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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta 
 
Ilmoituksen tekijä 
 VS Purku Oy 

Luolakalliontie 23 
21420 LIETO 
 

Toiminnan sijainti 
 Pöytyän kunnassa kiinteistöllä Kyrön Saha 636-410-3-230 osoitteessa 

Leppämäentie 1 (Leppämäentie 17, Sahantie 4-8), PÖYTYÄ, suoritettavat sahan 
rakennusten purkutyöt, betonin rammerointi ja murskaus.  
 

Ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää 
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai 
yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen 
häiritsevää. 
 
Asiassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta (YSL 
118 §). Kosken Tl kunnan hallintosäännön mukaan ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 118-120 §:n mukaisista ilmoitusasioista päättävät 
ympäristönsuojelusihteeri tai ympäristönsuojelutarkastaja.  
 
Pöytyän kunnan 1.1.2022 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten 15 §:n 
3 momentin 2. kohdan mukaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta 
tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta ei 
tarvitse tehdä, mikäli rakentamisen yhteydessä tehtävää kiviaineksen murskaus-, 
poraus-, räjäytys- ja/tai rikotustyötä tehdään arkisin ma-pe klo 7-18 välisenä 
aikana ja, jos työ kestää enintään 2 viikkoa. Muuna aikana tai pidemmällä 
aikavälillä tapahtuvasta työstä tulee siten tehdä ilmoitus. 
 

Ilmoituksen vireille tulo 
 Ilmoitus on tullut vireille Kosken Tl ympäristönsuojeluun 10.1.2023 (dnro 007-

001/2023). Ilmoitusta on täydennetty 11.1.2023.  
 

Ilmoituksen sisältö 
 Ilmoitus koskee kiinteistöllä Kyrön Saha 636-410-3-230 suoritettavia sahan 

rakennusten purkutöitä, betonin rammerointia ja murskausta.  
Pöytyän kunnan rakennusvalvonnan myöntämä purkulupa tulee lainvoimaiseksi 
26.1.2023. Sahan rakennusten purkutyöt, betonin rammerointi ja murskaus 
suoritetaan aikavälillä 26.1. - 25.7.2023. Toiminta-aika on maanantaista 
perjantaihin klo 7.00 - 18.00. Melutasoksi 10 metrin päässä on arvioitu noin 55 dB.  
 
Purettavia rakennuksia on ympäri kiinteistöä Kyrön Saha 636-410-3-230 pohjois- 
ja luoteisosia lukuun ottamatta. Betonimurskeen määrä on > 1000 tonnia ja se on 
tarkoitus hyötykäyttää pääosin purkupaikalla alueen tasoittamisessa. 
Betonimurskeelle tehdään asianmukainen hyötykäyttökelpoisuustutkimus ja 
haetaan MARA-asetuksen mukainen käyttölupa VARELY:ltä.  
Muut purkujätteet kuljetetaan niiden käsittelyihin erikoistuneille toimijoille.  
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat useat asuin- ja liikerakennukset sekä koulu 
noin 20 - 200 m etäisyydellä idässä, kaakossa ja etelässä. Muissa ilmansuunnissa 
lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet ovat enimmäkseen  teollisuutta tai 
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muuta liiketoimintaa. Ilmoituksen mukaan toiminnasta ilmoitetaan lähimmille 
asukkaille talokohtaisesti.  
 
Ilmoituksen mukaan alueelta rammeroidut ja murskatut betonit varastoidaan 
meluvalleiksi purkutöiden ajaksi ja meluisimmat toiminnot pyritään keskittämään 
päiväaikaan.  
 

Ilmoituksesta tiedottaminen ja ilmoituksen käsittely 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu 13.1.- 25.1.2023 Pöytyän ja Kosken Tl kuntien 

internetsivuilla. Ilmoitusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kosken Tl 
ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla Kosken Tl kunnan internetsivuilla. 
Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi erikseen tiedotettu 
ilmoituksesta 13.1.2023. Ilmoituksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.   
 

Tarkastukset 

 Ilmoituksen johdosta alueella ei ole suoritettu tarkastusta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet 

 Ilmoituksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

Päätös 
 Vs. ympäristönsuojelutarkastaja päättää hyväksyä VS Purku Oy:n ilmoituksen 

melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien kiinteistöllä Kyrön 
Saha 636-410-3-230 suoritettavia sahan rakennusten purkutöitä, betonin 
rammerointia ja murskausta. 
 
Toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen mukaisesti ja lisäksi toiminnassa tulee 
noudattaa tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.  
 
MÄÄRÄYKSET: 

1. Toimintaa saa harjoittaa aikavälillä 26.1. - 25.7.2023. Toimintaa saa 
harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 18.00 välisenä 
aikana. Toimintaa ei saa harjoittaa lauantaisin, sunnuntaisin eikä 
arkipyhinä. 
 

2. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että toiminnasta ei aiheudu 
ympäristöön kohtuutonta melu-, tärinä- tai pölyhaittaa. Työssä käytettävä 
kalusto ja työmenetelmät tulee valita siten, että toiminnasta aiheutuva 
melu, tärinä ja pöly jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittaja 
vastaa riittävästä melun, tärinän ja pölyämisen tarkkailusta ja tarvittavista 
toimenpiteistä niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.  
 

3. Työn aloittamisesta on tiedotettava vähintään kaikkia ilmoituksen liitteessä 
mainittuja kiinteistöjä talokohtaisesti vähintään viikkoa ennen työn 
aloittamista tai viimeistään 31.1. mennessä. Suosittelen myös vastaavat 
tiedot sisältävän kyltin sijoittamista esim. Kyröntien ja Porakalliontien 
suuntaan. 

 
Tiedotteessa tulee olla ainakin työn kesto, päivittäiset työajat ja työmaan 
yhteyshenkilö sekä hänen yhteystietonsa. 

 
4. Toiminnanharjoittajan tulee pitää toiminnasta kirjaa. Kirjanpidosta tulee 

käydä ilmi työpäivät, tehty toiminta (esim. purettava materiaali, 
rammerointi, murskaus) ja toiminta-ajat kunakin työpäivänä. Kirjanpito 
tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. 
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5. Toiminnan yhteydessä on varmistettava, että maaperään tai pinta- tai 

pohjavesiin ei pääse ympäristölle haitallisia aineita. Vahinko- ja 
onnettomuustilanteiden varalta alueella on oltava riittävä määrä 
imeytysmateriaalia vuotojen torjuntaan. Toimintajaksojen ulkopuolella 
alueella ei saa varastoida polttonesteitä tai muita kemikaaleja. 
 

6. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, 
jolla on jätelain mukainen oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. 
Betonijätettä ei saa hyötykäyttää maarakentamisessa ilman asianmukaista 
hyväksyntää. 
 

7. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää 
ympäristöhaittaa, on viipymättä ilmoitettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
Päätöksen perustelut 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaan viranomaisen on 118-120 

§:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta tehtävä päätös. Päätöksessä on annettava 
tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten 
velvollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä toiminnan 
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 
 
Ilmoitus koskee kiinteistöllä Kyrön Saha 636-410-3-230 suoritettavia sahan 
rakennusten purkutöitä, betonin rammerointia ja murskausta. Tästä aiheutuva 
tärinä- ja meluhaitta on tilapäistä ja sitä on rajattu toiminta-aikarajauksilla. Näin 
ollen toiminnasta ei katsota aiheutuvan terveyshaittaa tai merkittävää 
viihtyisyyshaittaa tai muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa. 
 
Määräykset 1-2: Määräyksillä on rajoitettu toiminta-aikoja ilmoituksen mukaisesti. 
Työaika on rajattu ilmoituksen mukaisesti. Toiminta ei ole sallittu öisin, lauantaisin, 
sunnuntaisin tai arkipyhinä. Työn tekemisessä tulee pyrkiä melun, tärinän ja pölyn 
estämiseen naapurustolle aiheutuvan haitan minimoimiseksi. Toiminnanharjoittaja 
vastaa riittävästä tarkkailusta ja tarvittavista toimenpiteistä haittojen minimoiseksi. 
 
Määräyksellä 3 varmistetaan, että lähimmät häiriintyvät kohteet ovat ennakkoon 
tietoisia häiriöstä ja sen kestosta. Lisäksi määräyksellä varmistetaan, että heidän 
tiedossaan on työn vastuuhenkilö, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.  
 
Määräyksellä 4 mahdollistetaan toiminnan seuranta ja tämän päätöksen 
määräysten noudattamisen valvonta.  
 
Määräyksellä 5 estetään maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista 
varautumalla vahinko- ja onnettomuustilanteisiin ennakolta sekä kieltämällä 
kemikaalien ja polttonesteiden varastointi alueella toimintajaksojen ulkopuolella 
aikana, jolloin alueella ei ole säännöllistä valvontaa. 
 
Määräyksellä 6 turvataan työmaajätteiden toimittaminen asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan ja estetään jätelain mukaista roskaantumista. Betonijätteen 
hyötykäyttö maarakentamisessa edellyttää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen hyväksymää ilmoitusta asiasta.  
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Määräyksellä 7 turvataan valvontaviranomaisen tiedonsaanti mahdollisissa 
häiriötilanteissa, koska häiriötilanteissa voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita 
haitan vähentämiseksi tai poistamiseksi. 
 

Päätöksen täytäntöönpano 

 

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei 
valitusviranomainen toisin määrää. (YSL 200 §) 

Sovelletut oikeusohjeet 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 16, 17, 85, 118, 121, 122, 190 ja 191 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24 ja 26 § 
Jätelaki (646/2011): 29, 72 ja 73 §  
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa  
Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräykset: 15 § 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Tästä päätöksestä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksymän 

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan maksutaulukko-liitteen 
kohdan ’tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava toiminta’, d) muu toiminta mukainen 
150 € maksu.  
 

Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Valitusosoitus on 
liitteenä. Valitusaika päättyy 6.3.2023. 

Päätöksestä tiedottaminen 
 Päätös  
 Hakija 

Jäljennös  
 Pöytyän kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, rakennusvalvonta 
 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla, lehdessä ja internetsivuilla 
 Pöytyän kunnan internetsivut 

Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojeluviranomaisen sähköisellä 
ilmoitustaululla. 
 

Ilmoitus päätöksestä/julkipanoilmoitus 
 Asianosaiset 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Helinä Mäkelä 
vs. ympäristönsuojelutarkastaja 
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VALITUSOSOITUS  
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
  Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja sillä, jonka oikeutta ja etua asia saattaa 

koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, toiminnan sijaintikunnalla ja vaikutusalueen 
kunnalla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua 
valvovalla viranomaisella. 
 

Valitusviranomainen  
  Vaasan hallinto-oikeus 

PL 204 
65101 Vaasa  
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 

Valitusaika  
  Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä 
(30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika 
jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 
 

Päätöksen antopäivä 
 
 Päätöksen antopäivä on 25.1.2023. Tämän päätöksen valitusaika päättyy 6.3.2023. 

 
Valituksen sisältö 
  Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmässä on 

ilmoitettava: 
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 

Valituksen toimittaminen  
  Valituskirjelmän voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla tai sen voi viedä valittaja itse tai 

hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi omalla vastuulla lähettää myös postitse 
tai toimittaa lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
  Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä.  

 
 
 
 
 
 


