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Otsikko

Päätös Louhintahiekka Oy:n meluilmoituksesta: Kallion louhinta
Lamminrahkan katujen ja viheralueiden rakentamisessa

Ilmoituksen tekijä

Louhintahiekka Oy
Tuotantotie 1
04300 Tuusula
y-tunnus: 0110989-2
yhteyshenkilö: Arto Björkqvist puh. 0400344676, sähköposti:
arto.bjorkqvist@louhintahiekka.fi

Vireilletulo ja -peruste

Louhintahiekka Oy on 5.7.2021 tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n
mukaisen meluilmoituksen Kangasalan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 18 §:n mukaan
ilmoitus on tehtävä yli 10 päivää kestävästä louhintatyöstä.

Kuvaus toiminnasta ja meluntorjunta
Louhintahiekka Oy suorittaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää
aiheuttavia louhintoja sekä rakennustöitä Lamminrahkaan rakennettavilla
Kuurankadun, Taitajankadun, Taitajankulman, Kotipellon akk:n, keskustan
kujien sekä alueen viheralueilla 5.7.2021-31.10.2022. Töiden yhteydessä
louhitaan kalliota. Työtä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.
Erityisen häiritsevää melua aiheutuu kallion porauksesta ja räjäytyksistä.
Työkoneina kätetään poravaunua ja kaivinkonetta. Etäisyys lähimpään
asuinkiinteistöön on noin 500 m Kiveliön alueella Kulkustiellä ja Länkitiellä.
Louhittavan kohteen ja Kivelön alueen välissä kulkee vt 12, Lahden väylä,
joka suurimmalta osaltaan vähentää kallion porauksesta syntyvää melun
vaikutusta asuinalueelle.
Asian käsittely

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska
ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai
yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä
asianosaisten etua suojaavat ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät
määräykset.
Toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus
viimeistään 30 vuorokautta ennen työn alkamista.
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Olen tarkistanut Louhintahiekka Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 118
§:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Lamminrahkan Kuurankadun,
Taitajankadun, Taitajankulman, Kotipellon akk:n, keskustan kujien sekä
viheralueiden rakentamiseen liittyvää louhintatyötä. Toimintaa on
harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista
lupamääräyksistä muuta johdu:
1. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavaa työtä saa tehdä
15.7.2021 - 31.10.2022 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00.
Arkipyhinä ja jouluaattona ei työtä saa tehdä.
2. Työmaan ympäristöhaitat ja -riskit on kartoitettava riittävästi ja toiminnot
on sijoitettava ja työ suoritettava niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman
vähän melu-, pöly-, tärinä- tai muita haittoja lähimpiin altistuviin kohteisiin ja
ympäristöön.
3. Rakennustyömailla syntyviä ympäristölle haitallisia vesiä ei saa johtaa
vesistöön ilman esikäsittelyä, jolla haitta saadaan poistettua tai riittävästi
vähennettyä. Maahan imeyttämisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu
maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
4. Lamminrahkan hulevesien hallinnan yleissuunnitelmassa esitetyt
hulevesirakenteet tulee olla rakennettuina ennen toiminnan aloittamista.
Uomien läheisyydessä (etäisyys alle 50 m) toimittaessa työmaa-alueen
kaivanto- ja muut hulevedet tulee esikäsitellä suunnitelman mukaisissa
konteissa tai vastaavissa ennen vesien hallittua johtamista maastoon.
5. Työnaikaisten hulevesien hallinnasta ja käsittelystä tulee laatia
suunnitelma, joka tulee toimittaa Kangasalan
ympäristönsuojeluviranomaiselle kun työn tilaaja on hyväksynyt
suunnitelman.
6. Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely
tulee järjestää työmaalla siten, että niiden pääsy maaperään, pinta- ja
pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset
kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliössä, katetussa suojaaltaallisessa säiliössä tai astioissa tai muulla vastaavalla tavalla, jolla
estetään niiden pääsy ympäristöön. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava
laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu ja täyttöletku on
oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman
käytön estämiseksi. Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa
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tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen on
estetty. Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta
ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja
talteenottoa varten. Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden
käsitelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava
välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin
vahingon leviämisen estämiseksi.
Toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa tehdä meluilmoitus
viimeistään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ympäristötarkastaja
kehottaa toiminnanharjoittajaa jatkossa noudattamaan määräaikaa.
Päätöksen perustelut

Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten
mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta
pilaantumisen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta
merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n
mukainen kuuleminen ole tarpeen.
Määräys 1. Työajat on määrätty ilmoituksen mukaisesti. Arkipyhät on
kielletty melu- ja tärinähaittojen ehkäisemiseksi.
Määräys 2. Määräys on annettu, koska altistuvien kohteiden läheisyys ja
työmaan sijainti edellyttävät ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisyä. Melu-,
pöly-, tärinä- ja muita haittoja voidaan ehkäistä ja ympäristöriskejä vähentää
toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella ja parhaiden käyttökelpoisten
tekniikoiden käytöllä.
Määräykset 3-5. Työmailta voi aiheutua hulevesien mukana ympäristöön
pintavesien pilaantumista. Hulevesien käsittelyn tulee olla suunnitelmallista
ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työnaikaisten hulevesien
hallinnasta ja käsitelystä vaadittu suunnitelma tulee toimittaa
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Määräys 6. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan polttoaineiden
käsittelyyn ja varastointiin. Maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi on ollut
tarpeen määrätä polttoaineiden ja öljyjen varastoinnista ja käsittelystä.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 121, 122, 190, 200, 202 ja 205 §:t
Kangasalan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2021: 9, 10 ja 18 §:t
Viranomaislautakunnan päätös 22.5.2019 § 50 (taksa)

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen
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maksu 500 €.
Lasku toimitetaan erikseen.
Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano
Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta ohessa
olevan valitusosoituksen mukaisesti.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
Päätös on tehty 12.7.2021.
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla
14.7.2021.
Allekirjoitus
Taru Lainkari
ympäristötarkastaja
puh. 050 351 6506
etunimi.sukunimi@kangasala.fi
Tiedoksi

Hakija: sähköisesti Lupapiste.fi-palvelu
Kopio päätöksestä sähköpostitse: Länsi- ja Sisä-Suomen poliisilaitos,
Pirkanmaan ELY-keskus

Valitusosoitus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Viranomainen, jolle valitus tehdään
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusoikeus on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
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ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valtuutus
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua Vaasan hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei toisin
määrätä.
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Kuulutus meluilmoituspäätöksestä: louhintatyö sekä alueiden
rakentaminen Lamminrahkan alueella
Nähtävilläoloaika: 14.7.2021-20.8.2021
Ympäristötarkasta on hyväksynyt 12.7.2021 ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tai tärinästä tehdyn
ilmoituksen. Louhintahiekka Oy:n tekemä ilmoitus koskee louhintatyötä sekä
alueen rakentamista Lamminrahkan Kuurankadun, Taitajankadun,
Taitajankulman, Kotipellon akk:n, keskustan kujien sekä viheralueiden
rakentamista 15.7.2021-31.10.2022. Häritisevää melua tai tärinää
aiheuttavia töitä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.
Arkipyhinä ja jouluaattona työtä ei saa tehdä.
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään
20.8.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Kuulutuksen ja päätöksen julkaisupäivä on 14.7.2021. Ympäristötarkastajan
päätös on nähtävänä 14.7.-20.8.2021 Kangasalan kaupungin verkkosivuilla
sekä www.julkipano.fi -sivustolla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.
Kangasalla 14.7.2021
Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Kangasalan kaupunki
Ympäristö- ja rakennusvalvonta
www.kangasala.fi
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Tekninen keskus
PL 50 / Urheilutie 13 36201 Kangasala

Puhelin
(03) 5655 3000 (vaihde)

