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ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melua aiheuttavaa tilapäistä toi-
mintaa koskevan ilmoituksen johdosta 

 
 
ILMOITUKSEN TEKIJÄ 
 
 Eltel Networks Oy 
 Pulkkilantie 77 
 86600 HAAPAVESI 
 
 
MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
 Voimajohtotyömaa Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan alueella.  

 
 
ILMOITUSVELVOLLISUUS JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN          
 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpi-
teestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, 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 toimialu-
eella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.  
 
Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on ilmoituksen johdosta annettava pää-
tös, jossa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien 
täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedot-
tamisesta asukkaille. 

 
 
TOIMINNAN KUVAUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 

Kyseessä on voimajohtotyömaa Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan alueella. Me-
lua aiheuttava työ on johtimien yhteenliittämiseksi tehtävä liitosräjähteiden käyttö.  
 
Johdinliitokset yhdistetään alumiiniholkilla, jonka ympärillä on räjähtävää tulilankaa. Liitos-
pommista ei lennä kappaleita ilmaan. Toiminnassa ei käytetä koneita, vain käsityökaluja.  
 
Voimajohdon rakennustyö on ilmoitettu toteutettavaksi 26.4.2021-16.6.2022 välisenä aikana. 
Rakennustyötä tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 07.00-18.00 välisenä aika-
na. Työtä ei tehdä lauantaisin eikä sunnuntaisin. Liitoksia ammutaan seuraavissa osoitteissa: 
26.4.-14.5.2021 Paloperäntie 21 Haapavesi, Kopistontie 450 Haapavesi 
7.6.-23.6.2021 Lahnasneva Siikalatva, Tyngäntie 601 Siikalatva 
9.8.-27.8.2021 Tyngäntie 601 Siikalatva, Ouluntie 2287 Siikalatva 
13.9.-30.9.2021 Kärsämäentie 580 Haapavesi, Maaseläntie 486 Karsikas 
25.10.-8.11.2021 Maaseläntie 486 Karsikas, Kokkolantie 109, Karsikas 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat asuintaloja, jotka sijaitsevat yli 500 metrin etäisyydellä lii-
tospaikoista. Näille asuinrakennuksille lähetetään ilmoitukset ennen räjäytystöitä. Pääsääntöi-
sesti räjäytyspaikat sijaitsevat syrjäisillä alueilla kaukana asutuksesta. Työntekijät varmistavat, 
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ettei räjäytettävän liitoksen lähelle pääse ulkopuolisia ihmisiä. Ennen räjäytystä annetaan va-
roitussignaali. 
 
Melutasoksi 10 metrin päässä on arvioitu 90 dB(A). Toiminnan vaikutus lähimpien häiriintyvien 
kohteiden melutasoon on 30 dB(A). 
 
Työstä tehdään räjäytyssuunnitelma, joka toimitetaan poliisille. Ennen työhön ryhtymistä hätä-
keskukselle ilmoitetaan päivittäisten liitosten määrä, että hätäkeskus osaa valmistautua mah-
dollisiin ilmoituksiin. 
 

 
ASIAN KÄSITTELY 
 

Ilmoituksen vireilletulo 
 

Meluilmoitus on tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 
(ELY-keskus) 22.4.2021.  
 

 Lausunnot ja ilmoituksesta tiedottaminen  
 
Ilmoituksesta on kuulutettu Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan sekä Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen sähköisillä ilmoitustauluilla 27.4.-19.5.2021 välisen ajan. Ilmoi-
tuksesta on pyydetty lausunto Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisilta. 
 
Lausuntoja ei ole annettu.  
 

 
RATKAISU 
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä ilmoitetun tila-
päistä melua aiheuttavan rakennustyön seuraavin ehdoin: 

 
1. Rakennustyö voidaan toteuttaa ilmoituksessa esitettynä ajankohtana. Liitosräjäytyksiä saa 

tehdä asutuksen läheisyydessä vain arkisin maanantaista perjantaihin kello 07.00-18.00 
välisenä aikana.  
 
Melun leviämistä työmaan ympäristöön on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan me-
luestein ja toiminnallisin keinoin, kuten käyttämällä painopeitteitä, hiljaisimpia mahdollisia 
työtapoja sekä meluisten työvaiheiden ajoittamisella. 
 

2. Työmaan lähietäisyydellä sijaitsevat rakennukset tms. rakenteet on huomioitava ja tarvit-
taessa asennettava tärinämittaus työn suorituksen ajaksi. 

 
3. Työtä koskeva tiedote on jaettava ennen työn aloittamista kaikkiin niihin kiinteistöihin, jot-

ka sijaitsevat alle 1,5 kilometrin etäisyydellä työkohteesta. Asuinrakennuksissa tiedote pi-
tää jakaa vähintään jokaiseen porraskäytävään, mutta mieluiten jokaiseen asuinhuoneis-
toon. Tiedotteesta on käytävä ilmi räjäytystyön kokonaiskesto, räjäytystöiden ajoittuminen, 
päivittäiset työajat ja ilmoituksen tekijän, myös ympäristöasioista vastaavan henkilön, yh-
teystiedot ja puhelinnumerot. 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. 
Rakennustyöstä tulee tiedottaa alueen asukkaille huolellisesti niin, että työmaan läheisyy-
dessä asuvat asukkaat tietävät varmasti työmaalla tehtävistä räjäytyksistä. Työmaasta tu-
lee tiedottaa ilmoituksin paikallislehdissä ja mahdollisuuksien mukaan alueen päälehdissä 
ennen tapahtuman ajankohtaa.  
 

4. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava viipymättä toiminta-alueen kuntien ympäristöviran-
omaisille. Töiden lopettamisesta on ilmoitettava em. viranomaisille viikon kuluessa töiden 
päättymisestä. 
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5. Rakennustyö on tehtävä siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Laitteet on 

varustettava tarkoituksenmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytös-
sä, kun työtä tehdään. 
 
Työmaaliikenteen ajoväylät ja katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaal-
ta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuor-
mia työmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja. 

 
6. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin tulee es-

tää. Ilmoituksen tekijän on varauduttava estämään ympäristölle haitallisten aineiden le-

viäminen vuotoina ympäristöön mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Mahdollisiin vahin-

kotapauksiin tulee varautua ennakkoon riittävällä öljyntorjuntakalustolla, kuten imeytysma-

teriaalilla. Vahinkotapauksista on ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaisille sekä Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselle. Vahinkotapausten yhteydessä saastunut maa-alue tulee 

puhdistaa välittömästi. Öljyvahinkojen torjunnassa tarvittava osaaminen on varmistettava.  

Pohjavesialueella toimittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden ja maaperän 

suojeluun. Kaikki pohjaveden ja maaperän pilaantumista mahdollisesti aiheuttavat toimin-

not on tehtävä siten, ettei pilaantumisen vaaraa ole.  

Polttonesteiden tankkaus- ja täyttöpaikat on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse 

vahinkotilanteissakaan maa- ja kallioperään, pinta- tai pohjavesiin tai jätevesiviemäriin. 

Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen ke-

räämistä ja säilyttämistä varten. 

Jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet on lajiteltava omiin tiiviisiin asianmukaisesti merkittyihin 
astioihinsa ja toimitettava ympäristöluvan omaavalle yritykselle jatkokäsittelyyn. 
 

7. Rakennustyön aikainen jätehuolto tulee järjestää jätelainsäädännön ja kuntien jätehuol-
tomääräysten edellyttämällä tavalla. Rakennustoiminnan piiriin kuuluvat alueet tulee siistiä 
jätteistä välittömästi työn jälkeen. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumista. 

 
8. Mahdolliset poikkeustilanteet ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä rakennustyön johdosta tu-

levat valitukset melusta tai muista ympäristövaikutuksista tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselle ja toiminta-alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. 

 
 
RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ilmoituksessa esitetyn mukaisesti toimittaessa 
ja edellä annettuja määräyksiä noudattaen voimajohdon rakennustyö täyttää ympäristönsuo-
jelulain mukaiset vaatimukset. Ilmoitettu toiminta on tilapäistä, eikä se todennäköisesti vaiku-
ta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin.    
 
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimin-
tansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille 
sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 
 
Tarvittaessa toiminta voidaan rajoittaa tiettyyn aikaan työmaan läheisyydessä asuvien riittä-
vän lepo- ja virkistysajan turvaamiseksi. 
 
Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukä-
teen tiedotettava melun ja tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille sekä muille sellaisille ta-
hoille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedote on toimitettava 1,5 kilometrin etäi-
syydellä tai lähempänä työmaasta oleville kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, 
koska lähtömelutaso on korkea. Tiedottamalla voidaan vähentää työstä naapureille ja erityi-
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sen herkille kohteille aiheutuvaa haittaa tai häiriötä. Tieto toiminnan aloittamisesta, olennai-
sesta muuttamisesta ja lopettamisesta on tarpeen valvonnan kannalta. 
 
Mahdollisten onnettomuustilanteiden yhteydessä syntyvien ympäristön pilaantumista aiheut-
tavien vahinkojen torjuntaan on varauduttava. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristönsuojelu-
lain 17 §:n mukaan pohjaveden pilaantumista. Maaperän tai pohjaveden pilaantumista ai-
heuttaviin vahinkoihin on varauduttava muun muassa käyttämällä tankkausalueilla koneiden 
alla suojia mahdollisten öljy- tai vastaavien vuotojen varalta. 
 
Toiminnanharjoittajan on minimoitava luonnolle aiheutuvat vahingot ja järjestää jätehuolto 
asianmukaisesti. Jätelain 73 §:n mukaan roskaantuneen alueen siivoamisvelvollinen on toi-
minnan järjestäjä alueella, joka on roskaantunut toiminnan johdosta. 
 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 14 §, 16 §, 17 §, 20 §, 118 §, 122 §, 190 § ja 191 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014, muutos 86/2015) 24 § ja 26 §  
Jätelaki (646/2011) 1 §, 8 §, 13 § ja 15 § 

 
 
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 
 

Päätös 
Eltel Networks Oy 
 
Tiedoksi 
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo 
Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla ympäristö-
suojelulain 122 §:n mukaisessa järjestyksessä Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan 
sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sähköisillä ilmoitustau-
luilla.  

 
 
MAKSU JA SEN PERUSTELU 
 

Maksu 570 euroa ei arvonlisäverollista myyntiä 
 

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksulli-
sista suoritteista vuonna 2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (1272/2020) maksutaulukon 
mukaan. Maksutaulukon mukaan maksu tilapäistä melua tai tärinää aiheutuvasta toiminnasta 
tehtävän ilmoituksen käsittelystä enintään kymmenen tuntia valmisteluaikaa vaativissa pie-
nehköissä ilmoitusasioissa on kiinteä taulukkohinta, joka on 570 euroa.  
 
 
Sovelletut oikeusohjeet  

 
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen 
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 annettu valtio-
neuvoston asetus (1272/2020) 
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MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella asianosainen, rekisteröity yhdistys 
tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinym-
päristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö-
vaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäris-
tövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaiku-
tusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomai-
nen. 
 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
ASIAN RATKAISEMINEN 

 
Päätöksen on ratkaissut yksikön päällikkö Juhani Kaakinen ja esitellyt ylitarkastaja Heli Törttö 
(p. 0295 038429, joka antaa asiassa lisätietoja. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asia-
kirjan lopussa.  
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