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PÄÄTÖS

Meluilmoitus hyväksytään. Toimintaa voidaan harjoittaa aikavälillä 23.3.2019
- 30.6.2019. Toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1)	Louhinta- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa arkipäivinä ilmoituksen
mukaisella aikavälillä maanantaista-perjantaihin kello 7-18 välisenä aikana.
Toimintaa ei saa harjoittaa juhannusaattona.

2)	Murskaustoimintaan liittyviä toimintapäiviä saa olla yhteensä enintään 49
päivää. Murskauksen toiminta-aikaan lasketaan murskaukseen välittömästi
liittyvä louhinta, murskaus työmaa-alueella, kiviaineksen välivarastointi,
seulonta, louheen ja murskeen siirto ja kuljetus työmaalla ja sieltä pois sekä
tukitoiminnot. Pelkästään maanrakennustöihin liittyviä louhintapäiviä ei
lasketa mukaan murskaamon toiminta-aikaan. Murskaamon toimintapäivistä
on esitettävä suunnitelma Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen murskaustoiminnan aloittamista.

3)	Ampumarata-alueen länsireunassa sijaitseva 55 metriä pitkä kalliorintaus
on säilytettävä.

4)	Louhintatöiden aikana louhinnan vaikutuksia tulee tarkkailla
tärinämittauksin urakoitsijan käytäntöjen mukaisesti. Mittausten tuloksista on
toimitettava raportti Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5)	Murskaustoiminnan alkaessa on viikon kuluessa suoritettava melumittaus
ainakin kiinteistöillä 257-496-5-325, 257-496-5-312 sekä 257-496-5-273.
Melumittauksessa on selvitettävä taustamelutaso kullakin kiinteistöllä sekä
meluilmoituksen mukaisen toiminnan käynnissä ollessa kiinteistöillä oleva
melutaso. Melumittaukset on suoritettava ympäristöministeriön
melumittausohjeen mukaisesti ja tuloksista on toimitettava raportti
johtopäätöksineen Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

6)	Murskain on sijoitettava toiminta-alueella alimmalle mahdolliselle tasolle.
Murskain on lisäksi sijoitettava kalliorintauksen/kallioleikkauksen suojaan
heti kun se on mahdollista.

7)	Louheen ja murskeen varastokasat on sijoitettava siten, että ne ehkäisevät
melun leviämisestä erityisesti idän ja etelän suuntaan.

8)	Louhe ja murske on pidettävä toiminnan ajan kosteana pölyn leviämisen
estämiseksi. Alueelta mahdollisesti lähtevät kiviaineskuormat on kasteltava
tai peitettävä. Kaikissa työvaiheissa on käytettävä pölyntorjunnan kannalta
parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

9)	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.

10)	Ennen toiminnan aloittamista töistä on tiedotettava vähintään 800 metrin
säteellä työmaasta. Talokohtaisesti jaettavassa tiedotteessa on ilmoitettava
vähintään melua ja tärinää aiheuttavien töiden laatu, työn kokonaiskesto,
päivittäiset työajat sekä työmaan yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa.
Tiedot on toimitettava asukkaille kirjallisesti. Tiedote on toimitettava tiedoksi
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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PERUSTELUT

Viranomaisen on 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 85 §:ssä säädetään. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää,
vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. (YSL 122 §)

Kyseessä on ampumaradan rakentamisen edellyttämät louhinta- ja
murskaustyöt, jotka sijoittuvat kunnan omistamille kiinteistöille
Kirkkonummen Vuohimäessä Isonsuontien varressa. Työtä varten tehtiin
ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ensimmäisen
kerran 16.5.2019, joka hyväksyttiin ympäristötarkastajan päätöksellä
20.6.2019 § 3. Tästä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitus
odottaa käsittelyä. Uuden ilmoituksen johdosta on jätetty asukasyhdistyksen
toimesta muistutus, jossa todetaan, että kyseisestä vireillä olevasta
valituksesta johtuen viranomainen ei voi antaa uutta päätöstä asiasta.
Lisäksi muistuttaja katsoo, että laillisia perusteita meluilmoituksen
hyväksymiselle ei ole, koska ainoastaan osalle ilmoituksen alueesta on
lainvoimainen rakennuslupa.

Alueelle annetusta rakennusluvasta ja kunnan tekemästä
vuokrauspäätöksestä on tehty asukkaiden toimesta aiemmin kantelut
hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeudesta on 19.6.2019 saatu tiedoksi
välipäätös, jonka mukaan kunnan tekemän vuokrauspäätöksen
täytäntöönpanoa ei keskeytetä, sillä keskeytykseen ei ole ilmennyt aihetta.
Rakennuslupapäätöksestä tehdyn kantelun hallinto-oikeus on 23.9.2019
annetulla päätöksellä jättänyt tutkimatta.

Aiemman meluilmoituksen päätöksen johdosta jätettyyn valitukseen on
saatu rakennusvalvonnalta lausunto, jonka mukaan rakennuslupa on
myönnetty vuokra-alueelle, joka sijoittuu maanvuokrasopimuksen mukaisesti
kolmen eri kiinteistön alueelle. Rakennuslupahakemus on kohdistettu
yhdelle kiinteistölle viranomaisen käyttämästä asiointijärjestelmän johtuen,
koska ohjelmassa ei voi osoittaa monta kiinteistöä rakennuspaikaksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 § mukaan viranomainen voi kieltää tai
keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle koituvia huomattavia
haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Hallituksen esityksessä
nykyisen ympäristönsuojelulain 122 § osalta on todettu vain, että pykälä on
sama kuin aiemman ympäristönsuojelulain 64 §. Edellisen
ympäristönsuojelulain hallituksen esityksen perusteluissa on 64 § osalta
todettu mm. että " Määräyksiä voitaisiin antaa ympäristön pilaantumisen
ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille
Viranomainen voisi myös kieltää tai keskeyttää muun kuin luvanvaraisen
toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja
ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Säännöksen mukaan
viranomaisen tulisi ensisijaisesti pyrkiä määräyksillä saattamaan toiminta
hyväksyttäväksi. Jos huomattavia haittoja ei voitaisi estää, toiminta voitaisiin
kieltää".

Hallituksen esityksen perusteluista käy näin ollen ilmi, että
meluilmoituksessa annettavassa päätöksessä voidaan antaa määräyksiä
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja ainoastaan jos annettavilla
määräyksillä ei ympäristön pilaantumista voida riittävästi vähentää voidaan
toiminta kieltää. Vireillä olevat valitukset tai kantelut eivät ole ympäristön
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pilaantumista jota ympäristönsuojelulain säädöksillä on tarkoitus ehkäistä tai
rajoittaa. Niille ei siten voida antaa merkitystä harkittaessa meluilmoituksen
hyväksymistä tai hylkäämistä ympäristönsuojelulain 122 § mukaisesti.
Vuokrauspäätöksen osalta hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen
täytäntöönpanon kieltämisestä.

Meluilmoituksen mukainen toiminta on rakennusluvan mukaisten
rakennustöiden käytännön toteuttamista ja niiden toteutuminen tai
toteuttamatta jättäminen on riippuvainen rakennusluvan täytäntöönpanosta.
Kun rakennusluvan täytäntöönpanoa ei ole kielletty ei myöskään
rakennusluvan edellyttämiä käytännön rakennustöitä ole kielletty. Näin ollen
mainittujen valituksen tai kanteluiden vireilläolosta hallinto-oikeudessa ei
seuraa se, että yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuisi huomattavia haittoja,
joita ei voitaisi määräyksillä riittävästi vähentää eikä meluilmoitusta voi näillä
perusteilla hylätä.

Päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Määräyksessä yksi meluilmoituksessa esitettyjä toiminta-
aikoja on lyhennetty illasta, jotta varmistutaan siitä, ettei päiväajan
ekvivalenttimelutaso nouse merkittävästi lähimmissä häiriintyvissä kohteissa,
joita ovat asuinrakennukset 300-400 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.
Alueelle on aiemmin laadittu muiden hankkeiden yhteydessä
meluselvityksiä, joiden mukaan melutason ohjearvot lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa eivät ylity louhinta- ja murskaustoiminnan vuoksi
tilanteessa, jossa ampumarata-alueen ympäristössä on yhtä aikaa
käynnissä kolme louhinta- ja murskauslaitosta. Meluselvitysten mukaan
osassa lähimpiä häiriintyviä kohteita melutason ohjearvot ylittyvät
liikennemelun vuoksi. Selvitysten mukaan kohteissa, joissa liikennemelu jo
yksinään ylittää melutason ohjearvot, kolmen louhinta- ja murskauslaitoksen
yhtäaikainen toiminta aiheuttaisi noin 1-2 dB:n nousun melutasossa.
Rajoittamalla louhinnan- ja murskauksen päivittäistä toiminta-aikaa voidaan
varmistua siitä, etteivät päiväajan ekvivalenttimelutasot lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa nouse sekä huomioidaan se, että toiminta ajoittuu
osin lomakaudelle, jolloin ihmiset oleskelevat talvikautta enemmän
ulkotiloissa ja saattavat siten altistua talviaikaa enemmän ympäristössä
ilmenevälle melulle.

Määräys kaksi on annettu, jotta voidaan varmistua siitä, että toiminta ei ole
ympäristöluvanvaraista. Määräyksessä on selvennetty, mitkä eri toiminnot
tältä osin lasketaan kuuluvaksi murskaustoimintaan ympäristöministeriön
ohjeen Laitosluettelon muutokset ja tulkinnat (2014, päivitetty 2020)
perusteella.

Määräys kolme on annettu sen vuoksi, että ampumaradan alueelle tehdyssä
lepakkoselvityksessä kalliorintauksen kaikkia koloja ei ollut tarkastettu
lepakoiden varalta. Potentiaalinen lepakkopiiloalue tulee siten säilyttää.

Määräys neljä on annettu, jotta toiminnan aikana voidaan seurata louhinnan
aiheuttamia tärinävaikutuksia.

Määräys viisi on annettu, jotta toiminnan aikana voidaan seurata toiminnan
mahdollisia meluvaikutuksia lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä
kohteissa ja tarkkailla sitä, etteivät melutasot näissä kohteissa toiminnan
vuoksi merkittävästi nouse.

Määräykset kuusi ja seitsemän on annettu melun leviämisen
ehkäisemiseksi. Vaikka alueelle aiemmin laadittujen meluselvitysten mukaan
melutaso ei lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa merkittävästi
nouse, vaikka ampumarata-alueen ympäristössä olisi yhtä aikaa käynnissä
kolme louhinta- ja murskauslaitosta, on kuitenkin syytä antaa kohtuulliset
määräykset meluntorjuntatoimista toiminta-alueella, sillä melun leviämisen
ehkäiseminen on joka tapauksessa tarpeen louhinta- ja murskaustoiminnan
ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu Puhelin (09) 29671 www.kirkkonummi.fi
PL 20 (Ervastintie 2) ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi
02401 Kirkkonummi



Kirkkonummen kunta PÄÄTÖS
Ympäristönsuojelu

20.03.2020

Määräys kahdeksan on annettu pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Toimintaa
harjoitetaan osin kesäaikaan, jolloin saattaa olla kuivia jaksoja. Siten
kiviaineksen kastelu on tarpeen pölyn leviämisen ehkäisemiseksi. Samaten
mahdollisten lähtevien kuormien kastelu tai peittäminen on tarpeen, jotta
pöly ei kuljetusten mukana pääsisi leviämään lähialueelle.

Määräys yhdeksän on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa.

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

Määräykset yhdessä varmistavat, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta
rasitusta lähialueella eikä toiminnasta koidu huomattavia haittoja yleiselle tai
yksityiselle edulle.

SELOSTUS ASIASTA

Kyseessä on Kirkkonummen Vuohimäkeen suunnitellun ampumaradan
rakentaminen. Rakentaminen edellyttää paikalla olevan kallion osittaista
louhimista pois. Louhinnassa syntynyt kiviaines murskataan työmaalla.
Louhinta ja murskaus sijoittuvat Isonsuontien varressa sijaitseville
kiinteistöille 257-496-5-184 sekä 257-496-5-339. Louhittavan alueen koko on
0,4 hehtaaria. Louhittu ja murskattu kiviaines käytetään osin hyödyksi
ampumaradan rakentamisessa ja ylijäämä kuljetetaan hyödynnettäväksi
muualla. Työ suoritetaan 23.3.2020-30.6.2020 siten, että aluksi suoritetaan
porausta ja louhintaa lähinnä alueen eteläosassa, mistä muodostunut louhe
käytetään alueen täyttöihin. Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana alkaa
murskaustoiminta, jonka kokonaiskesto on enintään 49 toimintapäivää.
Päivittäiseksi toiminta-ajaksi oli suunniteltu 7-22. Viikonloppuisin toimintaa ei
ole.

Toiminnassa käytettävä laitteisto koostuu tavanomaisesta
murskauslaitoksesta (esimurskain, välimurskain, jälkimurskain),
pyöräkuormaajasta ja/tai dumpperista, poravaunusta ja iskuvasarasta.
Murskauslaitos sijoitetaan louhittavan kallion viereen ja sitä siirretään
tarvittaessa toiminta-alueella louhinnan edetessä.

Murskatusta louheesta muodostetaan varastokasoja, jotka vähentävät melun
leviämistä ympäristöön, minkä lisäksi kalliorintauksen muodostavat
melusuojaa. Melutilannetta seurataan toiminnan aikana aistinvaraisesti.
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat meluilmoituksen mukaan reilun 300
metrin etäisyydellä toiminta-alueen koillis- ja kaakkoispuolella.

Vuohimäen louhinta- ja murskaushankkeiden lupakäsittelyn yhteydessä on
tehty melumallinnukset tilanteessa, jossa ampumaradan lähikiinteistöillä olisi
käynnissä kolme louhinta- ja murskauslaitosta. Mallinnusten melutason
ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eivät ylity louhinta- ja
murskaustoiminnan vuoksi tilanteessa, jossa ampumarata-alueen
ympäristössä on yhtä aikaa käynnissä kolme louhinta- ja murskauslaitosta.
Meluselvitysten mukaan osassa lähimpiä häiriintyviä kohteita melutason
ohjearvot ylittyvät liikennemelun vuoksi. Selvitysten mukaan kohteissa,
joissa liikennemelu jo yksinään ylittää melutason ohjearvot, kolmen louhinta-
ja murskauslaitoksen yhtäaikainen toiminta aiheuttaisi noin 1-2 dB:n nousun
melutasossa.

Aiemman meluilmoituksen yhteydessä alueelle tehtiin lepakkoselvitys, minkä
mukaan louhittavalla alueella olevista potentiaalisista kalliopiiloalueesta tai
puupiiloista ei havaittu merkkejä lepakoista. ELY-keskus on todennut, että
selvitys on riittävä osoittamaan, ettei hanke hävitä tai heikennä lepakkojen
lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
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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 mm. räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta,
rakennustyöhän liittyvästä murskauksesta tai muusta erityisen häiritsevää
melua aiheuttavasta työstä asemakaava-alueen ulkopuolella, mikäli työtä
tehdään muulloin kuin arkisin klo 7.00-18.00 tai jos työ kestää enemmän
kuin neljä viikkoa.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 20.2.2020.

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 ja meluilmoitus on yleisesti nähtävillä
4.3.-18.3.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen
kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa
www.julkipano.fi. Lisäksi kuulutus on lähetetty postitse 800 m säteellä
työmaasta maata omistaville.

Kuulemisen johdosta jätettiin viisi muistutusta, joista kaksi jätti Lounais-
Kirkkonummen asukasyhdistys ry ja kolme muistutusta jätettiin yhteensä 16
yksityishenkilön toimesta. Muistutuksista neljä oli sisällöltään
samankaltaiset. Muistutusten jättäjät katsovat, ettei meluilmoituksen
hyväksymiselle ole laillisia perusteita. Tätä on perusteltu sillä, että hakijan
viime vuonna samasta työstä tekemästä meluilmoituksesta on valitettu
Vaasan hallinto-oikeuteen, ja asian käsittely on kesken. Tästä syystä
viranomainen ei voi myöntää lupaa samalle asialle. Lisäksi muistuttaja
katsoo, että rakennuslupa ei ole voimassa koskien koko aluetta, vaan
ainoastaan alueen toista kiinteistöä 257-496-5-184. Tämän takia toisen
kiinteistön 257-496-5-339 alueella tulisi olla lupa maa-ainesten ottamiseen,
joten lupaa louhinnalle ei voida myöntää meluilmoituspäätöksessä.  Lisäksi
JL ym. ovat muistutuksessaan tuoneet esiin myös, että alueen
maanvuokraus- ja rakennuslupapäätöksistä on tehty hallinto-oikeuteen
kantelut, joiden käsittely on kesken.

PW on muistutuksessaan todennut, että ilmoituksen mukaisesta työstä
aiheutuva melu on luonteeltaan erityisen häiritsevää. Koska suuri osa
ihmisistä on koronavirustilanteen takia kotonaan, tulisi tämä ottaa huomioon
melun haitallisena kokevien asukkaiden erityispiirteenä, joten kohtuuttoman
haitan vuoksi ilmoituksen mukaista toimintaa ei tulisi ainakaan
poikkeusolojen aikana sallia.

Muistutusten johdosta meluilmoituksen tekijältä on pyydetty vastine.
Vastineessa on todettu, että:
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"Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä oleva valitus päätöksestä dnro 2019-80-
IPM koskee toista meluilmoitusasiaa eri ajanjaksolle. Sen mukaista toimintaa
ei aloitettu. Kyse ei ole samasta asiasta.

Rakennuslupa on myönnetty vuokra-alueelle (257-496-5-184-V-001), joka
sijoittuu maanvuokrasopimuksen mukaisesti kolme eri kiinteistön alueelle,
joihin kuuluvat kiinteistön LOTTAS (257-496-5-184) ohella kiinteistöt
VUOHIPUISTO (257-496-5-339) ja GETBERG (257-419-1-24). Lupapiste.fi -
järjestelmässä on kirjaamisrajoituksia, mutta kaikki tiedot on ilmoitettu.
Meluilmoitus kiinteistöillä 257-496-5-184 ja 257-496-5-339 on yhteensopiva
rakennusluvan kanssa.

Maa-aineslupaa ei tarvita koskaan kiviainesten murskaamiseen eikä
rakennuslupaan perustuvan rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten
ottamiseksi."

Lisäksi JL ym. muistutuksessa mainittuihin kanteluihin ilmoituksen tekijä on
todennut, että kantelut ovat perusteettomia eikä niillä muuteta lainvoimaisia
päätöksiä.

PW:n muistutukseen ilmoituksen tekijä on todennut, ettei
ilmoituksenmukaisista toimenpiteistä aiheutuva meluhaitta ole sen suurempi
kuin mitä esitöissä on kuvattu. Ilmoitus tilapäisestä melusta (ja tärinästä)
tehdään juuri sen vuoksi, että ihmiset oleskelevat kotioloissa ja saavat näin
tiedon asiasta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

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

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

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

Päätös: Ilmoituksen tekijä, Kirkkonummen rakennusvalvonta, muistutuksen
jättäneet (usean henkilön jättämissä muistutuksissa ensimmäinen
allekirjoittaja)

Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi kuuluttamalla Kirkkonummen kunnan
ilmoitustaululla ja internetissä julkipano.fi-palvelussa sekä lähettämällä
kuulutus kirjeitse hakemuksen käsittelyvaiheessa kirjeitse kuulluille
asianosaisille.
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MUUTOKSENHAKU

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