PÄÄTÖS

UUDELY/3302/2019

25.4.2019
Annettu julkipanon jälkeen

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua
koskevan ilmoituksen johdosta
ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
GRK Infra Oy
Jaakonkatu 2, 4 krs, 01620 Vantaa
Yhteyshenkilö: heikki.haavikko@grk.fi, puh. 050 3640 316
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Paalutus ja pontinlyönti Tuusulanväylällä (kt 45) Helsingin ja Vantaan kaupunkien
alueilla
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 (1392/2014)
2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Helsingin
Kaupunkiympäristön toimialalle, joka siirsi asian käsittelyn 19.3.2019 Uudenmaan
ELY-keskukselle.
MAKSU
570 €
Laskutusosoite: GRK Infra Oy, Jaakonkatu 2, 4 krs, 01620 Vantaa
Y-tunnus: 0533768-1

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 paalutusta ja pontinlyöntiä Helsingin ja Vantaan rajalla
Tuusulanväylällä.
Työssä käytetään seuraavia melua aiheuttavia työkoneita:
2 kpl paalunlyöntikone Junttan
1 kpl porapaalukone
1-2 kpl pontinlyöntikone Movax
Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan kaluston aiheuttama melutaso on
10 metrin etäisyydellä 85 dB.
Työ alkaa 15.4.2019 ja päättyy 30.8.2020. Päivittäinen työaika maanantaista
perjantaihin on klo 7 – klo 18. Lauantaisin ja sunnuntaisin ei työskennellä.
Lähimmät melulle altistuvat kohteet sijaitsevat Helsingissä noin 300 metrin
etäisyydellä ja Vantaalla alle 100 metrin etäisyydellä työmaasta.
Toiminnanharjoittaja tiedottaa lähiasukkaille
huoneistokohtaisella tiedotteella.

melua

aiheuttavasta

työstä

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
GRK Infra Oy:n tekemä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
tilapäisestä erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta on toimitettu
Uudenmaan ELY-keskukselle 19.3.2019 Helsingin Kaupunkiympäristön
toimialalta, joka on toimittanut ilmoituksen samalla tiedoksi myös Vantaan
kaupungin ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 23.4.2019 toimitettu Vantaan ja
Helsingin kaupunkien ympäristönsuojelun toimialoille lausunnon antoa varten.
Vantaan kaupungin ympäristövalvonta esittää 24.4.2019 kommentteinaan
ilmoitukseen seuraavaa: ”Lähimmät asuintalot Vantaan puolella ovat 100 metrin –
300 metrin päässä työmaasta (Rosendalinkujalla). Lisäksi noin 450 metrin päässä
on päiväkoti. Lähialueen asukkaita tulee tiedottaa kirjallisesti paalutus- ja
ponttaustyöstä. Urakoitsijan tulee tehdä työ siten ja sellaisia koneita ja laitteita
käyttäen, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän meluhaittaa lähialueen
asuinkiinteistöille.
Työmaalla on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä
mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa kastelemalla tai suolaamalla. Myös
työmaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä
mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen
estämiseksi.”
Ilmoituksen vireillä olosta ei ole ilmoitettu lehdissä eikä muita asianosaisia ole
kuultu.
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Ilmoituksen tekijän kuuleminen
Ilmoituksen
tekijälle
on
24.4.2019
toimitettu
ympäristövalvonnan kommentit vastinetta varten.

Vantaan

kaupungin

Ilmoituksen tekijä on 24.4.2019 antanut vastineensa, jossa se ilmoittaa
toimivansa Vantaan kaupungin ympäristövalvonnan esittämällä tavalla.

PÄÄTÖS
Uudenmaan
ELY-keskus
hyväksyy
GRK
Infra
Oy:n
tekemän
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä erityisen
häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava
ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.
1. Paalutustyö ja ponttien lyönti on tehtävä siten ja sellaisia koneita ja
laitteita käyttäen, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-,
tärinä- ja pölyhaittaa työn vaikutusalueen kiinteistöille.
2. Paalutusta ja ponttien lyöntiä saa suorittaa 15.4.2019 – 30.8.2020
arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo 7.00 – klo 18.00. Pyhäpäivinä ja
lauantaisin paalutusta tai ponttien lyöntiä tai muuta melua aiheuttavaa
työtä, kuten paalujen tai ponttien kuljetusta tai siirtelyä työmaalla, ei saa
tehdä.
3. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava kirjallisesti toiminnasta, toiminnan
kokonaisaikataulusta, päivittäisestä kestosta ja vastuuhenkilöistä melun
vaikutuspiirissä 200 metrin etäisyydellä tai sitä lähempänä työmaata
oleville asukkaille, hoitolaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille
työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedote on jaettava
huoneistokohtaisesti. Vähintään yhden toiminnasta vastuussa olevan
henkilön
on
oltava
tavoitettavissa
tiedotteessa
ilmoitettujen
yhteystietojen avulla aina töiden ollessa käynnissä.
Tiedotteet on toimitettava tiedoksi myös Uudenmaan ELY-keskukselle
sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien ympäristökeskuksille.
4. Töiden aloittamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava
Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien
ympäristökeskuksille viipymättä. Töiden lopettamisesta on ilmoitettava
em. viranomaisille viikon kuluessa töiden päättymisestä.
5. Paalutus- ja pontitustyön aiheuttaman tärinän vaikutuksista lähialueen
rakennuksiin, rakenteisiin ja laitteisiin on oltava selvillä.
Ennen paalutus- ja pontitustöiden aloittamista ja niiden jälkeen tärinän
vaikutusalueella olevilla kiinteistöillä rakennukset, rakenteet ja
mahdolliset herkät laitteet on katselmoitava. Paalutus- ja pontitustöiden
aikana tärinää on tarvittaessa seurattava tärinämittareiden avulla.
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6. Työmaan toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa naapurikiinteistöille.
Työmaan aiheuttamaa liikennöintialueiden pölyämistä on estettävä
kastelemalla tai suolaamalla. Liikennöintialueille levinnyt maa-aines on
pestävä pois pölyämisen estämiseksi.
7. Ympäristönsuojelun
kannalta
poikkeuksellisiin
tilanteisiin
on
varauduttava ennakolta. Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden ja
öljyjen, 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. GRK
Infra Oy:n ilmoituksen mukaan työ Tuusulanväylällä sijoittuu Helsingin ja Vantaan
kaupunkien alueille, minkä vuoksi ilmoituksen käsittelee Uudenmaan ELY-keskus.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä noudattaen
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. Päätöksessä
annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa ja työaikaa voidaan rajoittaa, jos
toiminnasta aiheutuu sellaista melu- tai 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. – 7.)
Paalutus- ja pontitustyö on pyrittävä suorittamaan siten, että siitä ulkopuolisille
aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni. (Määräys 1.)
Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttava
kokonaisuudessaan pyhäpäivinä ja lauantaisin. (Määräys 2.)

työ

on

kielletty

Erityisen häiritsevästä melusta ja tärinästä tiedottaminen ennakkoon melun ja
tärinän vaikutusalueella asuville olisi tärkeää, jotta asukkailla olisi mahdollisuus
valmistautua tilanteeseen sekä mahdollisiin järjestelyihin melu- ja tärinähaitan
suhteen. (Määräys 3.)
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Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta on
tarpeen valvonnan kannalta. (Määräys 4.)
Paalutus- ja pontitustyön aiheuttaman tärinän haittavaikutukset on pyrittävä
minimoimaan. (Määräys 5.)
Työ ei saa aiheuttaa pölyhaittoja naapurikiinteistöille. (Määräys 6.)
Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden ja työkoneissa käytettävien öljyjen,
pääsy maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin tai jätevesiviemäriin on
estettävä. Siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole
rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu
katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät
pääse vahinkotilanteessakaan viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on
oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja
säilyttämistä varten. (Määräys 7.)
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) 84, 85, 118, 122, 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, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 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) elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
GRK Infra Oy
Jaakonkatu 2, 4 krs, 01620 Vantaa
Yhteyshenkilö: heikki.haavikko@grk.fi
Tiedoksi
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Helsingin ja
Vantaan kaupunkien 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.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on ratkaissut yksikön päällikkö
Heli Antson ja esitellyt ylitarkastaja Marjo Vuola.

LIITE
Valitusosoitus
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