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Päätös ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta/ Destia Oy

Ilmoitus

Korjattava silta sijaitsee Lapinjärvellä kohdassa, missä maantie 1751 (Myrskylä - Porlammi))
ylittää Koskenkylänjoen eli Pemajanjoen. Sillan ylittävällä maantie 1751:11a on nopeusrajoitus 80
km/h. Ylittävä tie on siltapaikalla pystygeometrialtaan koverassa kohdassa.
Porlammin silta (U-2491) on tyypiltään 3-aukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta. Silta
on perustettu maan-ja kallionvaraisesti. Sillan kansirakenne tukeutuu maatukien laakeritasoihin
teräksisten rullalaakerien välityksellä. Välitukien pilarit ovat jäykästi kiinni kannessa.

Tehtävät työt - melua aiheuttavat työt
Sillan reunapalkit vesipiikataan pintaosiltaan ja tehdään raudoitettu kuorivalu. Ukkopylväät
poistetaan. Kannen yläpinta puhdistetaan ja kavennetaan tasovesipesulla, mahdolliset löytyvät
kolot tai nystermät tasoitetaan.
Työajat ovat arkisin klo 7.00-18.00.
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä on noin 10 päivää. Vesipiikkaus on meluisin
työvaihe. Sitä on klo 8.00-11.00 ja klo 12.00-16.00. Melulukema 10 metrin etäisyydellä on 70-95
dB.
Siltatyömaan korjaustyöt alkavat 17.5.2021. Ensimmäinen vesipiikkausjakso (5 pv) on toukokuun
lopulla kesäkuun vaihteessa ja toinen jakso (5 pv) noin kuukausi myöhemmin.

Asian käsittely:
Asia on tullut vireille 9.3.2021. Ilmoituksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja. Ilmoitus on
kuulutettu 15.-23.3.2021 Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla netissä. Kuulutuksen johdosta ei
ole tehty muistutuksia.
Ilmoitusta on täydennetty sähköpostiste.

Päätös ja sen perustelut

Ympäristönsuojelusihteeri tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa annetaan alla
olevat määräykset (YSL 527/2014,118,122 §).
Sillan korjaustyöt voidaan aloittaa, vaikka päätös ei ole saanut lainvoiman. Päätöstä on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.
Päätöksen perustelut:
Toiminnan kestoaika sekä ajankohta ja paikka ovat sellaisia, että toiminnasta ei katsota
aiheutuvan erityisen häiritsevää melua, mikäli noudatetaan ilmoituksen ja tämän päätöksen
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ehtoja.
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan
antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja toimintaan
tarvittavasta tarkkailusta.
Valvonnan kannalta on oleellista, että tiedetään milloin työ alkaa ja loppuu.

Määräykset

1. Sillankorjauksen työvaiheet, jotka aiheuttavat erityisen häiritsevää melua
(vesipiikkaus), voidaan suorittaa 17.5-31.7.2021 maksimissaan noin 10 arkipäivän ajan.
Näitä töitä saa tehdä vain ma-pe klo 7.00-18.00.
2. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmille häiriintyville kohteille ylittää
valtioneuvoston asetuksen 993/1992 mukaista melu A:n ekvivalenttitason (LAeq)
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB.
Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa suoritettava melumittauksia työmaan
vaikutusalueella ja ryhdyttävä meluntorjuntatoimenpiteisiin meluhaittojen
vähentämiseksi, mikäli ympäristönsuojeluviranhaltija näin vaatii.
3. Mahdollisten pölyhaittojen syntyminen on minimoitava kaikissa työvaiheissa. Työmaaalueen haitallista pölyämistä on tarvittaessa estettävä kastelemalla tai tarpeen mukaan
väliaikaisesti keskeyttämällä pölyävät työvaiheet.
4. Korjaustyön yhteydessä syntyvät jätteet on kerättävä talteen ja toimitettava
asianmukaiseen käsittelyyn. Työssä on huolehdittava siitä, ettei purkujätteitä joudu
jokeen tai muutoin ympäristöön.
5. Työstä ei saa aiheutua ympäristön eikä vesistön pilaantumista.
Kemikaalien säilytys ja työkoneiden tankkaus tulee suorittaa siten, ettei näistä aiheudu
päästöjä ympäristöön.
6. Vesipiikkausjaksojen aloituspäivä tulee ilmoittaa Loviisan kaupungin
ympäristönsuojeluyksikölle sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@loviisa.fi vähintään
viikko ennen töiden aloittamista. Työn valmistumisesta on myös ilmoitettava samaan
osoitteeseen.
7. Meluavista työvaiheista (molemmista vesipiikkausjaksoista) on ilmoitettava etukäteen
lähimmille naapureille (noin 100 m säteellä työmaasta) vähintään viikko ennen näiden
töiden aloittamista. Naapureille on ilmoitettava aloituspäivä ja arvioitu kesto, sekä
työpäivän pituus että työstä vastuussa olevan henkilön yhteystiedot (nimi,
puhelinnumero).
Naapureille toimitettava tiedotuskirje tulee toimittaa myös ympäristönsuojeluyksikölle
tiedoksi.
8. Meluilmoituksessa esitetyn yhteyshenkilön on huolehdittava siitä, että tämän
päätöksen määräykset ovat tiedossa työmaalla.
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Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014); 118,122 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 26 §
Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992)

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään Loviisan kaupunginvaltuuston 10.2.2016 § 16 hyväksymän ja
rakennus-ja ympäristölautakunnan 7.2.2019 § 5 päivittämän taksan mukainen maksu. Maksun
suuruus on 177 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja siitä perittävään käsittelymaksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä.

Tämän päätöksen on valmistellut ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440555413

Liitteet

- ilmoitus täydennyksineen
- valitusosoitus

Päätöksen tiedoksianto

Ismo Kemppainen, sähköpostilla

Tiedoksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Julkisesti nähtävillä 26.3.-3.5.2021

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA
TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA
(Ympäristönsuojelulaki 118 §)
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkinlä

Viranomaisen yhteystiedot

Ilmoitus on tullut vireille

3.5. ÄOM
1. ILMOITUSVELVOLLINEN______________________________
Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi

Pestiä Oy____________________________
Lähiosoite

Kisällintie 12______________________________
Postinumero ja postitoimipaikka

01730 Vantaa______________________________
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti}

Ismo Kemppainen, 040 757 6591______________
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

Destia Oy
Ostolaskut
PL 153
00521 Helsinki
Viitteemme: Ismo Kemppainen, UUD2 2021-2022
Destia Oy
Y-tunnus 2163026-3
Verkkolaskuosoite: 003721630263
Operaattori: Basware Oyj
OVT-tunnus: 003721630263
Välittäjätunnus BAWCFI22__________________
2. AIHEUTTAMISPAIKKA
Osoite

U-2491 Porlammin silta, Lapinjärvi
Silta sijaitsee Lapinjärvellä kohdassa missä maantie 1751 (Myrskylä - Porlammi))
Koskenkylänjoen eli Pemajanjoen.
PK Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro
3. TOIMINTA
Rakentaminen
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4. TOIMINNAN KESTO
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5. MELUPÄÄSTÖT________________________
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä

Vesipiikkauskalusto, kaivinkone__
Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)

70. ..95 dB
6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN____________________________________________________________________
Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta

Lähimmät kiinteistöt noin 75 metrin päässä sillasta.__________________________________
Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

[X] Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista_____________________________________________
7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA________________________________________________________
Torjuntatoimenpiteet

Vältetään meluavaa työtä ilta- ja yöaikaan._________________________________________
Melutilanteen seuranta

Seurataan töiden edetessä_______________________________________________________
Tiedottaminen

JZLtalokohtainen

huoneistokohtainen
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

j^j porraskäytäväkohtainen

Jaetaan meluilmoitus 200 metrin säteellä siltakohteesta.______________________________
8. LISÄTIEDOT_______________________________________________________________________________________
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

Mittauksiin ja aikaisemmin toimitettuihin mittauksiin. Etäisyydet arvioitu google mapsillaja
maanmittauspalvelun karttapalvelulla.
□ Liitteenä muita lisätietoja_____________________________________________________________________________
9. ALLEKIRJOITUS
Paikka

Päivämäärä

Vantaa

9.3.2021

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Ismo Kemppainen, Destia Oy
Nimen selvennys

6011 / 05.2015

2

sillan U-2491 korjaukset 2021; lisätietoa ia täydennyksiä
10.3.2021
Ei pölyä paljoa. Työkohde suojataan hyvin ennen työn aloittamista. Saadaan kerättyä jätemateriaali talteen.
Ismo
10.3.2021:
Hienoa kun kysyit. Sain juuri tiedon, että tämä silta korjataan alkaen 17.5.2021. Ensimmäinen vesipiikkaus 5 pv on
toukokuun lopulla kesäkuun vaihteessa ja toinen 5 pv noin kuukausi myöhemmin. Ilmoitan sitten tarkemmat
päivämäärät.

Ismo
10.3.2021
Varmistus.
Voin varmaan täydennyksenä laittaa nuo aikaisemmin kerrotut työpäivät, eli yhteensä noin 10 päivää, jakautuen 5
päivää huhtikuulle ja 5 päivää kesä-/heinäkuulle 2021, eikö näin? Tarkemmat aloituspäivämäärät pyydetään sitten
ilmoittamaan meille erikseen, ja tästä tuleekin päätökseen määräys.
Yt. Maud Östman
9.3.2021:
sitä on esim. Porlammin sillalla huhtikuussa 5pv ja myöhemmin (kesä/heinäkuu) 5 pv. Muilla silloilla sama juttu, mutta
aikataulusta en osaa sanoa vielä.

Ismo
9.3.2021:
Joo, se vesipiikkaus on se meluisin työvaihe. Sitä on varmaan klo 8.00-11.00 ja sitten 12.00-16.00. Melulukema on 7095 dB 10 m etäisyydellä

Ismo
8.3.2021
Hei, Viitaten puhelinkeskusteluun
U-2491 Porlammin silta, Lapinjärvi - tämä alkaisi huhtikuussa 2021 jo.
Korjattava silta, Porlammin silta (U-2491), on tyypiltään 3-aukkoinen teräsbetoninen jatkuva
ontelolaattasilta. Silta on perustettu maan-ja kallionvaraisesti. Sillan kansirakenne tukeutuu
maatukien laakeritasoihin teräksisten rullalaakerien välityksellä. Välitukien pilarit ovat jäykästi kiinni
kannessa.
Silta sijaitsee Lapinjärvellä kohdassa missä maantie 1751 (Myrskylä - Porlammi)) ylittää
Koskenkylänjoen eli Pemajanjoen. Sillan ylittävällä maantie 1751:11a on nopeusrajoitus 80 km/h.
Ylittävä tie on siltapalkalla pystygeometrialtaan koverassa kohdassa.
Tehtävät työt - melua aiheuttavat
sillan reunapalkit vesipiikataan pintaosiltaan ja tehdään raudoitettu kuorivalu.
Ukkopylväät poistetaan.
kannen yläpinta puhdistetaan ja karhennetaan tasovesipesulla, mahdolliset löytyvät kolot
tai nystermät tasoitetaan
Työajat ovat arkisin 7.00-18.00 välillä, melua aiheuttava työ on noin 10 pv.
Ystävällisin terveisin,
Ismo Kemppainen
Työmaainsinööri
Destia Oy, Väyläpalvelut/sillat

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittä
västä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu
kuun. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemänte
nä päivänä kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosi
vuilla. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Jos vali
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
□ valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos valitusviranomaisen pää
tös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite
□ päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaa
ditaan tehtäväksi sekä
□ perusteet miksi muutosta vaaditaan.
Valittajan tai hänen asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa
ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä ei
kä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos ainoastaan asiamies on alle
kirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös tämän henkilön nimi, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä
□ päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
□ todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al
kamisesta
□ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
□ asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksi:
Puhelinvaihde:
Aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs., Vaasa
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
029 56 42760
029 56 42611
klo 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista
säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

BESVÄRSUNDERVISNING
Besvärsmyndighet

I detta beslut söks ändring genom besvär tili Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den
avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över
huvudsaken.
Besvärstid

Besväret ska lämnas in tili Vasa förvaltningsdomstol inom trettio (30) dagar fran det att
beslutet tagits emot. Dagen da beslutet tagits emot räknas inte med i besvärstiden.
Mottagaren anses ha fatt vetskap om saken pä den sjunde dagen fran det att brevet sänts
eller pä den sjunde dagen efter det att kungörelsen publicerats pa myndighetens
vvebbplats, ifall inget annat visas. Da vanlig elektronisk delgivning används, anses
mottagaren ha fatt vetskap om saken den tredje dagen efter att meddelandet sänts, om
inte nägot annat visas. Om besvärstidens sista dag är helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden ännu
den första vardagen därefter.
Besvärets form och innehäll

Besväret ska anföras skriftligt. Ocksä elektroniska dokument uppfyller kravet pa skriftlig
form.
I besvärsskrivelsen skall meddelas
□ ändringssökandens namn, boningskommun, postadress och telefonnummer. Om
besvärsmyndighetens beslut far delges som ett elektroniskt meddelande ska ocksä
e-postadress uppges.
□ det beslut i vilket ändring söks, tili vilka delar ändring söks, vilka ändringar som
payrkas samt
□ motiveringar tili ändringsyrkandet.
Besvärsskrivelsen ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden eller av hans
ombud. Ett elektroniskt dokument behöver ända inte kompletteras med en underskrift, om
dokumentet innehaller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla
dokumentet autenticitet och integritet. Om endast personens ombud undertecknat
besvärsskrivelsen, ska ocksä denna persons namn, boningskommun och postadress
framgä.
Tili besvärsskrivelsen ska bifogas
□ beslutet i vilket ändring söks, i original eller kopia
□ intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller nagon annan utredning över när
besvärstiden har börjat
□ handlingarna, vilka ändringssökanden hänvisar tili som stöd för sitt yrkande
□ ombudets fullmakt
Inlämnandet av besvärsskrivelsen

Besvärsskrivelsen med bilagor ska lämnas in tili Vasa förvaltningsdomstol senast under
besvärstidens sista dag före utgängen av besvärsmyndighetens öppethällningstid.
Besöksadress:
Postadress:
E-postadress:
Fax:
Telefonväxel:
Öppettid:

Korsholmsparken 43, 4 van., Vasa
Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 Vasa
vaasa.hao@oikeus.fi
029 56 42760
029 56 42611
8.00 - 16.15.

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst pä adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv .
Rättegängskostnader

För behandling av ärende vid förvaltningsdomstol uppbärs av ändringssökanden en
rättegängsavgift. Om avgiften stadgas i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

