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Päätös ilmoituksesta joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa / 
Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och 
skakning – KOY Hiekkamäentie 25A   
 
 
Ilmoittaja  KOY Hiekkamäentie 25A 
  Vaahteramäentie 2b 
  04130 Sipoo 
   

Y-tunnus 3209537-4 
 
Sijainti  Kiinteistö 753-414-2-33 
  Hiekkamäentie 25 
  01150 Söderkulla 
 

  

 
 
Asia Ilmoitus koskee uudisrakentamiseen liittyvää kallion louhintaa ja 

murskausta. Toimenpidelupaa on anottu varastokentän 
rakentamiseksi tulevaa 2 hallin raketamisprojektia varten. Arvioitu 
louhintamäärä on noin 10 000 m³. Työ on tarkoitus toteuttaa 12.7.-
30.7. ma-pe klo 7-21. Murskauspäiviä arvioidaan olevan 10 kpl. 
Etäisyys työmaasta lähimpään häiriintyvään kohteeseen on noin 120 
metriä. 

 
Murskauksessa käytetään Sandvik UJ-440 esimurskainta sekä 
Metso Lokotrack LT330D murskainta. Telavetoiset murskaimet 
sijoittuvat toimintapaikalle, mutta siirtyvät sitä mukaa, kun murskaus 
edistyy. Murskainten toiminta-ajat ovat samat kuin hankkeelle 
ilmoitetut toiminta-ajat.  
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Louhinnassa käytetään poravaunua ja kaivinkonetta. 
   

Louhintojen turvallisuudesta huolehditaan tarvittavalla työmaan 
aitaamisella ja valvomalla mahdollista työmaalle suuntautuvaa 
henkilöliikennettä. Louhintatyön vastaavan työnjohtajan velvollisuus 
on valvoa, että työmaa täyttää kaikki vaatimukset. 
 
Melua torjutaan varastokasojen ja rintausten avulla ja pölyä sidotaan 
vedellä. Kohteisiin asennetaan louhintakonsultin suunnitelman 
mukaisesti tärinämittarit, joista tieto välittyy louhintatyömaalle 
reaaliajassa. 

   
Asian käsittely Meluilmoitus on saapunut 13.6.2021 Lupapiste.fi-sivuston kautta 

Sipoon ympäristövalvonnalle.  
 

Ilmoitusta on 18.6.2021 täydennetty seuraavilla tiedoilla: kartta, arvio 
louhittavan kiviaineksen ja murskauspäivien määrästä, louhinnassa 
käytettävät laitteet ja koneiden toiminta-ajat, tärinän ja melun 
seuranta, kuvaus louhintojen turvallisuuden toteutumisesta sekä 
haettavan toimenpideluvan tunnus.   
 
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä pyydetty lausuntoja, 
koska ilmoitetun toiminnan ei katsota olennaisesti vaikuttavan yleisiin 
ja yksityihin etuihin, kun otetaan huomioon toiminta-ajat ja toiminnan 
keston sekä tässä päätöksessä annetut määräykset. 

 
 
Ympäristövalvontapäällikön päätös 
 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) 
tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla 
ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy KOY Hiekkamäentie 25A:n  
ilmoituksen ja antaa sen johdosta seuraavat toimintaa koskevat 
määräykset ja ohjeet:  
 

1. Louhinnan ja murskauksen saa aloittaa 12.7.2021 lähtien kiinteistöllä 
753-414-2-33 
 

2. Murskaamossa saa murskata kiviainesta, joka on peräisin työmaalta 
ja vain sen verran kuin rakennusprojektiin tarvitaan. Loput 
kiviainekset on kuljetettava pois. 

 
3. Louhintaa ja murskausta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin 

klo 7.00-21.00. Murskaus tulee suorittaa yhtäjaksoisesti loppuun. 
 

4. Työt tulee suorittaa siten, että niistä ei aiheudu kohtuutonta melu- tai 
tärinähaittaa ympäristöön. Pölyämistä on estettävä kastelemalla tai 
muulla vastaavalla tavalla. Kivipölyn leviämistä rakennusten ja 
laitteiden pinnoille tulee seurata ja toiminta keskeytettävä, jos haitta 
on ilmeinen. 
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5. Louhinnan ja räjäytyksen tärinäarvoja on mitattava vähintään 
kahdesta tärinäherkimmästä kohteesta. 

 
6. Tärinämittausten tulokset tulee olla saatavilla reaaliaikaisesti. 

 
7. Lukuoikeus tuloksiin tulee antaa niille kohteille, joissa tärinämittarit 

sijaitsevat ja kohteille määritellyt maksimitärinäarvot tulee ilmoittaa 
asianosaisille. 

 
8. Työstä, sen kestosta ja vastuuhenkilön yhteystiedoista tulee tiedottaa 

kirjallisesti alle 300 metrin etäisyydellä louhintakohteesta olevia 
asuinkiinteistöjä ja yrityksiä ennen töiden aloittamista. 
 

9. Mikäli paikalla säilytetään toiminnassa käytettäviä polttoaineita ja/tai 
koneöljyjä, ne on säilytettävä asianmukaisesti kaksoisvaip-
pasäiliössä tai tiiviissä altaassa, jonka tilavuus vastaa isoimman 
altaassa säilytettävän nestemäisen astian tilavuutta. 
 

10. Tankkausten yhteydessä tulee käyttää suojana imeytysmattoa tai 
vastaavaa suojausta. 
 

11. Toiminnasta muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä 
erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. 
 

12. Vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava laitokseen, 
jonka ympäristöluvassa tällaisten jätteiden vastaanotto on 
hyväksytty. 

 
13. Selvitys murskauspäivien lukumäärästä, rakentamiseen käytetyn 

kiviaineksen määrästä, poiskuljetettujen louheen määrästä ja 
toimituspaikasta tulee toimittaa Sipoon ympäristövalvontaan 
viimeistään 2 viikkoa sen jälkeen, kun murskaus ja louheenajo on 
suoritettu. Selvitys tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 
ymparisto@sipoo.fi. 

 
Toimeenpano 

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta 

 
Päätöksen perustelu  

Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä on katsottu 
tarpeelliseksi antaa määräykset toiminnasta aiheutuvan haitan 
minimoimiseksi. 

 
Määräykset 1-4: Määräykset on annettu, ettei työstä aiheutuisi koh-
tuutonta melu- ja pölyhaittaa lähialueen asukkaille ja siellä työsken-
televille. Samasta syystä on rajoitettu kiviaineksen murskaus vain ra-
kennusprojektin tarpeisiin. 
 
Määräys 5-6: Tärinämittauksilla voidaan arvioida panostuksen ja 
räjäytysten vaikutuksia ympäristöön. 
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Määräys 7-8: Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan 
vuorovaikutus. Samoin lähistö voi ennakoida omia toimenpiteitään 
haittojen minimoimiseksi. 
 
Määräykset 9-12: Määräyksillä ehkäistään alueen pilaantumista. 
 
Määräys 13: Murskauspäivien ilmoittamista vaaditaan, koska samalla 
alueelle saattaa tulla myöhemmin murskausta, jonka takia täytyy 
arvioida ympäristöluvan tarvetta. Poisajettujen louheiden määrien ja 
rakentamiseen tarvittujen kiviainesten ilmoittamisvelvollisuudella val-
votaan, että lupamääräystä 2 noudatetaan ja murskauksesta aiheu-
tuu mahdollisimman vähän haittaa lähiasukkaille. 

 
 
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  

   

 
Anu Juvonen 
Vs. ympäristövalvontapäällikkö / Tf. mijötillsynschef 
 

 
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. 

 
Liitteet  

Valitusosoitus 
 
Asian valmistelija Nina Muukkonen 
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