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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

NRC Group Finland Oy
Rautatienkatu 7
94100 Kemi
petri.nevanpera@nrcgroup.fi

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Rautatien sepelöinnin korjaustyöt kunnossapitoalueella 12 (Lappi) ajalla 4.7.2022 - 
31.10.2022.

Toiminta sijoittuu seuraaville rataosuuksille: Oulu (Tuira) - Kemi, Kemi - Tornio - Kolari,
Kemi - Rovaniemi ja Rovaniemi - Kemijärvi.

ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 118 § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta 
tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai 
tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma 
järjestetään usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, 
jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin 
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 
vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä 
tätä lyhyemmästä ajasta.

Toiminta sijoittuu seuraavien kuntien ja kaupunkien alueille: Oulu, Ii, Simo, Kemi, Tornio, 
Ylitornio, Pello, Kolari, Keminmaa, Tervola, Rovaniemi ja Kemijärvi. Toiminta sijoittuu 
yhteensä 12 kuntaan tai kaupunkiin, joista 10 on Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (Lapin ELY-keskus) alueella. Ilmoitus tehdään tällä perusteella Lapin 
ELY-keskukselle.
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Ympäristönsuojelulain 122 § mukaan viranomaisen on 118–120 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset 
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan 
järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä 
voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

TOIMINNAN KUVAUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Pyöräkoneilla lastataan sepeliä sepelivaunuihin seuraavissa liikennepaikoissa: Oulu (Tuira), 
Haukipudas, Ii, Simo, Kemi, Laurila, Tornio, Pello, Sieppijärvi, Tervola, Koivu, Muurola, 
Rovaniemi, Misi ja Hanhikoski. Sepeli puretaan vaunuista ratakuorma-autovetoisesti, minkä 
jälkeen raide tuetaan raiteentukemiskoneella ja harjataan sepelikoneella. Töitä tehdään 
viikkojen 27 - 32 aikana eri yksiköiden toimesta koko ilmoitetulla alueella. Tarkkoja 
päiväkohtaisia toimipaikkoja tai aikatauluja ei voida antaa.

Töitä tehdään kaikkina viikonpäivinä kellon ympäri.

Häiriintyviä kohteita ovat taloudet alle 200 m päästä raiteista. Näihin jaetaan tarvittaessa 
tiedote.

Toiminta aiheuttaa melutasoon 160 m etäisyydelle seuraavia vaikutuksia: Sepelinlastaus 60 
dB, tukemiskone 65 dB, sepelinharjauskone 70 dB ja pyöräkone 67 dB.

Sepelin lastauksessa pyritään lastaamaan ensimmäinen kauhallinen rauhallisesti melun 
välttämiseksi ja välttämään lastausta yöaikaan.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on tullut vireille 17.6.2022. Sitä on täydennetty 23.6.2022 ja 29.6.2022.

Lapin ELY-keskus ei ole katsonut tarpeelliseksi yleisesti ilmoittaa asian vireilläolosta, koska 
ilmoitettu toiminta on tilapäistä ja yksittäistä häiriintyvää kohdetta ajatellen lyhytaikaista, eikä 
olennaisesti vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin, ja koska sen katsotaan olevan tässä 
asiassa hallintolain 34 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen tarpeetonta.

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Oulun, Kemin ja Rovaniemen kaupunkien sekä Iin ja 
Simon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Meri-Lapin ympäristöpalveluilta, 
Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan ympäristöpalveluilta sekä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ilmoitti lausunnossaan, ettei sillä ole 
huomautettavaa ilmoituksesta.

Oulun seudun ympäristötoimi ei ilmoituksensa mukaan lausu meluilmoituksesta.



LAPELY/3688/2022  3 (8)

Simon kunnan lausunnossaan mukaan sillä ei ole tällä kertaa huomauttamista kyseisen työn 
suorittamiselle. Kunta esittää tiedotteen tekemistä esim. Lounais-Lappi -lehteen, jolla 
saataisiin tavoitettua asukkaat ja elinkeinojen toimijat. Kunta pyytää toimijaa siirtämään 
kyseisen lastauspaikan pois asemakaava-alueelta. Kohteeseen ei ole haettu kiviaineksen 
käsittelylle lupaa. Kohde sijaitsee keskellä Simon keskustaa, joten meluvaikutusta ei voi 
välttää. Kohteen meluhaitasta on valitettu kuntalaisten kautta. Kohde tulee myös siistiä 
muusta alueelle kertyneestä tavarasta.

Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan ympäristöpalvelut ei antanut 
varsinaista lausuntoa, mutta ilmoitti puhelimitse ilmoitusta vastaavasta Pellon 
liikennepaikkaan sijoittuneesta sepelinlastauksesta tehdyn aiemmin melua koskevia 
valituksia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole ilmoituksensa mukaan lausuttavaa asiassa.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Päätös

Lapin ELY-keskus on tarkastanut NRC Group Finland Oy:n tekemän ilmoituksen ja hyväksyy 
siinä ilmoitetun tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan. Toiminnassa tulee noudattaa 
ilmoituksessa esitettyjä toimintatapoja ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä:

1. Melua aiheuttavat työt voidaan toteuttaa esitettynä ajankohtana päätöksen antamisen 
jälkeen. Työt tulee toteuttaa ja ajoittaa siten, että niiden aiheuttamat haitat 
häiriintyvissä kohteissa ovat mahdollisimman vähäiset. Yksittäisten melulle altistuvien 
herkästi häiriintyvien kohteiden, kuten hoitolaitosten, kanssa tulee etukäteen sopia 
haittaa aiheuttavien työvaiheiden suorittamisesta ja haittojen lieventämisestä. 
Työskenneltäessä edellä mainittujen herkkien kohteiden alueilla ja asutusta lähinnä 
olevilla alueilla meluisimmat työvaiheet tulee ajoittaa asukkaille vähiten häiriötä 
aiheuttavaan ajankohtaan. Mikäli melua aiheuttavia töitä joudutaan tekemään 
yöaikaan (22:00 - 07:00), on häiriintyvien kohteiden asukkaita tiedotettava etukäteen 
talouksiin jaettavalla tiedotteella. Työt on saatettava loppuun 31.10.2022 mennessä.

2. Työn mahdollisesti aiheuttamasta tärinästä ei saa aiheutua vaurioita rakennuksille tai 
merkittävää häiriötä asukkaille. Rakentamisesta aiheutuva tärinä tulee 
asuinrakennuksissa pyrkiä pitämään aina VTT:n tiedotteen 2278 suositusarvojen 
alapuolella.

3. Ratatyöt on järjestettävä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 
ympäristölle. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään 
ja vesiin tulee estää (pohjaveden pilaamiskielto, YSL 17 §). Edellä mainittuja aineita ei 
saa säilyttää pohjavesialueella edes lyhytaikaisesti. Vahinkotilanteisiin tulee varautua 
ennakolta ja öljy- yms. vahingoista tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi 
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viipymättä ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaisen lisäksi asianomaisten kuntien tai 
kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä ELY-keskuksille.

4. Luokitelluilla pohjavesialueilla voidaan käyttää sellaisia kiviaineksia, jotka eivät 
vaaranna pohjaveden laatua. Kiviainesten ympäristökelpoisuus tulee olla selvillä 
ennen niiden käyttöä luokitelluilla pohjavesialueilla.

5. Ratatöiden tekijän tulee huolehtia siitä, että toiminnan jätehuolto järjestetään 
jätelainsäädännön edellyttämällä tavalla ja työkohteiden sijaintikuntien 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Työkohteet on siivottava toiminnan päätyttyä.

6. Sepelin käsittelystä aiheutuvaa pölyämistä tulee ennaltaehkäistä. Pölyämistä sekä 
pölyn leviämistä tulee tarkkailla töiden aikana. Mikäli pölyn leviämistä tapahtuu 
erityisen runsaasti ennaltaehkäisystä huolimatta, on työvaihe keskeytettävä siksi, 
kunnes pölyäminen saadaan hallintaan.

7. Mikäli rata-alueilla havaitaan maaperän pilaantumista, tulee asia saattaa radan 
pitäjälle tiedoksi. Tämän tulee selvittää pilaantuman laajuus ja puhdistamisen tarve ja 
tarvittaessa tehdä alueen ELY-keskukselle ilmoitus pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta.

8. Hankkeen laajuudesta johtuen toiminnasta ja sen aikataulusta tulee tiedottaa 
ilmoituksin paikallislehdissä ja alueen päälehdissä ennen toiminnan aloittamista. 
Tiedotteessa tulee kertoa tehtävistä töistä ja niiden aikatauluista sekä töiden 
suorittajan yhteystiedot. Vähintään yhden toiminnasta vastuussa olevan henkilön on 
oltava tavoitettavissa tiedotteessa ilmoitettujen yhteystietojen avulla koko toiminnan 
ajan. Tiedote on toimitettava tiedoksi myös toiminta-alueen kuntien 
ympäristöviranomaisille ja ELY-keskuksille.

9. Työhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja 
työn valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava 
kirjallisesti Lapin ELY-keskukseen (kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi) ennen melua 
aiheuttavien töiden aloittamista.

10. Ratatöiden valmistuttua toiminnanharjoittajan tulee laatia toiminnasta 
ympäristönsuojelun loppuraportti, joka toimitetaan Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon 
viimeistään kuukauden kuluttua ratatöiden päättymisestä. Raportista tulee käydä ilmi 
ainakin kohteen sijainti, päivittäiset työskentelyajat, poikkeustilanteet ja niihin liittyvät 
toimenpiteet sekä mahdolliset valitukset toimintaan liittyen.

Päätöksen perustelut

Lapin ELY-keskus katsoo, että toimittaessa ilmoituksen mukaisesti ja tämän päätöksen 
määräyksiä noudattaen ei ennalta arvioiden aiheudu kohtuuttomia haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. Ilmoittajan esittämiä meluntorjuntatoimia voidaan pitää riittävinä meluhaitan 
ehkäisemiseksi. Toiminta on tilapäistä ja lyhytaikaista. Ratatöiden ei katsota vaikuttavan 
merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin. Näin ollen ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen 
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kuuleminen ei ole tarpeen. Tiedottamiset tämän päätöksen määräysten mukaisina voidaan 
katsoa riittäviksi.

Työmaan läheisyydessä on kohteita, joille toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä voi 
aiheutua haittaa. Esimerkiksi sepelin lastauksesta voi aiheutua meluhaittaa, koska 
lastaukseen käytettyjen liikennepaikkojen läheisyydessä on häiriintyviä kohteita. Häiriötä 
aiheuttavat työvaiheet tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ajoittaa mahdollisimman 
vähän häiriötä aiheuttavaan ajankohtaan. Tiedottaminen vähentää häiriintyvissä kohteissa 
asuvien henkilöiden epätietoisuutta. (YSL 7 §) (Määräys 1)

Simon kunnan lausuntoon ELY-keskus toteaa käsityksenään, että toiminnan sijoittuminen 
Simon liikennepaikan osalta asemakaava-alueen kaavamerkinnällä "LR" varustetulle 
rautatiealueelle ei sinällään estä sepelin varastointia ja lastausta taikka muun tavaran 
varastointia, mikäli ne liittyvät rautatiehen. Mikäli toiminta ei kunnan näkemyksen mukaan 
täytä esimerkiksi eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 § tai jätelain 
(646/2011) 13 § ja 76 § mukaisia vaatimuksia, niin kunta voi ryhtyä asiassa tarpeelliseksi 
katsomiin toimenpiteisiin.

Työstä mahdollisesti aiheutuvan tärinän vaikutukset on pyrittävä minimoimaan. (YSL 7 §) 
(Määräys 2)

Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden, pääsy maaperään tai pohjavesiin on estettävä 
varautumalla vahinkotilanteisiin ennakolta. Työkoneiden polttoaineen tankkauspaikat on 
määrätty sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle, jottei polttoaineista aiheudu vaaraa 
tai haittaa pohjavesille. (YSL 6 §, 7 §, 17 §) (Määräykset 3 ja 4)

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa määräämään ilmoituksen johdosta annettavassa 
päätöksessä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien 
täyttämisestä. Ratatöiden suorittaja on vastuussa työkohteiden jätehuollosta. Sijaintikuntien 
jätehuoltomääräykset velvoittavat ja ohjaavat ratatöiden järjestäjää, miten työkohteilla 
syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava edelleen käsiteltäviksi. (YSL 122 §) (Määräys 5)

Pölyntorjuntaa koskevan määräyksen tarkoituksena on estää ympäristön pilaantuminen ja 
terveyshaittojen syntyminen. (YSL 7 §, 14 §) (Määräys 6)

Ympäristönsuojelulaissa säädetään pilaantuneen maaperän selvitysvelvollisuudesta ja 
puhdistamistarpeen arvioinnista. Jos on aihetta epäillä maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, puhdistamisesta vastuussa olevan on selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja 
puhdistamistarve. Selvitys on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle. (YSL 135 §) 
(Määräys 7)

Tiedottaminen töistä ja niiden aikataulusta etukäteen vähentää asukkaiden epätietoisuutta 
ja antaa tarvittaessa mahdollisuuden varautua mahdolliseen haittaan etukäteen. 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. (YSL 
6 §) (Määräys 8)
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Tieto toiminnan vastuuhenkilöstä sekä töiden aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja 
lopettamisesta on tarpeen valvonnan ja selvilläolovelvollisuuden kannalta. (YSL 6 §) 
(Määräys 9)

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista. Tässä tapauksessa toiminnanharjoittajaksi katsotaan 
ilmoituksen tekijä. Loppuraportin avulla voidaan arvioida ratatöiden ympäristövaikutuksia ja 
sitä, onko toiminnanharjoittaja ottanut huomioon tässä päätöksessä esitetyt määräykset ja 
tarvittaessa ryhtynyt toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi ja haittojen vähentämiseksi. 
(YSL 6 §) (Määräys 10)

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. 
Kuulutus ja päätös julkaistaan Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi > 
ELY-keskukset > Lappi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Ympäristö ja 
luonnonvarat. Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen 
kuntien verkkosivuilla.

Lisäksi päätös julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi > Alueellista ympäristötietoa > 
Lappi > Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 17, 118, 121, 122, 135, 190, 191 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Jätelaki (646/2011) 13, 76 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 
2022 (1259/2021)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 570 €.

Maksu määräytyy maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 (1259/2021) mukaisesti. Tilapäistä 
melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu enintään 
10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa on 570 €.

LASKUN LÄHETTÄMINEN

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä 
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Ilmoituksen tekijälle

Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Simon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan ympäristöpalvelut
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

HYVÄKSYNTÄ

Tämän asiakirjan valmisteluun on osallistunut ylitarkastaja Matti Prakkula. Asiakirjan on 
esitellyt yksikön päällikkö Juha Hämäläinen ja ratkaissut johtaja Timo Jokelainen. Asiakirja 
on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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LIITE

Valitusosoitus
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