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Päätöstulos Hyväksytty 
Luvan voimassaolo 15.05.2020

Meluilmoitus hyväksytään. Paalutustyötä voidaan suorittaa ilmoituksen 
mukaan ja noudattaen seuraavia määräyksiä:

1)	 Paalutustyötä saa harjoittaa aikavälillä 16.3.-15.5.2020 arkipäivisin 
maanantaista perjantaihin 7.00-18.00 välisenä aikana. Paalutustyötä ei saa 
tehdä ylioppilaskirjoitusten ollessa käynnissä 16.3., 18.3., 20.3., 24.3. ja 
26.3.

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

3)	 Toiminnasta ei saa aiheutua melutason ohjearvojen ylityksiä   
(55 dBLAeq 7-22 vakituiseen asumiseen käytettävät alueet ja hoito- ja 
oppilaitoksia palvelevat alueet) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

4)	 Mikäli työmaalla on polttoainesäiliöitä ja tankkauspaikkoja, on niillä oltava 
tiivis alusta. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan 
käyttää imeytysmateriaalia polttoaineen maahanpääsyn estämiseksi.
Säiliöiden välittömässä läheisyydessä on oltava imeytysainetta ja 
työvälineitä mahdollisten polttoaine- ja öljyvuotojen torjuntaan. 
Polttoainesäiliön täyttöluukun sekä täyttöventtiilin tai siirtopumpun on oltava 
lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön 
estämiseksi.

5)	 Paalutustyöstä on tiedotettava 150 metrin säteellä toiminta-alueesta. 
Tiedote on jaettava porraskäytäväkohtaisesti tai jos porraskäytäviä ei ole, 
asuntokohtaisesti. Lisäksi tiedote on jaettava Gesterbyn koulukeskuksen 
kouluille. Tiedotteessa on ilmoitettava melua aiheuttavan työn laatu, työn 
kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä työmaan yhteyshenkilöt ja heidän 
yhteystietonsa. Tiedote on toimitettava tiedoksi Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

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. Päätöksestä on tiedotettava siten kuin 85 §:ssä säädetään 
ympäristölupapäätöksen antamisesta ilmoittamisesta ja 85 §:n 1
momentissa päätöksestä tiedottamisesta. Määräykset voidaan antaa tai 
toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. (YSL 122 §)

Meluilmoitus koskee lyöntipaalutustyötä. Tästä aiheutuva pääasiassa
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meluhaitta kestää rajallisen ajan ja sitä voidaan rajoittaa toiminta-
aikarajauksilla sekä käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Meluilmoitus voidaan siten hyväksyä, kun päätökseen sisällytetään
tarvittavat määräykset.

Määräyksessä yksi rajoitettu meluilmoituksessa esitettyjä toiminta-aikoja.
Lähimmät asutut kiinteistöt sijaitsevat lähellä paalutustyömaata, jolloin
ilmoituksen mukainen toiminta-aika olisi melun kannalta kohtuutonta
naapureille. Toiminta-aikaa on rajoitettu ylioppilaskirjoitusten aikana.
Häiritsevää melua aiheuttavien töiden teko tai tapahtumien järjestäminen on
kiellettyä silloin, kun lähistöllä on käynnissä jokin erityisen herkästi
häiriintyvä tapahtuma, kuten ylioppilaskirjoitukset (Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojelumääräykset 15 §)

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

Määräys kolme on annettu, jotta voidaan varmistua siitä, ettei toiminnan
aiheuttama melu muodostu kohtuuttomaksi naapureille.

Määräys neljä on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa.

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

SELOSTUS ASIASTA

Kysymys on Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen perustuksien
lyöntipaalutuksesta betonipaaluilla. Paalutus suoritetaan kiinteistöllä 257-
418-1-258.

Työt suoritetaan Junttan PM 20 ja PM 22 paalutuskoneilla ja töistä aiheutuu
10 metrin päähän 100 dB, 50 metrin päähän 80 dB ja 100 metrin päähän 65
dB melutaso. Lähin häiriintyvä kohde asuinkiinteistö n. 35 metrin päässä
paalutettavan alueen rajasta. Toiminnan melutasoja mitataan tarvittaessa.

Melua torjutaan melua vähentävällä iskupesällä ja paalutuksesta tiedotetaan
talo- ja porraskäytäväkohtaisesti 150 metrin säteellä työmaasta.
Paalutustyötä oli suunniteltu suoritettavaksi 16.3.2020-15.5.2020 välisenä
aikana arkipäivisin kello 7.00-20.00.

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 §).

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
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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 5.2.2020

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 Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla
sekä julkipano.fi -sivustolla. Ilmoitusasiakirjat ovat olleet nähtävillä
Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla sekä julkipano.fi sivustolla 13.2.2020 -
5.3.2020. Lisäksi kuulutus on lähetetty postitse 150 m säteellä sijaitseville
asuinkiinteistöille.

Kuulemisen johdosta jätettiin yksi muistutus määräaikaan mennessä.
Muistutuksessa todetaan, että rakennustyömaa on jo aiheuttanut häiritsevää
melua, ja vielä kovempi melu iltaisin klo 20 asti ilmoituksen mukaisen 10
viikon ajan olisi kohtuutonta. Kohtuullinen lopettamisaika olisi muistuttajan
mukaan 18.00. Muistuttaja on myös rakennusurakan pitkän keston vuoksi
todennut, että olisi kohtuullista pystyttää meluesteaidat rakennustyömaan
rajoille.

SRV Rakennus Oy on vastineessaan todennut, että työmaalla toimitaan
rakennusluvan ja kaavan ehtojen mukaisesti, paalutusta tullaan tekemään
7:00-18:00, urakka kestää noin 5 viikkoa ja että paalutustyöstä aiheutuvaa
melua ei pysty estämään meluaidoilla.

Ilmoituksesta pyydettiin lausunnot Gesterbyn koulukeskuksen kouluilta.
Kyrkslätts gymnasiumin lausunto on ehdollinen ja siinä todetaan, että
Kyrkslätts gymnasium:ssa kirjoitetaan ylioppilaskokeet aikavälillä 10.-26.
maaliskuuta, ja koulua pyritään koepäivinä pitämään mahdollisimman
hiljaisena, minkä vuoksi paalutustyötä ei tulisi tehdä koepäivinä.

Gesterbyn koulun lausunto on puoltava ja siinä todetaan, että mikäli
melutaso ylittää koulun alueella 55 dB, olisi hyvä välttää paalutusta 9-15
välisellä ajalla, ja lisäksi toivotaan, että oppilaiden ulkoiluaika 10.30-11.30
huomioidaan. Winnelska skolanin lausunto on puoltava, mutta siinä
todetaan, että koulun toiminnan kannalta olisi hyvä välttää melua 9-15
välisenä aikana. Papinmäen koulun lausunto on puoltava, mutta siinä
todetaan, että oppilaat ulkoilevat 10.30-11.30 ja 13.00-13.30, jolloin
paalutusta olisi hyvä välttää.

Kyrkslätts Gymnasiumin lausuntoon SRV Rakennus Oy on vastineessaan
todennut, että paalutusta ei tulla tekemään ylioppilaskoepäivinä. Muiden
koulujen lausuntoihin ei ole jätetty vastinetta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 118, 121, 122 §
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräykset (7.6.2017) 14, 15 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
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Ilmoituksen käsittelystä peritään Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan A mukaan
760 euron suuruinen käsittelymaksu. (laajamittainen 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

Ilmoituksen tekijä, Kirkkonummen rakennusvalvonta, muistutuksen tehneet,
lausunnonantajat

Päätöksestä ilmoitetaan kuuluttamalla Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla
ja julkipano.fi-palvelussa sekä lähettämällä kuulutus kirjeitse hakemuksen
käsittelyvaiheessa kirjeitse kuulluille asianosaisille.

MUUTOKSENHAKU

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