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Päätös ilmoituksesta joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, 
louhinta ja porausta / Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt 
förorsakar buller och skakning, schaktning och borrning – Betoco Asunnot Oy, 
Amiraalintie 4, Söderkulla   
 
 
Ilmoittaja  Betoco Asunnot Oy 
  Y-tunnus: 2699879-6 
 

Sijainti  Amiraalintie 4, Söderkulla   
  kiinteistö 753-414-2-42 

 

 
 
Asia Meluilmoitus koskee louhintatöitä, jotka liittyvät paikotuskannen  

rakentamiseen. Toimnepiteelle on myönnetty rakennuslupa 
23.9.2020 § 92, johon haetaan parhaillaan muutoksia mm. autohalliin 
ja autopaikkojen sijoitteluun. 

 
 Ilmoituksen mukaan louhintaa ja siihen liittyviä kaivutöitä ja porauksia 

on tarkoitus tehdä  21.3 - 15.9.2022 ma-pe klo 7.00-18.30. 
 
 Kaikki louhe kuljetaan pois kiinteistöltä sellaisenaan. Tärinämittarit 

asennetaan kiinteistöihin, jotka ovat lähempänä kuin 50 m kohteesta. 
Hoivakoti Linda mittauksia tehdään heinä-elokuu 2022 vaiheilla. 

   
Asian käsittely Meluilmoitus on tehty 8.3.2022 Lupapistepalvelun kautta. 
 

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 
kesto sekä tässä päätöksessä annetut määräykset.  
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Ympäristövalvontapäällikön päätös 
 

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

1. Ilmoituksen mukaisen toiminnan saa aloittaa aikaisintaan 
4.4.2022 nämä määräykset huomioiden. Ilmoituksen 
mukaiset työt tulee saattaa valmiiksi 15.9.2022 mennessä. 

 
2. Sallitut työajat ovat maanantaista perjantaihin kello 7.00-

18.30, poislukien juhlapyhät. 
 

3. Työtä koskeva tiedote on jaettava 4 vuorokautta ennen 
poraus- ja louhintatöiden aloittamista 100 m säteellä oleville 
kiinteistölle asuntokohtaisesti ja toiminnanharjoitajille. 
Tiedotteesta on käytävä ilmi louhinta- ja porausvaiheiden 
kestot ja tämän päätöksen sallimat päivittäiset työajat sekä 
urakoitsijan ja työn tilaajan yhteystiedot.  

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

rakennuksille, putkistoille tai muille rakennelmille tai 
tärinäherkille laitteille.  

 
5. Kallion poravaunu(t) on varustettava pölynkeräys- ja 

suodauslaitteilla. Porauspölyä ei saa jättää räjäytettävän 
kallion päälle.   

 
6. Kivipölyn leviämistä rakennusten, laitteiden ja esineiden 

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

 
7. Rakennustyömaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat 

katualueet ja ajoväylät on pidettävä mahdollisimman puhtaina 
työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen 
estämiseksi. 

 
8. Mikäli paikalla säilytetään toiminnassa käytettäviä 

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

 
9. Toiminnasta muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet on  

kerättävä erilleen ja toimitettava asianmukaiseen  
jatkokäsittelyyn.  
 

10. Vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava laitok- 
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seen, jonka ympäristöluvassa tällaisten jätteiden vastaanotto on 
hyväksytty. 

 
Toimeenpano Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta 
 
Päätöksen perustelu Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä on katsottu 

tarpeelliseksi antaa määräykset toiminnasta aiheutuvan haitan 
minimoimiseksi. 

 
Määräykset 1-2 
Toiminnanharjoittajan esittämät toiminta-ajat on hyväksytty muutoin, 
mutta mahdolliset juhlapyhät on rajattu toiminta-aikojen ulkopuolelle 
lähiasukkaden riittävän lepo- ja virkistysajan turvaamiseksi.  
 
Määräys 3 
Tiedottamisella varmistetaan tiedon asianmukainen kulku ja lisäksi 
mahdollistetaan vuorovaikutus lähistön ja urakoitsijan välillä sekä 
turvataan asukkaiden mahdollisuus ryhtyä riittävän ajoissa omiin 
ennakko- ja varotoimenpiteisiin haittojen minimoimiseksi. 
 
Määräykset 4-7 
Määräykset on annettu, jottei työstä aiheutuisi kohtuutonta melu-, 
tärinä- tai pölyhaittaa lähialueen toiminnanharjoittajille ja asukkaille. 
 
Määräykset 8-10 
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   

   

 
Kyttälä Christel 
Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef 

 
Käsittelymaksu: 1140 euroa 
  Päätöksen käsittelymaksu perustuu hyväksyttyyn taksaan. 
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Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä 

maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella 
valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 
9.5.2022. 
 

Asian valmistelija Anu Juvonen  
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