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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 – T2H Vantaa Oy, Gneissikaari 16, Söderkulla   
 
 
Ilmoittaja  T2H Vantaa Oy 
  Vantaankoskentie 14 
  01670 Vantaa 
 
  Y-tunnus 3146559-9 
 
Sijainti  Gneissikaari 16 

 01150 Söderkulla 
 

 
 
Asia Louhinnassa on kyseessä kolmen asuinkerrostalon 

esirakentamisesta. Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta on 
myöntänyt yhdelle jo rakennusluva 18.8.2021 § 72. Toinen 
asuinkerrostalon rakennuslupa on vireillä ja kolmas lupahakemus 
valmisteilla. 

 
  Ilmoituksen mukaan louhintoja tehdään 1.3 – 30.9.2022 ma-pe  

klo 7.00-18.00. 
 
Kallionporaus tapahtuu hydraulisella poravaunulla (1-2 kpl). Lisäksi 
häiriötä syntyy louheen lastaamisesta ja räjäytyksistä. Melutason on 
arvioitu olevan noin 10 metrin päässä seuraava: poravaunu 92-95 
db, kaivinkone 81-83 db, louheen lastaus 84-86 db. Louhittavan  
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kallion määrä on 3 200 ktr-m3, mikä kuljetetaan pois sellaisenaan. 
Hetkellisesti lähimmät häiriintyvät kohteet ovat luhtitalot ositteessa 
Gneissikaari 17, joihin on matkaa 18-22 m. 
 
Tärinää estetään oikealla louhinnan kenttäkoolla ja panostuksella. 
Melun leviämistä ympäristöön ehkäistään tarvittaessa väliaikaisilla 
melusuojauksilla, mikäli ne ovat työteknisesti mahdollisia. 
Tärinää seurataan tärinämittareilla louhintakonsultin tekemän 
suunnitelman mukaan. Melua seurataan työmaaseurantana ja 
tarvittaessa tehdään mittauksia. 
 
Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut tiedottavansa lähiasukkaita talo-, 
huoneisto- tai porraskäytäväkohtaisesti. 

   
Asian käsittely Meluilmoitus on saapunut 21.1.2022 Sipoon ympäristövalvonnan 

viranomaissähköpostiin ja toiminnanharjoittaja on viranomaisen 
pyynnöstä jättänyt ilmoituksen Lupapisteeseen 31.1.2022. 

 
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä pyydetty lausuntoja, 
koska ilmoitetun toiminnan ei katsota olennaisesti vaikuttavan yleisiin 
ja yksityihin etuihin, kun otetaan huomioon toiminta-ajat, toiminnan 
kesto sekä tässä päätöksessä annetut määräykset. 
 

Ympäristövalvontapäällikön päätös 
 
Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) 
tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla 
ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy T2H Vantaa Oy:n ilmoituksen ja 
antaa sen johdosta seuraavat toimintaa koskevat määräykset ja 
ohjeet:  
 

1. Louhintatyöt saa aloittaa asuinkerrostalon osalta, jolla on 
lainvoimainen rakennuslupa. Sama pätee myöhemmin 
myönnetyille asuinkerrostaloille.  
 

2. Ilmoituksen mukaiset työt tulee saattaa valmiiksi 30.9.2022 
mennessä. 

 
3. Sallitut louhintaan liittyvät työajat ovat maanantaista 

perjantaihin kello 7.00-18.00, poislukien juhlapyhät. 
 

4. Työskentelyalue tulee aidata niin, että ekvivalenttinen 
melutaso jää toiminta-aikana alle 80 dB Leq (A) työmaa- 
alueen ulkopuolella. 

 
5. Tärinäherkät kohteet ja laitteet tulee kartoittaa ennen töiden 

aloittamista ja vähinään kahteen kohteeseen tulee asentaa 
tärinämittarit. 
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6. Työt tulee suorittaa siten, että niistä ei aiheudu vahinkoa 

rakennuksille, putkistoille tai muita rakennelmia tai 
tärinäherkille laitteille.  

 
7. Kivipölyn leviämistä rakennusten, laitteiden ja esineiden 

pinnoille tulee seurata ja tarvittaessa pölyntorjuntaa tulee 
tehostaa. Toiminta on keskeytettävä, jos haitta on ilmeinen. 

 
8. Vähintään viisi (5) päivää ennen töiden aloittamista tulee 

tiedottaa kirjallisesti 100 metrin etäisyydellä olevia asukkaita 
ja alueella toimivia toiminnanharjoittajia. Tiedotteesta on 
käytävä ilmi vähintään työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat 
sekä toiminnan vastuuhenkilö yhteystiedot, josta hänet 
tavoittaa töiden aikana. Jos louhintatöiden välissä on useampi 
viikko tai yhteystiedot muuttuvat ,tulee tiedoite toimittaa 
uudestaan. 

 
9. Jos toiminnasta ilmenee sellaista meluhaittaa, jota tätä 

päätöstä tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon tai toiminnasta 
aiheutuva meluhaitta on arvioitua suurempi, voidaan tässä 
päätöksessä annettuja määräyksiä tarkentaa. 

 
 
Toimeenpano 

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta 

 
Päätöksen perustelut  

Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä on katsottu 
tarpeelliseksi antaa määräykset toiminnasta aiheutuvan haitan 
minimoimiseksi. 
 
Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä on katsottu 
tarpeelliseksi antaa määräykset toiminnasta aiheutuvan haitan 
minimoimiseksi. 
 
Määräykset 1-3 
Toiminnanharjoittajan esittämät toiminta-ajat on hyväksytty muutoin, 
mutta mahdolliset juhlapyhät on rajattu toiminta-aikojen ulkopuolelle 
lähiasukkaden riittävän lepo- ja virkistysajan turvaamiseksi.  
 
Määräykset 4-7 
Määräykset on annettu, jottei työstä aiheutuisi kohtuutonta melu-, 
tärinä- tai pölyhaittaa lähialueen toiminnanharjoittajille ja asukkaille. 
 
Määräys 8 
Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan vuorovaikutus 
ja mahdollistetaan asukkaiden omat ennakko- ja varatoimenpiteet 
haittojen minimoimiseksi. 
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Määräys 9 
Toiminnan aiheuttamaa melua on torjuttava kaikin käyttökelpoisin 
menetelmin ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen 

 
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  

   

 
Kyttälä Christel 
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. Viimeinen 
valituspäivä on 30.3.2022. 

 
Liitteet  Valitusosoitus 
 
Asian valmistelija ympäristötarkastaja Anu Juvonen  
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