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Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös Mangrove Oy:n meluntorjuntailmoituk-
sesta koskien maalämpökaivojen porausta (Linkkitorninkatu 17) 
 
 

Valmistelija: Liisa Leino, ympäristötarkastaja 22.7.2021: 
 

Ilmoittaja 
 

Mangrove Oy 
 

Ruukinkatu 2-4 
 

20450 Turku 
 

Yhteyshenkilö: Ville Autio, 0503497778, ville.autio@mangrove.fi 
 

Ilmoitus 
 

Mangrove Oy on 5.7.2021 toimittanut Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen koskien maalämpökaivojen po-
rausta osoitteessa Linkkitorninkatu 17 (kiinteistö 853-15-95-3). 

 
Maalämpökaivoja porataan 2.8. – 3.9.2021 välisenä aikana ja työtä tehdään 
ilmoituksen mukaan arkisin maanantaista perjantaihin klo 7 – 22. 

 
Kiinteistöä lähinnä olevat häiriintyvät kohteet ovat noin 34 metrin etäisyydellä 
sijaitseva varastorakennus osoitteessa Luolastopolku 11 ja noin 105 metrin 
etäisyydellä sijaitseva asuinkerrostalo osoitteessa Jaanintie 32. 

 
Työssä käytetään yhtä paalutuskonetta, porakaivokompressoria ja poravau-
nua. Ilmoituksen mukaan paalutuskoneen melutaso 10 metrin etäisyydellä on 
100 dB(A), porakaivokompressorin 107 dB(A) ja poravaunun 107 dB(A). 

 
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. 

 
Päätös 

 
Ympäristönsuojeluinsinööri hyväksyy ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen 
ilmoituksen ja huomauttaa, että ilmoitus tulisi tehdä vähintään 30 vrk ennen 
toiminnan aloittamista.  

 
Päätöstä on noudatettava ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti muutok-
senhausta huolimatta. 

 
Toiminnalle annetaan seuraavat määräykset: 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  2 
 
Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu 
Ympäristöinsinööri (vakanssi 
101090) 6 26.07.2021 

 
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 26.07.2021 12:32:30, Rasimus Renja. 

 
  

•  Päätös koskee aikavälillä 2.8. – 3.9.2021 tehtävää maalämpökaivojen 
porausta. Porausta saa tehdä ilmoituksesta poiketen arkisin maanan-
taista perjantaihin klo 7:00 – 20:00. 

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

• 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. 

• Mistään työmaan toiminnasta ei saa kulkeutua ympäristöön sellaista 
häiritsevää pölyämistä, josta aiheutuisi terveys- tai merkittävää viihty-
vyyshaittaa lähialueelle. Myöskään porauslietettä ei saa joutua ympä-
ristöön siten, että se kuivattuaan aiheuttaa porausalueella tai sen ul-
kopuolella pölyämistä. 

• Työmaavesiä, kuten porauslietettä, ei saa käsittelemättöminä johtaa 
ympäristöön siten, että niistä voi aiheutua haittaa lämpötilan, kiintoai-
nepitoisuuden, pH-tason tai öljypitoisuuden takia. Porauslietteiden kä-
sittelyssä tulee erityisesti huolehtia, ettei porauslietteitä pääse vieres-
sä virtaavaan Jaaninojaan. Porauslietteen laatua tulee tarkkailla, ja 
tarvittaessa tutkia, kiintoaineen laskeutuksen jälkeen veden riittävän ja 
asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 

• Työmaan vaikutuspiirissä asuville ja työskenteleville tulee kirjallisesti 
ilmoittaa meluavan työn suorittamisesta, sen kokonaiskestosta ja tä-
män päätöksen mukaisista päivittäisistä työajoista sekä antaa työ-
maasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilön on oltava ta-
voitettavissa aina, kun työmaalla on meluavaa toimintaa. 

 
Perustelut 

 
Ympäristönsuojelulain 122 §:n perustella annettavassa päätöksessä on an-
nettava tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.  

 
Tällä päätöksellä on rajoitettu ilmoituksessa esitettyjä päivittäisiä työaikoja. 
Määräys melua aiheuttavan työn työajan lyhentämisestä on annettu meluhai-
tan kohtuullistamiseksi. 

 
Tarve melumittausten tekemiseen ja tulosten vertaamiseen terveydellisin pe-
rustein annettuihin raja-arvoihin syntyy, kun erittäin meluavia työvaiheita teh-
dään kohteissa, joiden lähellä asuu tai oleskelee ihmisiä.  

 
Porausliete ja muut työmaavedet on käsiteltävä asianmukaisesti. Käsittele-
mättömät työmaavedet voivat aiheuttaa kaupunkipuroissa ja rannikkovesissä 
rehevöitymistä, voimakasta samentumista, liettymistä sekä ajoittain myös pH-
muutoksia. Lisäksi käsittelemättömät työmaavedet voivat lisätä riskiä viemä-
reiden ja kaivojen tukkeutumiselle sekä syöpymiselle. 

 
Alueella on voimassa oleva pilaantuneen maaperän kunnostuspäätös. Po-
rauslietteiden tarkempaa tutkimusta ja johtamista asianmukaiseen käsittelyyn 
edellytetään tarvittaessa, mikäli on syytä epäillä, että lietteestä käsiteltynäkin 
aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
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Tiedottamalla meluavan työn tekemisestä etukäteen, vähennetään epätietoi-
suutta työn kestosta ja mahdollistetaan välittömän palautteen antaminen toi-
minnanharjoittajalle. 

 
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 Mangrove Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 ao Autio Ville, yhteyshenkilö/Mangrove Oy 
 tied Kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
 tied Leino Liisa 
 tied Pakkala Helena 
 tied Rasimus Renja 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu 

Ympäristöinsinööri (vakanssi 101090) 
26.07.2021 § 6 8645-2021 

 

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 27.7.2021 

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. 

 
 


