PÄÄTÖS

UUDELY/8978/2019

3.9.2019
Annettu julkipanon jälkeen

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua
koskevan ilmoituksen johdosta.
ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
Louhintahiekka Oy
Tuotantotie 1
04300 Tuusula
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Tieyhteyden Mt 1421 parantaminen, välillä Vanhankyläntie - Vaasan yksityistie,
Järvenpäässä ja Tuusulassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 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 (910/2009)
2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Uudenmaan ELYkeskukselle 9.8.2019. Ilmoitusta on täydennetty 14.8.2019.
MAKSU

570 €
Laskutusosoite: Louhintahiekka Oy
Tuotantotie 1, 04300 Tuusula
Y-tunnus: 0110989-2
Viite: työ 987

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
Meluilmoitus koskee maantie 1421 tieyhteyden parantamista, välillä
Vanhankyläntie - Vaasan yksityistie, Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan
alueilla. Linjauksen pituus on n. 7 km. Louhintaa ei suoriteta koko jaksolla, vaan
louhittavia pienempiä kohteita on linjauksella useita.
Rakentamisessa melua aiheuttavia töitä ovat mm. louhinta sekä muut
maanrakennukseen ja rakentamiseen liittyvät työt.
Toiminnanharjoittajan mukaan töihin käytettävän poravaunun aiheuttama
äänitehotaso (LWA) on 125 - 120 dB, mikä tarkoittaa 94 - 89 dB:n äänitasoa 10
m:n etäisyydellä.
Työn alustava aikataulu on 1.9.2019 - 31.8.2020. Päivittäinen työaika kohteissa
on ilmoituksen mukaan maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00. Lauantaisin
tai sunnuntaisin ei tehdä melua aiheuttavia töitä.
Tiedottaminen
Toiminnanharjoittaja esittää, että meluavista töistä tiedotetaan lähikiinteistöille.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Louhintahiekka Oy:n tekemä ympäristösuojelulain 118 § mukainen ilmoitus
tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta on toimitettu Uudenmaan ELYkeskukselle 9.8.2019 ja sitä on täydennetty 14.8.2019.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 23.8.2019 ilmoittanut, ettei se anna
lausuntoa ilmoituksen johdosta.
Ilmoituksen vireillä olosta ei ole ilmoitettu lehdissä eikä muita asianosaisia ole
kuultu.
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PÄÄTÖS
Uudenmaan
ELY-keskus
hyväksyy
Louhintahiekka
Oy:n
tekemän
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä erityisen
häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava
ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.
Tienrakennustyö
1. Kallion louhinta, kiven rikotus ja muu tienrakennustyö on tehtävä siten
ja sellaisia koneita ja laitteita käyttäen, että työstä aiheutuu
mahdollisimman vähän melu-, tärinä- tai pölyhaittaa työn vaikutusalueen
asuinkiinteistöille.
2. Louhintatöitä, johon kuuluvat kallioporaus, kiven rikotus iskuvasaralla
sekä kiviaineksen siirto sekä näitä töitä valmistelevia ja niiden
lopettamiseen liittyviä melua tai tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä
arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 18.00. Räjäytyksiä saa
tehdä klo 8.00 – 18.00. Räjäytysten ajankohdista on tiedotettava
etukäteen melun ja tärinän vaikutusalueen herkille kohteille.
Juhlapyhäpäivinä ja niiden aattopäivinä, kuten pääsiäinen, helatorstai,
juhannus, itsenäisyyspäivä ja joulu, erittäin häiritsevää melua tai tärinää
aiheuttavia töitä ei saa tehdä lainkaan.
Tiedottaminen
3. Toiminnanharjoittajan on vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista
kussakin kohteessa tiedotettava kirjallisesti toiminnasta, toiminnan
kokonaisaikataulusta, päivittäisestä kestosta hankealueen asukkaille,
vähintään 100 m:n etäisyydelle louhittavista kohteista. Louhintahiekka
Oy:llä tulee olla yhteyshenkilö tai -henkilöitä, joihin saa aina yhteyden
töiden ollessa käynnissä. Tarvittavat yhteystiedot, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite tulee olla selkeästi esillä meluun liittyvissä
tiedotteissa. Louhintahiekka Oy:n tulee huolehtia, että kaikki
hankkeessa toimivat tahot ja työntekijät tuntevat tämän päätöksen
määräykset.
Tiedote on toimitettava tiedoksi myös Uudenmaan ELY-keskukselle sekä
Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ennen toiminnan aloittamista.
4. Töiden aloittamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava
Uudenmaan
ELY-keskukselle
sekä
Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle viipymättä. Töiden lopettamisesta on em.
viranomaisille ilmoitettava urakka-alueittain viikon kuluessa töiden
päättymisestä.
Runkomelu
5. Rakentamisen aiheuttamasta runkomelusta ei saa aiheutua asukkaille
haittaa tai häiriötä.
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Tärinä
6. Rakentamisesta aiheutuvasta tärinästä ei saa aiheutua vaurioita
rakennuksille tai merkittävää häiriötä asukkaille. Rakentamisesta
aiheutuva tärinä tulee asuinrakennuksissa pyrkiä pitämään aina VTT:n
tiedotteen 2278 suositusarvojen alapuolella.
Pölyntorjunta
7. Rakennustyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa
olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa käytettävä
kalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella BAT -tasoisella
pölyntorjuntalaitteistolla ja työt on tehtävä mahdollisimman vähän pölyä
aiheuttavilla työmenetelmillä BEP. Pölyntorjuntalaitteiston on oltava
aina käytössä, kun työtä tehdään sellaisten kohteiden läheisyydessä,
joille pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Pölynkeräyslaitteistoa
ei saa tyhjentää työmaa-alueelle eikä työmaalta pois toimitettavan
louheen sekaan.
Rakennustyömailla on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maaaines yms. pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa
esimerkiksi
kastelemalla.
Kuljetettaessa
pölyäviä
kuormia
rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai
kasteltuja.
Polttoaineet ja muut kemikaalit
8. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä on noudatettava
huolellisuutta ja varovaisuutta. Työmaalla olevien polttoainesäiliöiden
on oltava kaksoisvaipallisia ja ylitäytönsuojalla varustettuja.
Tankkauspaikat on sijoitettava tai rakennettava siten, että kemikaalit
eivät pääse vahinkotilanteessakaan maa- tai kallioperään tai vesistöihin
tai viemäriin. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa
mahdollisten vuotojen keräämistä ja niiden aiheuttamien jätteiden
säilyttämistä varten.
Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä
tarvittaviin
toimenpiteisiin
ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi.
Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle.
Lisäksi asiasta on ilmoitettava Uudenmaan ELY–keskukselle sekä KeskiUudenmaan ympäristökeskukselle.
Jätehuolto
9. Toiminnassa muodostuvat eri jätelajit on pidettävä erillään toisistaan ja
toimitettava laitoksiin, joilla on ympäristölupa ottaa ne vastaan.
Työmaan tuki- tai varastoalueille ei saa muodostua jätteiden pysyviä
säilytyspaikkoja.
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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
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä
pääasiallisesti ilmenee. Ilmoituksen mukainen rakentaminen sijoittuu Järvenpään
kaupungin ja Tuusulan kunnan alueille.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä noudattaen
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.
Päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa, jos toiminnasta aiheutuu
sellaista melu- tai tärinähaittaa tai muuta haittaa, 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.
Tierakennustyö mukaan lukien louhinta, kiven rikotus ja massojen siirrot on
pyrittävä suorittamaan siten, että siitä ulkopuolisille aiheutuva haitta olisi
mahdollisimman pieni. (Määräys 1.)
Työskentelyaikojen rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta asukkaille voidaan taata
riittävä aika virkistäytymiseen ja lepoon, pitkäkestoisen työn aiheuttaman melun
häiritsemättä kohtuuttomasti. Yleiset juhlapyhät ja niiden aatot on tarpeen
rauhoittaa ihmisten levon ja viihtyisyyden takaamiseksi. (Määräys 2.)
Asukkaiden viihtyisyyden ja muiden häiriölle altistuvien kohteiden varautumisen
kannalta on oleellista, että häiritsevästä toiminnasta tiedotetaan riittävän laajasti
ennen töiden aloittamista ja hankkeen aikana. Tieto toiminnan aloittamisesta,
olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta on tarpeen valvonnan kannalta.
(Määräykset 3. ja 4.)
Rakentamisesta aiheutuva runkomelu tulee ottaa huomioon sen erityisen
häiritsevyyden takia. (Määräys 5.)
Rakentamisesta aiheutuva tärinä voi häiritä asukkaita tai vaurioittaa rakennuksia
tms. tästä syystä tärinän vaikutukset tulee ottaa huomioon. (Määräys 6.)
Pölyn muodostuminen ja sen leviäminen rakennettavien alueiden ulkopuolelle
tulee pitää mahdollisimman pienenä. (Määräys 7.)
Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden, pääsy maa- ja kallioperään, pinta- ja
pohjavesiin tai jätevesiviemäriin on estettävä. Vahinkotilanteisiin on varauduttava
ennakolta. (Määräys 8.)
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Asianmukaisesta jätehuollosta on huolehdittava roskaantumisen, maaperän sekä
pinta- tai pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. (Määräys 9.)
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ei
Toiminnanharjoittaja huolehtii tiedottamisesta asianosaisille.
vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu.

ole tehty.
Ilmoituksen

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 84, 85, 118, 122, 142, 190, 191 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
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 vuosina 2019 - 2020 (1372/2018)

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
(1372/2018)
ELY-keskusten
maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Louhintahiekka Oy
Tuotantotie 1
04300 Tuusula
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Järvenpään
kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla ympäristönsuojelulain 85 §:n
mukaisesti.
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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 ylitarkastaja Marjo Vuola ja esitellyt ylitarkastaja Larri
Liikonen.
LIITE

Valitusosoitus

Tämä asiakirja UUDELY/8978/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/8978/2019 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Liikonen Larri 03.09.2019 08:29
Ratkaisija Vuola Marjo 03.09.2019 08:00

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.
Valituksen
voi
tehdä
myös
hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
260 €. 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

