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Hartela Etelä-Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen
ilmoitus paalutuksesta osoitteessa Syvänsalmenkatu 8-10
Päätös
Päätin hyväksyä ilmoituksessa esitetyt toimet seuraavasti:
Määräykset
1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa ilmoituksen tarkoittamaa
lyöntipaalutustyötä saa tehdä 19.4. – 14.6.2021 arkisin maanantaista
perjantaihin kello 7.00–18.00 osoitteessa Syvänsalmenkatu 8-10. Töitä
ei saa tehdä arkipyhinä.
2. Lyöntipaalutuskoneessa tulee olla vaimennettu iskupesä.
3. Työmaalla on työskenneltävä siten, että pölyä syntyy mahdollisimman
vähän. Työmaaliikenteen aiheuttama pölyäminen tulee estää
kastelemalla tai suolaamalla työmaan päällystämättömät ajoväylät.
Päällystetyille ajoväylille kulkeutunut pölyävä hienoaines tulee poistaa
imulakaisukalustolla.
4. Toiminnanharjoittajan on laadittava kirjallinen tiedote, josta ilmenee
työvaiheet, työn kokonaiskesto ja päivittäiset työajat, sekä työmaan
yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Tiedote tulee jakaa ennen
töiden aloittamista asuinrakennuksiin noin 200 metrin etäisyydelle
työmaa-alueen paalutuksista.
Tiedotteesta on lähetettävä kopio Espoon ympäristökeskukseen
hyväksyttäväksi ennen kuin tiedotetta aletaan jakaa.
5. Polttonesteiden tankkauspaikoilla tulee olla tiivis alusta, ja niiden
välittömässä läheisyydessä tulee olla saatavilla imeytysainetta ja
työvälineitä mahdollisten polttoneste- ja öljyvuotojen torjuntaan. Mikäli
tiiviin pinnoitteen rakentaminen ei ole mahdollista tai
tarkoituksenmukaista, voidaan käyttää myös imeytysmateriaalia
kemikaalien maahanpääsyn estämiseksi. Polttonestesäiliöiden tulee
olla tyyppikilvellisiä, kaksivaippaisia, lukittavia ja laponestolla
varustettuja.
Perustelut
Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n
edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja
päätökseen sisältyvät määräykset.
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Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille
ja erityisen herkille kohteille aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Työajan
rajoittamisella varmistetaan, että asukkaat voivat levätä iltaisin työn
aiheuttaman melun häiritsemättä. (Määräys 1)
Vaimennettu iskupesä vähentää työstä aiheutuvaa meluhaittaa. (Määräys
2)
Työmaaliikenteen pölyhaitta tulee saada mahdollisimman pieneksi.
Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten 20 §. (Määräys 3)
Tiedottaminen ehkäisee meluhaittoja sekä vähentää turhaa epätietoisuutta
ja siitä aiheutuvaa ärtymystä. Tiedotteen hyväksymisellä varmistetaan, että
tiedotteessa on päätöksen edellyttämät tiedot. Määräyksessä on otettu
huomioon Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.
(Määräys 4)
Polttonesteiden ja voiteluaineiden aiheuttamia ympäristöhaittoja tulee
vähentää tehokkaasti. Säiliöiden lukitseminen ja laponesto ehkäisevät
ympäristövahinkoja. Määräyksessä on otettu huomioon Espoon kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten 9 §. (Määräys 5)
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 16, 17, 20, 118, 121, 122, 190, 191,
200 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 26 §
Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 9, 18, 20, 22 ja 25 §
(Espoon kaupunginvaltuusto 24.4.2017)
Maksu
Ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta päätöksestä peritään 535 €:n
maksu. Päätöksen käsittelymaksu perustuu kaupunginhallituksen 4.6.2018
hyväksymään Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan
(3 §).
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun voi hakea
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä
päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei
valitusviranomainen toisin määrää.
Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus
Espoon kaupungin verkkosivuilla 22.1.2021. Päätökseen on haettava
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muutosta viimeistään 1.3.2021.
Selostus
Meluilmoituksen tekijä
Hartela Etelä-Suomi Oy/As Oy Espoon Puro ja As Oy Espoon Niitty, Aleksi
Uutela, 040 572 0117
Ilmalantori 1, 00240 HELSINKI
Y-tunnus: 0196430-3
Toiminnan kuvaus
Hartela Etelä-Suomi Oy on ilmoittanut Espoon ympäristökeskukselle
erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta paalutustyöstä osoitteessa
Itätuulenkuja 8 A-B, 02260 ESPOO. Paalutusta on ilmoitettu tehtävän
arkisin maanantaista torstaihin kello 7.00 - 22.00 ja perjantaisin kello 7.0016.00. Myöhemmin tarkennettiin, että paalutettavan tontin osoite on
Syvänsalmenkatu 8-10. Mitään erityistä perustetta töiden tekemiselle myös
kello 18-22 ei ole.
Paalutus liittyy tontille rakennettavan kahden kerrostalon perustustöihin.
Paalutustyön arvioidaan kestävän 10-15 työpäivää. Paalutus on tarkoitus
tehdä yhtäjaksoisesti ilmoitetulla aikavälillä.
Paalutusta tehdään yhdellä Junttan PMx22 lyöntipaalutuskoneella, jossa
on SHK5-mallinen järkäle. Lyöntipaalutus aiheuttaa iskuääniä, mikä lisää
melun aiheuttamaa häiriötä. Lyöntipaalutuskoneen melutason on ilmoitettu
olevan 10 metrin päässä 95 dB. Meluntorjuntatoimeksi on ilmoitettu
paalutuskoneen koteloitu hiljainen iskujärkäle.
Työkohde sijaitsee Finnoon rakenteilla olevan alueen eteläosassa.
Työmaan eteläpuolella on pari- ja omakotitaloja. Paalutusta tehdään
lähimmillään noin 50 metrin etäisyydellä asuinrakennuksista. Työmaan
itäpuolella lähimmillään noin 370 metrin päässä on Finnoon linturikas allas.
Finnoon keskuksen rakentamisen vaikutusten arvioinneissa (Yrjölä 2018,
Erävuori 2011) on todettu, että 50-150 metrin levyinen suojavyöhyke
rakentamisen ja Finnoon vesialtaan välillä riittää turvaamaan sen, että
rakentamisen melu tai tärinä ei häiritse lintujen pesintää.
Tiedottaminen on ilmoitettu tehtävän porraskäytäväkohtaisesti noin 50-100
metrin etäisyydelle työkohteesta. Ilmoituksesta poikkeavat tiedot on saatu
puhelimitse.
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Asianosaisten kuuleminen
Asianosaisia ei ole kuultu, koska päätöksessä vaadituilla
suojaustoimenpiteillä toiminta ei saata olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai
yksityisiin etuihin. Kun huomioidaan mm. työstä aiheutuva melu, toiminnan
kesto, työkohteen etäisyys asutuksesta ja toiminnan ajoittuminen
arkipäivien päiväajalle, ei asukkaiden kuulemista katsottu tarpeelliseksi.
Asian käsittely ympäristökeskuksessa
Paalutustyötä koskeva meluilmoitus on saapunut Espoon
ympäristökeskukseen 12.1.2021. Aleksi Uutela Hartela Etelä-Suomi Oy:stä
on täydentänyt ilmoitusta puhelimitse 19.1.2021.
Toimivalta
Ympäristökeskuksen viranhaltijoiden ympäristölainsäädäntöön perustuva
ratkaisuvalta 2 § (Ympäristölautakunta 14.5.2020).
Myllynen Maria
Valvontapäällikkö

Valmistelija / lisätiedot:
Kämpe Lasse
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Tiedoksi
Uudenmaan elinkeino- ja ympäristökeskus
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupahallinto
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, tilannekeskus
Hartela Etelä-Suomi Oy, Aleksi Uutela

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

