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Päätös tilapäisestä melua- ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta , louhinta ja murskaus/ 
Beslut om anmälan angående verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och 
skakning, schaktning och krossning - NHP-Yhtymä Oy, Jokivarrentie 17, Nikkilä
   
 
Ilmoittaja  NHP-Yhtymä Oy 
  Y-tunnus: 2417557-7 
 

Sijainti  Jokivarrentie 17, Nikkilä    
 

 
 
 
Ilmoituksen sisältö Meluilmoitus koskee louhintaa ja sen murskausta tontin 

varastoalueen laajentamiseksi. Kalliota louhitaan noin 1500 m3. 
Murskattu louhe käytetään kokonaisuudessaan tontin varastokentän 
tasaamiseen. 

 
 Työn ajankohdaksi on ilmoitettu 17.3 - 29.4.2022 ma-pe klo 7.00-

16.00. Itse murskauksen on arvioitu kestävän 10 päivää.   
 
 Ilmoitusta on täydennetty 22.3.2022 tarkemmalla suunnitelma-

kartalla, josta käy ilmi, että louhittava alue tastaan murskeella tasoon 
+40. Varastokentän jakavan kerroksen paksuu tulee olemaan 600 
mm ja kantavan kerroksen paksuus150 mm. Varstokentän laajennus 
sijoittuu Jokiravrrentien suuntaisen olemassa olevan meluvallin 
viereen, teollisuushallin ja meluvallin väliin.  

   
Asian käsittely Meluilmoitus on saapunut 7.3.2022 Lupapistepalveluun.  
 
 Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä pyydetty lausuntoja, 

koska ilmoitetun toiminnan ei katsota olennaisesti vaikuttavan yleisiin 
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ja yksityihin etuihin, kun otetaan huomioon toiminta-ajat ja toiminnan 
kesto sekä tässä päätöksessä annetut määräykset. 

 
Ympäristövalvontapäällikön päätös 
 

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 17.5.2018 (55 §) 
tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla 
ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy NHP-Yhtymä 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 6 viikon sisällä 
niiden aloittamisesta. 
 

2. Sallitut työajat ovat maanantaista perjantaihin kello 7.00-
16.00, poislukien juhlapyhät. 

 
3. Työtä koskeva tiedote on jaettava vähintään 4 päivää ennen 

työn aloittamista 200 m säteellä oleville asuin- ja vapaa-ajan 
kiinteistölle sekä ST1-jakeluaseman asemanhoitajalle ja 
aluepäällikölle. Tiedotteesta on käytävä ilmi  louhinta- ja 
murskaustyövaiheiden kestot ja tämän päätöksen sallimat 
päivittäiset työajat sekä urakoitsijan ja työn tilaajan 
yhteystiedot.  
 

4. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava Sipoon 
ympäristövalvontaan kirjallisesti ymparisto@sipoo.fi Tieto 
käytettyjen murskauspäivien lukumäärästä tulee ilmoittaa 
ympäristövalvontaan viikon sisällä, kun murskaustyöt on 
lopetettu. 

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

rakennuksille, putkistoille tai muille rakennelmille tai 
tärinäherkille laitteille. Erityisesti on huomioitava viereinen 
ST1-jakeluasema. 
 

6. Murskaamossa on sallittua murskata vain sitä kiviainesta, 
joka on peräisin kiinteistöltä. 
 

7. Kivipölyn leviämistä rakennusten, laitteiden ja esineiden 
pinnoille tulee seurata ja tarvittaessa pölyntorjuntaa tulee 
tehostaa. Toiminta on keskeytettävä, jos haitta on ilmeinen. 

 
8. Esimurskausyksikön syöttimen pohja ja syöttösuppilo tulee 

vuorata kumilevyin. 
 

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

 
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. Työn 
aloitus- ja lopetusajankohtaa määrättäessä on otettu huomioon 
ilmoituksessa arvioitu työnkesto.      
 
Määräykset 3-4 
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. Samalla 
myös viranomaiset saavat tiedon, milloin toiminta on käynnissä ja 
kuinka pitkään murskaus on todellisuudessa kestänyt. 
 
Määräykset 5-8 
Määräykset on annettu, jottei työstä aiheutuisi kohtuutonta melu-, 
tärinä- tai pölyhaittaa lähialueen toiminnanharjoittajille ja asukkaille. 
 
Määräys 9 
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 
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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. Valitusaika päättyy 
9.5.2022. 

 
Asian valmistelija Anu Juvonen  
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