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Ilmoitus hyväksytään. Jorvaksen aseman parannustyöt voidaan suorittaa
ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen seuraavia määräyksiä:

1)	Melun leviämistä työmaan ympäristöön on vähennettävä käyttämällä
työssä meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja
käytäntöjä. Työ on suunniteltava siten, että meluavia työvaiheita on
mahdollisimman vähän ja että ne kestävät mahdollisimman lyhyen ajan.
Melun leviämistä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä estämään laitteiden
sijoittamisella, meluestein tai laitteiden suojarakenteiden ja kotelointien
avulla. Lyöntipaalutuskoneessa tulee olla vaimennettu iskupesä.

2)	Erityistä melua aiheuttavien työvaiheiden tekeminen yöaikaan (klo 22-7)
on kielletty lukuun ottamatta paalutustyötä viikolla 35. Erityistä melua
aiheuttavien työvaiheiden tekemistä iltaisin (klo 18-22) ja viikonloppuisin on
vältettävä, ellei se ole urakan edistymisen tai liikennekatkojen järjestämisen
takia välttämätöntä.

3)	Työskentely yöaikaan on sallittu ainoastaan sellaisten työvaiheiden osalta,
jotka edellyttävät junaliikenteen katkaisua. Kuljetusliikenne on sallittu
yöaikaan vain, jos se on kyseisen työvaiheen kannalta välttämätöntä.

4)	Viikolla 35 tehtävää paalutustyötä lukuun ottamatta, yötyöt on
pääsääntöisesti järjestettävä siten, että viikon aikana yötöitä on enintään
kahtena yönä. Mikäli jokin työvaihe edellyttää useamman yön aikana
työskentelyä, on asiasta neuvoteltava erikseen Kirkkonummen
ympäristönsuojeluyksikön kanssa.

5)	Työskentely pyhäpäivinä ja jouluaattona on sallittu vain jos työn vaatimia
liikennekatkoja ei voida muutoin järjestää. Poikkeuksena työ on sallittu
juhannukselle 25.6.-27.6.2021 järjestetyn 30 h liikennekatkon aikana.

6)	Pölyn leviämistä työmaan ympäristöön on torjuttava kastelemalla tai
käyttämällä muuta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

7)	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.

8)	Työstä on tiedotettava ilmoituksen mukaisesti ennen työn aloittamista
talokohtaisesti 150 metrin säteellä työmaasta. Ennen työn aloittamista
jaettavan tiedotteen lisäksi urakan aikana on säännöllisesti tiedotettava
tiedossa olevista yötöistä sekä erityistä melua aiheuttavista töistä. Yötöistä
on tiedotettava viimeistään viikkoa ennen uuden yötyöjakson ajankohtaa.
Kaikki tiedotteet on lisäksi toimitettava tiedoksi Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9)	Lähialueelle jaettavissa tiedotteissa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

     a.	melua aiheuttavan työn laatu
     b.	työn kokonaiskesto
     c.	päivittäiset/yökohtaiset työajat
     d.	työmaan yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa

PERUSTELUT

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 118-120 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava
tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
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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 §)

Kyseessä on välttämätön liikennerakenteiden ylläpitoon liittyvä työ, joka
tuottaa melua ympäristöön. Työ on osittain suoritettava järjestettyjen
liikennekatkojen aikaan, jotka ovat lähes poikkeuksetta yöaikaan. Koska
kyseessä on yhteiskunnan toiminnan kannalta oleellisten toimintojen
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tehtävä työ, tulee meluilmoitus hyväksyä,
ellei työstä aiheudu kohtuuttomia seurauksia työmaan naapurustolle.
Naapurustolle aiheutuvia seurauksia vähennetään päätökseen
sisällytettävillä lupamääräyksillä.

Työn aiheuttama melu on pääosin normaalia rakennustyömaan melua.
Erityistä melua aiheuttavia työvaiheita on rajallinen määrä. Välttämättömät
yötyöt aiheuttavat kuitenkin jonkin verran meluhaittoja naapurustolle. Suurin
meluhaitta aiheutuu viikolla 35 tehtävästä paalutustyöstä. Paalutustyö on
suoritettava yöaikaan liikennekatkojen vuoksi ja työn suorittaminen on
välttämätöntä urakan edistymisen kannalta. Työ kestää rajallisen ajan, joten
se ei aiheuta kohtuutonta haittaa, kun käytetään parasta käyttökelpoista
tekniikkaa ja käytäntöjä. Muutoin yötyöt ovat tavanomaista rakennustyötä ja
melutaso on matalampi.

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain edellytykset,
kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen
sisältyvät määräykset. Kun työ suoritetaan pääosin arkipäivisin ja yötöitä
tehdään vain, kun se on välttämätöntä, ei meluilmoituksen mukainen
työskentely muodostu kohtuuttomaksi naapurustolle. Lisäksi riittävällä
tiedottamisella varmistetaan se, että naapurustolla on mahdollisuus varautua
mahdollisiin meluhaittoihin.

Päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset, joilla voidaan estää työn
muodostuminen kohtuuttomaksi rasitteeksi naapurustolle.

Määräys 1 on tarpeen sen varmistamiseksi, että työ suoritetaan
mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Oikein kohdennetuilla
meluntorjuntatoimilla voidaan vähentää toiminnasta aiheutuvia meluhaittoja.

Määräyksillä 2 - 4 varmistetaan se, että poikkeavina aikoina tehdään vain
välttämättömiä töitä.

Määräys 5 on annettu, koska yleiset juhlapäivät ovat tärkeitä levon kannalta
ja lähtökohtaisesti nämä tulisi rauhoittaa, jotta haitat naapurustolle pysyvät
kohtuullisina. Juhannuksena työskentely on sallittu Väyläviraston
hyväksymän liikennekatkon mukaisena aikana.

Määräyksellä 6 rajoitetaan pölyhaittojen muodostumista työmaan
ympäristöön.

Määräys 7 on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi mahdollisen
poikkeustilanteen sattuessa.

Määräyksillä 8 ja 9 varmistetaan riittävä tiedottaminen. Naapureiden
kokemaa haittaa voidaan vähentää, mikäli melusta tiedotetaan etukäteen ja
meluavan työn kesto on selvillä ennen työn aloittamista.
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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.
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.
(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.

ASIAN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 5.6.2020. Ilmoitusta on täydennetty 26.6.2020.

SELOSTUS ASIASTA

Kyseessä on Jorvaksen aseman parantaminen. Rakennusurakka kestää n.
1,5 vuotta. Töitä tehdään normaaleissa vuoroissa, mutta myös kymmeniä
kertoja junaliikenteen ja valtion verkon liikenteenohjauksen sallimien
liikennekatkojen aikana. Liikennekatkot ovat lähes poikkeuksetta yöaikaan ja
katkoja voi olla myös viikonloppuisin. Melua aiheuttavia työvaiheita
työmaalla on mm. paalutus, jota tehdään myös yötyönä viikolla 35, ja
louhinta. Lisäksi melua aiheuttavat mm. kaivinkoneet, pyöräkuormaajat,
nosturit ja kuorma-autot.
Melutaso töiden aikana on ilmoituksen mukaan sekä päivällä että yöllä 10
metrin päässä työmaasta n. 80 dB. Lähimmät häiriintyvät kiinteistöt
sijaitsevat n. 50 metrin etäisyydellä työmaasta. Melutorjuntatoimena
käytetään työn suunnittelua siten, että meluavan työn tekemistä vältetään
poikkeavina aikoina. Melutasoa seurataan urakan aikana. Työstä tiedotetaan
talokohtaisesti 150 metrin etäisyydelle työmaasta.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia kuultava, jos
ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin
(YSL 121 §).
Ilmoitus on kuulutettu Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla sekä julkipano.fi-
palvelussa 8.7-22.7.2020. Lisäksi kuulutus on lähetetty kirjeitse tiedoksi 150
metrin säteellä työmaasta sijaitsevien asuin- ja teollisuuskiinteistöjen
omistajille. Kuulutuksen ja kirjeitse tapahtuneen kuulemisen johdosta ei
jätetty yhtään muistutusta.

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)
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

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

ALLEKIRJOITUS

Ilari Patamaa
vs. ympäristötarkastaja

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös: Ilmoituksen tekijä, Väylävirasto

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

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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