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IMATRAN KAUPUNKI 
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323 
sähköposti: ymparistotoimi@matra.fi  

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

 
 
Ympäristötarkastaja 21.11.2022   § 14/2022 
   00291103012022 
 
 

Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 
TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 

 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Mansikkakosken vanhan ratasillan 

hiekkapuhallustyöt 1.12.2022 - 30.9.2023, Imatra) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä MPV-Infrarakenne Oy 
 Neliökuja 9 
 04300 Tuusula 
 yhteyshenkilö: 
 Tambet Anso, p. 0400 902273 
 sp. tambet.anso@infrarakenne.fi  
  
Tapahtuma Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustöihin liittyviä 

hiekkapuhallustöitä joudutaan jatkamaan alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen kevääseen 2023 asti. Töitä tehdään arkisin 
klo 07.00 - 20.00 ja lauantaisin klo 08.00 - 20.00. Sillan teräspalkit 
hiekkapuhalletaan. Työalue on huputettu siten, ettei 
hiekkapuhallusjätettä joudu vesistöön. Rakennustyöt loppuvat 
viimeistään 30.9.2023. 

 
 Ilmoittajan mukaan hiekkapuhalluksen aiheuttama melutaso on 10 

metrin päässä 95 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat rakennuspaikasta noin 50 

metrin päässä Vuoksen länsipuolella osoitteissa Siitolanranta 3 ja 5. 
Muut lähimmät asuinalueet ovat Vuoksen länsipuolella noin 200 
metrin ja Vuoksen itäpuolella noin 400 metrin päässä. 

 
Meluntorjunta- Meluavien töiden rajaaminen arkisin klo 07.00 - 20.00 ja   
suunnitelma lauantaisin klo 08.00 - 20.00 väliseen aikaan. Lauantaisin ei ole 

tarkoitus tehdä hiekkapuhallustöitä, mutta kulloisenkin työvaiheen 
tilanteesta johtuen voi tulla tarve tehdä hiekkapuhallusta myös 
lauantaisin. 

  
 Melutilannetta seurataan tarvittaessa melumittauksilla. Töistä 

tiedotetaan etukäteen lähialueen asukkaita. 
  
Asukkaiden Aiemmasta meluilmoituksesta kuulutettiin ja se oli nähtävillä  
kuuleminen Imatran kaupungin ja Imatran seudun ympäristötoimen verkkosivuilla 

13. – 26.5.2022. Lisäksi siitä ilmoitettiin Uutisvuoksi-lehdessä 
15.5.2022. Tästä työn jatkamisilmoituksesta ei ole erikseen kuultu 
lähialueen asukkaita, koska työn toteutustapa ja sen 
ympäristövaikutukset pysyvät ennallaan. 

mailto:tambet.anso@infrarakenne.fi


 
Ilmoituksen tekijän Työn jatkamisilmoituksesta ei kuultu ilmoittajaa. 
kuuleminen  
   
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä: 
  
Määräykset 1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia hiekkapuhallustöitä saa 

tehdä ilmoitetussa paikassa 1.12.2022 - 30.9.2023 arkisin ma - pe 
klo 07.00 - 20.00 välisenä aikana. 

 
 Poikkeustapauksissa työvaiheen niin vaatiessa hiekkapuhallusta saa 

tehdä myös lauantaisin klo 08.00 - 20.00. Lauantaisin tehtävistä 
työjaksoista tulee ilmoittaa Imatran seudun ympäristötoimeen 
sähköpostilla (ymparistotoimi@imatra.fi) etukäteen vähintään 
vuorokautta ennen kutakin työpäivää. Ympäristötoimi voi tarvittaessa 
kieltää lauantaiksi suunnitellut erityisen häiritsevää melua 
aiheuttavat työt. 

 
  2. Työt tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 

vähän meluhaittaa ympäristölle. Mikäli kohtuutonta haittaa kuitenkin 
esiintyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin 
haitan vähentämiseksi esim. työaikoja rajoittamalla tai muilla keinoin. 

 
  3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata aistinvaraisesti ja 

tarvittaessa myös mittaamalla. 
 
  4. Työstä on tiedotettava lähialueen asukkaille etukäteen. 

Tiedotuksesta on käytävä ilmi mistä työstä on kyse, työn kesto, 
päivittäinen toiminta-aika sekä toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön 
yhteystiedot. 

 
 Kirjallinen tiedote työajan pidentymisestä tulee jakaa Vuoksen 

länsipuolella asuinkiinteistöille, jotka sijoittuvat alueelle Hauenkuja-
Kirkkokatu-Tuulikallionkatu-Kuusenkorvankatu, ja Vuoksen 
itäpuolella alueelle Sienestäjänkatu-Jauhosienenkuja. Lisäksi 
työajan pidentymisestä tulee tiedottaa paikallislehdessä. 

 
Päätöksen Ilmoitetulla tavalla ja annettuja määräyksiä noudattamalla 
perustelut hiekkapuhallustyöstä ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa 

kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaille. 
 
 Määräysten perustelut 
 
 Määräys 1. Lähialueen asutukselle aiheutuvan meluhaitan 

ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa hiekkapuhallustöiden toiminta-
aikoja. Vapaa-ajalle ja öiseen aikaan ajoittuva melu koetaan arki- ja 
päiväaikaista melua häiritsevämmäksi. 

 
 Määräys 2. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. Toiminnasta ei 

saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Tarvittaessa esim. toiminnan 
päivittäistä toiminta-aikaa supistamalla voidaan meluhaittaa 
kohtuullistaa.  

 
  Määräys 3. Meluhaitan arvioimiseksi tulee työn meluvaikutusta 

seurata. 
 

mailto:ymparistotoimi@imatra.fi


  Määräys 4. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 
häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
yhteyshenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 

 
Päätöksestä perittävä 
maksu Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 

ympäristöviranomaisen taksan mukainen maksu 275,00 euroa. 
 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 22.11.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 

Imatran kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
29.11.2022. 

 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet  
  
Allekirjoitus Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 

hyväksymisestä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
  
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä 
 
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta



 
  

     YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 
      VALITUSOSOITUS          VALITUSOSOITUS 

  
Ympäristötarkastaja  21.11.2022  § 14/2022   

 
Valitus- 
viranomainen 

 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava:   

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen  

PL 204 

65101 VAASA 

 

Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisen lain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 29.12.2022 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen verkkosivuilla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen 
päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 

 
Valituskirje ja sen 
liitteet  

 
 Valituskirjeessä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja 
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  

 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    

 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 

 

 

 
Asianosainen 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Luovutettu asianosaiselle 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 

 
Asianosainen 
 

   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 

  
 Muulla tavoin, miten      21.11.2022 sähköpostitse: tambet.anso@infrarakenne.fi ja 

                                                                                       hanna.turunen@infrarakenne.fi             

  

Liitetään päätökseen 
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IMATRAN KAUPUNKI 
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323 
sähköposti: ymparistotoimi@matra.fi  


VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 


 
 
Ympäristötarkastaja 21.11.2022   § 14/2022 
   00291103012022 
 
 


Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 
TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 


 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Mansikkakosken vanhan ratasillan 


hiekkapuhallustyöt 1.12.2022 - 30.9.2023, Imatra) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä MPV-Infrarakenne Oy 
 Neliökuja 9 
 04300 Tuusula 
 yhteyshenkilö: 
 Tambet Anso, p. 0400 902273 
 sp. tambet.anso@infrarakenne.fi  
  
Tapahtuma Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustöihin liittyviä 


hiekkapuhallustöitä joudutaan jatkamaan alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen kevääseen 2023 asti. Töitä tehdään arkisin 
klo 07.00 - 20.00 ja lauantaisin klo 08.00 - 20.00. Sillan teräspalkit 
hiekkapuhalletaan. Työalue on huputettu siten, ettei 
hiekkapuhallusjätettä joudu vesistöön. Rakennustyöt loppuvat 
viimeistään 30.9.2023. 


 
 Ilmoittajan mukaan hiekkapuhalluksen aiheuttama melutaso on 10 


metrin päässä 95 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat rakennuspaikasta noin 50 


metrin päässä Vuoksen länsipuolella osoitteissa Siitolanranta 3 ja 5. 
Muut lähimmät asuinalueet ovat Vuoksen länsipuolella noin 200 
metrin ja Vuoksen itäpuolella noin 400 metrin päässä. 


 
Meluntorjunta- Meluavien töiden rajaaminen arkisin klo 07.00 - 20.00 ja   
suunnitelma lauantaisin klo 08.00 - 20.00 väliseen aikaan. Lauantaisin ei ole 


tarkoitus tehdä hiekkapuhallustöitä, mutta kulloisenkin työvaiheen 
tilanteesta johtuen voi tulla tarve tehdä hiekkapuhallusta myös 
lauantaisin. 


  
 Melutilannetta seurataan tarvittaessa melumittauksilla. Töistä 


tiedotetaan etukäteen lähialueen asukkaita. 
  
Asukkaiden Aiemmasta meluilmoituksesta kuulutettiin ja se oli nähtävillä  
kuuleminen Imatran kaupungin ja Imatran seudun ympäristötoimen verkkosivuilla 


13. – 26.5.2022. Lisäksi siitä ilmoitettiin Uutisvuoksi-lehdessä 
15.5.2022. Tästä työn jatkamisilmoituksesta ei ole erikseen kuultu 
lähialueen asukkaita, koska työn toteutustapa ja sen 
ympäristövaikutukset pysyvät ennallaan. 
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Ilmoituksen tekijän Työn jatkamisilmoituksesta ei kuultu ilmoittajaa. 
kuuleminen  
   
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä: 
  
Määräykset 1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia hiekkapuhallustöitä saa 


tehdä ilmoitetussa paikassa 1.12.2022 - 30.9.2023 arkisin ma - pe 
klo 07.00 - 20.00 välisenä aikana. 


 
 Poikkeustapauksissa työvaiheen niin vaatiessa hiekkapuhallusta saa 


tehdä myös lauantaisin klo 08.00 - 20.00. Lauantaisin tehtävistä 
työjaksoista tulee ilmoittaa Imatran seudun ympäristötoimeen 
sähköpostilla (ymparistotoimi@imatra.fi) etukäteen vähintään 
vuorokautta ennen kutakin työpäivää. Ympäristötoimi voi tarvittaessa 
kieltää lauantaiksi suunnitellut erityisen häiritsevää melua 
aiheuttavat työt. 


 
  2. Työt tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 


vähän meluhaittaa ympäristölle. Mikäli kohtuutonta haittaa kuitenkin 
esiintyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin 
haitan vähentämiseksi esim. työaikoja rajoittamalla tai muilla keinoin. 


 
  3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata aistinvaraisesti ja 


tarvittaessa myös mittaamalla. 
 
  4. Työstä on tiedotettava lähialueen asukkaille etukäteen. 


Tiedotuksesta on käytävä ilmi mistä työstä on kyse, työn kesto, 
päivittäinen toiminta-aika sekä toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön 
yhteystiedot. 


 
 Kirjallinen tiedote työajan pidentymisestä tulee jakaa Vuoksen 


länsipuolella asuinkiinteistöille, jotka sijoittuvat alueelle Hauenkuja-
Kirkkokatu-Tuulikallionkatu-Kuusenkorvankatu, ja Vuoksen 
itäpuolella alueelle Sienestäjänkatu-Jauhosienenkuja. Lisäksi 
työajan pidentymisestä tulee tiedottaa paikallislehdessä. 


 
Päätöksen Ilmoitetulla tavalla ja annettuja määräyksiä noudattamalla 
perustelut hiekkapuhallustyöstä ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa 


kohtuutonta haittaa ympäristölle eikä lähialueen asukkaille. 
 
 Määräysten perustelut 
 
 Määräys 1. Lähialueen asutukselle aiheutuvan meluhaitan 


ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa hiekkapuhallustöiden toiminta-
aikoja. Vapaa-ajalle ja öiseen aikaan ajoittuva melu koetaan arki- ja 
päiväaikaista melua häiritsevämmäksi. 


 
 Määräys 2. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. Toiminnasta ei 


saa aiheutua kohtuutonta haittaa. Tarvittaessa esim. toiminnan 
päivittäistä toiminta-aikaa supistamalla voidaan meluhaittaa 
kohtuullistaa.  


 
  Määräys 3. Meluhaitan arvioimiseksi tulee työn meluvaikutusta 


seurata. 
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  Määräys 4. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 
häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
yhteyshenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 


 
Päätöksestä perittävä 
maksu Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 


ympäristöviranomaisen taksan mukainen maksu 275,00 euroa. 
 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 22.11.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 


Imatran kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
29.11.2022. 


 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet  
  
Allekirjoitus Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 


hyväksymisestä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
  
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä 
 
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta







 
  


     YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 
      VALITUSOSOITUS          VALITUSOSOITUS 


  
Ympäristötarkastaja  21.11.2022  § 14/2022   


 
Valitus- 
viranomainen 


 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 


Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava:   


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen  


PL 204 


65101 VAASA 


 


Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisen lain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 29.12.2022 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen verkkosivuilla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen 
päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 


 
Valituskirje ja sen 
liitteet  


 
 Valituskirjeessä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja 
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 


 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  


 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    


 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 


 


 


 
Asianosainen 
 
 


 
 
 
 
 


 
 Luovutettu asianosaiselle 


Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 


 
Asianosainen 
 


   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 


  
 Muulla tavoin, miten      21.11.2022 sähköpostitse: tambet.anso@infrarakenne.fi ja 


                                                                                       hanna.turunen@infrarakenne.fi             


  


Liitetään päätökseen 
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