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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös Lujatalo Oy:n meluilmoituksesta kos-
kien paalutusta ja julkisivutöitä (Yliopistonkatu 34) 
 
 

Valmistelija: Liisa Leino, ympäristötarkastaja 13.7.2021 
 

Ilmoittaja 
 

Lujatalo Oy 
 

Kauppiaskatu 11 E 41 
 

20100 Turku 
 

Ilmoitus 
 

Lujatalo Oy on jättänyt 8.7.2021 Turun kaupungin ympäristönsuojeluun ympä-
ristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää 
aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien paalutusta, murskausta ja julki-
sivutöitä osoitteessa Yliopistonkatu 34, Turku. 

 
Ilmoituksen mukaan melua aiheuttavia töitä tehdään 30.11.2021 asti arkisin 
(ma-pe) klo 7-22 ja lauantaisin klo 7-18. Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöl-
tä 9.7.2021 saatujen täydennysten mukaan työt on aloitettu maaliskuun 2021 
alussa. 

 
Alueella on käytössä yksi paalutuskone, neljä henkilönostinta, neljä piikkaus-
konetta, kaksi betonisahaa ja neljä betoniporaa. Lisäksi alueella murskataan 
kahitiilijätettä, joka on 12.7.2021 saatujen täydennysten mukaan melu- ja pö-
lyvaikutuksiltaan verrattavissa betonin murskaamiseen. 

 
Julkisivuremontin kohteena oleva rakennus on asuinkerrostalo, josta seuraa-
vaksi lähimmät häiriintyvät kohteet ovat noin 21 metrin etäisyydellä sijaitsevat 
asuinkerrostalot osoitteissa Yliopistonkatu 37 ja Ursininkatu 36a. 

 
Melusta on ilmoituksen mukaan tiedotettu naapuritaloihin. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Ilmoituksen vireilläoloa ei ole kuulutettu eikä asiasta ole kuultu asianosaisia, 
sillä toiminnan ei katsota ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
olennaisesti 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 ilman murskausta ja huomauttaa, että ilmoitus tulisi tehdä vähin-
tään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.  
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Päätöstä on noudatettava ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti muutok-
senhausta huolimatta. 

 
Toiminnalle annetaan seuraavat määräykset: 

• Paalutusta saa tehdä 14.7. – 30.11.2021 välisenä aikana arkisin maa-
nantaista perjantaihin klo 7.00 – 20.00. Työmaa-alueella ei saa suorit-
taa murskausta murskaimella. 

• Mikäli mahdollisten valitusten perusteella ilmenee, että lähialueella 
asuvat kokevat meluhaitan erityisen häiritsevänä, paalutuksen ja 
muun erittäin häiritsevää melua aiheuttavan työn työaika tulee välittö-
mästi muuttaa päättymään klo 18.00. 

• Paalutuskoneen on oltava varustettu tehokkaasti melua vaimentavalla 
iskupesällä. 

• Melun leviämistä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä estämään lait-
teiden sijoittamisella, meluestein sekä laitteiden suojarakenteiden ja 
kotelointien avulla.  

• Mistään työmaan toiminnasta ei saa kulkeutua ympäristöön sellaista 
häiritsevää pölyämistä, josta aiheutuisi terveys- tai merkittävää viihty-
vyyshaittaa lähialueelle. 

• Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa teettää melumittauksia työ-
maan vaikutuspiirissä ja ryhtyä välittömästi tulosten edellyttämiin toi-
menpiteisiin, kuten rajoittaa työaikaa, ellei meluhaittaa muilla keinoin 
voida riittävästi vähentää. 

• Toiminnan aloittamisesta, sen kokonaiskestosta, päivittäisistä työajois-
ta ja työn suorittajasta on tiedotettava lähialueen toiminnanharjoittajil-
le, lähimpiin asuinrakennuksiin sekä tiloihin, joissa päivisin työskente-
lee tai oleskelee ihmisiä. Välittömän palautteen antaminen toiminnan-
harjoittajalle tulee olla mahdollista. Toiminnanharjoittajan antamien yh-
teystietojen avulla tulee aina, kun työmaalla on toimintaa, olla tavoitet-
tavissa toiminnasta vastaava henkilö.  

 
Perustelut 

 
Annetuilla määräyksillä pyritään rajoittamaan melu- ja pölyhaittoja. Paalutus-
työn iskumaisen luonteen takia melun vaimentaminen tai sen leviämisen es-
täminen on hankalaa ja tärkeimmäksi keinoksi jää työajan rajoittaminen.  

 
Paalutustyö voidaan aloittaa noudattamalla työaikaa klo 7.00 – 20.00. Mää-
räys melua aiheuttavan työn työajan lyhentämisestä tarvittaessa päättymään 
klo 18.00 on annettu meluhaitan kohtuullistamiseksi, mikäli osoittautuu, että 
asukkaat kokevat melun erityisen häiritseväksi. 

 
Ilmoituksen mukainen työmaa-alue sijaitsee kaupungin keskustassa tiiviin 
asutuksen keskellä, asuinkerrostalojen välittömässä läheisyydessä. Ympäris-
tönsuojelu katsoo, että kohteessa ei voida suorittaa murskausta siten, että 
melu ja pöly olisi mahdollista hallita niin ettei niistä aiheudu naapuruussuhde-
laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Murskattavaksi suunnitellut materiaa-
lit tulee käsitellä asianmukaisesti ja toimittaa jatkokäsittelyyn muualle. 

 
Tiedottamalla meluavan työn tekemisestä etukäteen, vähennetään epätietoi-
suutta työn kestosta ja mahdollistetaan välittömän palautteen antaminen toi-
minnanharjoittajalle. 
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Sovelletut säännökset 
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121-122, 200 § 
 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 § 
 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
 

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset  
 

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
 

Maksu 
 

Tästä päätöksestä peritään Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan mukainen 380 euron maksu (YSL 12 luvun mukaisten kertaluonteisten 
ilmoitusten käsittely (YSL 118-120 §), tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava 
toiminta, suppea).  

 
Lasku ilmoituksen käsittelystä lähetetään erikseen. 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
  

 
Renja Rasimus 
ympäristöinsinööri 

 
 
Jakelu 
 ao Lujatalo Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 ao Fihlström Mika, yhteyshenkilö/Lujatalo Oy 
 tied Kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta 
 tied Leino Liisa 
 tied Pakkala Helena 
 tied Rasimus Renja 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu 

Ympäristöinsinööri (vakanssi 101090) 
19.07.2021 § 3 8648-2021 

 

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 21.07.2021 

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. 

 
 


