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Päätöspvm ja pykälä 30.08.2021 § 28
Päätöstulos Hyväksytty
Luvan voimassaolo 31.10.2021

Ilmoitus hyväksytään. Louhintaa voidaan suorittaa ajalla 30.8.-31.10.2021
ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja
noudattaen seuraavia määräyksiä:

1) Louhintatyötä saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 07.00-18.00
välisenä aikana.
2) Louhintapäivistä sekä -ajoista tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on tarvittaessa
esitettävä valvontaviranomaiselle.
3) Melun ja pölyn leviämistä työmaan ympäristöön on vähennettävä
käyttämällä melun- ja pölyntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista
tekniikkaa ja käytäntöjä. Toiminnot on sijoitettava niin, että työstä aiheutuu
mahdollisimman vähän melu-, pöly- ja tärinähaittoja lähimpiin altistuviin
kohteisiin sekä liikenteelle.
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. Öljyjen ja polttonesteiden käsittelyssä ja varastoinnissa
tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi
hätäkeskukseen.
5) Louhintatyöstä on tiedotettava 150 metrin säteellä toiminta-alueesta.
Tiedote on jaettava porraskäytäväkohtaisesti tai jos porraskäytäviä ei ole,
asuntokohtaisesti. Tiedotteessa on ilmoitettava melua aiheuttavan työn
laatu, työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä työmaan yhteyshenkilöt ja
heidän
yhteystietonsa. Tiedote on toimitettava tiedoksi Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa jättää meluilmoitus
viimeistään 30 vrk ennen työn aloittamista. Ympäristötarkastaja kehottaa
toiminnanharjoittajaa jatkossa noudattamaan määräaikaa.

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 §)
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Ilmoitus koskee vesihuoltoverkoston rakentamista. Tästä aiheutuva
pääasiassa melu- ja tärinähaitta on tilapäistä ja sitä voidaan rajoittaa
toiminta-aikarajauksilla sekä käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Ilmoituksen tekijä on tiedottanut Pippurniemen toiminta-alueen
kiinteistönomistajia louhinnoista ja katselmoinut tarvittavat kiinteistöt ennen
louhintojen aloittamista. Tärinää seurataan lisäksi mittareilla osalla
kiinteistöistä. Ilmoitus voidaan siten hyväksyä, kun päätökseen sisällytetään
tarvittavat määräykset.
Määräys 1. Työaikojen rajoittaminen on perusteltua lähiasukkaiden levon ja
virkistyksen kannalta.
Määräys 2. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä.
Määräys 3. Altistuvien kohteiden läheisyys edellyttää ympäristö- ja
terveyshaittojen tehokasta ehkäisyä.
Toimintojen sijoittelulla sekä teknisillä varusteilla voidaan ehkäistä melu,
pöly- ja tärinähaittoja.
Määräys 4. Polttoaineiden ja öljyjen varastoinnista ja käsittelystä on
määrätty maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi.
Määräys 5. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille
toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin ja siten vähennetään koettuja
haittoja.

SELOSTUS ASIASTA
Kyseessä on Pippurniemen vesiosuuskunnan vesihuoltoverkoston
rakentaminen ajanjaksolla 1.8.-31.10.2021. Toiminnanharjoittaja on
laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus viimeistään 30 vuorokautta
ennen työn alkamista ja louhinnat on aloitettu jo 9.8.2021. Viemärilinja
rakennetaan Ojangonkaaren teollisuusalueelta Pippurniementien kärkeen,
joiden lisäksi rakennettava linja käsittää Rako-Jussin polun ja  -tien.
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat teollisuushallit Ojangonkujalla.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS
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 kunnan ympäristönsuojelumääräysten 14 §:n mukaan
meluilmoitus tulee tehdä asemakaava-alueella mm. räjäytystyöstä,
lyöntipaalutuksesta, iskuvasaran käytöstä, rakennustyöhön liittyvästä
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. Muilla kuin
asemakaava-alueilla meluilmoitus tulee tehdä vastaavasta erityisen
häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin
arkipäivisin klo 7.00 - 18.00 tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
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 23.8.2021.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksen vireilläolosta on ilmoitettava ja asianosaisia kuultava, jos
ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin
(YSL 121 §).
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Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole
ilmoitettu, eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida
katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan
huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat
ratkaisuun sisältyvät  määräykset.

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

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituksen käsittelystä peritään Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan A mukaan
848 euron suuruinen käsittelymaksu (laajamittainen tilapäistä melua ja
tärinää aiheuttava toiminta). Lasku toimitetaan erikseen.

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

ALLEKIRJOITUS

Elina Röman
ympäristötarkastaja

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ilmoituksen tekijä.
Päätöksestä ilmoitetaan kuuluttamalla Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

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