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Päätöstulos Hyväksytty
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Meluilmoitus hyväksytään. Toiminnassa on noudatettava seuraavia
määräyksiä:

1)	Maalämpökentän porausta saa suorittaa aikavälillä 7.1.2020 - 31.3.2020
maanantaista-perjantaihin kello 7-21 välisenä aikana. Viikonloppuisin töitä ei
saa suorittaa. Työ on suunniteltava siten, että meluavia työvaiheita on
mahdollisimman vähän, että ne kestävät mahdollisimman lyhyen ajan.
Eniten meluavia työvaiheita ei saa sijoittaa kello 18 jälkeiseen aikaan.

2)	Melun leviämistä työmaan ympäristöön on vähennettävä käyttämällä
työssä meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja
käytäntöjä.

3)	Työstä on tiedotettava ennen työn aloittamista talokohtaisesti 300 metrin
säteellä työmaasta.

Tiedotteessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
        a. melua ja tärinää aiheuttavan työn laatu
        b. työn kokonaiskesto
        c. päivittäiset työajat
        d. työmaan yhteishenkilö ja hänen yhteystietonsa

Tiedote lisäksi toimitettava tiedoksi Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen työn aloittamista.

4)	Porauslietteiden osalta on noudatettava, mitä rakennusvalvonnan
päätöksessä 19-0365-CML, § 362 on annettu. Maalämpökaivon
porauslietettä ei saa johtaa vesistöön, ojiin, sadevesikaivoihin tai viemäriin.

PERUSTELUT

Viranomaisen on Ympäristönsuojelulain 118-120 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä 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. (YSL 122 §)

Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle
edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi
vähentää. Päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen,
mitä Ympäristönsuojelulain 85 §:ssä säädetään. Määräykset voidaan antaa
tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. (YSL 122 §)

Meluilmoitus koskee maalämpökaivojen porausta. Tästä aiheutuva
pääasiassa meluhaitta kestää rajallisen ajan ja sitä voidaan rajoittaa
toiminta-aikarajauksilla sekä käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Meluilmoitus voidaan siten hyväksyä, kun päätökseen sisällytetään
tarvittavat määräykset.
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Määräyksessä yksi on rajoitettu meluilmoituksessa esitettyjä toiminta-aikoja.
Poraustöiden suorittaminen viikonloppuisin olisi naapurustolle kohtuutonta.
Hakijan esittämä lähes kolmen kuukauden kokonaistoiminta-aika on riittävä
24 maalämpökaivon poraukselle, vaikka toimintaa ei saakaan harjoittaa
viikonloppuisin.  Ilta-aikaan asetettu kielto kaikkein meluavimpien
työvaiheiden suorittamisesta on tarpeen, jotta naapurustolle ei aiheudu
toiminnasta kohtuutonta rasitusta.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen
tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen
käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen
edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. (YSL 118 §).

Tässä tapauksessa toiminnan aloitus suunniteltuna päivänä sallitaan, vaikka
ilmoituksen tekemisestä on kulunut alle 30 vuorokautta. Toiminta voidaan
aloittaa suunniteltuna aloituspäivänä.

Määräys kaksi on annettu, jotta toiminnan aikana voidaan ehkäistä
toiminnan mahdollisia meluvaikutuksia lähellä sijaitsevissa mahdollisesti
häiriintyvissä kohteissa.

Määräys kolme on annettu riittävän tiedottamisen varmistamiseksi.
Tietoisuus toiminnasta vähentää naapuruston kokemia haittoja.

Määräys neljä on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen
varmistamiseksi, että porauslietteen jätehuolto suoritetaan asianmukaisesti.

SELOSTUS ASIASTA

Kyseessä on 24 maalämpökaivon poraus kiinteistöllä 257-404-8-1
osoitteessa Majvikintie 1, 02430 Masala. Rakennusvalvonta on myöntänyt
työlle 16.09.2019 toimenpideluvan (lupatunnus 19-0365-CML, § 362).

Työlle on jätetty aiemmin meluilmoitus 20.9.2019 ajalle 21.10.2019 -
31.12.2019, mutta työtä ei ole tällä aikavälillä suoritettu.

Maalämpökentän poraus suoritetaan aikavälillä 7.1.2020 - 31.3.2020.
Päivittäiseksi toiminta-ajaksi oli kaavailtu maanantaista sunnuntaihin kello 7-
21.

Toiminnassa käytettävä laitteisto koostuu poravaunusta ja kompressorista.
Kompressori tuottaa 107 dB melun 10 m päässä ja poravaunu 80-115 dB
melun 10 m päässä.  Kuorma-auton ja kompressorin paikka vaihtuu
viikoittain. Lisäksi käytössä on kallioporavaunu, joka tuottaa n. 100 dB n. 55
dB melualueeksi on arvioitu noin 150 metrin etäisyys porausalueen
keskipisteestä.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat itse kongressihotelli jonka
maalämpökaivoja porataan sekä naapurikiinteistöillä sijaitsevat asuintalot,
joihin etäisyys porausalueen keskipisteestä on pienimmillään alle 150
metriä.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän
on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Kun hanke toteutetaan yhden
kunnan alueella, ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
(YSL 118 §).
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Kirkkonummen kunnanvaltuuston 13.5.2019 § 35 hyväksymän
hallintosäännön mukaan Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on siirtänyt 11.6.2019 § 90
päätösvaltansa meluilmoitusten osalta ympäristöpäällikölle, joka puolestaan
on siirtänyt 13.6.2019 § 1 päätösvallan edelleen ympäristötarkastajalle.

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 14 § mukaan
meluilmoitus tulee tehdä asemakaava-alueella mm. räjäytystyöstä,
lyöntipaalutuksesta, iskuvasaran käytöstä, rakennustyöhön liittyvästä
murskauksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua
aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin arkipäivisin klo 7.00
- 18.00 tai jos työ kestää enemmän kuin 10 työpäivää.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 10.12.2019.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia kuultava, jos
ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin
(YSL 121 §).

Ilmoituksen vireilläolo on kuulutettu aiemmin jätetyn samaa aluetta koskevan
meluilmoituksen yhteydessä Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla sekä
internetissä julkipano.fi sivustolla. Ilmoitusasiakirjat ovat olleet nähtävillä
Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä sekä julkipano.fi sivustolla
30.9.2019 - 11.10.2019. Lisäksi kuulutus on lähetetty postitse 300 m säteellä
työmaasta kiinteistön omistaville ja haltijoille. Kuulemisen johdosta ei oltu
jätetty muistutuksia määräaikaan mennessä. Koska asianosaiset on kuultu
saman työn osalta jo kertaalleen lähiaikoina, jätetään kuuleminen tämän
ilmoituksen osalta tekemättä ilmeisen tarpeettomana (HL 34 §).

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 118, 121, 122 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 62 a §
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräykset (7.6.2017) 14, 15 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ilmoituksen käsittelystä peritään Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan A mukaan
380 euron suuruinen käsittelymaksu. (pienimuotoinen tilapäistä melua ja
tärinää aiheuttava toiminta)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
ellei valitusviranomainen toisin määrää.

ALLEKIRJOITUS

Ilari Patamaa
vs. ympäristötarkastaja

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös: Ilmoituksen tekijä, Kirkkonummen rakennusvalvonta
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä ilmoitetaan kuuluttamalla
Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla ja internetissä julkipano.fi-palvelussa
sekä lähettämällä kuulutus kirjeitse hakemuksen käsittelyvaiheessa kirjeitse
kuulluille asianosaisille.

Päätöksen antopäivä on 2.1.2020.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Käsittelymaksusta valitetaan samalla tavalla kuin pääasiasta.
Valitusosoitus on liitteenä.
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