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Päätös melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, louhinta / Beslut angående 
tillfälligt  verksamhet som orsakar buller och skakningar, brytning – Marttilan 
Maanrakennus Oy, Knutersintie 256   
 
 
Ilmoittaja  Marttilan Maanrakennus Oy 
  Rautatehtaankatu 17 

20200 Turku 
 
Y-tunnus:0204060-4 

 
Hakija/Laskutus Sipoon Kunta/Katu- ja viheralueet-yksikkö 
  Lukkarinmäentie 2 
  04130 Sipoo 
 
  Y-tunnus: 0203533-8 
 
Sijainti  Knutersintie 256 

 

 
 
 
Asia Ilmoitus koskee pysäköintialueen rakentamista, johon liittyy louhintaa 

ja rikotusta. Sipoon rakennusvalvonta on myöntänyt hankkeelle 
toimenpideluvan 21-0224-T. Työ on tarkoitus toteuttaa 21.6-2.8.2021 
maanantaista perjantaihin klo 8-17.  

 
Työssä käytetään porauskalustoa ja tela-alustaista kaivinkonetta. 
Irrotettua louhetta käytetään parkkipaikan rakentamiseen, mutta 
kiviainesta ei murskata paikalla. Pysäköintialueen kallionpuoleiseen 
reunaan tehdään louhintarintaus rusnaamalla, jonka korkeus on 
maksimissaan 6 metriä. Ylimääräinen louhe kuljetetaan pois. 
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Ilmoituksessa on ilmoitettu, että Ravintola Tila katselmoidaan ja 
sinne asennetaan tärinämittari.Tarkoituksena on louhia parkkipaikka  

   
Asian käsittely Meluilmoitus on saapunut 7.5.2021 Lupapiste.fi-sivuston kautta Si-

poon ympäristövalvonnalle. Ilmoitusta on täydennetty 27.5.2021  
ELY-keskuksen liittymälupalausunnolla. 

 
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä pyydetty lausuntoja. 

 
 
Ympäristövalvontapäällikön päätös 
 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) 
tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla 
ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy Marttilan Maanrakennus Oy:n 
ilmoituksen ja antaa sen johdosta seuraavat toimintaa koskevat 
määräykset ja ohjeet:  
 

1. Louhintatyöt ja siihen liittyvät esivalmistelutyöt saa aloittaa 
ilmoituksesta poiketen aikaisintaan 28.6.2021 ja 
Ritosbäckenin puroon vaikuttavat toimenpiteet on tehtävä 
viimeistään 1.9.2021 valmiiksi.  

 
2. Sallitut työajat ovat maanantaista perjantaihin kello 8.00-17.00, 

poislukien juhlapyhät. 
 

3. Töiden aloittamisajankohdasta tulee ilmoittaa vähintään viisi 
(5) päivää ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti 400 metrin 
etäisyydellä pysyvästi toimivia toiminnanharjoittajia ja loma- tai 
vakituisten talojen asukkaista. Tiedotteesta on käytävä ilmi 
vähintään työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä 
toiminnan vastuuhenkilö yhteystiedot, josta hänet tavoitta 
töiden aikana. 

 
4. Työt tulee suorittaa siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta 

melu- tai tärinähaittaa ympäristöön. Tärinää tulee tarkkailla 
ilmoituksen mukasesti Ravintola Tilan kiinteistöllä. 

 
5. Kivipöly eikä louhe saa aiheuttaaa muutoksia Ritosbäckenin 

puroon. Veden sameutta tulee tarkkailla parkkialueen 
rakentamisen yhteydessä ja toiminta keskeytettävä, jos haittaa 
on ilmeinen. 

 
6. Työmaalla ja työmaan läheisyydessä olevat ajoväylät on 

pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä ja puhtaana 
työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta. 

 
7. Mikäli paikalla säilytetään toiminnassa käytettäviä polttoaineita 

ja/tai koneöljyjä, ne on säilytettävä asianmukaisesti 
kaksoisvaippasäiliössä tai tiiviissä altaassa, jonka tilavuus 
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vastaa isoimman altaassa säilytettävän nestemäisen astian 
tilavuutta. 

 
8. Tankkausten yhteydessä tulee käyttää suojana imeytysmattoa 

tai vastaavaa suojausta. 
 

9. Toiminnasta muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet on ke-
rättävä erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. 

 
10. Vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava laitok-

seen, jonka ympäristöluvassa tällaisten jätteiden vastaanotto 
on hyväksytty. 

 
Toimeenpano 

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta 

 
 
Päätöksen perustelu  

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaisesti ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain 
mukaiset vaatimukset. Kun otetaan huomioon toiminnan 
lyhytkestoisuus, toiminta ei ennalta arvioituna vaikuta merkittävästi 
yleisiin ja yksityisiin etuihin. Näin ollen ympäristönsuojelulain 121 §:n 
mukaista kuulemisat ei ole ollut tarpeen suorittaa. 
 
Yksilöidyt perustelut  
 
Määrykset 1-2: Toiminnan aloitusaikaa on muutettu, koska 
Ritobäckenin taimenkannan poikaset ovat vasta juhannuksen jälkeen 
varmasti riittävän uimakykyisiä, jotta ne pääsevät pakoon tarvittaessa 
parkkipaikan rakennustöitä. 
 
Määräys 3: Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan 
vuorovaikutus. Samoin lähistö voi ennakoida omia toimenpiteitään 
haittojen minimoimiseksi. 
 
Määräykset 4-6: Määräykset on annettu, ettei työstä aiheutuisi koh-
tuutonta  haittaa lähialueen asukkaille, siellä työsken¬televille ja 
liikenteelle. 
 
Määräykset 7-10: Määräyksillä ehkäistään alueen pilaantumista 

 
Oikeusohjeet  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 121, 122, 200, 205 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 24, 26 § 
Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston toimintasääntö  
ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajako 17.5.2018 § 55 
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2.9.2020 § 84  

   
 



Sipoon kunta Viranhaltijapäätös 
 
Päätöksen julkaisupäivä  17.06.2021 
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef 16.06.2021 § 9/2021

4 

 
 

 
Anu Juvonen 
Vs. ympäristövalvontapäällikkö / Tf. miljötillsynschef 

 
Käsittelymaksu:  

1140 euroa 
Päätöksen käsittelymaksu perustuu hyväksyttyyn taksaan. 

 
Muutoksenhaku  

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä 
maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella 
valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
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