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Länsimetro Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta ja pontituksesta,
Soukantie 12 ja 14, Yläkartanontie 29 ja 30, Yläkartanonkuja 1 sekä Soukanväylä 7

Päätös

Valvontapäällikkö päätti hyväksyä ilmoituksessa esitetyt toimet seuraavasti:

Ratkaisu ja annettavat määräykset:

Meluntorjunta:

1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa ilmoituksen tarkoittamaa porausta,
räjäytystä, rikotusta ja louheen lastausta sisältävää louhintatyötä, sekä
pontitustyötä saa tehdä 3.7.2017 29.6.2018 arkisin (ma-pe) klo 7.00 18.00
osoitteissa Soukantie 12 ja 14, Yläkartanontie 29 ja 30, Yläkartanonkuja 1 sekä
Soukanväylä 7.

2. Edellä mainittuja meluavia töitä ei saa tehdä Pilke kielikylpypäiväkoti
Kissankulman lasten päiväuniaikaan klo 11.00 14.00, mikäli työstä aiheutuva
melu aiheuttaa kohtuutonta häiriötä päiväkodin sisätiloissa.

3. Meluhäiriön vähentämiseksi tulee työmaalla käytettävän iskuvasaran olla
vaimennettu malli.

Pölyntorjunta:

4. Työmaalla on työskenneltävä siten, että pölyä syntyy mahdollisimman
vähän. Poravaunu on varustettava pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava
koko ajan toiminnassa. Pölyä ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle, eikä louheen
sekaan.

5. Liikenteen aiheuttama pölyäminen tulee estää kastelemalla tai suolaamalla
työmaan ajoväylät. Päällystetyille ajoväylille kulkeutunut pölyävä hienoaines
tulee poistaa imulakaisukalustolla.

Polttonestejakelu ja jätehuolto:

6. Työmaan tankkauspaikoilla tulee olla tiivis alusta ja niiden välittömässä
läheisyydessä tulee olla saatavilla imeytysainetta ja työvälineitä
mahdollisten polttoneste- tai 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.

7. Toiminnassa tulee soveltuvin osin noudattaa pääkaupunkiseudun ja
Kirkkonummen yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
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Tiedottaminen:

8. Ilmoittajan tulee ennen meluavan toiminnan aloittamista tiedottaa
kirjallisesti toiminnan laadusta ja sen kestosta asuinrakennuksiin työmaan
melualueelle noin 250 metrin etäisyydelle työmaasta Soukantielle,
Soukankujalle, Soukanahteelle, Yläkartanontielle, Yläkartanonkujalle,
Soukankaarelle, Kaskilaaksontielle, Kokkatielle, Oppilaantielle ja
Kartanonkulmalle, sekä lähimpiin liikerakennuksiin. Tiedotteessa on mainittava
meluavat työvaiheet päivämäärät ja kellonajat, työstä vastaava henkilö ja
hänen yhteystietonsa.

9. Tiedotteesta (ks. edellä) on lähetettävä kopio Espoon
ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi ennen kuin sitä aletaan jakaa.

Yleistä:

10. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Maksu

535 e - ympäristönsuojelulain 118 § mukainen päätös

Perustelut

Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille ja
työpaikoille aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Työkohteesta riippuen
louhintatöistä tai pontituksesta saattaa aiheutua nukkumista häiritsevää
meluhaittaa läheisen päiväkodin sisätiloihin. Töitä on tarvittaessa rajoitettava
lasten päiväuniaikaan klo 11 14 lasten nukkumisrauhan varmistamiseksi.

Rakennustyömaa ei saa aiheuttaa kohtuutonta pölyämistä ja työmaalta
tiealueelle kulkeutuva pölyävä aines tulee poistaa pölyhaitan vähentämiseksi.
Polttonesteiden ja voiteluaineiden aiheuttamia ympäristöhaittoja tulee vähentää
tehokkaasti. Työmaan jätehuollon tulee olla tehokasta ja estää osaltaan
ympäristöhaittojen syntymistä. Tiedottaminen melun aiheuttamisesta vähentää
turhaa epätietoisuutta ja siitä aiheutuvaa ärtymystä.

Päätöksen käsittelymaksu perustuu hyväksyttyyn taksaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 191, 200, 202 ja 205 §.
Jätelaki (646/2011) 15, 28 ja 29 §.
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §.
Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 9 §, 18 §, 19 §, 21 §, 22 §,
25 § kohdat 1, 2 ja 4 (Espoon kaupunginvaltuusto 24.4.2017)
Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 3 §
(Kaupunginhallitus 30.5.2016)
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Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset (HSY,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut)

Toimivalta

Ympäristökeskuksen viranhaltijoiden ympäristölainsäädäntöön perustuva
ratkaisuvalta 2 § (Ympäristölautakunta 16.6.2016 § 63).

Selostus
SELOSTUS HAKEMUKSESTA JA ASIAN AIEMMISTA
KÄSITTELYVAIHEISTA:

Meluilmoituksen tekijä

Länsimetro Oy, Kati Vesikallio
Piispanportti 10, 02200 ESPOO
Laskutusosoite: PL 10491, 02070 ESPOON KAUPUNKI
OVT-tunnus: 003721243108, Basware
Y-tunnus: 2124310-8

Toiminnan kuvaus

Länsimetro Oy on ilmoittanut Espoon ympäristökeskukselle erityisen
häiritsevää melua aiheuttavasta louhinta- ja paalutustyöstä osoitteissa,
Soukantie 12, 14, Yläkartanonkuja 29, Yläkartanontie 31 ja Soukanväylä 7.
Työtä on ilmoitettu tehtävän 30.6.2018 saakka ma-pe 7.00 18.00. Ilmoituksen
liitteenä olevan kartan perusteella työkohteiden oikeat osoitteet ovat Soukantie
12 ja 14, Yläkartanontie 29 ja 30, Yläkartanonkuja 1 sekä Soukanväylä 7 ja
työvaiheet ovat louhinta ja pontitus.

Ilmoitus koskee maan pinnalla tehtäviä länsimetron Yläkartanontien
sisäänkäynnin pystykuilun avolouhintaa ja pontitusta (Yläkartanonkuja 1 ja
Yläkartanontie 29) ja osoitteissa Soukantie 12 ja 14, Yläkartanontie 30 ja
Soukanväylä 7 olevien putkikanaalien louhintaa. Länsimetron Soukan asemalle
ja metrotunneleille vuonna 2015 tehdyssä melupäätöksessä on sallittu maan
alla ja maan pinnalla tehtävät louhinnat 30.6.2017 saakka. Maanalaiset
louhinnat ovat jo valmistuneet ja jäljellä on enää pintalouhintoja.  Louhinnan
määrä ja kesto tulee tarkentumaan töiden alettua. Louhinnan kokonaiskeston
arvioidaan kuitenkin olevan yhteensä noin 3 kk ja se sijoittuu useaan eri
paikkaan. Putkikanaalien teko edellyttää vain ajoittaista louhintaa.
Yläkartanontien sisäänkäynnin louhintatyö on yhtäjaksoisempaa. Ennen
louhintoja sisäänkäynnin kaivannon reunat tuetaan teräspontein. Työlle
haetaan lupaa vuodeksi, koska Yläkartanontien sisäänkäynnin avolouhinnan
aloituspäivämäärä riippuu ostoneuvotteluiden etenemisestä omistajan kanssa.
Lunastamismenettelyyn turvauduttaessa aloitus voi venyä vuoden 2018
puolelle.
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Työmaalla työskentelee 2 poravaunua (4 tn ja 17 tn), 3 kaivinkonetta ja
kaivinkoneeseen liitettävä iskuvasara ja Movax-pontiniskin tai vastaava. Melua
aiheuttavat kallioporaus, louheen rikotus hydraulisella iskuvasaralla,
räjäytystyöt, kiviaineksen lastaus ja pontitus. Räjäytykset, louheen rikotus ja
lastaus aiheuttavat iskuääniä, mikä lisää melun aiheuttamaa häiriötä.
Melutasoksi on ilmoitettu 10 metrin päässä seuraavaa: poravaunu 90-110 dB,
hydraulinen iskuvasara 110 dB, louheen lastaus 90-110 dB ja Movax-
pontiniskin 90 dB. Ilmoitetut melutasot ovat todennäköisesti äänitehotasoja ja
todelliset melutasot 10 metrin päässä työkoneista ovat pienempiä. Toiminnan
aiheuttamaksi melutasoksi arvioidaan työvaiheesta riippuen 80 90 dB
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Ympäristössä oleviksi häiriintyviksi kohteiksi on ilmoitettu Kastevuoren
päiväkoti (etäisyys kuiluun) 470 m, Soukankujan päiväkoti 180 m, Yläkartanon
päiväkoti 150 m, Soukan koulu 130 m, Espoonlahden koulu 230 m,
Kielipäiväkoti Kissankulma 20 m, Soukan palvelutalo 70 m, Riilahden
toimintakeskus 100 m, Soukankaaren asumisyksikkö 75 m ja Soukan neuvola
80 m.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 20 metrin etäisyydellä lähimmistä
louhinnoista. Ilmoituksen mukaan tiedote jaetaan huoneistokohtaisesti.

Asianosaisten kuuleminen

Pilke kielikylpypäiväkoti Kissankulman päiväkodin johtaja Mirka Czéhiä on
kuultu puhelimitse 27.6.2017. Hänen mukaansa lasten ruoka- ja lepohetken
aikaan klo 11.00 14.00 tulisi välttää ylimääräisen häiriön aiheuttamista.
Päiväkoti on kiinni heinäkuun.  Muita asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminta
ei saata olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityisiin etuihin. Huomioitaessa
mm. työstä aiheutuva melu, toiminnan kesto ja toiminnan ajoittuminen
arkipäivien päiväajalle, ei asukkaiden kuulemista katsottu tarpeelliseksi.

Asian käsittely ympäristökeskuksessa

Soukan aseman ja ratatunnelien louhinnoista on tehty päätös 12.6.2015 § 32.
Meluilmoitus maanpäällisten töiden jatkosta on toimitettu Espoon
ympäristökeskukseen 8.6.2017. Kati Vesikallio Länsimetro Oy:stä on
tarkentanut puhelimitse ilmoitusta 27.6.2017.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun voi hakea muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksen julkipanopäivä on 29.6.2017. Päätöksen antopäivä on 30.6.2017,
joten päätökseen on haettava muutosta viimeistään 31.7.2017
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Valvontapäällikön estyneenä ollessa

Harri Anttila
ympäristötarkastaja

Valmistelija / lisätiedot:
Lasse Kämpe, puh.  043 824 6048
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Liitteet
-

Tiedoksi
- Länsimetro Oy
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Uudenmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
- Päiväkodin johtaja Mirka Czéh
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Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tai päätöksestä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla.
Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on
asianosaisella,
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät,
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,

 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella,
 asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin kun se on
annettu (antopäivänä). Julkipano tapahtuu Espoon kaupungin viralliselle ilmoitustaululle asetetulla ilmoituksella.
Päätöksen antopäivä on ilmoitettu päätöksessä ja julkipanoilmoituksessa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa
päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon
aukioloajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, 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,
valittajan nimi ja kotikunta,

 postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat, ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä
päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, ellei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle,

 mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus
sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.
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Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs,
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun
valituskirjelmän tulee olla toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla. Lisätietoja
valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Ote lähetetty 29.6.2017


