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Päätöspvm ja pykälä 29.07.2020 § 10
Päätöstulos Hyväksytty
Luvan voimassaolo 21.08.2020

Meluilmoitus hyväksytään. Toimintaa voidaan harjoittaa ilmoituksen
mukaisesti aikavälillä 29.7.2020 - 21.8.2020. Toiminnassa on noudatettava
seuraavia määräyksiä:

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

2)	Melun leviämistä työmaan ympäristöön on vähennettävä sijoittamalla
louheen ja murskeen varastokasat mahdollisimman kattavasti
murskauslaitoksen ympärille. Murskauslaitos on sijoitettava siten, että se on
mahdollisimman kaukana Kartanonrannan koulusta. Murskaustoiminnassa
on muutoinkin käytettävä meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista
tekniikkaa ja käytäntöjä.

3)	Murskaustoiminnan alkaessa on viikon kuluessa suoritettava melumittaus
ainakin Kartanonrannan koulun kiinteistöllä. Melumittauksessa on
selvitettävä taustamelutaso sekä meluilmoituksen mukaisen toiminnan
aiheuttama melutaso. Melumittaukset on suoritettava ympäristöministeriön
melumittausohjeen mukaisesti ja tuloksista on toimitettava raportti
johtopäätöksineen viipymättä Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

4)	Työmaata on hoidettava siten, että pölyä syntyy mahdollisimman vähän.
Pölyn leviäminen ympäristöön on estettävä käyttämällä kussakin
työvaiheessa pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa
huomioiden se, että suolan käyttöä pölyn torjuntaan tulee pyrkiä välttämään.

5)	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.

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,
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vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. (YSL 122 §)

Murskauslaitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse häiriintyviä
kohteita, lähin häiriintyvä kohde on Kartanonrannan koulu yli 500 m
etäisyydellä. Ilmoittajan arvion mukaan toiminnan aiheuttamalla melulla ei
ole vaikutusta lähimmän häiriintyvän kohteen melutasoon. Alueella kuitenkin
tehtiin kaluston huoltoon liittyvää murskausta myös ennen ilmoituksen
mukaisen jakson alkua, minkä seurauksena Kartanonrannan alueen
asukkailta saadun palautteen perusteella melu koettiin häiritsevänä.

Toiminnan vaikutus melutasoon varmistetaan suorittamalla mittaus
Kartanonrannan koulun alueella. Etäisyyden vuoksi mahdollinen pölyäminen
ei aiheuta merkittävää haittaa lähimmillä häiriintyvillä kohteilla. Melu- ja
pölyhaittoja voidaan lisäksi vähentää määräyksin.

Alueella on aiemmin suoritettu murskaustoimintaa meluilmoituksella. Mikäli
murskaustoiminta kestää 50 päivää tai enemmän, vaatii toiminta
ympäristöluvan. Aiemmin murskausta harjoittaneen toiminnanharjoittajan
ilmoituksen mukaan alueella on ollut murskaustoimintaa 15 päivää, joten
tämän ilmoituksen mukaisella jaksolla murskausta voidaan suorittaa
meluilmoituksella ympäristölupakynnyksen ylittymättä.

Päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi.

Määräyksellä yksi on rajoitettu murskauksen päivittäistä toiminta-aikaa.
Asukkailta saadun palautteen perusteella murskauksen melu kuuluu
Kartanonrannan alueelle häiritsevänä. Ympäristötarkastaja on käynyt
alueella toteamassa, että melu kantautuu selvästi Kartanonrannan koulun
pihamaalle, jonka välittömästä läheisyydestä alkaa myös alueen asutus.
Toiminta-aikaa on rajoitettu illasta, jottei melusta aiheudu kohtuutonta haittaa
naapurustolle. Vastaava toiminta-aikarajoitus on annettu viime aikoina myös
muiden toiminnanharjoittajien murskauslaitoksia koskeviin ympäristölupa- ja
melupäätöksiin Kirkkonummen alueella.

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

Määräys kolme on annettu, jotta voidaan varmistua siitä, että meluhaitat
pysyvät kohtuullisina lähimmällä häiriintyvällä kohteella.

Määräys neljä on annettu pölyhaittojen ehkäisemiseksi.

Määräys viisi on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa.

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

SELOSTUS ASIASTA

Kyseessä on kiviaineksen murskaus Sundsbergin Hästhagenin alueella Eke-
rakennus Oy:n maankaatopaikalla kiinteistöllä 257-483-2-12 Södergård.
Ilmoittajan tarkoituksena on harjoittaa kiviaineksen murskausta 29.7.-
21.8.2020 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kello 7-20 välisenä
aikana. Viikonloppuisin murskaustoimintaa ei harjoiteta. Murskattu kiviaines
käytetään ilmoittajan omilla työmailla.
Toiminnassa käytettävä laitteisto koostuu tavanomaisesta
murskauslaitoksesta (leukamurskain, välimurskain, jälkimurskain),
pyöräkuormaajasta, kahdesta kaivinkoneesta ja iskuvasarasta.
Murskauslaitos aiheuttaa 10 m etäisyydellä n. 95 dB melutason valmistajan
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antamien tietojen mukaan. Murskeesta ja louheesta muodostetaan
murskauslaitoksen ympärille varastokasoja, jotka vähentävät melun
leviämistä ympäristöön. Melutilannetta seurataan viikoittaisilla mittauksilla.

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.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 23.6.2020. Ilmoitus on täydennetty 2.7.2020.

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 ollut yleisesti
nähtävillä 9.7.-23.7.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa
Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa
www.julkipano.fi.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 118, 121, 122 §

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
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös: Ilmoituksen tekijä, Kirkkonummen rakennusvalvonta, EKE-
Rakennus Oy

Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi kuuluttamalla Kirkkonummen kunnan
verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä julkipano.fi-palvelussa

MUUTOKSENHAKU

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