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2034-2023 (11 03 01) 
 

Ympäristönsuojelulain 122 § mukainen päätös Hartela Länsi-Suomi Oy:n meluntorjun-
tailmoituksesta koskien louhintaa ja paalutusta (Toivolankatu 10) 
 
 

Ilmoittaja 
 

Hartela Länsi-Suomi Oy 
Bastioninkatu 4 C, 2.krs 
20730 Turku 

 
Ilmoitus 

 
Hartela Länsi-Suomi Oy on 13.3.2023 jättänyt Turun kaupungin ympäristön-
suojeluun ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää 
aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee louhintaa ja paalutusta osoitteessa 
Toivolankatu 10. Ilmoitusta täydennettiin pyynnöstä. 

 
Työtä tehdään 22.3.2023 – 1.3.2024 välisenä aikana. Noin 15 työpäivää kes-
tävä louhinta ajoittuu maalis-huhtikuun 2023 vaihteeseen. Paalutusta tehdään 
neljässä erässä yhden jakson pituuden ollessa arvion mukaan 10 työpäivää. 
Jaksojen arvioidut ajankohdat ovat huhtikuu 2023 (alkaen 14.4.2023), elokuu 
2023, lokakuu 2023 ja helmikuu 2024. Töitä tehdään arkisin maanantaista 
perjantaihin klo 7.00–18.00. Kaikki melua aiheuttavat työvaiheet pyritään ajoit-
tamaan pääosin klo 7.00–15.30 välille. 

 
Louhintamääräksi on arvioitu 800 m3 ja räjäytyksiä on neljä kunkin työpäivän 
aikana. Irrotettu louhe pyritään hyödyntämään pääosin rakennettavalla tontil-
la. Iskuvasaraa saatetaan satunnaisesti käyttää louheen rikkomiseen louhin-
tajakson aikana, mikäli sen käyttö on turvallisesti toteutettavissa.  

 
Käytettävä paalutuskone on varustettu koteloidulla lyöntipäällä. 

 
Geosuunnittelija on määrittänyt 80 metrin alueen, jolla tehdään kiinteistötar-
kastukset. Tärinämittarit asennetaan lähimpään rakennukseen, Kunnallissai-
raalantie 36 C. 

 
Lähimmät asuinkerrostalot ovat noin 10 metrin päässä länsi-lounaassa Käpy-
tien vastakkaisella puolella. Luoteessa lähimmät omakotitalot ovat noin 100 
metrin etäisyydellä. Työmaan koillispuolella osoitteessa Luolavuorentie 1 si-
jaitsee Mikaelin koulu ja Mäntymäen perhetukikeskus. 

 
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. Toiminnalle annetaan seuraavat määräykset: 
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Yleiset määräykset 

• Tämä päätös koskee ilmoituksen mukaista louhintaa ja paalutusta vä-
lillä 22.3.2023 – 1.3.2024. 

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

• Paalutuskoneen on oltava varustettu tehokkaasti melua vaimentavalla 
iskupesällä. 

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

• Louhintarintausta, varastokasojen sijoittelua tai muita mahdollisia me-
luesteitä tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää poraus- ja räjäy-
tysmelun kulkeutumisen estämisessä ensisijaisesti lähimpänä olevien 
asuinrakennusten suuntaan. 

• Mikään toiminta ei saa aiheuttaa sellaista ympäristöön leviävää häirit-
sevää pölyämistä, josta on haittaa lähialueelle. 

• Koko työmaa-alue, mukaan lukien varastokasat ja louheen lastauk-
seen liittyvät toiminnot, tulee kuivana kautena tarvittaessa kastella pö-
lyämisen estämiseksi. 

• Mikäli sääolosuhteiden, kuten poikkeuksellisen kovan tuulen ja kuivan 
ilman takia, pölyn leviämistä ympäröivien häiriintyvien kohteiden suun-
taan ei pystytä käytettävissä olevin torjuntakeinoin riittävästi estä-
mään, tulee toiminta keskeyttää, kunnes olosuhteet paranevat. 

• Mikäli toiminnasta aiheutuu haitallista pölylaskeumaa lähiympäristöön 
tai maa-ainesta kulkeutuu ajoneuvojen renkaissa työmaa-alueen ulko-
puolelle, toiminnanharjoittajan tulee huolehtia alueen puhdistamisesta. 

 
Toiminta-ajat 

• Louhintaa ja paalutusta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin 
klo 7.00–18.00 siten, että työn meluisimmat vaiheet ajoitetaan ilmoi-
tuksen mukaisesti klo 7.00–15.30 välille. Räjäytykset ja mahdollinen 
iskuvasaran käyttö on ajoitettava klo 8.00–15.30 välille. 

• Mikäli mahdollisten valitusten perusteella ilmenee, että lähialueen 
asukkaat tai muissa tiloissa työskentelevät kokevat meluhaitan erittäin 
häiritsevänä tai mittaukset osoittavat melutasojen olevan huomattavan 
korkeita, ympäristönsuojelu voi välittömästi rajoittaa meluavien töiden 
työaikaa tai määrätä työpäivän aikana pidettävistä tauoista ympäristön 
melualtistuksen vähentämiseksi ilman erillistä päätöstä, ellei meluhait-
taa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään. 

• Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa sovittava mm. Mäntymäen per-
hekeskuksen ja Mikaelin koulun henkilökunnan kanssa työpäivän ai-
kana pidettävistä tauoista meluavissa töissä. 

 
Meluseuranta 

• Tarvittaessa tulee suorittaa melumittauksia lähimpien häiriintyvien 
kohteiden kohdalla. Tulokset tulee toimittaa välittömästi kaupungin 
ympäristönsuojeluun. 

 
Tiedotus 

• Työmaan vaikutuspiirissä alle 100 metrin päässä sijaitseviin asuinra-
kennuksiin on kirjallisesti etukäteen ilmoitettava meluavan työn suorit-
tamisesta, sen kokonaiskestosta ja päivittäisistä työajoista sekä antaa 
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työmaasta vastaavan henkilön yhteystiedot. Tiedote on jaettava myös 
Mikaelin koulun ja Mäntymäen Perhetukikeskuksen tiloihin (Luolavuo-
rentie 1). Annetuista yhteystiedoista tulee olla tavoitettavissa toimin-
nasta vastaava henkilö. Tarvittaessa tiedotteen jakelua on laajennet-
tava. 

• Pyydettäessä toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa lähiympäristön koh-
teisiin ja asukkaille täsmälliset päivittäiset räjäytysajankohdat tai muul-
la sovittavalla tavalla tiedottaa ennen kutakin räjäytystä. 

 
Perustelut 

 
Määräykset on annettu tilapäisestä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien me-
lu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi. Toiminnalle on tarpeellista antaa mää-
räyksiä lähiasuntoihin ja toimitiloihin mahdollisesti koituvien terveys- ja viihty-
vyyshaittojen vähentämiseksi. 

 
Räjäytysten ja iskuvasaran käyttöaikaa on rajoitettu eniten siitä aiheutuvan is-
kumaisen, yleensä erityisen häiritsevän ja kauas kuuluvan meluhaitan takia. 
Alueella vallitseva liikenteen taustamelu peittää porausmelun ääntä. Mikäli rä-
jäytyksistä koituu merkittävää haittaa koululle, perhetukikeskukselle tai sairaa-
lan toiminnoille, on toiminnanharjoittajan neuvoteltava ja sovittava sopivista 
räjäytysajoista haitan vähentämiseksi. 

 
Pölyn aiheuttamien viihtyvyys- ja terveyshaittojen estäminen edellyttää eten-
kin kuivina ja tuulisina kausina työmaan tehokasta pölyntorjuntaa, kuten kas-
telua. Koillisenpuoleiset tuulet kuljettavat esteettä pölyä lähimpänä sijaitsevan 
asuintalon suuntaan, jolloin pölyntorjunnasta huolehtiminen on erityisen tär-
keää. 

 
Melun häiritseviksi kokevien henkilöiden on tärkeää tietää, milloin meluavaa 
työtä tehdään. Tiedottaminen on olennainen osa meluntorjuntaa ja ennustet-
tavuudella pyritään vähentämään haitankärsijöiden kokemaa haittaa. Tiedot-
teen yhteystiedot myös mahdollistavat välittömän palautteen antamisen toi-
minnanharjoittajalle. 

 
Määräys tarkkojen räjäytysaikojen ilmoittamisesta pyydettäessä etukäteen 
ympäristön toimijoille tai asukkaille on annettu tiedon kulun parantamiseksi. 
Räjäytysaikoja koskeva tiedotus voidaan hoitaa esim. tekstiviestillä tai muulla 
sovitulla tavalla.  

 
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 maksutaksa 

 
Maksu 
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Päätöksestä peritään Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan 
14.12.2021 499 § (14671-2021) hyväksymän maksutaksan mukainen 400 eu-
ron maksu. Lasku ilmoituksen käsittelystä lähetetään erikseen. 

 
Muutoksenhaku 

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

 
 

Helena Pakkala 
ympäristöinsinööri 

 
 
Jakelu 
 ao Hartela Länsi-Suomi Oy 
 tied Lounais-Suomen poliisilaitos 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 tied Kaupunkiympäristö, rakennusvalvonta 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
 tied Holttinen Katja 
 tied Leino Liisa 
 tied Rasimus Renja 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu 

Ympäristöinsinööri (vakanssi 201501) 
15.03.2023 § 1 2034-2023 

 

Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-
tosta 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 an-
taminen 

Päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomai-
sen verkkosivuilla 16.03.2023  

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 270 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. 

 
 


