
 

 
 
 
 
 
 

 PÄÄTÖS 
 
Dnro RBG/1641/11.03.01.00/2022 
Päätöspäivä 13.10.2022 
 

 
Asia:  Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä 

melua ja tärinää aiheuttavan toiminnan johdosta, Ralf Ajalin Oy  
 
 
PÄÄTÖS  Ralf Ajalin Oy:n tekemä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus 

tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta hyväksytään edellyttäen, 
että toiminta järjestetään ilmoitetulla tavalla ja noudattaen lisäksi seuraavia 
määräyksiä: 

 
1. Kaikissa toiminnoissa tulee pyrkiä minimoimaan melu-, tärinä- ja 

pölyhaitta työn vaikutusalueella.  
Jos ilmenee, että toiminta määräyksistä huolimatta on kohtuuttoman 
häiritsevä, määräyksiä voidaan muuttaa. 
 

2. Ponttausta ja ankkuriporausta saa suorittaa arkisin klo 8–18. Häiritsevää 
melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä raskas 
ajoneuvoliikenne ovat kiellettyjä yöaikaan kello 22–7. 

 
3. Melua aiheuttavasta toiminnasta tulee tiedottaa kirjallisesti melun 

vaikutuspiirissä oleville asukkaille asuntokohtaisesti sekä muille 
sellaiselle kohteille, joille toiminnasta saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, 
ainakin alueelle joka sijaitsee sataman ja Eteläisen ja Itäisen Rantakadun 
välillä.  

 
Tiedote on jaettava niin pitkään etukäteen kun on aikataulullisesti 
mahdollista (mielellään 5–7 päivää). Tiedotteessa on ilmoitettava tarkat 
päivämäärät ja kellonajat jolloin meluavat työvaiheet tehdään.  
Voi olla tarpeen jakaa useampi tiedote, sen mukaan kun aikataulut 
selkenevät. 
 
Tiedote on tehtävä sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedotteessa on 
ilmoitettava vähintään yhden kontaktihenkilön puhelinnumero ja 
mahdollinen sähköpostiosoite. 
 
Tiedote on myös lähetettävä ympäristötoimistolle nähtäväksi.  
 

4. Tiedotteeseen melun vaikutuspiirissä oleville on myös sisällytettävä 
seuraava teksti (suoraan kopioituna tai sisällöllisesti vastaava): 
 



Jos koette melun/toiminnan kohtuuttoman häiritsevänä, voitte, 
urakoitsijan lisäksi, myös olla yhteydessä kaupungin ympäristötoimistoon 
(puh. kaupungin vaihde: 019 289 2000, ympäristötoimiston kanslia: 
019 289 2367, tai s-postilla ymparisto@raasepori.fi). Ympäristötoimisto 
arvioi tilanteen, ja voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajaa 
korjaamaan tilannetta.  
 
Om ni upplever att bullret/verksamheten är oskäligt störande, kan ni, 
utöver den projektansvariga, också kontakta stadens miljöbyrå (tel. 
stadens växel: 019 289 2000, miljöbyråns kansli: 019 289 2367, eller per 
e-post till miljo@raseborg.fi). Miljöbyrån bedömer läget och kan vid behov 
ålägga verksamhetsidkaren att vidta åtgärder. 
 

5. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristötoimistolle 
kaikista toimintaan liittyvistä valituksista. 
 

6. Ulkona olevien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastojen on oltava 
aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on muutoin 
estettävä. Mahdollinen siirrettävä polttoainesäiliö tulee olla 
kaksoisvaippainen tai säiliö on sijoitettava suoja-altaaseen, jonka tilavuus 
on 110 % säiliön tilavuudesta. Jos suoja-allasta ei ole katettu tai se ei ole 
umpinainen, siihen kertyvät hulevedet on kerättävä hallitusti. 
Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse 
vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava 
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja 
säilyttämistä varten. 

 
Perustelut 

Ympäristötoimisto katsoo, että toiminta täyttää ympäristösuojelulain 
vaatimukset, kun edellä annettuja määräyksiä noudatetaan. 

  
Määräys 1. Toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen 
voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, 
se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. (YSL (527/2014) 7 §) 

Määräys 2. Työ ei saa kohtuuttomasti häiritä lähiasukkaita. 

Määräys 3. Tiedottaminen etukäteen suoraan lähimmille kiinteistöille on 
välttämätöntä tiedon välittämiseksi vaikutuspiirissä olevalle väestölle. 
Riittävän tarkka ja riittävän ajoissa tehty tiedottaminen antaa asianosaisille 
mahdollisuuden varautua mahdolliseen haittaan.  
 
Määräys 4. Ympäristötoimistolla on tuore kokemus siitä, että tavalliset 
kuntalaiset eivät välttämättä ymmärrä, miten heidän pitäisi menetellä jos 
melulupaa saanut toiminta kuitenkin on kohtuuttoman häiritsevä. Sen takia 
tiedotteeseen on sisällytettävä kuvaus siitä prosessista. 
 
Määräys 5. Valvonnan takia ympäristötoimisto on oltava tietoinen kaikista 
valituksista.  
 

mailto:ymparisto@raasepori.fi
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Määräys 6 on tarpeen maaperän ja vesistön suojelemiseen. Määräystä 
annettaessa on huomioitu Raaseporin ympäristönsuojelumääräysten 13 §. 
 
Määräykset 3–5: Ilmoittamalla tilanteista ympäristötoimistolle varmistetaan 
että määräyksiä noudatetaan, ja ympäristönsuojeluviranomainen pysyy myös 
tilanteen tasalla pitkän työn aikana. 

 
Asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnan ei katsota olennaisesti 
vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon tapahtuman 
kesto, tiedottaminen ja tässä päätöksessä annetut määräykset. 

 
 
Päätöksen voimassaolo 
 

Päätös astuu voimaan antopäivänä, ja on noudatettava mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta.  
 

Käsittelymaksu 
 
Raaseporin kaupungin (10.2.2021 hyväksymän, astunut voimaan 19.2.2021) 
taksan mukaan peritään käsittelymaksuna 500 €.  

 
 
Ilmoitusvelvollisen nimi ja osoite 
 

Ralf Ajalin Oy 
Korkeavuorenkatu 14 
10 300 Karjaa 
 
Kontaktihenkilö: Mikko Kanniainen  

 
ILMOITUKSEN SISÄLTÖ 
 

Aiheuttamispaikka 
 Södra Viken, Tammisaari (Södra Vikenin laiturirakenteiden korjaus-urakka) 
 

Melua aiheuttava toiminta  
 Pontitus ja ankkuriporaus.  
  

Toiminnan kesto 
 17.10.2022–30.6.2022, ma–pe klo 7–18. Pontteja on 558 kpl, tehollisessa 

työpäivässä tehdään keskimäärin 10–20 kpl, eli ponttausta yhteensä noin 50 
työpäivää. Ankkurointi lähtee 1kk perässä ja kestää saman verran eli n. 50–70 
työpäivää.  

 
Melupäästöt 

 Pontituskone, melutaso 10 metrin päässä 80 dB(A).  
 

Melun ja tärinän leviäminen 
Häiriintyvät kohteet ovat useita asuinkiinteistöjä 100 metrin säteellä. 



 
Melun ja tärinän torjunta ja seuranta 

 Tärinämittarit asennettu lähikiinteistöihin.   
 

Toiminnasta ilmoittaminen 
Melusta tiedotetaan talokohtaisesti. 

 
 
ASIAN KÄSITTELY 
  

Toiminnan ilmoitusvelvollisuus ja lupaviranomaisen toimivalta 
 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 § 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on delegoinut päätösvallan 
ympäristötarkastajille 12.2.2018, 176 §. 

 
Asian vireille tulo 

 
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on jätetty 
ympäristötoimistoon 20.9.2022. 

   
 Asian kuuluttaminen ja lausuntopyynnöt 
 

Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu Raaseporin kaupungin kotisivuilla 
22.9.–12.10.2022. Muistutuksia ei ole tullut. Lausuntoja ei ole pyydetty, koska 
se on katsottu olevan ilmeisen tarpeetonta. Raaseporin kaupungin tekninen 
keskus on ilmoittanut korjausurakasta lehdissä (21.9.2022 Västra Nyland, 
22.9.2022 Etelä Uusimaa). 

 
Päätöksen tiedoksianto 

 
 Päätös lähetetään sähköisesti hakijalle.  

  
 
Sovelletut lainkohdat 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 16, 17, 118, 120, 121, 122, 134, 
190, 191, 200 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 § 

 
Muutoksen hakeminen 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Käsittelystä 
hallinto-oikeudessa peritään maksu. 
 

Valitusoikeus 
 

Valitusoikeus on ilmoitusvelvollisella ja sillä jonka oikeutta tai etua asia 
koskee; 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; valtion 
valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla 
viranomaisella. 
Valitusosoitus on liitteenä. 
 
Viimeinen valituspäivä on 21.11.2022. 

 
 
 
   Raasepori 13.10.2022 
 

 
   Monica Österblad 
   Ympäristötarkastaja 
   puh 019 289 2368 
 
 
Liitteet 

1. Valitusosoitus 



 
VALITUSOSOITUS  

 

Valitusviranomainen Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallintovalituksella Vaasan 

hallinto-oikeudelta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen 

tiedoksisaannista.  

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen klo 16:15. 

 

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. 

 

Valitusoikeus Päätöksestä voi valittaa asianosainen, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 

asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 

olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka 

alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen 

sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

 

Valituksen sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan muutosta  

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 

• vaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan 

• valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajaa edustaa 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. 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 

 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta; 



• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

 

 

 

Valituksen toimittaminen 

 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.  

 käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

puhelin:  029 56 42780 (kirjaamo) 

faksi:  029 56 42760 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 260 euron 

oikeudenkäyntimaksu. Tietyissä tapauksissa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, 

esimerkiksi mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 

muutoksenhakijan eduksi. 

 

 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 

13.10.2022. 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


BESVÄRSANVISNING  

 

Besvärsmyndighet  Ändring i detta beslut får sökas genom förvaltningsbesvär hos Vasa 

förvaltningsdomstol.  

 

Besvärstid Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar räknat från delfåendet av 

beslutet. 

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista 

dag kl. 16:15. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något 

annat visas. Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på 

ankomstdagen. 

 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje 

dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.  

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att 

anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, 

midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen 

därefter. 

 

Besvärsrätt  Rätt att anföra besvär har den som är part, en registrerad förening eller stiftelse vars 

syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön 

och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun 

där verksamheten är placerad eller en annan kommun inom vars område 

verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, närings-, trafik- och miljöcentralen 

samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är 

placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, en 

annan myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet. 

 

Besvärsskriftens innehåll 

Besvär ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på 

skriftlig form. I besvärsskriften ska anges: 

 

• det beslut i vilket ändring söks 

• till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas 

• grunderna för yrkandena 

• vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv 

• ändringssökandes namn och kontaktuppgifter. Om talan förs av 

ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens 

kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är 

anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan 

dröjsmål. 

 
I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken 
handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om 
ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen 
välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången. 

 



Bilagor till besvärsskriften 

 

Till besvärsskriften skall fogas: 

• det överklagade beslutet med besvärsanvisning 

• de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om 

dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten 

• utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan 

utredning om när besvärstiden börjat löpa 

 

Tillställandet av besvärsskriften 

 

Besvärsskriften med bilagor ska sändas till Vasa förvaltningsdomstol.  

 

besöksadress:  Korsholmsesplanaden 43, 4. vån. 

postadress:  PB 204, 65101 Vasa 

telefon:  029 56 42780 (registratorskontoret) 

telefax:  029 56 42760 

e-post:  vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Besvär kan lämnas in även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på 

adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. 

 

Rättegångsavgift  För behandling av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol uppbärs av 

ändringssökanden en rättegångsavgift på 260 €. I vissa fall uppbärs ingen 

rättegångsavgift, till exempel då förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut 

till förmån för ändringssökanden.  

 

 

 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 13.10.2022. 

 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

