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Luvan voimassaolo 23.08.2020

Meluilmoitus hyväksytään. Toimintaa voidaan harjoittaa aikavälillä 29.7.2020
- 23.8.2020. Toiminnassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1)	Murskaustoimintaa saa harjoittaa ilmoituksen mukaisella aikavälillä
maanantaista-perjantaihin kello 7-18 välisenä aikana

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

3)	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.

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)	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.

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 §)

Murskaustoiminnan meluvaikutuksia on tarkasteltu mittaamalla melutasoja
lähimmillä asuinkiinteistöillä toiminnan ollessa käynnissä. Mittaustulosten
perusteella murskaustoiminnan aiheuttaman melun vaikutus lähimpien
asuinkiinteistöjen melutasoon on vähäinen ja suurimmillaankin
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mittausepävarmuus huomioiden valtioneuvoston päätöksen (993/1992)
mukaisten ohjearvojen tuntumassa, kun alueella on yhtäaikaisesti ollut
toiminnassa poraus, rikotus ja murskaus. Näistä melulähteistä porausta ei
enää tämän ilmoituksen mukaisen toiminnan aikana tehdä, joten melutaso
on mittauksen aikaiseen melutasoon verrattuna hieman pienempi. Annetut
määräykset sekä toiminnan rajallinen kesto huomioiden meluilmoitus
voidaan hyväksyä.

Päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi.

Määräyksellä yksi varmistetaan ilmoituksen mukaisten toiminta-aikojen
noudattaminen.

Määräys kaksi ohjaa melusuojana käytettävien varastokasojen sijoittelua,
jolloin meluhaittoja voidaan edelleen vähentää.

Määräys kolme on annettu pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Toimintaa
harjoitetaan 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 neljä on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa.

Määräys viisi 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 ampumaradan rakentamistöihin liittyvä kiviaineksen murskaus,
joka sijoittuu kunnan omistamille kiinteistöille Kirkkonummen Vuohimäessä
Isonsuontien varressa. Rakennustöihin liittyvää louhintaa ja murskausta
varten on hyväksytty meluilmoitus ympäristötarkastajan päätöksellä
20.3.2020 § 4 ajalle 20.3.-30.6.2020. Murskausta ei ehditty meluilmoituksen
voimassaoloaikana suorittaa loppuun. Tämä ilmoitus on jatkoilmoitus
murskauksen loppuun suorittamiseksi. Murskattava kiviaines käytetään
osittain paikan päällä ampumaradan rakenteisiin ja osittain kuljetetaan pois
muualla hyödynnettäväksi. Alueella murskataan vain ampumaradan
louhinnassa syntynyttä kiviainesta.

Toiminnassa käytettävä laitteisto koostuu tavanomaisesta
murskauslaitoksesta (esimurskain, välimurskain, jälkimurskain),
pyöräkuormaajasta ja/tai dumpperista ja iskuvasarasta. Murskauslaitos
sijoitetaan louhitulle alueelle, joka sijaitsee ympäröivää maanpinnan tasoa
alempana.

Murskatusta louheesta muodostetaan varastokasoja, jotka vähentävät melun
leviämistä ympäristöön, minkä lisäksi kalliorintaukset muodostavat
melusuojaa. Alueelle rakentuu työn edetessä myös ampumaradan
suojavalleja.
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.
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Alueella on suoritettu melumittaukset 26.6.2020, kun alueella on ollut
samanaikaisesti toiminnassa murskauslaitos, poraus ja rikotus.
Mittausraportti on toimitettu Kirkkonummen
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportin mukaan toimintojen aiheuttama
melu ei vaikuta merkittävästi lähimpien häiriintyvien kohteiden melutasoon.

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 29.6.2020.

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
3.7.-17.7.2020 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 jätetiin kolme muistutusta.

AO ym. ovat muistutuksessaan todenneet, ettei meluilmoituksen
hyväksymiselle ole laillisia perusteita. Tätä on perusteltu mm. sillä, että
murskaustoiminnan kesto olisi kokonaisuudessaan yli 50 päivää ja ylittäisi
siten ympäristölupakynnyksen. Lisäksi muistuttajat katsovat, että koska
hakijan samasta työstä tekemistä aiemmista meluilmoituksista on valitettu
Vaasan hallinto-oikeuteen, ja asian käsittely on kesken ei viranomainen 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.

RM on muistutuksessaan todennut, että tontilla tehdään murskausta
tilapäisillä luvilla vuodesta toiseen, eikä ole enää tilapäisluonteista. RM myös
toteaa, että alueelle on tiettävästi tuotu kiviainesta muualta ja kysyy, kuinka
kunta voi varmistaa, että muuta kuin rakennustöihin liittyvää murskausta
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tontilla ei suoriteta. RM viittaa myös edellisen ilmoituksen päättymispäivänä
tapahtuneeseen räjähdysten sarjaan, ja pyytää selvitystä tapahtuneeseen.

SS ja SJ vastustavat töiden jatkamista kovan melun ja voimakkaiden
räjäytysten vuoksi.

Ilmoituksen jättäneeltä on pyydetty vastine muistutuksiin. Vastineessa on
todettu:
"Ilmoituksen mukainen toiminta liittyy rakennushankkeen
maanrakennustöiden loppuun saattamiseen. Alueella ei enää tehdä
louhintaa, vaan alueella murskataan ainoastaan rakennusalueelta aiemmin
louhittua kiviainesta. Rakennushankkeen yhteenlasketut murskauspäivät
eivät tule ylittämään 50 päivää.
Hankkeen aiempien meluilmoitusten vastineissa kunnalle ja hallinto-
oikeudelle on vastattu muistutusten tekijöiden väittämiin. Ilmoituksen tekijällä
ei ole muuta lisättävää asiaan liittyen."

VASTAUKSET MUISTUTUKSIIN

Ympäristötarkastajan aiempaan meluilmoitukseen antaman päätöksen 4 §
2020 aikana toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan murskausta on
harjoitettu 25 päivää. Tämä on myös yhtenevä ympäristötarkastajan
havaintojen kanssa. Uuden ilmoituksen mukainen toiminta aika on 29.7.-
23.8., mistä viikonloppuna 22.-23.8. ei ole enää toimintaa, koska toiminta
rajoittuu arkipäiviin. Näin ollen toiminta-aikaa tulee suurimmillaan 24 päivää,
joten ympäristölupakynnys ei toiminta-ajan vuoksi ylity. Ilmoituksen
mukaisilla kiinteistöillä ei ole aikaisemmin ollut murkaustoimintaa.
Lähialueella on ollut aiemmin murskaustoimintaa, mutta tämä on sijoittunut
eri kiinteistöille eri toiminnanharjoittajan toimesta, eikä siten vaikuta tämän
ilmoituksen mukaisen toiminnan luvanvaraisuuteen.

Alueella murskataan vain ampumaradan rakennustöiden aikana alueelta
louhittua kiviainesta. Muualta tuotua kiviainesta ei murskata.

Louhintaan liittyvät muistutukset eivät ole tämän ilmoituksen kannalta
relevantteja, koska louhintaa ei enää harjoiteta.

Ampumaradan rakennustöitä varten on tehty aiemmin kaksi meluilmoitusta.
Molempiin ilmoituksiin annetuista päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Asiat odottavat vielä ratkaisua. Meluilmoitukset ovat kohdistuneet eri
ajankohtiin, joten näin ollen viranomaisen on käsiteltävä kukin ilmoitus
erillisenä asiana ja kustakin ilmoituksesta on annettava erillinen
valituskelpoinen päätös.

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
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määräyksillä ei ympäristön pilaantumista voida riittävästi vähentää voidaan
toiminta kieltää. Vireillä oleville valituksille ei voida antaa merkitystä
harkittaessa meluilmoituksen hyväksymistä tai hylkäämistä
ympäristönsuojelulain 122 § mukaisesti.

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). Maksu peritään taksan 5 § mukaisesti 50%
alennettuna, koska kyseessä on ilmoituksen uudistaminen.

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
Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi kuuluttamalla Kirkkonummen kunnan
ilmoitustaululla ja internetissä 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.

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


