RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelun palvelualue
Ympäristötarkastaja

PÄÄTÖS

Nro 9/2020

15.12.2020

KH/1548/2020

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Maanrakennus Jalo
Oy, korvaa aiemmat päätökset
HAKIJA
Maanrakennus Jalo Oy
Rastikaari 35
14200 TURENKI
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta,
jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.
VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Riihimäen ympäristö- ja rakennuslautakunta on siirtänyt ympäristöjohtajalle, ympäristönsuojelusuunnittelijalle ja ympäristötarkastajalle päätösvallan ilmoituksista, jotka
koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.8.2019, § 13).
ASIAN VIREILLETULO JA KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu Riihimäen kaupungin
ympäristönsuojelun vastuualueelle 14.12.2020.
Riihimäen ympäristötarkastaja on 16.11.2020 tehnyt päätöksen 7/2020, jolla on sallittu sama toiminta samassa paikassa ajalla 23.11. - 11.12.2020. Toiminnan suorittamisajankohdan muuttumisen takia ympäristötarkastaja on 26.11.2020 tehnyt päätöksen 8/2020, jolla on sallittu sama toiminta samassa paikassa ajalla 30.11.2020 –
22.12.2020. Toiminnan suorittamisajankohta on jälleen muuttunut, ja siksi toiminnanharjoittajaa on kehotettu tekemään uusi meluilmoitus. Tällä meluilmoituksella korvataan aiemmat, edellä mainitut ympäristötarkastajan samaa toimintaa koskeva päätökset.
MELUA AIHEUTTAVAN TOIMINNAN SIJAINTI
Riihimäen kaupunki, kiinteistö 694-4-4-8, Kulmalan puistokatu 3a, 11100 Riihimäki,
rakennettavan LIDL-myymälän kiinteistö.
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA
Alueella aiheutuu melua uuden myymälärakennuksen paalutustyöstä.
TOIMINNAN KUVAUS, KESTO JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Ilmoituksen mukaan toiminta alkaa 7.1.2021 klo 7 ja toiminta loppuu 19.2.2021 klo 16
mennessä. Paalutustyötä tehdään vain arkipäivisin klo 7 – 18 välisenä aikana. Työn
arvioitu kokonaiskesto on 10 työpäivää ja yksi koepaalutuspäivä.
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Arvio toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä
Paalutustyö suoritetaan Junttan PMx22 koneella ja melutaso 10 metrin päässä koneesta on 95 dBA. Lähimmät kohteet ovat Sivukadun omakotitalo, etäisyys 137 metriä, Syöttäjän kerrostalo, etäisyys 250 metriä ja Uudenmaankadun kerrostalo, etäisyys 250 metriä.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoituksen johdosta ei ole kuultu asianosaisia. Ensimmäisen, samaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta on kuultu sähköpostitse läheisen Piikinmäen päiväkodin
johtajaa ja toimintakiinteistön välittömässä läheisyydessä olevaa Versowoodia. Heillä
ei ollut huomautettavaa ilmoituksen johdosta. Versowoodia ja Piikinmäen päiväkodin
johtajaa on tiedotettu muuttuneesta paalutusajasta.
Ympäristönsuojelulain 118 § mukaan ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä
tätä lyhemmästä ajasta.
Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty
tätä lyhempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty, että paalutuksesta on tehtävä meluilmoitus, jos paalutustyötä tehdään muulloin kuin arkisin klo 7-18
välillä tai siten, että työpäiviä on yli 10.
YMPÄRISTÖTARKASTAJAN RATKAISU
Toiminnalle ei ole ympäristönsuojelulain perusteella estettä. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti. Tällä päätöksellä korvataan
samaa toimintaa koskeva Riihimäen kaupungin ympäristötarkastajan päätös 7/2020,
16.11.2020 sekä samaa toimintaa koskeva ympäristötarkastajan päätös 8/2020,
26.11.2020.
Mikäli ilmoituksen ja näiden määräysten sisältö poikkeaa toisistaan, noudatetaan näitä määräyksiä:
1. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa työtä saa tehdä 7.1. –
19.2.2021 välisenä aikana ilmoituksessa esitetyllä tavalla.
2. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa häiriölle alttiissa
kohteissa. Tarvittaessa melutaso on todettava mittauksin.
3. Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi ja käyttö tulee järjestää siten, etteivät
kemikaalit pääse onnettomuuden, rankkasateen tai tulvan sattuessakaan maaperään tai vesistöön. Tankkaus- ja täyttöpaikkojen sekä työkoneiden läheisyydessä
tulee olla riittävästi imeytysainetta.
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4. Rakennustyömaan aikaisia hulevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön. Työmaavedet pitää imeyttää maahan siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden
pilaantumisen vaaraa. Tarvittaessa vesien laatu tulee selvittää. Mikäli kaivannosta
pumpattavia vesiä ei voida imeyttää kohteessa, ne on johdettava pois suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä.
5. Toiminnanharjoittajan järjestäjän on tiedotettava etukäteen erityisen häiritsevää
melua aiheuttavasta työstä melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai
häiriötä. Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kokonaiskesto, päivittäiset toimintaajat, työn järjestäjät ja niistä vastaavien yhteystiedot. Vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa koko työn ajan. Tiedote tulee lähettää tiedoksi myös Riihimäen
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (ymparisto@riihimaki.fi) ennen toiminnan aloittamista.
6. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla tai
muilla keinoin. Pölyn leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Varastokasat, kulkutiet ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava.
7. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Toiminnanharjoittajan esittämiä meluntorjuntatoimia ja tässä päätöksessä annettuja
määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.
Tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja toiminnasta tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.
Päätöksessä on otettu huomioon, että paalutustyö on välttämätön uuden rakennuksen rakentamiseksi. Ilmoituksen mukaan työ toteutetaan arkisin klo 7-18 välillä. Ilmoituksen perusteella arvioituna ilmoituksen mukaisesti tehdystä työstä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Tarvittaessa melutaso on todettava mittauksin, mikäli toiminnasta
esimerkiksi valitetaan.
Ilmoituksen vireille tulon johdosta ei ole kuulutettu eikä kuultu asianosaisia, koska
kuulemisen on katsottu olevan tarpeetonta. Ennalta arvoituna työstä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapurustolle. Työstä on kuitenkin tarpeen tiedottaa lähimpiä häiriintyviä kohteita sekä huolehtia työmaan kemikaalien varastoinnista, jätehuollosta, hulevesistä ja pölyämisen estämisestä asianmukaisesti, joten näistä on määrätty tässä
päätöksessä.
Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty
tätä lyhempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen
johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan
aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Tässä päätöksessä on sallittu
toiminnan aloittaminen 7.1.2021.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f44322be-a235-41db-887e-6885e767f5ec

www.vismasign.com

RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelun palvelualue
Ympäristötarkastaja

PÄÄTÖS

Nro 9/2020

15.12.2020

KH/1548/2020

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 122 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 24, 26 §
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (1.6.2018): 17 §
Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (hyväksytty 17.9.2020,
voimaantulo 1.10.2020)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu määräytyy Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittelymaksu on 455 euroa kun vireilläolosta ei kuuluteta. Lasku lähetetään erikseen hakijan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomainen
voi periä ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen käsittelystä maksun. Maksun
perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa.
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN
Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Riihimäen
kaupungin verkkosivuilla 15.12.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA MUUTOKSENHAKU
Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Riihimäen ympäristö- ja rakennuslautakunta
Päätöksestä tiedottaminen
Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta kuuluttaa tästä päätöksestä
Riihimäen kaupungin internetsivuilla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on
25.1.2021.
Lisätietoja Ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163
ALLEKIRJOITUS
Riina Lehtinen
Ympäristötarkastaja
tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti
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VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus
Ympäristönsuojelulaki / ilmoitusmenettelyä koskevat päätökset
Ympäristölupaviranomaisen ympäristönsuojelulain nojalla tekemään päätökseen
ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta voi hakea muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
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 ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:
Hallinto-oikeuden
kirjaamon aukioloaika:

PL 204, 65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
029 56 42760
029 56 42611
ma-pe 8-16.15

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f44322be-a235-41db-887e-6885e767f5ec

www.vismasign.com

RIIHIMÄEN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelun palvelualue
Ympäristötarkastaja

PÄÄTÖS

Nro 9/2020

15.12.2020

KH/1548/2020

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


päätös johon haetaan muutosta



miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä



perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:


päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,



todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksu (260 euroa 1.1.2019). Oikeudenkäyntimaksua ei
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia maksullisia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Riihimäen
kaupungin kirjaamosta. Kirjaamon asiointiosoite on:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:

Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki
kirjaamo@riihimaki.fi
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Puhelinnumero:
019 758 4000/vaihde
Kirjaamon
aukioloaika:
ma-to 8-15, pe klo 8-14.30
essa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:




päätös johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:




päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksu (260 euroa 1.1.2019). Oikeudenkäyntimaksua ei
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia maksullisia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueiden kirjaamosta. Kirjaamon asiointiosoitteet
ovat:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon
aukioloaika:

Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki
ymparisto@riihimaki.fi
019 758 4154
ma-to 8-15, pe klo 8-14.30

Tämä päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä.
Annettu postin kuljetettavaksi

__/__/____ _____________________________
tiedoksiantaja

Tämä päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti

.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 8 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
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authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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