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Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristö palvelualue 

ympäristönsuojelu 

Ympäristöpäällikön päätös 

28.7.2022 

2022-330-IPM 

 

 

Päätös Lujatalo Oy:n meluilmoituksesta, pintarappaus, Puuvillatehtaankatu 6, 

33210 Tampere 

 

Ilmoituksen tekijä 

Ilmoitusvelvollinen: Lujatalo Oy  

Ilmoitusvelvollisen osoite: Rautatienkatu 21 C, 33100 Tampere 

Y-tunnus: 0172688-2 

Yhteyshenkilö: Tero Oksanen, puh. 044 5852 572,  

sähköpostiosoite: tero.oksanen@luja.fi 

 

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen 

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 4.7.2022. Meluilmoitusta on täydennetty 

25.7.2022.  

 

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta 

Meluilmoitus koskee uudisrakennuksen pintarappaustöiden aloittamista klo 6 

osoitteessa Puuvillatehtaankatu 6, 33210 Tampere (kiinteistötunnus 837-101-6-

47). Tarve aikaisemmalle työn aloitukselle jo klo 6 on arkisin maanantaista perjan-

taihin enintään 20 päivänä 30.9.2022 asti. Mahdollisesti rappaustyöt valmistuvat 

jo aiemmin, mutta se riippuu sääolosuhteista.  
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Rappausta ei voi tehdä liian aurinkoisella ja helteisellä säällä, koska silloin rappaus 

kuivuu liian nopeasti ja halkeilee. Kun pintarappaus aloitetaan aikaisemmin aa-

mulla, pintarappaus ehtii sitoutua ennen lämpötilan nousua ja auringon paistetta. 

Sadepäivinä rappaustöitä ei tehdä ollenkaan. Työmaan urakoitsijana on Lujatalo 

Oy ja rappausurakoitsija on Lujabetoni Oy, jonka aliurakoitsijana ja rappauksen 

tekijänä on Narmapinnoitus Oy. Työmaa muodostuu 6 kerrostalosta, joiden raken-

taminen on jaettu kolmeen vaiheeseen. Vaiheessa 1 talot C, D ja E valmistuvat lo-

kakuun lopulla 2022. Kaikki maanrakennustyöt ja paalutukset on jo tehty. Raken-

nusluvat kaikkiin vaiheisiin on olemassa. Kohteen kaikki talot ovat jo pohjarapat-

tuja. 

 

Pintarappauslaasti levitetään korkeapaineruiskulla, mistä lähtee kovaäänistä suhi-

naa. Melutasoksi 10 metrin päässä työkohteesta on arvioitu 80 dB dB(A). Toimin-

nan vaikutukseksi lähimpien häiriintyvien kohteiden melutasoon on arvioitu 50 

dB(A). 

 

Lähimmät asuintalot ovat Puuvillatehtaankatu 7 ja 9 sekä Näsilinnankatu 1–5 ker-

rostalot, jotka saattavat altistua pintarappauksessa käytettävien paineilmaruisku-

jen ääniin. Finlaysonin kirkko sijaitsee noin 100 metrin päässä. Alle 300 metrin sä-

teellä työkohteesta ei ole tiedossa päiväkoteja tai muita melulle erityisen herkkiä 

toimijoita. 

 

Erityistä melua aiheuttavasta rappaustyöstä tiedotetaan Puuvillatehtaankatu 7 ja 

9 sekä Näsilinnankatu 1–5 taloja kuukausitiedotteessa. 
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Kuva 1. Rakentamisen 1 vaiheessa rapattavat talot merkitty sinisellä rajauksella. 

 

Asian käsittely 

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu 

eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti 

vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajan-

kohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöpäällikön ratkaisuun 

sisältyvät määräykset. 
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Ympäristöpäällikön päätös  

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu: 

 

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, muille mahdollisille herkille koh-

teille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on vä-

hintään viikkoa etukäteen toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen 

kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn ai-

kana. (YSL 122 §) 

 

2. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa pintarappausta saa tehdä 

30.9.2022 asti arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–18.00 vain tarvit-

taessa silloin kuin myöhempi aloittaminen ei sääolosuhteiden takia ole 

mahdollista.  

 

Poikkeuksena C-talon Näsilinnankatu 3:n puoleinen seinä, jonka rappaus-

töitä ei saa aloittaa ennen klo 7. (YSL 122 §) 

 

3. Työpäiviä, jolloin työt aloitetaan klo 6, saa olla enintään 20. Kyseisistä päi-

vistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito toimitettava ymparistonsuojelu@tam-

pere.fi 3.10.2022 mennessä. (YSL 122 §) 

 

4. Työmaan toiminnot on sijoitettava ja työt suoritettava ja ajoitettava niin, 

että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, pöly- tai muita haittoja 

altistuviin kohteisiin. (YSL 122 §) 

 

mailto:ymparistonsuojelu@tampere.fi
mailto:ymparistonsuojelu@tampere.fi
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5. Tarvittaessa ympäristöpäällikkö voi antaa lisämääräyksiä työn toteuttami-

seen tai meluntorjuntaan, mikäli rappaustyöstä aiheutuu ennakoitua 

enemmän meluhaittaa. (YSL 122 §) 

 

Päätöksen perustelut 

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen eh-

käisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toi-

minta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja 

yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole 

tarpeen. 

 

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille toimi-

joille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.  

 

Määräys 2. Työaikojen rajoittaminen on perusteltua lähiasukkaiden levon ja virkis-

tyksen turvaamiseksi. Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvol-

lista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Näsilinnankatu 3:n talon 

äänieristävyys on muita alueen asuintaloja heikompi, joten siihen kohdistuvaa me-

luhaittaa on syytä rajoittaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen 

kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

Määräys 3. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä. 

 

Määräys 4. Asuintalojen läheisyys edellyttää ympäristö- ja terveyshaittojen teho-

kasta ehkäisyä. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan ehkäistä 

melu-, pöly- ja tärinähaittoja. 
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Määräys 5. Koska työtä tehdään useana aamuna yöaikaan (klo 6–7), on välttämä-

töntä, että työn toteuttamiseen, aikatauluun, meluntorjuntaan tai vastaavaan voi-

daan antaa lisämääräyksiä, jos meluhaitta poikkeaa ennalta oletetusta. 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 

550 €. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.2.2019, 9, 17, 19 ja 20 §:t  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 21.6.2022, 62 §  

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 

valitusosoituksen mukaisesti. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Päätös tehdään 28.7.2022. 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 

29.7.2022. 

 

Kati Skippari 

Ympäristöpäällikkö  
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Päätöksestä tiedottaminen 

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen,  

Sähköposti: etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 8007352 

 

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere 

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi 

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste) 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 

pääasiasta. 

Valitusaika 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.  Tiedok-

sisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemi-

sesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksi-

antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituk-

sen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusaika päättyy 5.9.2022. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

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

 

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päi-

vänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää 

myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjel-

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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män on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-

järjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjal-

lisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on 

ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan 

muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla 

muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Vali-

tuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yh-

teystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä vies-

tinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 

asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tie-

dot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- selvitys valitusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-

ranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeus-

avustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimival-

lasta. 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oi-

keudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 

11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa 

maksua ei peritä. 

Pöytäkirja  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin 

ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, säh-

köpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen pal-

velupiste). 


