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429-2021 (11 03 01) 
 

Ympäristönsuojelulain 122 § mukainen päätös Portaala Oy:n meluntorjuntailmoituksesta 
koskien louhintaa ja murskausta (Aerokuja 2) 
 
 

Ilmoittaja 
Portaala Oy 
Vuoritie 3 
20320 Turku 

 
yhteyshenkilö: Ilpo Rumpunen, ilpo.rumpunen@portaala.fi, p. 0400 524267 

 
Ilmoitus 

 
Portaala Oy on 12.1.2021 toimittanut Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta toi-
minnasta. Ilmoitus koskee louhintaa ja murskausta osoitteessa Aerokuja 2 
(kiinteistö 853-89-5-1) lähellä lentokenttää. Kiinteistöä koskeva rakennuslupa 
on hyväksytty rakennus- ja lupalautakunnan kokouksessa 14.1.2021. 

 
Toimintaa harjoitetaan aikavälillä 18.1. – 30.4.2021. Louhinnan alkamisajan-
kohdaksi on ilmoitettu 1.2.2021 ja sitä tehdään yhteensä noin kaksi kuukautta. 
Murskausta on toimintajakson aikana keskimäärin 25 työpäivän ajan. Kallion-
porausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 18.00, räjäy-
tyksiä ja louheen rikotusta klo 8.00 – 18.00 ja murskausta 7.00 – 22.00.  

 
Louhittavan kallion määräksi arvioidaan noin 11.000 m3 ja mursketta tuote-
taan noin 12.000. Kaikki kiviaines hyödynnetään tontilla joko louheena tai 
murskeena eikä sitä kuljeteta muualle. Työssä käytetään kahta poralaitetta, 
kahta kaivinkonetta sekä pyöräkuormaajaa. Murskauksessa on käytössä esi- 
ja jälkimurskain.  

 
Louhittava tontti sijaitsee Aerotien eteläpuolella. Murskain sijoitetaan louhin-
nan edistyttyä tontin kaakkoisosaan. Kiviainesta varastoidaan kasoissa tontin 
itä- ja eteläreunoilla. Lähimmät rakennukset ovat teollisuuskiinteistöjä runsaan 
300 metrin päässä ja lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kohteen itä- ja 
koillispuolella Lentoasemantien varrella yli 400 metrin päässä. Meluhaittoja 
torjutaan pitämällä käytettävä kalusto kunnossa ja laitteistojen sijoituksella 
työmaalla. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta asuntojen kohdalla vallit-
sevaan meluun. Tarvittaessa toiminnanharjoittaja seuraa melutasoja omalla 
mittarillaan. 

 
Lähimpiin rakennuksiin jaetaan tiedotteet talokohtaisesti. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Ilmoituksen vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä kuultu asianosaisia, koska toi-
minnan ei katsota ympäristönsuojelulain 121 §:n tarkoitetulla tavalla olennai-
sesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan 
kesto ja vaikutus ympäristön melutasoon sekä asianosaisten etua suojaavat 
määräykset. 

mailto:ilpo.rumpunen@portaala.fi
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Päätös Ympäristönsuojeluinsinööri hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen 

ilmoituksen. Toiminnalle annetaan seuraavat määräykset: 
 

Yleiset määräykset 

• Tämä päätös koskee ilmoituksen mukaista työtä aikavälillä 18.1. – 
30.4.2021. 

• Kiinteistöllä saa murskata ainoastaan tältä alueelta louhittua kiviaines-
ta eikä muualta saa tuoda kiveä murskattavaksi. 

• Käytettävä työkalusto ja –menetelmät on valittava siten, että aiheutu-
vat melu- ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

• Louhinnassa käytettävän porausvaunun on oltava vaimennettu ja va-
rustettu imurilla. 

• Louhintarintausta, varastokasojen sijoittelua tai muita mahdollisia me-
luesteitä tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää poraus-, räjäytys- 
ja murskausmelun ja -pölyn leviämisen estämisessä. 

• Mikään toiminta ei saa aiheuttaa sellaista ympäristöön leviävää häirit-
sevää pölyämistä, josta on haittaa lähialueen asutukselle tai muille 
kiinteistöille ja toiminnoille. Murskauksessa käytettävän pölyntorjunta-
menetelmän on oltava riittävän tehokas. 

• Mikäli sääolosuhteiden, kuten poikkeuksellisen kovan tuulen ja kuivan 
ilman takia, louhinnan tai murskauksen aiheuttamaa pölyn leviämistä 
asuntojen tai toimitilojen suuntaan ei pystytä käytettävissä olevin tor-
juntakeinoin riittävästi estämään, tulee toiminta keskeyttää, kunnes 
olosuhteet paranevat. 

• Mikäli toiminnasta aiheutuu haitallista pölylaskeumaa lähiympäristöön 
tai kulkeutuu kuljetuskaluston renkaissa työmaa-alueen ulkopuolelle, 
toiminnanharjoittajan tulee huolehtia alueen puhdistamisesta. 

 
Toiminta-ajat 

• Louhintaan liittyvää porausta saa tehdä arkisin maanantaista perjan-
taihin hakemuksen mukaisesti klo 7.00 – 18.00, räjäytyksiä saa suorit-
taa ja louheen rikkomiseen käytettävää iskuvasaraa saa käyttää klo 
8.00 – 18.00 ja murskausta saa suorittaa 7.00 – 22.00. Työtä ei saa 
tehdä arkipäiviin osuvina juhlapyhinä. 

• Murskausta saa harjoittaa enintään 50 työpäivän ajan ilman ympäris-
tölupaa. 

• Mikäli mahdollisten valitusten perusteella ilmenee, että lähialueella 
asuvat tai oleskelevat kokevat meluhaitan erittäin häiritsevänä tai mit-
taukset osoittavat melutasojen olevan huomattavan korkeita, ympäris-
tönsuojelu voi välittömästi rajoittaa meluavien töiden työaikaa ilman 
erillistä päätöstä, ellei meluhaittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vä-
hentämään. Työajan rajoitus voi koskea yhtä tai useampaa työvaihet-
ta.  

 
Polttoaineiden varastointi 

• Maa- tai kallioperään tai pintaveteen ei saa päästä öljyä, öljyisiä vesiä 
tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Mikäli alueella varastoidaan 
polttoaineita, se tulee järjestää paikassa, jonka pohjarakenne on nes-
teitä läpäisemätön. 

• Varastosäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettu kiinteällä, 
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katetulla ja vähintään säiliön kokoa vastaavalla valuma-altaalla. Säili-
öissä on oltava ylitäytön estimet. 

• Työkoneiden ja murskauslaitoksen polttoainetankit tulee varustaa yli-
täytön estimillä. Tarvittaessa maaperä on suojattava valumilta ja alu-
eella tulee olla imeytysainetta saatavilla. 

 
Jätteet sekä jäte- ja hulevedet 

• Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pintavesien pilaan-
tumista. Kiintoaineen erottamiseksi toiminta-alueelta ympäristöön pää-
tyvät vedet on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta. Selkey-
tysallas tulee tarvittaessa tyhjentää.  

• Öljyiset ja muut vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on 
lupa tällaisten jätteiden vastaanottoon. 

 
Meluseuranta  

• Tarvittaessa tulee suorittaa melumittauksia lähimpien asuinrakennus-
ten kohdalla. Tulokset tulee toimittaa välittömästi kaupungin ympäris-
tönsuojeluun.  

 
Tiedotus 

• Työmaan vaikutuspiirin kiinteistöihin tulee asuntokohtaisesti kirjallisesti 
ilmoittaa meluavan työn suorittamisesta, sen kokonaiskestosta ja päi-
vittäisistä työajoista sekä antaa työmaasta vastaavan henkilön yhteys-
tiedot. Annettujen yhteystietojen avulla tulee aina, kun työmaalla on 
toimintaa, olla tavoitettavissa toiminnasta vastaava henkilö. Tiedotteen 
jakelun tulee ulottua riittävän laajalle alueelle. 

• Pyydettäessä toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa lähiympäristön 
asukkaille täsmälliset päivittäiset räjäytysajankohdat tai muulla sovitta-
valla tavalla tiedottaa ennen kutakin räjäytystä. 

 
Perustelut 

 
Määräykset on annettu tilapäisestä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien me-
lu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi sekä maaperän ja vesistöjen suojele-
miseksi. Toiminta-alue sijaitsee lähimmillään alle 400 metrin päässä lentoken-
tän alueen pohjavesialueesta, mikä on huomioitu polttoaineiden varastointia 
koskevissa määräyksissä. 

 
Räjäytysten ja iskuvasaran käytön työaikaa on rajoitettu eniten siitä aiheutu-
van iskumaisen, yleensä erityisen häiritsevän ja kauas kuuluvan haitan takia. 
Lähimmät asunnot sijaitsevat lähellä Tampereelle johtavaa moottoritietä ja 
alueella vallitsee jatkuvaa liikenteen aiheuttamaa taustamelua. Asuntoihin on 
etäisyyttä yli 400 metriä ja väliin jää metsäistä aluetta, minkä takia murskaus-
ta on mahdollista jatkaa klo 22.00 asti, ellei siitä aiheudu erittäin häiritsevää 
melua asuntojen kohdalle. Tarvittaessa murskauksen työaika voidaan määrä-
tä päättyväksi esim. klo 18.00. 

 
Polttoaineiden varastointia koskevien määräysten tavoitteena on estää maa-
perään pääsemästä jätettä tai muuta ainetta, joka voi pilata maaperän tai ai-
heuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristövahinkojen estämiseksi 
toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei tankkauksen yhteydessä pääse öl-
jyä maaperään. Maaperä on rakennettavissa tiiviiksi esimerkiksi käyttämällä 
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rakenteissa vähintään 1 mm:n paksuista HDPE-muovia, jonka päälle laitetaan 
riittävän paksu maakerros. Edellytyksenä on, että tasoitetun maaperän laatu 
suojaa kalvoa rikkoontumiselta. 

 
Murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua pääasiassa kiintoainekuormi-
tusta esimerkiksi lähiojiin. Muodostuvien hulevesien määrään vaikuttaa murs-
kausajankohdan säätila sekä pölyntorjuntaan käytettävän veden määrä. Alu-
een ulkopuolelle kulkeutuvan kuormituksen vähentämiseksi hulevedet tulee 
tarvittaessa johtaa selkeytysaltaaseen kiintoaineen erottamiseksi vedestä en-
nen sen johtamista tai kulkeutumista muualle. 

 
Määräys räjäytysaikojen ilmoittamisesta etukäteen naapureille heidän niin ha-
lutessaan on annettu, jotta esim. erityisen paukkuherkkien lemmikkieläinten 
omistajat saavat tarvittaessa etukäteen tiedon ja voivat varautua tilanteeseen. 
Tiedotus voidaan hoitaa esim. tekstiviestillä tai muulla sovitulla tavalla.  

 
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksen hausta huolimatta (YSL 200 §). 

 
Päätöksestä peritään Turun kaupungin valtuuston hyväksymän taksan mu-
kainen 380 euron maksu. 

 
Sovelletut säännökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121-122, 200 § 
Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 § 
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 § 
Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset  
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 
Maksu 

 
Päätöksestä peritään Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan 
17.3.2020 85 § (3110-2020) hyväksymän maksutaksan mukainen 380 euron 
maksu. Lasku ilmoituksen käsittelystä peritään erikseen. 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus-
osoitus on päätöksen liitteenä. 

 
Helena Pakkala 
ympäristöinsinööri 

 
Jakelu 
 tied Lounais-Suomen poliisilaitos 
 ao Portaala Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 tied Kaupunkiympäristötoimiala, rakennusvalvonta 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
 tied Leino Liisa 
 tied Rasimus Renja 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 

Ympäristöinsinööri (vakanssi 201501) 
18.01.2021 § 4 429-2021 

 

Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutos-
ta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointi: 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen 
verkkosivuilla. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 

Päätöksen 
antaminen 

Päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viran-
omaisen verkkosivuilla 20.01.2021 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- 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 päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
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 alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 



Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Oikeudenkäynti-
maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia 
aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirre-
tään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa 
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
 


