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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 – Rakennuspiiri Oy, Kalliomäenkaari 19

Ilmoittaja Rakennuspiiri Oy 
Hampträskintie 15
01150 Söderkulla

Y-tunnus: 1792136-7

Sijainti Kalliomäenkaari 19, 01150 Söderkulla

Asia Ilmoitus koskee 10 erillistalon perustusten louhintaa asemakaava-
alueella, Kalliomäki (T 8). Hankkeeseen sisältyvät 
rakennuslupatunnukset 21-0482-R, 21-0484-R, 21-0486-R, 21-0487-
R, 21-0489-R, 21-0491-R, 21-0493-R, 21-0495-R, 21-0496-R, 21-
0497-R ja 21-0498-R. 

Tontilla louhitaan kalliota yhteensä n. 5000 m3. Louhintaa ja siihen 
liittyviä kallion porauksia tehdä ajalla 27.12.2021 - 18.2.2022 ma-pe 
7-18. Louhetta ei murskata alueella vaan se kuljetetaan pois. Melua 
aiheuttaa lähinnä kallionporauskalustusto ja louhetta pienetävä 
hydraulinen vasara.

Lähimmät häiriityvät kohteet, Kalliomäenkaari 15 erillistalot, 
sijaitsevat 16-50 metrin etäisyydellä.
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Asian käsittely Ilmoitus on tehty 14.12.2021 Lupapiste.fi-sivuston kautta Sipoon
ympäristövalvontaan. Ilmoitusta on 22.12.2021 tarkennettu 
tiedotteella, jota on jaettu lähialueen kiinteistöihin.

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä pyydetty lausuntoja.

Ympäristövalvontapäällikön päätös

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

1 Louhintatyöt saa aloittaa aikaisintaan 27.12.2021 ja louhintatyöt 
tulee tehdä valmiiksi 18.2.2022 mennessä.

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

3 Tiedottaminen: Töiden aloittamisajankohdasta tulee ilmoittaa 
vähintään kaksi (2) päivää ennen louhintatöiden aloittamista 
kirjallisesti asuinkiinteistön asukkaille, Mäntymäen päiväkotiin ja 
toiminnanharjoittajille, jotka sijaitsevat 200 metrin säteellä 
louhinta-alueen rajoista. Tiedotteesta on käytävä ilmi vähintään 
työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä toiminnan 
vastuuhenkilön yhteystiedot, josta hänet tavoitta töiden aikana. 
Tiedotteessa on pyydettävä ottamaan yhteyttä, jos on jotain 
erityistä, mitä pitää ottaa huomioon louhintatöitä tehtäessä.

4 Melun torjuntatoimenpiteet: Poramelun vähentämisessä tulee 
käyttää meluseinämiä, -kaiteita, laiteteknisiä ratkaisuja tai muuta 
vastaavaa ääntä vaimentavia keinoja.

5 Tärinän tarkkailu: Tärinää tulee tarkkailla vähintään yhdestä 
tärinäherkäksi katsotusta kohteesta. Työt tulee suorittaa siten, 
että niistä ei aiheudu kohtuutonta melu- tai tärinähaittaa 
ympäristöön.

6 Pölyn torjunta ja takkailu: Kivipölyn leviämistä rakennusten, 
laitteiden ja esineiden pinnoille tulee seurata ja tarvittaessa 
pölyntorjuntaa tulee tehostaa. Toiminta on keskeytettävä, jos 
haitta on ilmeinen.

7 Työmaalla ja työmaan läheisyydessä olevat ajoväylät on 
pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä ja puhtaana työmaalta 
kulkeutuvasta maa-aineksesta.

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

9 Tankkausten yhteydessä tulee käyttää suojana imeytysmattoa tai 
vastaavaa suojausta. 

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

11 Vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava laitokseen, 
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 kuulemista ei ole ollut tarpeen suorittaa.

Yksilöidyt perustelut

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

Määrykset 1-2: Ilmoituksen mukainen toiminnan kesto ja toiminta-ajat 
on katsottu riittävän suppeaksi, että louhinnasta aiheutuva häiriö ei 
ole lähiasukkaille kohtuuton. 

Määräys 3: Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan
vuorovaikutus. Samoin lähistö voi ennakoida omia toimenpiteitään
haittojen minimoimiseksi..

Määräys 4: Louhintakohde sijaitsee korkealla mäen päällä, joten ääni 
kantautuu helposti laajalle alueelle. Lähimmät asuinrakennukset 
sijiatsevat niin lähellä, että on katsottu tarpeelliseksi määrätä 
porausmelun torjuntatoimenpiteistä.

Määräys 5: Tärinän tarkkailusta määrääminen on katsottu
tarpeelliksi, jotta tarvittaessa voidaan todentaa louhinnan aiheuttamat
tärinähaittoja.

Määräykset 6-7: Määräykset on annettu, ettei työstä aiheutuisi 
kohtuutonta haittaa lähialueen alueella työskenteleville ja liikenteelle.
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Määräykset 8-11: 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 

 

  
Ympäristövalvontapäällikkö / 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.

Liitteet
Valitusosoitus
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