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

ILMOITTAJA

VR Track Oy
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90140 Oulu
Yhteyshenkilö
Johanna Brask
p. 040 8645 578
johanna.brask@vr.fi

TOIMINNAN SIJAINTI

Paltamon ja Vaalan kuntien alueelle sijoittuva rataosuus (ratalinjan kilometrivälit 835+500-878+495)

ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Kyseessä on tilapäistä melua ja tärinää koskeva ilmoitus. Toiminnalla ei ole
ympäristölupaa. Ilmoitus on tullut vireille 2.4.2015.
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta,
yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan
erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään
usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.
ILMOITUKSEN SISÄLTÖ
VR Track Oy suorittaa Paltamon ja Vaalan kuntien alueelle sijoittuvalla rataosuudella (ratalinjalla kilometriväleillä 835+500-878+495) yhteensä noin
43 kilometrin matkalla rautatien kunnostustöitä aikavälillä 28.4.2015 30.6.2016. Kunnostustyössä toimitaan varsinaisen junaradan lisäksi liikennepaikoilla Utajärvi, Nuojua, Vaala, Kivesjärvi ja Paltamo ja sepelinlastauspaikoilla Kankari, Liminpuro ja Jaalanka. Edellä mainituilla paikoilla suoritetaan myös kiskonkatkaisua ja lastausta kuorma-autoon.
Kunnostustyössä työalueelta vaihdetaan rautatien päällysrakenne (tukikerros, kiskot ja ratapölkyt). Kun kiskot ja pölkyt on vaihdettu, ajetaan sepeli
kohteeseen. Sepelöinnin jälkeen raide tuetaan tukemiskoneella ja stabiloidaan, minkä jälkeen raide muotoillaan sepeliauralla. Myös rumpuja uusitaan. Urakkaan kuuluu lisäksi hitsausta, sähköratatöitä ja turvalaitetöitä.
KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0100
Kalliokatu 4
www.ely-keskus.fi/kainuu
PL 115, 87101 Kajaani

2/5

Louhintaa tehdään ratakilometriväleillä
kmv 867+530 - 867+680
kmv 874+180 - 874+220.
Melua aiheuttavia töitä joudutaan rautatieliikenteen häirinnän välttämiseksi
tekemään yöaikaan kaikkina viikonpäivinä, jolloin kunnostettava rataosuus
on suljettu muulta rautatieliikenteeltä työn ajaksi.
Työmaalla tulee olemaan pyöräkuormaajia, kaivinkoneita, kiskopyöräkaivinkoneita, raiteentukemiskoneita, sepeliauta, stabilaattori ja TKAkalustoa ja vaunuja. Melua aiheutuu sepelinlastauksesta, raiteentukemiskoneesta, sepeliaurasta, kiskon katkonnasta, lastauksesta ja stabilaattorista.
Melua aiheutuu työkoneiden käytöstä. Melutaso on hakemuksen mukaan
10 m päässä:
- sepeliaura 79 dB
- raiteentukemiskone 86 dB
- sepelinlastaus 60-95 dB
- stabilisaattori 85 dB
- sepelinpuhdistuskone 87 dB.
Toiminnanharjoittaja tiedottaa meluavasta työstä radan välittömässä läheisyydessä olevia taloja, mikäli työskennellään tai lastataan sepeliä klo 2206.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Kainuun ELY-keskus on tutkinut VR Track Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja katsoo, että ilmoituksessa mainittu kunnostustyö voidaan toteuttaa, mikäli hankkeessa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja muilta
osin toimitaan ilmoituksessa esitetyllä tavalla:
1)

Työssä tulee käyttää vain kunnossa olevia koneita, joiden melutaso ei
ylitä tavanomaista tasoa.

2)

Työt on pyrittävä järjestämään siten, että vältetään mahdollisuuksien
mukaan häiritsevän melun tuottamista, erityisesti lähellä asuinkiinteistöjä.

3)

Töistä ja niiden aikataulusta on tiedotettava hyvissä ajoin ainakin yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Tiedotteesta on
käytävä ilmi myös toiminnanharjoittajan yhteystiedot.

4)

Rumpua 873+499 ei saa poistaa, koska rummussa kulkee sulamisvesiä.
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5)

Kunnostustöiden päätyttyä kaikki toiminnassa muodostuneet jätteet on
toimitettava hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan.

PERUSTELUT
Kainuun ELY-keskus on ympäristönsuojelulain 118 §:n perusteella toimivaltainen viranomainen, kun melua aiheuttava hanke toteutetaan usean kunnan
alueella Kainuussa.
ELY-keskuksen käsityksen mukaan VR Track Oy:n esittämiä meluntorjuntatoimia voidaan pitää riittävinä meluhaitan torjumiseksi.
Melutasot saattavat monissa melulle altistuvissa kohteissa ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen keskiäänitason yöohjearvon 50 dB(LAeq) klo 22-7.
Lisäksi melua aiheuttava työ saattaa sisältää impulssimaisia ja kapeakaistaisia elementtejä. Junaliikenteelle aiheutuvan häiriön ja vaaratilanteiden välttämiseksi on kunnostustöitä kuitenkin tehtävä yöllä. Ilmoitetun aikataulun mukaisesti toteutettuina työt etenevät nopeasti. Koska toiminnassa täytyy ottaa
huomioon sekä turvallisuus että junaliikenteen jatkuvuus työprojektin aikana,
on aiheutuvaa meluhaittaa pidettävä kokonaisuutena arvioiden kohtuullisena.

MÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT
Meluhaitan minimoimiseksi on tarpeen varmistaa, etteivät työkoneet vian tai
muun syyn vuoksi aiheuta tarpeetonta melua. Muutenkin työ on järjestettävä
siten, että tarpeetonta melun aiheuttamista vältetään erityisesti asuinalueiden
lähellä.
Toiminta ei lyhytaikaisena ja valmiille jo rakennetulle rautatieverkostolle sijoittuessaan vaikuta siinä määrin yleisiin tai yksityisiin etuihin, että ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen olisi tarpeen. Tiedottaminen töistä ja
niiden aikataulusta etukäteen ainakin yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä on kuitenkin välttämätöntä tiedon välittämiseksi radanvarren
kiinteistöille. Tiedon perusteella asukkailla on mahdollisuus varautua meluun
ennakolta. Yhteystietojen antaminen on tarpeen, jotta asukkaat voivat halutessaan pyytää lisäinformaatiota tai antaa palautetta.
Poistettavaksi esitetyssä rummussa kulkee sulamisvesiä. Tilanne on todettu
ELY-keskuksen toimesta paikanpäällä 21.4.2015. Rumpua ei saa poistaa,
koska vedenpurkautumisreittejä ei ole laajemmin selvitetty, eikä maanomistajia ole kuultu rummun poistamisen vaikutuksista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 14, 118, 121, 122, 190, 191 §
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §
Jätelaki (646/2011) 72 ja 73 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015 (1397/2014).

MUUTOKSENHAKU
ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on asianosaisella ja
niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, vaikutusalueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue

Yksikön päällikkö

Sari Myllyoja

Ylitarkastaja

Tatu Turunen

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös

VR Track Oy suoritemaksua vastaan, suoritemaksua koskeva lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Jäljennös päätöksestä
Paltamon ja Vaalan kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
Kainuun SOTE –kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Paltamon ja Vaalan kuntien ilmoitustaulu
Tietoa päätöksestä ei ole julkaistu sanomalehdessä, koska työn sijoittuessa jo
rakennetulle rataverkostolle, on asian merkityksen katsottu olevan vähäinen.
MAKSU

570 €
Päätöksen maksun perusteena on valtion maksuperustelain mukaan valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maksullisista
suoritteista, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2015.
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VALITUSOSOITUS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 17.6.2015.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
-

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
-

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Vaasan hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite
PL 204
65101 VAASA

Käyntiosoite
Korsholmanpuistikko 43
65101 VAASA

Fax
010 36 42760

Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa, ellei valittaja
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

