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Melupäätös

Päätös Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:n meluilmoituksesta, paalutus kiinteistöllä
734-6-66-1, Hämeenojankatu 11, Salo
3577/11.01.00.02/2020
Ilmoittaja

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy
Piilipuunkatu 11, 21200 Raisio
Yhteyshenkilö: Gabriel Marinica

Toiminnan sijainti

Hämeenojankatu 11, 24260 Salo
734-6-66-1

Toiminta

Ilmoitus koskee paalutustyötä ajalla 9.-20.10.2020. Työtä tehdään arkisin
klo 7-16.
Melua syntyy kahdesta kaivinkoneesta. Arvioitu melutaso 10 metrin
päässä on 80-120 dB(A).
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 20-50 metrin etäisyydellä, minkä
lisäksi 60 metrin etäisyydellä sijaitsee koulu. Ilmoituksen mukaan
toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon on 60-100 dB(A).
Toiminnanharjoittaja seuraa toiminnasta aiheutuvaa tärinää ja melua
jatkuvasti. Naapurikiinteistöille ilmoitetaan talokohtaisesti kaksi viikkoa
aikaisemmin melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on saapunut Salon kaupungin kirjaamoon 21.9.2020.
Ilmoitus on kuulutettu Salon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla
23.9.-7.10.2020. Kuulutus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa torstaina
24.9.2020. Ilmoituksesta on voinut esittää kirjallisia muistutuksia ja
mielipiteitä 7.10.2020 saakka.
Ilmoitus on lähetetty 23.9.2020 tiedoksi Ollikkalan koulun rehtorille sekä
Ollikkalan päiväkodinjohtajalle.
Ilmoituksesta pyydettiin lausunto Salon kaupungin
ympäristöterveydenhuollolta.

Lausunnot ja
muistutukset

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto on 24.9.2020 lausunut
ilmoituksesta seuraavasti:
"Ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta, joka on tehty koskien
tilapäisistä toimista aiheutuvaan meluun tai tärinään, ei kuulu
terveydensuojelun soveltamisalueeseen. Terveydensuojeluviranomainen
pitää kuitenkin hyvänä asiana, että toiminnan aiheuttaman tärinän
mahdollisia vaikutuksia seurataan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Paalutuksen haitalliset vaikutukset alueella olevaan rakennuskantaan
tulisi pyrkiä estämään tai pitämään mahdollisimman vähäisinä."
Muistutuksia ei annettu määräaikaan mennessä.
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Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukaisen ilmoituksen.
Toiminnalle annetaan seuraavat määräykset:
1. Toiminnan saa aloittaa 9.10.2020. Ilmoitettuja toiminta-aikoja on
noudatettava.
Yksittäisten melulle altistuvien herkkien kohteiden, kuten koulun ja
päiväkodin, kanssa tulee tarvittaessa erikseen sopia melua tai tärinää
aiheuttavien töiden suorittamisesta ja haittojen lieventämisestä.
2. Työstä on tiedotettava vähintään kaikkiin niihin kiinteistöihin, jotka
sijaitsevat alle 100 metrin säteellä työkohteesta. Tiedotteesta on käytävä
ilmi työn kokonaiskesto, päivittäinen työaika sekä toiminnanharjoittajan
yhteystiedot, joista saa yhteyden aina töiden ollessa käynnissä.
Asuinrakennuksissa tiedote pitää jakaa vähintään jokaiseen
porraskäytävään. Lisäksi tiedote on toimitettava Ollikkalan koulun
rehtorille sekä Ollikkalan päiväkodin johtajalle.
3. Toiminnasta aiheutuva tärinä ei saa aiheuttaa rakenteiden
vaurioitumista ympäröivissä rakennuksissa eikä erilaisille laitteille käyttötai toimintahäiriöitä. Tärinän vuoksi tehtäviä rakennusten
aloituskatselmuksia on tehtävä riittävällä säteellä (väh. 100 metriä).
Toiminnan aikaisia tärinätasoja on seurattava reaaliaikaisesti ja
mahdollisista suositusarvojen ylityksistä on raportoitava.
Tärinäasiantuntijan on määriteltävä mittauspisteet perustellusti.
Loppukatselmukset rakennuksiin on tehtävä työn päätyttyä mahdollisten
tärinähaittojen aiheuttamien vahinkojen toteamiseksi.
4. Toiminta on järjestettävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa
olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Käytettävä kalusto on varustettava
tarkoituksenmukaisella pölyntorjuntalaitteistolla, jonka on oltava aina
käytössä, kun työtä tehdään sellaisten kohteiden, esimerkiksi koulun,
päiväkodin tai asuntojen, läheisyydessä, joille pölystä saattaa aiheutua
haittaa ja häiriötä. Työmaalla raskaan liikenteen ajoväylät on pidettävä
mahdollisimman pölyämättöminä esimerkiksi kastelemalla niitä
tarvittaessa.
5. Toiminnasta syntyvät jätteet on kerättävä, lajiteltava, kierrätettävä ja
toimitettava asianmukaisiin, ympäristöluvat omaaviin paikkoihin.
Vaaralliset jätteet on käsiteltävä jätehuoltomääräysten mukaisesti.
6. Käytettävien koneiden ja muun kaluston toimintaa sekä kuntoa on
tarkkailtava koko toiminnan ajan. Viallisilla koneilla ja laitteilla, jotka
aiheuttavat haittaa tai sen vaaraa terveydelle tai ympäristölle (esimerkiksi
poikkeuksellinen melu tai öljyvuoto), ei saa työskennellä.
7. Työn toteuttajan on pidettävä työmaapäiväkirjaa meluavista, pölyävistä
ja tärinää aiheuttavista työvaiheista ja niiden kestosta. Työmaapäiväkirja
on pyynnöstä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Mikäli paalutustoiminta aiheuttaa valitusten perusteella ilmeistä melu-,
tärinä- tai pölyhaittaa alueella, on haitan arvioimiseksi lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa tehtävä katselmus tai melumittaus luotettavalla

Salon kaupunki

Viranhaltijapäätös

Ympäristönsuojelutarkastaja

8.10.2020

§6

tavalla paalutuksen aikana. Katselmuksen tai mittaustulosten perusteella
on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan korjaamiseksi.
8. Hakijan on ilmoitettava häiriötilanteista, kuten poikkeuksellisesta
melusta, tärinästä tai öljyvuodosta, välittömästi valvontaviranomaiselle ja
tarvittaessa pelastusviranomaiselle.
9. Tätä päätöstä ja sen määräyksiä on noudatettava mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on 118 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös, jossa on annettava
tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten
velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa
määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.
Määräyksiä noudattamalla toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta
lähiasutukselle tai ympäristölle, eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Määräys 1 on annettu, jotta toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen
mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta
tehtävässä päätöksessä sallia toiminnan aloittamisen ennen kuin
ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Toiminta-aikoja ei ole
tarpeen rajoittaa ilmoitetusta, koska sen aiheuttama haitta on tilapäinen,
lyhytkestoinen ja paikallinen. Yksittäisten kohteiden huomioiminen
melupäätöksessä ei välttämättä ole mahdollista, joten häiriön
vähentämiseksi ja toisaalta työn sujuvan etenemisen takaamiseksi
toiminnanharjoittajan on mahdollista sopia haitankärsijän kanssa haittaa
aiheuttavien työvaiheiden suorittamisesta.
Määräys 2 on annettu, sillä riittävällä ja asianmukaisella tiedottamisella
voidaan vähentää työstä lähialueelle aiheutuvaa haittaa tai häiriötä.
Määräys 3 on annettu, jotta toiminnanharjoittaja on selvillä toiminnasta
aiheutuvista tärinähaitoista.
Määräys 4 on annettu pölyhaittojen vähentämiseksi sekä terveys- ja
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Määräyksellä 5 varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön
roskaantumista ja toiminnassa muodostuva jäte hoidetaan
asianmukaisesti pois.
Määräys 6 on annettu ympäristön suojelemiseksi. Viallinen kalusto voi
aiheuttaa riskin terveydelle tai ympäristölle. Toiminnan ja kunnon
seurannalla voidaan varmistaa, että koneet yms. soveltuvat ilmoituksen
mukaiseen toimintaan.
Määräyksillä 7 ja 8 varmistetaan viranomaisen tiedoksisaannin lisäksi
toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus sekä se, että
toiminnanharjoittaja ryhtyy tarvittaviin toimiin ympäristö- ja terveyshaittojen
minimoimiseksi.
Määräyksellä 9 varmistetaan, että annettuja määräyksiä noudatetaan,
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vaikka päätös ei saisikaan lainvoimaa.
Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 20, 118, 122, 190, 205 §
Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta 22.1.2020 § 11
Ympäristönsuojelun delegoinnit

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ollikkalan koulun rehtori
Ollikkalan päiväkodinjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus on liitteenä.

Maksu

Meluilmoituksen käsittelystä peritään Salon rakennus- ja
ympäristölautakunnan 4.3.2020 § 28 hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 800 €.
Lasku lähetetään erikseen.

Virolainen Pilvi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Jakelu

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy
Varsinais-Suomen ELY, ympäristö ja luonnonvarat
Ollikkalan koulun rehtori
Ollikkalan päiväkodinjohtaja
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa
hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää
tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä
päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 16.11.2020.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, kunnan jäsenet sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt
yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden
ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli
yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei
valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti
selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai
sähköpostilla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
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virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden
käyntiosoite:
kirjaamon yhteystiedot
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

