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ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen
johdosta

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
NRC Group Finland Oy
Kesolantie 32
54100 Lappeenranta
ILMOITUKSESSA TARKOITETTU TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Kyseessä on Luumäki-Imatra ratahankkeeseen liittyvien Rasinsuon,
Törölän ja Tapavainolan liikennepaikkojen rakentaminen. Kohteet
sijaitsevat Luumäen kunnan ja Lappeenrannan kaupungin alueilla.
Junaliikennekatkojen aikana tapahtuu tukemistyötä, sepelin lastausta ja
sepelin aurausta. Liikennekatkoja on vuonna 2021 ilmoitettu olevan
viikkojen 16–47 aikana. Päivittäinen työaika on ma - pe 6–22. Lauantaisin
ja sunnuntaisin ei töitä ole normaalitilanteessa, mutta ratakatkojen aikana
työskennellään 24 h/d.
Viikonloppuja, jolloin melua aiheutuu, on liikennepaikoittain vuonna 2021:
Rasinsuo vk 24, 29, 30
Törölä vk 34, 36, 37, 38, 39
Tapavainola vk 20, 21, 23
Sepelin lastaus on suurinta hetkittäistä melua aiheuttava työvaihe. Siinä
erityisesti ensimmäisen kauhallisen laskeminen lavalle aiheuttaa melua.
Sepelin lastaus suoritetaan mahdollisuuksien mukaan
maavallin/sepelikasan suojassa, ja lastausta aloitettaessa pyritään
kuljettajat perehdyttämällä minimoimaan työtavasta syntyvä melun
aiheutuminen. Sepelin lastauspaikat ovat vielä tarkemmin
määrittelemättömiä Rasisuon ja Tapavainolan osalta. Törölässä, jossa on
suurin määrä, lastaus voidaan toteuttaa lähimpään kiinteistöön nähden
maavallin takana. Toinen kiinteistö on metsän takana.
Louhinnan työajankohdat ovat tarkemmin määrittelemättömät. Niiden
kestoksi arvioidaan tällä hetkellä 3 työvuoroa.
Käytettävät työkoneet ovat sepeliaura, raiteentukemiskone, sepelin
lastaus, poravaunu ja iskuvasara. Työkoneiden käytöstä aiheutuviksi
melutasoiksi keskiäänitasoina on mitattu 10 m etäisyydellä: sepeliaura 79
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dB, raiteentukemiskone 86 dB, sepelin lastaus 60–95 dB, poravaunu ja
iskuvasara 70–90 dB.
Törölän liikennepaikalla kolme kiinteistöä sijaitsee 200–250 m päässä
työkohteesta, muutoin etäisyys asutukseen yli 400 m. Tiedotteet jaetaan
300 m etäisyydellä meluavasta kohteesta oleville kiinteistöille.
Radanparannustyö sijoittuu ajalle 15.4.2021 - 30.10.2022.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäisestä
melusta ja tärinästä on saapunut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 10.3.2021 ja sitä on täydennetty
24.3.2021.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Luumäen ja Lappeenrannan ympäristönsuojeluviranomaisille sekä varattiin
mahdollisuus kommentoida ilmoitusta.
KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Kaakkois-Suomen ELY-keskus hyväksyy NRC Group Finland Oy:n
tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä
melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta seuraavin määräyksin:
Määritelmät
Tässä meluilmoituspäätöksessä tarkoitetaan
melulle ja tärinälle herkillä kiinteistöillä
- asuin- ja lomarakennuksia, hoitolaitoksia, kouluja, karjasuojia,
hevostalleja ja luonnonsuojelualueita,
erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavalla työvaiheella
- räjäytystä, porausta, rusnausta, paalutusta, kiviaineen kuormausta
ja läjitystä ymv. ilmoitettuun rakentamistoimintaan liittyviä
toimenpiteitä, joista aiheutuva melutaso ylittää valtioneuvoston
päätöksessä mainitut melutason ohjearvot,
- työvaiheissa syntyvää tärinää, joka aiheuttaa aineellista haittaa tai
erityistä viihtyisyyshaittaa,
- muita työvaiheita, joista syntyy voimakkaita taustamelusta erottuvia
melutasoja.

Toimintaa koskevat määräykset
1. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava melua ja tärinää
aiheuttavasta rakentamistoiminnasta ennen kuin kullakin kohteella
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aloitetaan melua tai tärinää aiheuttava rakentaminen. Tiedotteet on
jaettava melun ja tärinän vaikutusalueella sijaitsevien melulle ja
tärinälle herkille kiinteistöille.
Tiedotteessa on tuotava esille melua ja tärinää aiheuttava toiminta
erilaiset rakentamisen työvaiheet riittävästi eriteltynä. Lisäksi on
käytävä ilmi kohteen rakentamisen alue, melua ja tärinää
aiheuttavan rakentamistoiminnan ajallinen kesto sekä melun ja
tärinän torjuntatoimenpiteet.
Vähintään yhden toiminnasta vastuussa olevan henkilön on oltava
tavoitettavissa tiedotteessa ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko
kunkin kohteen rakentamistoiminnan ajan.
Tiedote on toimitettava ainakin sellaisiin melulle ja tärinälle herkkiin
kiinteistöihin, jotka sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä
rakennuskohteesta.
Tiedottamisessa voidaan lisänä käyttää myös radiota, lehtiä,
sosiaalista mediaa tms. tiedotuskanavia.
2. Mikäli erityisen häiritsevää melua aiheutuvien työvaiheiden
aikataulut tarkentuvat tai muuttuvat, tulee ajankohdista tiedottaa
paitsi melulle herkille kiinteistöille myös Luumäen tai
Lappeenrannan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja KaakkoisSuomen ELY-keskukselle.
Rasisuon ja Tapavainolan sepelinlastauksen paikat on ilmoitettava
em. viranomaisille, kun ne ovat tarkentuneet.
3. Melua tulee tarvittaessa mitata melulle herkillä kiinteistöillä esim.
mahdollisten valitusten yhteydessä.
4. Erityisen häiritsevää melua tuottavat työvaiheet tulee
mahdollisuuksien mukaan ajoittaa arkipäiviin klo 7–18 väliselle
ajalle. Pakottavien syitten takia työtä voidaan tehdä myös
viikonloppuisin sekä ilta- ja yöaikaan. Siltä osin, kun työtä
joudutaan tekemään ilta-aikaan tai viikonloppuisin, tulee yksilöityyn
tiedotukseen kiinnittää erityistä huomiota.
Melun leviämistä melulle herkkiin kohteisiin tulee pyrkiä
rajoittamaan. Esimerkiksi sepelin lastaus on mahdollisuuksien
mukaan tehtävä maavallin tai sepelikasan suojassa.
5. Työpäivistä, jolloin suoritetaan erityisen häiritsevää melua ja tärinää
aiheuttavia työvaiheita, tulee toiminnanharjoittajan pitää kirjaa.
Kirjanpito esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle.
6. Rakentamistyö on suoritettava siten, että pölyäminen ja pölyn
leviäminen ovat mahdollisimman vähäistä. Porauslaitteet on
varustettava tarkoituksenmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka
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on oltava aina käytössä, kun poraustyötä tehdään.
Pölynkeräyslaitteistoa ei saa tyhjentää asutuksen läheisyydessä tai
viljelyyn käytettävien maa-alueiden läheisyydessä.
Rakentamiseen liittyvien maa- tms. aineksien kuljetusreitit on
pidettävä puhtaana työmaalta kulkeutuvasta pölystä ja
kiviaineksesta. Tarvittaessa pölyämistä on ehkäistävä riittävin
pölynsidontakeinoin. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaalta, on
kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja.
7. Ympäristönsuojelun kannalta poikkeuksellisiin tilanteisiin on
varauduttava ennakolta. Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden,
pääsy maaperään ja vesiin on estettävä. Vahinko- ja
onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Öljyvahingosta
on viivytyksettä ilmoitettava myös alueen pelastuslaitokselle.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Päätös koskee ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaista
tilapäistä toimintaa, josta aiheutuu melua ja tärinää. ELY-keskus on
meluilmoitusta koskien toimivaltainen viranomainen, kun melutapahtuma
ulottuu usean kunnan alueelle.
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä
päätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen
liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi
päätöksessä voidaan antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja
tiedottamisesta asukkaille. (Määräykset 1–7)
Kiinteistökohtainen tiedottaminen on tärkeää, koska epätietoisuus melun
kestosta voi lisätä häiritsevyyttä. Sen vuoksi on myös tärkeää pitäytyä
ilmoitetuissa toiminta-ajoissa. Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta
muuttamisesta ja lopettamisesta sekä mahdollisista poikkeuksellisesta
tilanteesta on tarpeen myös valvonnan kannalta. Lisäksi joitakin osin tiedot
melua aiheuttavista työjaksoista ja esim. sepelinlastauksen tarkempi
paikka selviävät vasta myöhemmin projektin aikana, joten näitä tietoja on
tarpeen täydentää. (Määräykset 1, 2, 4, 5)
Rakentamistyöt on tehtävä siten, että melu- ja pölyhaitat naapurustolle
ovat mahdollisimman vähäiset. Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden,
pääsy maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin tai jätevesiviemäriin on
estettävä. Vahinkotilanteisiin on varauduttava ennakolta. (Määräykset 4,
6–7)
Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ilmoituksen vireillä
olosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hallintolaissa
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säädetään, jos ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai
yksityisiin etuihin. Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä
asianosaisia ole kuultu, koska toiminnanharjoittaja on velvoitettu
tiedottamaan rakentamisen melua ja tärinää aiheuttavista ajankohdista
niille, joille toiminnasta voi aiheutua haittaa tai häiriötä. Lisäksi
päätöksessä on edellytetty rajoitettavaksi kaikkein eniten melua aiheuttavia
työvaiheita mahdollisuuksien mukaan.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja määräyksiä
noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
SUORITEMAKSU
Päätöksestä peritään suoritemaksua seuraavan asetuksen mukaisesti:
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2021 (1272/2020). Maksu on 570 euroa (enintään 10 h
valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitukset). Suoritemaksu peritään
erillisellä laskulla.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä hallintolain
62 a §:n mukaisesti. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Lisäksi tieto kuulutuksesta
julkaistaan Lappeenrannan kaupungin ja Luumäen kunnan verkkosivuilla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tässä päätöksessä annettuja määräyksiä on noudatettava mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain (527/2014) 200 §:n
mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen ympäristönsuojelulain (527/2014) 190 ja 191 §:n mukaisesti.
Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta
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tai etua asia saattaa koskea sekä asianomaisella kunnanhallituksella ja
niillä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ylitarkastaja
Erja Monto ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala.
Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
JAKELU
Päätös, postitse

NRC Group Finland Oy

Tiedoksi (sähköisesti)

Lappeenrannan kaupunginhallitus
Luumäen kunnanhallitus
Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta
Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

LIITTEET
Liite 1, Valitusosoitus
Liite 2, Kohdekartta
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Liite 1
Valitusosoitus
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa 260 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään erikseen niistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.
Valitusaika päättyy 24.5.2021 .

Sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
-

valittajan nimi ja yhteystiedot
postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset)
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
-

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan
saanut oikeudenkäyntiavustaja

Toimittaminen
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611, Kirjaamo 029 56 42780
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän
omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallintoja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https:\\asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Liite 2. Kohdekartta
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