Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

PAATOS

UUDELY/6760/201 6

2.62O1 6
Annettu julkipanon jälkeen

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua kos
kevan lmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE
PEAB INFRA OY
Nybyntie 125
06850 Porvoo
Yhteyshenkilö: villejuntto@peab.ti 040 630 8808
,

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Syväjoen asuinalueen vesihuoltoprojekti Vantaan ja Nurmijärven alueella.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristönsuojelulaki 1 1 8 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 3 §:n 1 momentin
kohta 1 0 ja 2 momentin kohta 3
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (910/2009)
2 §:n 1 momentin kohta 3
ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristönsuojelulain 1 1 8 §:n mukainen ilmoitus toimitettiin Uudenmaan ELY
keskukselle 23.5.201 6. Ilmoitusta on täydennetty 26.5.2016.

MAKSU

570 €
PEAB INFRA OY
PL 21 022, 01 051 LASKUT

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5 krs,
PL 36
wwwely-keskusfi/uusimaa
00520 HeIsink
00521 Helsinki
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TOIMINNAN KUVAUS JA AIKATAULU
Ilmoitus koskee Vantaan kaupungin Luhtaanmäen kaupunginosassa sijaitsevan
Syväojan pientaloalueen vesihuoltojärjestelmän sekä sen yhdysjohtojen rakenta
mista Syväojalta N urm järven kunnan verkostoon ja Luhtaanmäen kaava-alueelle
SE. Mäkisen logistiikkakeskukseen.

Vesihuoltojärjestelmän rakentamisessa melua aiheuttavat työvaiheet ovat kaivuu
työt ja kallion louhinta viemäriverkoston reitillä, kiviaineksen murskaus, stabilointi
ja ponttaus. Työssä käytetään työvälineinä mm. kaivinkoneita, siirrettävää murs
kausasemaa, poravaunua ym maansiirtokoneita. Meluisimman kaluston aiheut
tamat melutasot 10 m etäisyydellä eri laitteista, ilmoituksen tekijän mukaan ovat
seuraavat: Kaivinkone 72 dB, siirrettävä murskausasema 83 dB, poravaunun 1 15
dB.
.

Työn alustava aikataulu on seuraava:
6.6.2016-10.5.2017
Toiminnanharjoittajan esittämät työajat ovat seuraavat
Ma
La
Su

—

pe (klo)

6.00 22.00
7.00 18.00
7.00 18.00
-

-

-

Lähimmät murskauksen melulle altistuvat kohteet sijaitsevat Nurmijärvellä noin 70
m ja Vantaalla noin 200 m etäisyydellä työmaasta. Muilta osin etäisyys työkoh
teeseen vaihtelee työn edetessä.

Tiedottaminen
Toiminnanharjoittaja ehdottaa, että se tiedottaa työmaasta talokohtaisesti hankealueella, Vantaalla; Taula-Matin tie, Jukolantie, Jukolankuja, lmpivaarantie, Tou
kolantie, Sompiontie ja Nurmijärvellä; Metsäkyläntie 1 34 ja Koskitie 4-9 kirjallisella
tiedotteella, jossa ilmoitetaan työn alkamisaika ja arvioitu kesto sekä yhteyshenki
Iän nimi ja yhteystiedot.
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Lausunnot ja asianosaisten kuuleminen
Peab Oy:n tekemä ympäristönsuojelulain 1 1 8 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä
melua aiheuttavasta toiminnasta on toimitettu Uudenmaan ELY-keskukselle
23.5.2016. Ilmoitusta on täydennetty 26.5.2016. Asiasta on neuvoteltu Vantaan
(Marja-Liisa Liedes-Wilenius) ja Keski-Uudenmaan (Marja Talja) ympäristökes
kusten kanssa.
Ilmoituksen vireillä olosta ei ole ilmoitettu lehdissä eikä muita asianosaisia ole
kuultu.

PAATOS
Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Peab Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain
1 1 8 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.

7. Voimakasta melua aiheuttavia töitä, kallioporaus, louhinta ja murskaus
saa tehdä 6.6.2016—10.5.2017 välisenä aikana seuraavasti, maanantaista
perjantaihin klo 7.00-20.00, lauantaisin klo 9.00-16.00 ja sunnuntaisin
9.00-16.00. Muita vesihuoltojärjestelmän rakentamiseen liittyviä valmistelevaa, melua aiheuttamatonta työtä saa tehdä ilmoituksen mukaisesti
maanantaista perjantaihin klo 6.00-22.00, lauantaina klo 7.00-18.00 ja
sunnuntaina klo 7.00-18.00 poislukien arkipyhät ja juhlapyhät.
2. Toiminnanharjoittajan on vähintään viikkoa ennen töiden aloittamista
tiedotettava kirjallisesti toi mi nnasta, toimi nnan kokonaisai kataulusta,
päivittäisestä kestosta ja vastuuhenkilöistä hankealueen asukkaille seu
raavasti. Vantaalla; Taula-Matin tien, Vallesmanninkujan, Jukolantien,
Jukolankujan, Impivaarantien, Toukolantien, Sompiontien ja Karrintien
asukkaille. Nurmijärvellä Koivusillantie 23-50, Koskitie 1 3-38, Metsäky
Iäntie 102-196 asukkaille. Lisäksi työstä on ilmoitettava hoitolaitoksille
sekä muille sellaisille kohteille, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai
häiriötä. Tiedote on jaettava asuntokohtaisesti. Koska hankkeen kesto
on pitkä ja toiminta-alue siirtyy, lisätiedottamista tulee tehdä ja porras
taa työn etenemisen mukaisesti siten, että meluavasta työstä ilmoitetaan
kussakin kohteessa esim. katukohtaisesti kolmea viikkoa ennen töiden
siirLymistä alueelle. Lisäilmoitus voidaan tehdä alueelle laitetuilla “pysyvillä ilmoitustauluilla” tms. Murskauksen aloittamisesta tulee ilmoittaa
koko alueelle erikseen. Vähintään yhden toiminnasta vastuussa olevan
henkilön on oltava tavoitettavissa tiedotteessa ilmoitettujen yhteystieto
jen avulla aina töiden ollessa käynnissä.
Tiedote on toimitettava tiedoksi myös Uudenmaan ELY-keskukselle sekä
Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksille ennen
toiminnan aloittamista.
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3. Töiden aloittamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettaVa Uu
denmaafl ELY-keskukSelle sekä Vantaan kaupungin ja KeskiUudenmaan ympäristökeskuksitte viipymättä. Töiden lopettamisesta on
ilmoitettaVa em. viranomaisille viikon kuluessa töiden päättymisestä.
4. polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikkojen on
oltava päällystetty tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella.
Sellaisilla työmailla tai sellaisissa kohteissa, missä tiiviin pinnoitteen ra
kentaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan käyttää
myös imeytysmateriaalia kemikaalien maahanpääsyn estämiseksi.
Tankkaus- ja täyttöpaikat on sijoitettava tai rakennettava siten, että ke
mikaalit eivät pääse vahinkotilaflteessa vesistöihin tai viemäriin. Tank
kaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten
vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Vahinko- ja onnettomuu5ti
lanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ympäris
töhaittojen ehkäisemiseksi Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava
alueen pelastuslaitOkselle. Lisäksi asiasta on ilmoitettava ELY keskuk
selle sekä Vantaan kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk5il
le.
.

5. Rakennustyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa otosuhteis
sa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa käytettävä kalusto on va
rustettava tarkoituksenmukaisella pötyntorjuntalaittei5t0lla jonka on ol
tava aina käytössä kun työtä tehdään sellaisten kohteiden, esimerkiksi
asuntojen, koulujen, päiväkotien tai muiden hoitolaitosten läheisyydes
sä, joille pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Rakennustyömailla
on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä mah
dollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla. Kul
jetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuor
mien oltava peitettyjä tai kasteltuja.
Lisäksi työssä on noudatettaVa Vantaan kaupungin (1.3.2013) ja Nurmijärvefl
kunnan (20.6.2012) ympäristönsuoJelumääraYks
ympäristönsuoJelumääräYIet
Kokonaisuudessaan
osoitteesta
löytyvät
www.Vantaali (Etusivu > Asuminen ja ympäristö > Ympäristöpalvelut > YmpäristöYmpäristönsuojelumääräykset) ja
luvat ja -määräykset
Nurmijärvi
llweb.tuusuIa.fi/ke5kiuUdenmaVmP
.tm
pl?s
ivuJUl 96
anj5t055/5ru
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 1 1 8 §: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 häi
ritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä
pääasiallisesti ilmenee. Ilmoituksen mukainen vesihuoltoprojekti sijoittuu Vantaan
kaupungin ja Nurmijärven 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, 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 1 22 §:n mukaan ilmoi
tuksen johdosta tehtävässä päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksessä
voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asuk
kaille. (Määräykset 1
2. ja 5.)
.

—

Tieto toim innan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja lopettam isesta on
tarpeen valvonnan kannalta. (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 tapauk
sessa tarpeelliseksi, koska toiminta on lyhytaikaista ja toiminnanharjoittaja huo
ehtii tiedottamisesta asianosaisille. Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä
asianosaisia ole kuultu.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/201 4) 84, 85, 1 1 8, 1 22, 1 90, 191
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (910/2009)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 201 6 (1731/2015)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsit
telystä perittävä maksu on 570 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1 731 /201 5) ELY-keskusten maksullisis
ta suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Peab Oy, Ville Juntto
Nybyntie 125
06850 Porvoo

Tiedoksi
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnissa
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Vantaan kau
pungin ja Nurmijärven kuntien ilmoitustauluilla ympäristönsuojelulain 85 §:n mu
kaisesti.

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.

Yksikön päällikkö
Yli-insinööri

Heli Antson

-------

Ylitarkastaja
LIITE
Valitusosoitus

-

Larri Liikonen

VALITU$O$OITU$

Liite

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 pyhäpäi
vä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana 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 laatija
na 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 olejo 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
-

