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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

ROIDno-2022-2181
Melupäätös YIT rakennustyön louhinta Laskijantie 3 Kolari

Päätös YIT Suomi rakennustyön louhinta Laskijantie 3, Kolari. Ilmoituksen tekijä on YIT 
Suomi, Panuntie 11, Helsinki 00621. Yhteyshenkilö on Mika Hämäläinen, sähköposti 
Mika.1.hamalainen@yit.fi.

Melua aiheuttava toiminta on Laskijantie 3 Ylläsjärvi, Kiinteistö Oy Ylläs Chalets IV 
rakennustyömaan pohjarakentaminen. Tämä on kalliokiven louhintaa rakennuksen 
pohjan tekoa varten. Toiminnan kesto on 6.6. - 22.7.2022. Päivittäinen toiminta-aika 
on arkipäivisin klo 7.00 - 22.00. Melupäästöt ovat kallioporakonevaunu, kaivinkone ja 
siinä käytettävä iskuvasara (rammer) sekä räjäytystyö kiinteän kiven irroittamiseen. 
Ilmoitus on tehty pvm. 13.05.2022, YSL (527/2014) 118 § mukaan tilapäistä melua 
aiheuttavan toiminnan johdosta. Ilmoitus on tehtävä, jos toiminnasta aiheutuavan 
melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ympäristönsuojelulain mukaan 
meluilmoituksen ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen silloin kun 
toiminta tapahtuu yhden kunnan alueella. Kolarin kunnan ympäristötoimesta vastaa 
Rovaniemi. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii 
ympäristölautakunta joka on delegoinut meluilmoituksen ratkaisun 
ympäristötarkastajalle. Asian käsittelyssä ei ole pyydetty lausuntoja eikä asiasta ole 
erikseen kuulutettu.

 

Päätöksen peruste
Viranomainen katsoo että ilmoituksessa esitettyjä toimenpiteitä sekä tässä 
päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan pitää riittävinä toiminnasta aiheutuvien 
haittojen torjumiseksi. Kyseessä on matkailurakentamisen alueelle tyypillinen 
rakennustyö ja vastaavia rakennelmia on Ylläksen alueella 
runsaasti. Rakennushankkeesta on tehty naapurien kuuleminen ja rakennustyölle on 
Kolarin kunnan rakennuslautakunnan myöntämä rakennuslupa 22-0028-R pvm. 
31.03.2022.

Meluilmoituksen käsittelystä peritään Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 
taksan mukaan 180 euroa melua aiheuttavan toiminnan päätöksestä.

Sovelletut säännökset: Ympäristönsuojelulaki 527/2014, §:t 5-7, 16, 17, 118, 122 190, 
205. Ympäristönsuojeluasetus 713/2014, §:t 26. Jätelaki 646/2011, §:t 73, 74, 76. 
Rovaniemi ympäristölautakunnan taksa 27.1.2021.

Päätös
Ympäristötarkastaja on tutkinut ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta 
toiminnastaYSL 118 §:n ja toteaa että YIT Suomi voi toimia ilmoituksen ja seuraavien 
määräysten mukaan:

Melua aiheuttavaa toimintaa saa tehdä vain ilmoituksen mukaisella alueella ja 
toiminta-aikana klo 7.00 - 20.00.

Räjäytyksiä saa tehdä vain klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.
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Räjäytystyöstä on erikseen ilmoitettava 300 metrin säteellä oleville naapureille 2 vrk 
ennen räjäytystä.

Ilmoituksen tekijän on ennen työn aloittamista tiedotettava kirjallisesti toiminta-
aluetta lähimpänä asuinkiinteistöjä. Tiedotteessa on käytävä ilmi murskauksen 
kokonaiskesto, päivittäinen kesto sekä toiminnanharjoittajan yhteystiedot, 
yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Työt tulee toteuttaa niin ettei niistä aiheudu pölyhaittaa eikä kohtuutonta meluhaittaa 
asutukselle. Pölynsidontaan on varauduttava ja se on toteutettava heti jos 
louhintatyön pöly aiheuttaa pölyhaittaa. Työskentely on keskeytettävä jos tuuli- tai 
muut olosuhteet aiheuttavat kohtuutonta pölyhaittaa eikä sitä voida estää 
vesisumutksella.

Melutasoja on seurattava lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ja tarpeeton melu on 
estettävä. Tarvittaessa on suoritettava melumittaus. Tiedot mittauksista on kirjattava 
ylös ja toimitettava Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksen tekijän on huolehdittava että kaikki työmaalla työskentelevät ovat tietoisia 
tässä päätöksessä annetuista määräyksistä.

Tiedoksi
YIT Suomi Oy sähköposti Mika.1.hamalainen@yit.fi , Kolarin kunta , Lapin Ely-keskus, 
Rovaniemen kaupunki terveydensuojeluviranomainen, Lapin poliisilaitos lupavalvonta, 
Lapin pelastuslaitos

Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2022 alkaen 11.7.2022 asti. 
Pöytäkirjanote on lähetetty sähköisenä 31.5.2022.
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Hallintovalitus
§ 6

Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka 
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta 
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan 
yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen   viranomaisen
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 5642 760

Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, 
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin 
kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 
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henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.
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