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398-2021 (11 03 01) 
 

Ympäristönsuojelulain 122 § mukainen päätös Purkupiha Oy:n meluntorjuntailmoitukses-
ta koskien betonijätteen murskaamista (Ruissalontie 11) 
 
 

Ilmoittaja 
 
Purkupiha Oy 
Meisselikatu 9 
15700 Lahti 

 
yhteyshenkilö: Sauli Saarinen, sauli.saarinen@purkupiha.fi, p. 044-3240475 

 
Ilmoitus 

 
Purkupiha Oy on 11.1.2021 jättänyt Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen koskien betonipurkujätteen 
murskaamista osoitteessa Ruissalontie 11.  

 
Murskattava materiaali on betonia, joka on peräisin kiinteistöltä purettavista 
betonirakenteista. Betonin määrä on noin 9.000 tonnia. Valmis murske vie-
dään Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaiseen kohteeseen. Työstä 
arvioidaan aiheutuvan raskasta liikennettä noin 20 kuormaa työpäivää koh-
den.  

 
Betonin murskausta tehdään 1.2. – 15.2.2021 välisenä aikana yhteensä noin 
5 – 6 työpäivän ajan arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 19.00.  

 
Murskaukseen käytetään Kleeman-merkkistä mobiilimurskainta, lisäksi käy-
tössä on kaivinkone ja kauhakuormaaja. Työstä arvioidaan aiheutuvan 10 
metrin päähän alle 75 dB(A):n melutaso, joka lähimpien asuntojen kohdalla 
vaimentunut alle 63 dB(A):n tasoon. Betonin läjitystä hyödynnetään äänival-
lien muodostamisessa asuntojen suuntaan. 

 
Betonimurskauksesta syntyvää pölyämistä torjutaan materiaalin kastelulla. Li-
säksi materiaalin pudotuskorkeudet pidetään mahdollisimman matalana eikä 
murskausta tehdä tuulisissa olosuhteissa. Ilman kasteluakin murskauksen ai-
heuttama pölyäminen on vähäistä ja hyvin paikallista. Käytettävä murskain 
edustaa parasta mahdollista betoninmurskaustekniikkaa. Myös varastoka-
sojen sijoittelulla saadaan estettyä mahdollista pölyn leviämistä. 

 
Lähimmät asuintalot sijaitsevat kohteen kaakkois- ja eteläpuolella noin 125 
metrin päässä Ratakadulla. Välissä kulkee junarata sekä vilkasliikenteinen 
Tukholmankatu. Ratakadun ja junaradan välissä on meluaita. Muut ympärillä 
olevat rakennukset ovat teollisuuskiinteistöjä. 

 
Työstä tiedotetaan talo- ja porraskäytäväkohtaisin tiedottein osoitteisiin Rata-
katu 6, 8 ja 12 sekä Ratapolku 19.  

 
Ilmoituksen käsittely 

 

mailto:sauli.saarinen@purkupiha.fi
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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. 

 
Päätös Ympäristönsuojeluinsinööri hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen 

ilmoituksen. Toiminnalle annetaan seuraavat määräykset: 
 

Toiminta-ajat 

• Tämä päätös koskee 1.2. – 15.2.2021 välillä tehtävää enintään noin 
kuusi työpäivää kestävää betonin murskausta.  

• Betonia saa murskata arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 
19.00.  

• Murskattavan betonin tulee olla peräisin samalta alueelta eikä alueelle 
saa tuoda muualta betonijätettä murskattavaksi. 

• Mikäli mahdollisten valitusten perusteella ilmenee, että lähialueella 
asuvat kokevat meluhaitan erittäin häiritsevänä tai mittaukset osoitta-
vat melutasojen olevan erityisen korkeita, voidaan työaika määrätä vä-
littömästi muutettavaksi, ellei meluhaittaa muilla keinoin pystytä riittä-
västi vähentämään.  

 
Määräykset pölyn ja melun torjumiseksi 

• Mobiilimurskain on sijoitettava alueelle siten, että mahdollisuuksien 
mukaan hyödynnetään tontilla olevia rakenteita ja betonikasoja pölyn 
ja melun leviämisen estämisessä.  

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

• Mikään toiminta työmaalla ei saa aiheuttaa sellaista ympäristöön le-
viävää pölyämistä, josta on haittaa lähialueen asutukselle, jalankulki-
joille tai liikenteelle.  

• Purkubetonin ja siitä tuotetun betonimurskeen siirtelyn, kuljetuksen ja 
varastoinnin aiheuttamaa pölyämistä tulee tarvittaessa torjua tehok-
kaalla menetelmällä. Murskauksesta aiheutuva pölyäminen on estet-
tävä tehokkaalla kastelulla tai muulla soveltuvalla menetelmällä. 

• Pölypäästöjä lisäävän erikoistilanteen tai pölynpoistossa ilmenevän 
häiriön, poikkeuksellisen kovan tuulen ja kuivan sään tai inversiotilan-
teen sattuessa, murskaus tai muu pölyävä toiminta on välittömästi 
keskeytettävä, ellei pölyhaittaa käytettävissä olevin keinoin pystytä riit-
tävästi estämään.  

• Mikäli torjuntatoimista huolimatta toiminnasta on aiheutunut haitallista 
pölylaskeumaa lähiympäristöön tai katualueelle tai pölyä on kulkeutu-
nut purkumateriaalia kuljettavien ajoneuvojen pyörien mukana työ-
maan ulkopuolelle, toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen puh-
distamisesta. 

 
Meluseuranta  

• Työn aiheuttamaa melua on tarvittaessa seurattava lyhytaikaisin mit-
tauksin. Mittauksia tulee tehdä mm. valitustapauksissa. Tieto mittaus-
ten suorittamisesta ja niiden tuloksista tulee toimittaa ympäristönsuoje-
luun. 
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Tiedotus 

• Työmaan vaikutuspiirin asuin- ja toimitilakiinteistöille tulee kirjallisesti 
ilmoittaa meluavan työn suorittamisesta, sen kokonaiskestosta ja päi-
vittäisistä työajoista sekä toimittaa työmaasta vastaavan henkilön yh-
teystiedot. Tiedote tulee jakaa vähintään viikkoa ennen murskauksen 
aloittamista. Annettujen yhteystietojen avulla tulee aina, kun työmaalla 
on toimintaa, olla tavoitettavissa toiminnasta vastaava henkilö.  

• Tiedote tulee jakaa alle 150 metrin etäisyydellä kohteesta oleviin 
asuinrakennuksiin sekä viereisiin teollisuus- ja toimitilakiinteistöihin ta-
lokohtaisesti. 

 
Perustelut 

 
Määräykset on annettu tilapäisestä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien hait-
tojen vähentämiseksi ja kohtuullistamiseksi. Lähimmät asuinrakennukset si-
jaitsevat vilkasliikenteisen kadun ja meluaidan takana. Muut rakennukset teol-
lisuus- tai toimitilakiinteistöjä. 

 
Betonin murskauksesta ei aiheudu kivenmurskaukseen verrattavaa melua, 
mutta työssä on useita meluavia vaiheita, kuten betonin syöttö murskaimeen, 
materiaalin siirtelyyn ja lastaukseen liittyvät kolinat, raskaiden ajoneuvojen lii-
kennöinti yms. Mikäli työn alettua ilmenee, että melun vaikutusalueen asuk-
kaat kokevat meluhaitan häiritsevänä, on työmaan toiminta-aika välittömästi 
lyhennettävä päättymään klo 18.00 tai aikaisemmin. 

 
Pölyhaittoja koskevat määräykset on annettu ympäristölle aiheutuvien haitto-
jen vähentämiseksi. Talviolosuhteissa pölyntorjunnassa käytettävä kastelu on 
mahdollisesti korvattava muilla menetelmillä. Tarvittaessa toiminta on kes-
keytettävä, mikäli alueen ulkopuolelle kulkeutuvaa pölyämistä ei pystytä tar-
peeksi rajoittamaan. Tällainen tilanne voi talvella aiheutua inversiotilanteessa, 
jolloin ilman pienhiukkaset eivät pääse sekoittumaan, vaan jäävät lähialueelle, 
mikä nostaa ilman pienhiukkaspitoisuuden poikkeavan korkeaksi. 

 
Toiminnan aiheuttamista ympäristöhaitoista on voitava antaa suoraa palautet-
ta toiminnanharjoittajalle, jotta korjaavat toimenpiteet saadaan välittömästi 
käyntiin. Tiedon lisäämisellä pyritään vähentämään haitan kokemista jakamal-
la tiedote riittävän laajalle alueelle ja hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamis-
ta.  

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

 
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 taksa 

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

 
Muutoksenhaku 

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

 
Helena Pakkala 
ympäristöinsinööri 

 
Jakelu 
 tied Lounais-Suomen poliisilaitos 
 ao Purkupiha 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 § 5 398-2021 

 

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. 

 
 


