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Päätös tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, louhinta, Liiketie / 
Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakning, brytning av 
sten, Affärsvägen, Söderkulla -Marttilan Maanrakennus Oy   
 
 
Dnro  1569/2022 
 
Ilmoittaja  Marttilan Maanrakennus Oy 

Rautatehtaankatu 17 
20200 Turku 
 
Y-tunus. 0204060-4 

 
Sijainti  Uusi Porvoontie 1211 / Liiketie 

 

 
 
Asia Ilmoitus koskee Sipoon teknisen valiokunnan 4.10.2022 § 122 

mukaisen Liiketien rakentamista Uuden Porvoontien 1211 kohdalla, 
kiinteistöllä 752-419-2-29.  

 
Louhintatöiden on ilmoitettu tapahtuvan 19.12.2022.- 28.2.2023 ma-
pe klo 7-18. Työ tehdään käyttäen tela-alusteista kaivinkonetta ja 
poravaunua. Louhittavaa kalliota on arvioitu olevan noin 1100 m3. 
Louhetta käyetään paikoitellen rakennekerrosten tekoon sekä 
massavaihtoon alueella. Kiviainesta ei murskata alueella vaan 
ylimääräinen louhe kuljetetaan pois. 
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Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat Ingman Areena ja asuinkiinteistöt 
Bondaksentie 7-15 ja Bondaksentie 7-18. Ilmoituksen mukaan noin 
50 metriä louhinnasta olevat kiinteistöt katselmoidaan ja lähimpiin 
kiinteistöihin asennetaan tärinämittarit.   

   
Asian käsittely Ilmoitus on saapunut Lupapiste -palvelun kautta Sipoon 

ympäristövalvontaan17.11.2022.  Toiminnanharjoittaja on 
täydentänyt  14.12.2022 hakemusta laskutustiedoilla ja 
lupavalmistelija on selvittänyt, että Liiketien katusuunnitelma on 
hyväksytty Sipoon Teknisessä valiokunnassa.  

 
Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja. 

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

tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla vs. ympäristö-
valvontapäällikkö hyväksyy Marttilan Maanrakennus Oy:n ilmoituksen 
ja antaa sen johdosta seuraavat toimintaa koskevat määräykset ja 
ohjeet:  

 
1. Louhintatyöt (poraus, räjäytys, piikkaus) ovat sallittuja arkisin 

maanantaista perjantaihin kello 7.00–18 poislukien juhlapäivät. 
 

2. Louhintatöitä koskeva tiedote on jaettava 2 vuorokautta ennen 
poraus- ja louhintatöiden aloittamista 200 m säteellä oleville asuin- 
ja liikekiinteistölle mukaan lukien kirkko. Tiedotteesta on käytävä 
ilmi tämän päätöksen sallimat päivittäiset työajat sekä urakoitsijan 
ja työn tilaajan yhteystiedot. 

 
3. Louhintaporauslaitteet on varustettava pölynkeräyslaitteistolla, 

jonka on oltava aina käytössä, kun työtä tehdään. Pölynkeräintä ei 
saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan. 

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

rakennuksille, putkistoille tai muille rakennelmille tai tärinäherkille 
laitteille. Toiminnanharjoittaja vastaa tärinän seurannasta ja tekee 
tarvittavat aloituskatselmukset kiinteistöihin vahinkojen varalta. 

 
5. Kivipölyn leviämistä rakennusten, laitteiden ja esineiden pinnoille 

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

 
6. Rakennustyömaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet 

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

 
7. Toiminnasta muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet on 

kerättävä erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. 
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8. Vaaralliset jätteet on kerättävä erikseen, säilytettävä tiivissä, 
lukittavissa olevassa varastossa ja toimitettava laitokseen, 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. Kun otetaan huomioon toiminnan lyhytkestoisuus, 
toiminta ei ennalta arvioituna vaikuta merkittävästi yleisiin ja 
yksityisiin etuihin. Näin ollen ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista 
kuulemisat ei ole ollut tarpeen suorittaa. 

 
Määräykset 1 
Toiminnanharjoittajan ilmoittamat toiminta-ajat on katsottu olevan  
riittävän suppeat lepo- ja virkistysajan turvaamiseksi lähialueen 
asukkaille. 
 
Määräys 2 
Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan  
vuorovaikutus. Samoin lähistö voi ennakoida omia toimenpiteitään  
haittojen minimoimiseksi. 
 
Määräykset 3-5 
Määräykset on annettu, jottei työstä aiheutuisi kohtuutonta melu-,  
tärinä- tai pölyhaittaa lähialueen toiminnanharjoittajille ja asukkaille. 
 
Määräykset 6-8 
Määräyksillä ehkäistään alueen pilaantumista ja viihtyvyyden 
vähentymistä. 
 

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  
 

 
 

Anu Juvonen 
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. 

 
Liitteet  Valitusosoitus 
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