
Eurajoen kunta Viranhaltijapäätös 
 
 
ympäristöinsinööri 07.07.2022 § 11/2022
 
 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien melua 
ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, LM-Suomiset Oy   
  
Selostus LM-Suomiset Oy on tehnyt 6.7.2022 Eurajoen kunnan 

ympäristönsuojeluun ympäristönsuojelulain 118 §:n 
mukaisen ilmoituksen koskien melua ja tärinää aiheuttavaa 
tilapäistä toimintaa. Ilmoitus koskee kiviaineksen 
murskaustoimintaa kiinteistöillä RN:o 51-409-2-863 ja 51-
409-2-864.  

 
 Tapahtumapaikka 
 Lapijoentie 18, Eurajoki, RN:o 51-409-2-863 ja 51-409-2-864 
 
 Toiminnan kesto 
 Toiminnan kesto 7.7.2022 - 30.9.2022. Toiminta-aika on 

arkisin ma – pe klo 6-18. Arvioitu murskauspäivien 
lukumäärä kokonaisuudessaan 14 pv. 

 
Ilmoitetut melupäästöt  
Melutaso 10 metrin päässä, dB(A) on 95 dB. Toiminnassa 
käytetään leukamurskainta, kaivinkonetta ja 
pyöräkuormaajaa.  
 
Melun leviäminen ja tiedotus  
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat teollisuuskiinteistöjä. 
Toiminta sijaitse teollisuusalueella. Melutaso lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa on arviolta 45 dB(A).  
Työstä tiedotetaan talokohtaisesti lähimpiä häiriintyviä 
kohteita. Tiedotteen jakelualue käsittää Tekniikkatien, 
Sorvitien ja Lapijoentien liitekartan mukaisesti.  
 
Melun ja tärinän torjunta 
Murskain on kaupunkiympäristöön suunniteltua kalustoa. 
Murskaimen syötinosa on kumivahvisteinen vähentäen täten 
syötöstä aiheutuvaa melua ympäristöön. Pölyämistä on 
estetty murskan kuljettimen koteloinnilla.  
 
Pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla. Urakoitsija pyrkii 
kaikin vallassaan olevin keinoin estämään murskauksesta 
aiheutuvaa haittaa työmaa-alueen ympäristöön. 

  
  
 
Päätös Hyväksyn LM-Suomiset Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n 

mukaisen ilmoituksen koskien murskaustoiminnasta 
aiheutuvaa melua ja tärinää. Toimintaa on harjoitettava 
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ilmoituksen mukaisesti ja siinä on noudatettava seuraavia 
lupamääräyksiä: 

 
1. Ilmoituksen mukaista melua aiheuttavaa toimintaa saa 

suorittaa arkisin ma-pe klo 6-18. Voimakasta melua 
aiheuttavat työt tulee pyrkiä suorittamaan arkisin ma-pe 
klo 7-18 välillä.  
 

2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan 
aiheuttamista melutasoista lähimmissä häiriintyvissä 
kohteissa. Toiminnasta vastaavan on tarvittaessa 
todennettava melutasot mittaamalla ja toimitettava 
mittaustulokset valvontaviranomaiselle.   

 
3. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta 

lähialueen asukkaille ja ympäristölle. Mikäli toiminnasta 
aiheutuu ennalta odottamatonta, kohtuutonta melu-, 
pölytai tärinähaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, 
voidaan toiminta-aikaa rajoittaa myöhemmin sovittavalla 
tavalla ellei haittaa kyetä muulla tavoin poistamaan.  

 
4. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava työn aikana 

riittävästä pölyntorjunnasta.  
 

5. Melun vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille ja muille 
kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä, on 
toimitettava ennen toiminnan aloittamista tiedote, jossa 
kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikataulusta sekä 
vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.  

 
6. Toiminnanharjoittajan on pidettävä toimintaa koskevaa 

päiväkirjaa, josta ilmenevät toiminnan ajankohdat ja 
toiminnan kesto sekä tiedot mahdollisista häiriötilanteista. 
Kirjanpito on tarvittaessa esitettävä 
valvontaviranomaiselle.  
 

 
Päätöksen perustelut  
Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaisesti ja 
noudatetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta 
ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.  
 
Päätöksen täytäntöönpano  
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  
 
Sovelletut oikeusohjeet  
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)  
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen  
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Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 250 €.  
Maksu perustuu Eurajoen kunnanvaltuuston 4.2.2020 
hyväksymään Eurajoen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.  
 
Muutoksenhaku  
Tähän päätökseen voi hakea YSL 190 §:n mukaisesti 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on 
tämän päätöksen liitteenä.  
 
Tiedoksi  
LM-Suomiset Oy  
Lounais-Suomen poliisilaitos 

 
 
 
 

Mari Salminen 
ympäristöinsinööri 

 
Tiedoksi Hakija 
 
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Eurajoen kunnan verkkosivuilla 7.7.2022. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Valitusosoitus Eurajoen kunnan ympäristöinsinöörin päätökseen 
 
Valitusviranomainen 
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta kirjallisella valituksella. 
 
Yhteystiedot: Vaasan hallinto-oikeus 
 Korsholmanpuistikko 43 
 PL 204  
 65101 Vaasa 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Valitusoikeus 
Valitusoikeus on asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka 
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja 
muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella 
ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
tai muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen 
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, 
tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) 
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
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itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
 
Valitusaika päättyy 15.8.2022. 
 
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, 
päätös johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätöksen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan 
tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
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. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmän liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä asiakirjat, joihin 
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Valtuutus 
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, 
jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa, 
ellei toisin määrätä.  
 
 
Tiedoksianto  
 
Tämä päätös on lähetetty 
☒ tiedoksi sähköpostilla mainituille 
☐ tiedoksi kirjeitse mainituille 
 
Tämä päätös on annettu 
☐ tiedoksi mainituille 
 
Päiväys 7.7.2022 
 
Tiedoksiantaja Mari Salminen  
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Eurajoen kunnan asianhallintajärjestelmässä 
 
Ratkaisija Mari Salminen 07.07.2022   


