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KOSKEN TL KUNTA PÄÄTÖS 
Ympäristönsuojelusihteeri Päätös meluilmoituksesta 

Lupatunnus 636-2018-1 Päätöspäivä 27.4.2018 § 3 

 

 
HAKIJAT NCC Suomi Oy 

PL 56, 20101 TURKU 

KIINTEISTÖ 

Kiinteistötunnus 636-895-0000-2250 

Tilan nimi  Tarvasjoki-Pöytyä yhdystie  

  
Kiinteistötunnus 636-437-876-1 
Tilan nimi  Tarvasjoki 

TOIMENPIDE 

Ilmoitus koskee 16.4.-31.10.2018 klo 7-22 välisenä aikana tehtäviä sillan purku- ja rakennustöitä 
Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöillä Tarvasjoki-Pöytyä yhdystie 636-895-0-2250 ja 
Tarvasjoki 636-437-876-1 osoitteessa Kyröntie 630-641, 21800 KYRÖ.   
 
Kohteessa kunnostetaan vanhaa siltaa suojellen vanhaa kiviholvia. Kohteessa käytettäviä koneita 
ovat käsityökalut kuten naulain ja moottorisaha. Isompia koneita työmaalla ovat kaivinkone ja 
kuorma-auto. Lähiympäristöön normaalista tieliikenteestä ja taustamelusta poikkeavaa melua syntyy 
lähinnä vanhan sillan reunakorokkeiden purkutöistä. Paalutustyöt tehdään poraamalla ja 
betonoinnissa käytetään vibraa. Paalutustyöt tehdään poraamalla, jotta kiviholvia vahingoittavaa 
tärinää syntyy  mahdollisimman vähän. Paalutus- ja purkutyöt kestävät molemmat noin 3 viikkoa. 
Lähimmät kiinteistöt ovat noin 50 metrin etäisyydellä ja lähikiinteistöjä tiedotetaan toiminnasta hyvissä 
ajoin. Melutilannetta seurataan aistinvaraisesti ja mahdollisiin asiakaspalautteisiin pyritään 
reagoimalla viipymättä.  Alueelle tulee sosiaalitilat sekä bajamaja. Jätehuollosta NCC:llä on 
maakohtaiset sopimukset. Syntyvät jätteet ovat lähinnä asfaltti, betoni ja puu. 

Luvan valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri Rasimus Renja 

 

ASIAN KÄSITTELY 

Vireille tulo 6.4.2018 

KUULEMINEN 

Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä sen johdosta ole kuultu naapureita tai pyydetty lausuntoja. 
 

PÄÄTÖS 

Kosken Tl kunnan Ympäristönsuojelu hyväksyy NCC Suomi Oy:n ilmoituksen, joka koskee melua ja 
tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa Pöytyän kunnan Karinaisten kylässä kiinteistöillä 
Tarvasjoki-Pöytyä yhdystie 636-895-0-2250 ja Tarvasjoki 636-437-876-1 osoitteessa Kyröntie 630-641, 
21900 Kyrö.  
 
Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia määräyksiä: 
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1. Toimintaa saa harjoittaa päätöksen mukaisesti 30.4.2018-31.10.2018 välisenä aikana 

arkipäivisin klo 7-22. Toimintaa ei saa harjoittaa arkipyhinä. 
2. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää 

päivämelutasoa (LAeq) klo 7-22)  55 dB. Toiminnassa tulee torjua melun ja tärinän syntyä sekä 
niiden leviämistä parhain mahdollisin torjuntatoimin. Toimittaessa on pyrittävä välttämään 
tarpeettoman melun ja tärinän aiheuttamista lähellä asuinkiinteistöjä ja muita häiriintyviä 
kohteita.  
Rakennustöissä saa käyttää ainoastaan kunnossa olevia koneita ja laitteita, joiden melutaso 
on mahdollisimman hiljainen. 

3. Kahdessa lähimmässä tärinälle altistuvassa kohteessa on suoritettava rakenteiden 
katselmukset ja asennettava tärinämittarit ennen tärinää aiheuttavien toimien toteuttamista. 

4. Melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tiedotettava ennakolta kiinteistöihin jaettavin 
kirjallisin tiedottein. Tiedotteissa on ilmoitettava toiminnanharjoittajan  tarpeelliset 
yhteystiedot. 

5. Toimintaa koskevista valituksista  ja niiden yhteydessä suoritetuista toimenpiteistä tulee pitää 
kirjaa ja yhteenveto tulee pyydettäessä toimittaa Pöytyän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

6. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, 
roskaantumista,, maaperän ja pintavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. 

7. Toiminnasta syntyvät jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, 
jolla on jätelain 29 §:n mukainen hyväksyntä vastaanottaa kyseinen jäte. 

8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle työmaa-alueella on oltava riittävä määrä 
imeytysmateriaalia saatavilla.  

9. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on 
ilmoitettava välittömästi Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

PERUSTELUT 
 

Toiminnasta aiheutuva häiriö on tilapäistä ja siitä ei arvioida aiheutuvan ympäristön asutukselle 
terveyshaittaa tai merkittävää viihtyisyyshaittaa.  
 
Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi (määräykset 1-9) 
 
Lupamääräyksellä 1 on rajoitettu toiminta-aika päivä-aikaan ja lupamääräyksellä 2 on rajoitettu 
melutaso Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaiseksi ja 
mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavaksi. 
 
Lupamääräyksellä 3  on edellytetty katselmuksia ja tärinän mittaamista, jotta vastuukysymysten 
selvittäminen on tarvittaessa mahdollista. 
 
Lupamääräykset 4, 5 ja 9. Melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tarpeen informoida 
mahdollisia haitankärsijöitä ennalta, jotta näillä on mahdollisuus varautua häiriöön ennalta sekä 
yhteystietojen avulla tarvittaessa esittää asiaa koskevia tiedusteluita tai kannanottoja.  Tapahtumaan 
liittyvien tietojen taltiointi ja niiden raportointi on tarpeen valvonnallisista syistä.  
 
Lupamääräykset 6-8. Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantuminen on tarpeen estää ennakolta 
riittävin varotoimin. Roskaaminen on jätelain mukaan kiellettyä. Mahdollisten vahinkojen sattuessa on 
myös oltava riittävä valmius tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. 
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 11, 14, 16,17, 20,  118, 121 ja 122 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (714/2014) 24 ja 26 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Jätelaki (646/2011) 72 ja 73 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa (Kosken Tl kvall 14.11.2016 53 §) 
 

Päättäjä  

  

 Ympäristönsuojelusihteeri 

JAKELU Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Pöytyän kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen:  
Vaasan Hallinto-oikeus 
PL 204 
65101 Vaasa  
 
Valitusaika: 30 päivää 
 
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituskirjassa on ilmoitettava: 
 -Valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite  
 -Päätös, johon haetaan muutosta  
 -Miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka vaaditaan tehtäväksi  
 -Muutosvaatimuksen perusteet  
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja 
postiosoite.  
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.  
 
Tämän päätöksen antopäivä on 2.5.2018 
 
Valituksen tekoaika päättyy 1.6.2018. 


