KUVAUS JA AIKATAULU
Ilmoitus koskee rautatierakenteiden korjausta, siltojen korjausta ja rumpujen
uusimista rata-alueella Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien sekä
Raaseporin kaupungin alueilla noin 17 km:n matkalla rata-alueella 41+400 km –
80+400 km.
Työvaiheet
Rautatierakenteiden korjaustyö alkaa valmistelevilla töillä, joita ovat sepelin ja
ratapölkkyjen vastaanotot lastausalueille. Tarkoituksena on ottaa materiaalit
vastaan arkisin päiväaikaan, mutta satunnaisesti niitä voidaan joutua
vastaanottamaan myös viikonloppuna tai yöaikana. Yöaikana sepeli lastataan
rautatievaunuihin.
Lastausalueet sijaitsevat Siuntiossa Itäisen Kuninkaantien ja radan
risteyskohdassa (44+600 km) ja Siuntion aseman kohdalla (51+400 km), Inkoon
Tallbackan alueella (70+200 km – 70+300 km) sekä Raaseporissa Karjaan
rautatieaseman läheisyydessä (87+800 km).
Päätyövaiheisiin kuuluvat päällysrakennetyöt, kuivatus- ja rumputyöt sekä
vaihteenvaihtotyö. Päällysrakennetöitä tehdään seuraavilla rataosuuksilla:
41+400 km – 51+100 km, 55+780 km – 59+260 km ja 75+380 km – 80+400 km.
Kuivatus- ja rumputöitä tehdään rataosuudella 73+327 km - 76+000 km ja
vaihteenvaihtotyö sijoittuu Siuntion alueelle rataosuudelle 51+909 km.
Viimeistelytöihin kuuluvat ratapenkan luiskaus, ojien perkaus ja lastausalueiden
siivous.
Melu ja tärinä
Työssä käytetään useita kiskopyöräkaivinkoneita, radan tukemiskonetta, veturia
sepelivaunustoineen, useita tela-alustaisia kaivinkoneita ja radanpurkukonetta.
Työstä aiheutuva melutaso 10 metrin päässä on noin 90 dB(A) ja 50 metrin
päässä noin 75 dB(A).
Ratatyöstä ei arvioida aiheutuvan tärinähaittaa ympäristöön.
Aikataulu
Ratatyön kokonaisurakka-aika on 7.5.2018 - 14.12.2018.
Radan korjaustyö aloitetaan 14.5.2018 ja sen on suunniteltu valmistuvan
16.11.2018. Rautatieliikenteen vuoksi korjaustöitä radalla voidaan tehdä
ainoastaan yöaikaan. Työmaa etenee Kirkkonummelta Raaseporin suuntaan.
Yhden työvuoron etenemä on 700 metriä.
Vuorokautinen työaika illasta aamuun radalla on maanantaista perjantaihin
klo 20.00 – klo 8.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 20.00 – klo 10.00.
Lastausalueilla tehtäviä töitä tehdään myös päiväaikaan.
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Päätyövaiheet toteutetaan 18.6.2018 - 12.8.2018. Liikenneviraston järjestämät
rautatieliikenteen liikennekatkot ovat öisin sunnuntain ja perjantain välillä
klo 21:55 – klo 5:45, perjantaista lauantaihin klo 21:55 – klo 8:00 ja lauantaista
sunnuntaihin klo 21:55 – klo 9:00. Näiden lisäksi rautatieliikenteessä on 20 tunnin
katkot viikonloppuisin heinäkuussa 21. - 22.7.2018 ja 28. - 29.7.2018.
Liikennevirasto ei ole vielä ilmoittanut näiden katkojen tarkkoja kellonaikoja.
Tiedottaminen
Lähimmät melulle ja tärinälle altistuvat asuinrakennukset sijaitsevat liki kiinni
radassa.
Toiminnanharjoittaja tiedottaa ilmoituksen mukaan ratatyöstä radan varren
lähiasukkaita kirjallisella tiedotteella talo-, huoneisto- ja porraskäytäväkohtaisesti.
Tiedote jaetaan alueelle, joka ulottuu 250 metriä radan keskilinjasta jokaiseen
suuntaan. Toiminnanharjoittajan tarkoituksena on jakaa ilmoitus melua
aiheuttavasta työstä viisi työvuoroa ennen kuin työmaa etenee kyseiselle alueelle.
Tällöin asukkailla on mahdollisimman tarkka tieto, milloin heidän läheisyydessään
työskennellään.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Destia Rail Oy:n tekemä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta on toimitettu Raaseporin kaupungin
sekä Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.
Kirkkonummen kunnan 7.5.2018 päivätyssä viranhaltijalausunnossa kiinnitetään
huomiota tiedottamiseen sekä työskentelyyn juhannuksen aikana. Raaseporin
ympäristötoimisto 8.5.2018, Siuntion ympäristötoimisto 9.5.2018 ja Inkoon
ympäristötoimisto 16.5.2018 ovat ilmoittaneet, etteivät anna lausuntoa
ilmoituksesta.
Ilmoituksen vireillä olosta ei ole ilmoitettu lehdissä eikä muita asianosaisia ole
kuultu.

PÄÄTÖS
Uudenmaan
ELY-keskus
hyväksyy
Destia
Rail
Oy:n
tekemän
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua
aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien
määräysten mukaisesti.

1. Toiminnanharjoittajan on vähintään viikkoa ennen ratatöiden
aloittamista
tiedotettava
kirjallisesti
toiminnasta,
toiminnan
kokonaisaikataulusta, päivittäisestä kestosta ja vastuuhenkilöistä melun
vaikutuspiirissä 250 metrin etäisyydellä tai lähempänä rautatiealueesta
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oleville asukkaille, hoitolaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille
työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Vähintään yhden toiminnasta
vastuussa olevan henkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteessa
ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko toiminnan ajan. Tiedote on
jaettava rautatiealueen naapurikiinteistöissä vähintään 100 metrin
etäisyydelle asti asuntokohtaisesti ja muissa melun vaikutusalueen
asuinkiinteistöissä vähintään porraskohtaisesti.
Tiedote on toimitettava tiedoksi myös Uudenmaan ELY-keskukselle sekä
asianomaisten kuntien ympäristönsuojelutoimistoille ennen toiminnan
aloittamista.
2. Töiden aloittamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava
Uudenmaan
ELY-keskukselle
sekä
toiminta-alueen
kuntien
ympäristönsuojelutoimistoille viipymättä. Töiden lopettamisesta on
ilmoitettava em. viranomaisille viikon kuluessa töiden päättymisestä.
3. Meluhaittaa aiheuttavaa radan korjaustyötä ei saa suorittaa lainkaan
juhannuksen aikana 22.6.2018 klo 20.00 – 24.6.2018 klo 24.00.
4. Ympäristönsuojelun
kannalta
poikkeuksellisiin
tilanteisiin
on
varauduttava ennakolta. Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden,
pääsy maaperään ja vesiin on estettävä.
Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä
tarvittaviin
toimenpiteisiin
ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi.
Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen
ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta,
kuten rakentamisesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen
häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille
ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.
Ilmoituksen mukainen ratatyö sijoittuu Raaseporin kaupungin sekä Inkoon,
Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueille, joten ilmoituksen käsittelee
Uudenmaan ELY-keskus.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä noudattaen
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. Ratatyö on pääosin
hyväksytty toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaisesti lukuun ottamatta
juhannuksen aikaa, jolloin meluhaittaa aiheuttava ratatyö on kielletty.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että rautatien kunnostustyö on välttämätön ja
rautatieliikenteelle aiheutuvan haitan minimoimiseksi yöaikainen työ on
perusteltua. Päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan kuitenkin tarkentaa ja
työaikaa voidaan rajoittaa, jos toiminnasta aiheutuu sellaista melu- tai
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tärinähaittaa, jota tätä päätöstä tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon, tai
toiminnasta aiheutuva melu- tai tärinähaitta on arvioitua suurempi.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan
ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on annettava tarpeelliset
määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja
tiedottamisesta asukkaille. (Määräykset 1. – 4.)
Erityisen häiritsevästä melusta tiedottaminen ennakkoon, vähintään viikkoa
ennen, melun vaikutusalueella asuville on tärkeää, jotta asukkailla on
mahdollisuus valmistautua tilanteeseen sekä mahdollisiin järjestelyihin meluhaitan
suhteen. (Määräys 1.)
Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta on
tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 2.)
Juhannus on katsottu niin tärkeäksi juhla-ajaksi, että erityisen häiritsevää melua
aiheuttava työ on kielletty kokonaisuudessaan juhannuksen aikana.
Täydennyksessään 9.5.2018 toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että:
”Liikennevirasto on järjestänyt liikennekatkot myös juhannukseksi. Työmaan
tiukan aikataulun johdosta olemme pakotettuja myös käyttämään juhannukselle
suunnitellut katkot.”
Meluilmoituksen mukaan päätyövaiheet on suunniteltu toteutettavan 12.8.2018
mennessä, koko työn on suunniteltu valmistuvan 16.11.2018 mennessä ja
kokonaisurakka-aikaa on 14.12.2018 asti. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että
erittäin häiritsevää melua aiheuttavan työn kieltäminen juhannuksena parin
vuorokauden aikana viivyttää työn valmistumista, mutta ei aiheuta kohtuutonta
haittaa ratatyölle eikä sellaista viivytystä, etteikö sitä pystyttäisiin kuromaan kiinni
urakka-ajan puitteissa. (Määräys 3.)
Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden, pääsy maa- ja kallioperään, pinta- ja
pohjavesiin tai jätevesiviemäriin on estettävä. Vahinkotilanteisiin on varauduttava
ennakolta. (Määräys 4.)
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei ole katsottu tässä
tapauksessa tarpeelliseksi, koska toiminnanharjoittaja huolehtii tiedottamisesta
asianosaisille. Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole
kuultu.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 118, 122, 142, 190, 191
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
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Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2018 (1066/2017)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittelystä perittävä maksu on 570 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetussa
valtioneuvoston
asetuksessa
(1066/2017)
ELY-keskusten
maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Destia Rail Oy/Esa Luusua
Neilikkatie 17, 01300 Vantaa
Tiedoksi
Raaseporin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Inkoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Raaseporin
kaupungin sekä Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien ilmoitustauluilla
ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa
yleistä etua.
Valitusosoitus on liitteenä.
Asian on ratkaissut yksikön päällikkö, yli-insinööri Heli Antson ja esitellyt
ylitarkastaja Marjo Vuola
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LIITE
Valitusosoitus

Tämä asiakirja UUDELY/4770/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/4770/2018 har
godkänts elektroniskt
Vuola Marjo 18.05.2018 08:12
Antson Heli 18.05.2018 08:44

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla 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.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
250 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

