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Päätöspvm ja pykälä 02.11.2021 § 33
Päätöstulos Hyväksytty
Luvan voimassaolo 13.11.2021

PÄÄTÖS
Jatkoilmoitus kallioleikkauksen lujitukselle hyväksytään. Työtä voidaan tehdä
6.11.2021 ja 13.11.2021  ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen
samoja määräyksiä, jotka annettiin aiemman
meluilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä 17.9.2021 § 30.
Lujitustöistä tulee tiedottaa uudelleen niitä asuttuja kiinteistöjä, jotka
sijaitsevat 150 metrin säteellä toiminta-alueesta. Työn valmistumisesta tulee
viipymättä ilmoittaa Kirkkonummen ympäristöyksikölle
ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.

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 §)

Meluilmoitus koskee kallioleikkauksen lujitustyötä. Työstä aiheutuva
meluhaitta kestää rajallisen ajan ja sitä voidaan rajoittaa tarvittaessa
toiminta-aikarajauksilla sekä käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Meluilmoitus voidaan siten hyväksyä, kun päätökseen sisällytetään
tarvittavat määräykset. Määräykset perusteluineen on esitetty lujitustöiden
johdosta annetussa ensimmäisessä päätöksessä 17.9.2021 § 30.

SELOSTUS ASIASTA
Ilmoitus koskee kallioleikkauksen lujitusta Kehä III:lla Sundsbergin liittymän
kohdalla. Erityisen häiritsevää melua syntyy pultinreikien porauksesta
kallioon. Melutaso 10 metrin päässä on arviolta 80-90 dB. Lähin häiriintyvä
kohde on asutus noin 22 metrin etäisyydellä työskentelykohteesta.

Töitä ei päästy aloittamaan työmaalla sattuneiden ongelmien takia edellisen
meluilmoituksen aikataulun puitteissa. Lisäksi ELY-keskus on ilmoittanut,
että koska liikenne on kohteessa vilkas, ei töitä tule suorittaa arkena. Työt
ilmoitetaan tehtäväksi lauantaina 6.11.2021 klo 8-19. Mahdollisen konerikon
takia ilmoitetaan varapäiväksi lauantai 13.11.2021.

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.
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(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.

Kirkkonummen kunnanvaltuuston hyväksymän ja 31.8.2021 voimaan tulleen
hallintosäännön mukaan Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta (69
§). Rakennus- ja ympäristölautakunta on siirtänyt 15.10.2021 § 154
päätösvaltansa meluilmoitusten osalta
 ympäristötarkastajalle.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 26.10.2021.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
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. Edellinen meluilmoitus kuulutettiin ja
lähetettiin tiedoksi lähiasukkaille, ja kuulemisen johdosta ei jätetty
muistutuksia.

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

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituksen käsittelystä perittävää Kirkkonummen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan A mukaista
848 euron suuruista käsittelymaksua kohtuullistetaan taksan 10 §:n
mukaisesti siten, että lopullinen maksu on 50 % 3 §:n mukaisesta maksusta.
Käsittelystä perittävä summa on siten 424 €.

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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