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Päätös tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, louhinta - Sipoon 
kunta, katu- ja viheralueet / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller 
och skakning, brytning av sten - Sibbo kommun, gator och grönområden, Bastukärr
   
 
Dnro  1108/2022 
 
Ilmoittaja  Sipoon Kunta / katu- ja viheralueet 

Martinkyläntie 94 
  04130 Sipoo 
 
  Y-tunnus: 0203533-8 
 
Sijainti  Rekkaraitti, Bastukärrin työpaikka-alue 

 

 
   = louhittava alue 
  
Asia Ilmoitus koskee Bastukärrin teollisuusalueen hulevesiviemäröinnin 

rakentamista siten, että hulevesiyhteys Keuksuontien päädystä 
liitetään Ruduksen lupavelvoitteen mukaisen valliojan kautta alueen 
kaakkoiseen hulevesialtaaseen. Louhinta-alue sijaitsee Sipoon 
kunnan omistamalla kiinteistöllä 753-421-7-107.  

 
Louhintatöiden on ilmoitettu tapahtuvan 23.9.-30.12.2022 ma-pe klo 
7-18. Työ tehdään käyttäen kahta tela-alusteista kaivinkonetta, 
poravaunua ja kahta dumpperia. Louhinnan yhteydessä ei murskata 
kiviainesta. 
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 Jänissuontien 132 ja 137 yksityisiin kiinteistöihin tehdään ennen 

louhintatöitä aloituskatselmus sekä louhintatöiden valmistuttua 
loppukatselmus. Katselmuksista ja raja-arvojen seuraamisesta 
vastaa urakoitsijan edustama asiantuntija. 
 
Lohinnan aiheuttamaa tärinävaikutusta mitataan Ruduksen toiminta-
alueella olevin tärinämittarien avulla kiinteistöiltä Sipoon PT-
logistiikkakeskuksen kiinteistöltä. Hakija on vastineessa ilmoittanut 
sijoittavansa tärinämittarin myös Posti Kiinteistöt Oy:n kiinteistölle.  

   
Asian käsittely Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu, mutta Ilmoituksesta on 

kuultu erikseen tiedossa olevia lähimpiä Rekkatien toiminnan-
harjoittajia tai kiinteistön omistajia. 

 
Päätös Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 16.6.2022 (88 §) 

tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristö-
valvontapäällikkö hyväksyy Sipoon kunnan katu- ja viheralueet-
yksikön ilmoituksen ja antaa sen johdosta seuraavat toimintaa 
koskevat määräykset ja ohjeet:  
 

1. Sallitut työajat ovat 23.9-30.12.2022 maanantaista 
perjantaihin kello 7.00-18.00, poislukien juhlapyhät  

 
2. Töiden aloittamisajankohdasta tulee ilmoittaa vähintään 

kolme (3) päivää ennen louhintatöiden aloittamista kirjallisesti 
Rekkatien varrella oleville toiminnanharjoittajille ja siellä 
oleville rakennustyömaan vastaaville sekä 500 metrin 
etäisyydellä oleville loma- tai vakituisten asuntojen asukkaille.  

 
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. 

 
3. Tärinää tulee tarkkailla vähintään kahdesta tärinäherkäksi 

katsotusta kohteesta. Työt tulee suorittaa siten, että niistä ei 
aiheudu kohtuutonta melu- tai tärinähaittaa ympäristöön. 

 
4. Kivipölyn leviämistä rakennusten, laitteiden ja esineiden 

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

 
5. Työmaalla ja työmaan läheisyydessä olevat ajoväylät on 

pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä ja puhtaana 
työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta. 

 
6. 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. 

 
7. Tankkausten yhteydessä tulee käyttää suojana 

imeytysmattoa tai vastaavaa suojausta. 
 

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

 
9. Vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava laitok-

seen, 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  
 
Määrykset 1: Louhintapäivistä on rajattu pois juhlapyhät, jolla 
vähennetään työn häiritsevyyttä. 
 
Määräys 2: Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan 
vuorovaikutus. Samoin lähistö voi ennakoida omia toimenpiteitään 
haittojen minimoimiseksi. 
 
Määräys 3: Tärinän tarkkailusta määrääminen on katsottu 
tarpeelliksi, jotta tarvittaessa voidaan todentaa louhinnan aiheuttamat 
tärinähaitat. 
 
Määräykset 4-5: Määräykset on annettu, ettei työstä aiheutuisi koh-
tuutonta haittaa lähialueen kiinteistölle, alueella työskenteleville ja 
liikennealueita käyttäville. 
 
Määräykset 6-9: 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 16.6.2022 (88 §) 
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2.9.2020 § 84  
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Christel Kyttälä 

  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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