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1. YLEISET TIEDOT  
 

1.1 Luvitettava toiminta  
Pieksämäen kaupunki hakee Nokkalan alueelle (liite 1, sijaintikartta) toistaiseksi voimassa olevaa 

ympäristölupaa jätteiden hyödyntämiseen meluvallien rakentamisessa. Lupaa haetaan, sillä 

meluvalleissa on tarkoitus käyttää betonimursketta, jonka käyttö meluvalleissa on luvanvaraista. 

Hankesuunnitelman taustalla on Pieksämäen meluntorjunnan toimenpideohjelma 2016–2030. 

Hankkeen tavoitteena on alentaa ympäristön melutasoa, vähentää altistumista melulle ja lisätä 

asukasviihtyvyyttä valtioneuvoston melutason ohjearvoista 993/1992 mukaisesti. Meluvalliin käytetään 

kaupungin rakennushankkeista syntyviä puhtaita ja lievästi pilaantuneita maa-aineksia sekä betoni- ja 

tiilimursketta. Kierrätysmateriaalien käytöllä vähennetään neitseellisten maa-ainesten käyttöä 

rakennushankkeessa elinkaariajattelun mukaisesti.  

1.2 Luvan hakijan tiedot 
Pieksämäen kaupunki                                                                                                                                                
PL 125                                                                                                                                                                      
76101 Pieksämäki                                                                                                                                                       
Y-tunnus 2048903–4 

Toiminnan yhteyshenkilö:                                                                                                                                    

Mika Markkanen                                                                                                                                      

0407041150                                                                                                                    

mika.markkanen@pieksamaki.fi                                                                                                                             

PL 125                                                                                                                                                                      

76101 Pieksämäki                                                                                                                                             

1.3 Voimassa olevat ympäristölupapäätökset 
Alueella ei ole voimassa ympäristölupaa 

1.4 Kiinteistöomistus, rajanaapurit ja muut asianosaiset 
Toiminnot sijoittuvat Pieksämäen kaupungin omistamille kiinteistölle Nokkalassa (.593–402–59–2). 

Ympäristölupa-alueen rajanaapurikiinteistöt sekä muut kiinteistöt yhteystietoineen, joihin toiminnalla 

voi olla vaikutuksia, on toimitettu aiemmin. 

 

2. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
 

2.1 Sijainti  
Suunnitellun meluvallin sijainti on Pieksämäen kaupungin taajamassa Nokkalan asuin alueen 

välittömässä läheisyydessä. Nokkalan meluvalli rakennetaan rautatien eteläpuolelle Nokkalan 

asuinalueen pohjoispuolelle. Valli rakennetaan osittain Kiviahontien päälle (liite 1 ja 2). 

mailto:mika.markkanen@pieksamaki.fi
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Nokkalan alueelle on aiemmin aloitettu toisen meluntorjuntavallin rakentaminen suojaamaan asutusta 

valtatie 23 aiheuttamalta melulta. Meluvallin rakentaminen on aloitettu 2018 ja sen on tarkoitus 

valmistua 31.12.2023 mennessä. 

2.2 Kaavoitustilanne 
Nokkalan meluvallin suunnitelma-alue sijoittuu asemakaava-alueelle. Lisäksi voimassa olevan 

maakuntakaavan suunnittelumääräykset ohjaavat taajamatoimintojen kehitystä. Pieksämäki sijoittuu 

Etelä-Savon maakuntaliiton alueelle. Etelä-Savossa on maakuntavaltuuston 29.5.2009 hyväksymä Etelä-

Savon maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 4.10.2010. Etelä-Savon maakuntakaavassa 

2010, meluvalli sijaitsee taajamatoimintojen alueella. Maakuntakaavassa esitetyt suunnittelumääräykset 

huomioidaan meluvallisuunnitelmaa laatiessa. 

 
Kuva 1. Etelä-Savon maakuntakaava 2010. 

Nokkalan alue on vuonna 2016 hyväksytyn Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strategisessa 

osayleiskaavassa asuinvaltaisena alueena. Alueen toiminnot säilyvät strategisen kaavan tavoitejaksolla 

pääpiirteiltään nykyisellään eikä sen kehitykseen kohdistu erityisiä intressejä tai muutospaineita. 
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Kuva 2. Ote keskusta-alueen strategisesta osayleiskaavasta. 

 

Nokkalan meluvalli on merkitty suojaviheralueeksi, johon tulee rakentaa melueste (EV-1). 

 
Kuva 3. Nokkalan asemakaava, EV-1. 

2.3 Pohjavesi 
Löytynlammen vedenottoon soveltuva II-luokan pohjavesialue sijaitsee suunnittelualueen 

luoteispuolella. Suunnittelualueen ulkopuolella lännessä on Naarajärven tärkeä I-luokan pohjavesialue. 

Melunhallintaan suunnitelluilla parannustoimilla ei ole vaikutuksia pohjavesialueisiin. Vallirakenteen 

pohjalta pidetään vähintään 1 metri etäisyys pohjaveden yläpintaan. Nokkalassa tehtyjen 

lämpövesikaivojen porausraporttien mukaan Ohrakuja 1 -kiinteistöllä pohjaveden korkeus on 1,8 m 
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nykyisestä maanpinnasta ja kallion pintaan 17,8 m. Vastaavasti kiinteistöllä Korsikuja 10 pohjaveden 

pinta on 2 m maan pinnasta. 

2.4 Kallio-, maaperä ja topografia 
Nokkalan alueen maasto jakautuu kahteen eri maaperätyyppiin. Alueen itäpuolella on 

moreenimuodostuma hiekkamoreenimaata (MrM) ja länsipuolella alkaa vanha vesijättömaa. Ennen 

vallin rakentamista alueen maaperän kantavuus ja perustamisolosuhteet tutkitaan ja laaditaan 

perustamistapalausunto kestäviä meluvallirakenteita varten. 

2.5 Luonnonolosuhteet ja suojellut kohteet 
Hanketta varten alueelta ei ole tehty selvityksiä kasvillisuudesta eikä eläimistöstä. Strategisen 

osayleiskaavatyön yhteydessä (v. 2013) alueelta ei ole löydetty arvokkaita luontokohteita tai uhanalaisia 

kasvi- tai eläinlajeja. Nokkalasta luoteeseen, lähimmillään noin 1,3 km etäisyydellä, sijaitsee Juurikkasuo 

- Vehka- ja Uuhilampi (FI0500006) niminen Natura-alue. Vehka- ja Uuhilampi kuuluvat valtakunnalliseen 

lintuvesiensuojeluohjelmaan.  

Nokkalan alueella ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. 

2.6 Maisema- ja kulttuuriperintö 
Alueella ei ole erityistä maisemallista tai kulttuuriperinnöllistä arvoa. 

3. TOIMINTA 
 

3.1 Toiminnan kuvaus 
Pieksämäen kaupunki rakentaa meluvallin Nokkalan alueelle (liite 1 ja 2). Meluvalli rakennetaan lievästi 

pilaantuneista sekä pilaantumattomista maa-aineksista, betoni- ja tiilimurskeesta, joita syntyy kaupungin 

alueella tehtävistä purku- ja maanrakennustöistä. Hyödynnettävän betoni-tiilimurskeen sisältämien 

haitta-aineiden enimmäisraja-arvoiksi esitetään ns. MARA-asetuksen (eräiden jätteiden hyödyntäminen 

maarakentamisessa; VNA 843/2017) peitetylle rakenteelle esitettyjä raja-arvoja. Hyödynnettävän lievästi 

pilaantuneen maa-aineksen sisältämien haitta-aineiden enimmäisraja-arvoiksi esitetään ns. PIMA-

asetuksen (VNA 214/2007) alemman ohjearvon alittavia arvoja. 

Nokkalaan suunnitellun meluvallin pituus on noin 300 metriä, harjan leveys on <5 metriä ja korkeus 

rautatien tasosta on +2 metriä. Vallin kokonaistilavuus on noin 26 136 m3rtr. Meluvalliin sijoitettavan 

lievästi pilaantuneen maa-aineksen sekä betoni- ja tiilimurskeen enimmäismäärä on noin 34 000 tonnia. 

Asemapiirrokset, rakennekuva sekä poikki- ja pituusleikkaukset ovat nähtävissä liitteissä 2, 3 ja 4A+B. 

Ennen töiden aloittamista tulee suunnittelualueella pitää katselmus kaadettavien ja suojattavien puiden 

merkitsemisestä. Suunnittelualueen ulkopuolista puustoa ei saa vahingoitta ja puusto tulee suojata 

tarpeen vaatiessa esimerkiksi rungon ympärille asennettavalla lautaverhoilulla. Katselmuksessa tulee 

kartoittaa johtojen ja kaapelien sijainnit kaapelien omistajien kanssa. Tarvittavat kaapelit ja johdot tulee 

suojata. 

Suunniteltujen meluvallien rakenteiden alta poistetaan kaikki puusto, kasvillisuus ja mahdolliset puun 

juuret. Kasvillisuuden poiston jälkeen pinta tasataan työmaatietä ja täyttötyötä varten. Täyttö aloitetaan 

puhtailla maa-aineksilla liitteen 4B mukaiseen korkeuteen asti, jonka jälkeen pohjalle ja reunoille 

asennetaan suodatinkangas betoni- ja tiilimurskekerrosta varten. Vallin ollessa auki varastokasojen 

massoista voi lähteä haitta-aineita sadevesien seurauksena ojiin ja sitä kautta vesistöön. Tämän takia 

betoni- ja tiilimurskeen välivarastointi rakennuskohteella tulee pitää mahdollisimman lyhyenä ja 
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välivarastot tulee suojata vettä läpäisemättömällä suojapeitteellä. Kohteelle toimitettava betoni- ja 

tiilimurske tulee pyrkiä hyödyntämään suoraan rakenteisiin ja peittää 300 mm suojamaakerroksella 

välittömästi tiivistyksen jälkeen. Täyttö tiivistetään enintään 0,5 metrin kerroksin käyttäen kuljetus- ja 

levityskalustoa. Täyttötyö toteutetaan vaiheittain siten, että mahdollisimman suuri osa läjitettävästä 

alueesta on lopullisessa korkeudessa. Täyttö aloitetaan Kiviahontien länsipäästä ja etenee vaiheittain 

itään Nokkalantietä kohti. 

Rakenteet toteutetaan siten, että osa murskeelle ja lievästi pilaantuneille maa-aineksille varatusta 

tilavuudesta voidaan korvata rakentamisessa syntyvillä puhtailla ylijäämämaa-aineksilla. Betoni-

/tiilimurskeen ja lievästi pilaantuneiden maa-ainesten käyttöä lukuun ottamatta toiminta on 

tavanomaista maarakentamista. Rakenteessa hyödynnettävä (mahdollisesti haitta-aineita sisältävä) 

materiaali on peräisin rakennusten ja rakenteiden purkutöistä, mm. Pieksämäen kaupungin 

purkukohteista sekä Kukonsuon hyötyjätteen kierrätysalueelta ja sitä toimitetaan meluvallialueelle sitä 

mukaa, kun sopivaa materiaalia syntyy. Betoni- ja tiilimurskeesta erotellaan purkukohteessa raudat ja 

muut materiaalit. Vallialueen työmaatiessä käytettävä materiaali murskataan alle 150 mm palakokoon. 

Muutoin hyödynnettävän murskeen maksimipalakoko on noin 90 mm. Murskaukset toteutetaan 

lähtökohtaisesti purkukohteissa. Tarvittaessa materiaalia voidaan pulveroida työmaalla em. palakokojen 

saavuttamiseksi. Materiaalin ympäristökelpoisuus tutkitaan purkukohteittain ennen sijoittamista 

rakenteeseen. Kierrätysmateriaalit peitetään sitä mukaan, kun sitä tehdään. Kohteessa varastoidaan 

hetkellisesti mainittuja materiaaleja. 

Meluvallin rakentamiseen liittyvä betoni- ja tiilijätteen tuonti, mahdollinen pulverointi sekä kaivinkone- 

ym. työskentely toteutetaan maanantaista perjantaihin (pois lukien arkipyhät) klo 7.00–22.00 välisenä 

aikana. Jos toiminnassa joudutaan erityisestä syystä poikkeamaan edellä mainituista toiminta-ajoista, 

tehdään siitä etukäteen ilmoitus valvovalle viranomaiselle. 

Läjitystoiminnan loputtua rakennusalue siivotaan kaikesta ylimääräisestä aineksesta ja meluvallin pinta 

tasataan. Vallit luiskataan 1:2 ja pinnalle levitetään vähintään 200 mm ruokamultakerros. Vallirakenne 

maisemoidaan nurmettamalla. 

3.1.1 Näytteenotto 
Tuotavista jätteistä vaaditaan tarvittavat PIMA- tai MARA-asetuksen mukaiset näytteet ennen 

loppusijoitusta meluvalleihin. 

3.2 Toiminta-ajat ja toiminnan aloitus 
Rakentaminen toteutetaan päiväaikaan klo 7–22. Toiminta aloitetaan heti luvan tultua voimaan. 

Rakennushankkeen on arvioitu kestävän neljästä kuuteen vuotta riippuen materiaalien saatavuudesta. 

3.3 Liikenne ja liikennejärjestelyt 
Työmaa- ja täyttöliikenne ohjataan Nokkalantieltä Kiviahontielle. Ajoneuvoja ei pysäköidä Nokkalantien 

tiealueelle ja rakentaminen toteutetaan tien reunojen ulkopuolelta, joten erillisiä liikennejärjestelyjä ei 

tarvita. Työmaa-alue rajataan tarvittavilta osin aidoilla ja merkitään asianmukaisin työmaakyltein ja 

liikennemerkein. Melusuojausten rakentamisella ei ole vaikutusta liikenteelle. Työn aikana ei tarvitse 

tehdä kaistajärjestelyjä tai -sulkemista. 

 

4. VEDEN JA ENERGIAN KÄYTTÖ 
 



Nokkalan meluvallin ympäristölupahakemus 

8 
 

4.1 Vedenhankinta ja viemäröinti  

4.1.1 Veden hankinta 
Mikäli pölyntorjunnassa tarvitaan kasteluvettä, otetaan sitä siirrettävästä vesisäiliöstä. Viemäröintiä ei 

järjestetä.  

4.1.2 Hulevesien johtaminen 
Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan osittain meluvallin alle jäävän Kiviahontien reunaojiin. 

Reunaojia täydennetään vallirakenteen eteläpuolelle suunnitelman liitteiden 2 ja 4B mukaisesti. Täytön 

yhteydessä on huomioitava, ettei rakennusalueelle muodostu vettä kerääviä painaumia. Betoni- ja 

tiilimurskekerroksen pohjan taso tulee olla ojarakenteiden tasoa korkeammalla. Suodatinkangas ei estä 

sulamis- ja ojavesien liikkumista vallissa, jos rakenne on liian alhaalla ojavesiin nähden. Kuivatuksessa 

pyritään hyödyntämään olemassa olevia avo-ojia sekä valumasuuntia.  

4.2 Energian käyttö 
Toiminnassa käytettävä energia koostuu työkoneiden polttoaineesta. Energian käyttö on kyseisen 

kaltaiselle toiminnalle tavanomaista. Energian käyttöä vähennetään välttämällä työkoneiden 

tarpeetonta käyttöä. 

 

5. PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN 
 

5.1 Melu ja tärinä 
Toiminnasta aiheutuva melu  

Rakennustyön aikainen melu aiheutuu toimintaan liittyvästä kuljetuskalustosta sekä meluvallien 

rakentamiseen tarvittavien työkoneiden äänistä. Rakennusmateriaalien kuljetusliikenteen määrien 

arvioidaan olevan melun aiheuttajana ympäröivän alueen liikenteeseen nähden vähäiset. 

Toiminnan vaikutus melutasoon 

Pieksämäen kaupunki on laatinut meluntorjunnan toimenpideohjelman vuosille 2016–2030. 

Meluntorjuntaohjelmaa varten laaditut melutasoaineistot osoittavat Nokkalan meluvallin 

tarpeellisuuden.  

Toiminnasta ei synny merkittäviä tärinävaikutuksia. Ajoittaista tärinää syntyy täyttöaineksen 

kippaamisessa. 

5.2 Päästöt ilmaan 
Toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan jäävät vähäisiksi. Päästöjä ilmaan aiheutuu kuljetusreittien 

pölyämisestä, kuormien purkamisesta ja lastaamisesta sekä kuorma-autojen ja työkoneiden 

pakokaasupäästöistä. Myös betonin ja tiilen murskaamisesta voi aiheutua pölyämistä. Pölyämistä 

vähennetään tarvittaessa kastelemalla pölyäviä materiaalikasoja. Työkoneet pidetään kunnossa ja niiden 

turhaa käyttöä vältetään päästöjen minimoimiseksi.  

Alueen toimintaan liittyen ei tehdä säännöllistä pölypäästöjen tarkkailua.  

5.3 Päästöt vesistöön 
Käytettävistä massoista saattaa sateiden ja lumien sulamisen aikaan liueta haitta-aineita vesistöön ennen 

rakenteiden valmistumista. 
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Pintavesien ohjauksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevia avo-ojia sekä valumasuuntia. 

Rakenteiden pohjalle asennetaan suodatinkangas N3 ja vallirakenteet peitetään vähintään 500 mm 

suojakerroksella puhtaita moreenimaita estämään haitallisten aineiden siirtymistä muualle maaperään 

tai vesistöihin. Varastokasojen ympäristöön ei ole tarpeen rakentaa erillistä vesienkäsittelyä, vaan 

sadevedet ohjataan vietoin pois varastokasoista. Työtapajärjestelyin (mm. välivarastointiaikojen 

minimointi) päästöt jäävät vähäisiksi. Vettä käytetään pölyämisen estämiseen.  

5.4 Päästöt maaperään ja pohjaveteen 
Käsittelyalueen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Toiminta ei 

tapahdu pohjavesialueella eikä lähistöllä ole esim. käytössä olevia kaivoja tms., joiden veden laatuun 

mahdollisilla päästöillä voisi olla vaikutusta. 

Päästöjä voi aiheutua lähinnä poikkeustilanteissa. Suurimmat riskit maaperälle ovat koneista aiheutuvat 

mahdolliset öljyvuodot onnettomuustilanteessa. Pilaantumisen riski minimoidaan tältä osin toiminta-

alueen huolellisella ylläpidolla. Lisäksi huolehditaan työkoneiden kunnosta siten, että koneista ei vuoda 

öljyä tai polttoainetta. Työkoneita myös tarkkaillaan jatkuvasti, jotta mahdolliset öljyvuodot havaitaan 

välittömästi.  

5.5 Päästöjen vähentämisen ristikkäisvaikutukset 
Merkittäviä päästöjen vähentämisen ristikkäisvaikutuksia ei ole tunnistettu. 

 

6. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
 

6.1 Vastaanotettavat jätteet 
Eri jätejakeiden oletetut vastaanotto- ja sijoitusmäärät ovat nähtävissä taulukosta 1. Meluvalleihin 

sijoitetaan maa-ainesta sitä mukaa, kun sitä saadaan kaupungin purkukohteista. Mahdollinen paikan 

päällä varastointi on lyhytaikaista. 

Taulukko 1. Eri jätejakeiden oletetut vastaanotto-, käsittely- ja käyttömäärät: 

 EWC-koodi Kerros Määrä/t 

Ruokamulta  >20 cm >1 460 

Suojamaakerros 17 05 04 >30 cm >2 085 

Betoni- ja tiilimurske, 
lievästi pilaantunut 
maa-aines 

17 01 07 
17 05 03 

<500 cm <34 000 

Maa-aines pohjan 
korotukseen 

17 05 04 <200 cm >7 445 

Yhteensä  ̴750 cm ̴44 990 tonnia 

6.2 Toiminnasta syntyvät jätteet 
Toiminnassa ei synny uutta jätettä. Vastaanotettavat jätteet tarkastetaan, niistä vaaditaan asianmukaiset 

näytteenottotodistukset sekä kuljetustodistukset. Alueen puhtautta ja roskaantumista tarkkaillaan ja 

mikäli roskia havaitaan, ne poistetaan ja toimitetaan kierrätettäväksi. 

6.3 Käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen 
Urakoitsija on vastuussa rakennustöistä. Kaupunki nimeää omalta puoleltaan vastuuhenkilön valvomaan 

rakentamista. 
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7. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 

Laadunhallintasuunnitelma liitteenä 5. 

 

8. ARVIO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 
 

 

8.1 Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi 

8.1.1 Maa- ja kallioperä 
Betonin ja tiilen sekä maa-ainesten käsittelystä ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia maa- ja 

kallioperään, kun käsittely toteutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.  

Meluvallin ja läheisen alueen maaperää ei luokitella herkäksi kohteeksi. Meluvallin alueen maankäyttö ei 

arvion mukaan tule myöhemmin muuttumaan. 

Vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään voi syntyä onnettomuustilanteissa. Onnettomuusriskejä voidaan 

ehkäistä huolehtimalla työkoneiden kunnosta ja varustelusta. 

Työmaalla ei käsitellä ongelmajätteeksi luokiteltuja jätteitä tai säilytetä esim. vaarallisia kemikaaleja. 

8.1.2 Pohjavesi 
Toiminta ei tapahdu pohjavesialueella eikä lähistöllä ole esim. käytössä olevia kaivoja tms., joiden veden 

laatuun mahdollisilla päästöillä voisi olla vaikutusta. Naaranjärven tai muiden rakennuskohteen 

alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun ei arvioida aiheutuvan muutoksia. Arvioidut päästöt, pohjamaan 

ominaisuudet ja pohjaveden pinnan taso huomioiden vaikutukset pohjaveden laatuun arvioidaan hyvin 

vähäisiksi. Alueen pohjavettä ei käytetä talousvetenä. Pohjavesi kuitenkin huomioidaan rakentamisessa 

ja vallirakenteen pohjalta pidetään vähintään 1 metri etäisyys pohjaveden yläpintaan. Pohjaveden pinta 

on arvioitu olevan alueen lämpövesikaivojen porausraporttien perusteella 1,8 m – 2 m korkeudella 

nykyisestä maanpinnasta. Arvioitu pohjaveden pinta näkyvillä liitteissä 4A ja B. 

8.2 Pintavesi 
Kuivatuksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevia avo-ojia sekä valumasuuntia. Rakenteiden 

pohjalle asennetaan suodatinkangas N3 ja vallirakenteet peitetään vähintään 500 mm suojakerroksella 

puhtaita moreenimaita estämään haitallisten aineiden siirtymistä muualle maaperään tai vesistöihin. 

Varastokasojen ympäristöön ei ole tarpeen rakentaa erillistä vesienkäsittelyä, vaan sadevedet ohjataan 

vietoin pois varastokasoista. Työtapajärjestelyin (välivarastointiaikojen minimointi, tarvittaessa kastelu 

yms.) päästöt jäävät vähäisiksi. Vettä käytetään pölyämisen estämiseen. Muutoin vallin rakentaminen ei 

edellytä vedenhankintaa tai viemäröintiä. 

8.3 Melu 
Rakennustyön aikainen melu aiheutuu toimintaan liittyvästä kuljetuskalustosta sekä meluvallien 

rakentamiseen tarvittavien työkoneiden äänistä. Rakennusmateriaalien kuljetusliikenteen määrien 

arvioidaan olevan melun aiheuttajana muuhun ympäröivän alueen liikenteeseen nähden melko vähäiset 

ja ajoittaiset. 
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8.4 Pöly 
Pölypäästöt aiheutuvat pääosin rakennusmateriaalien ja maa-ainesten kuljetuksesta, kippauksesta sekä 

rakenteen muotoilusta kaivinkoneella. Jonkin verran suunnittelualueelta muodostuu hajapölypäästöjä 

puuskittaisen ja kohtalaisen tuulen ilmaan nostamana. Pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla. 

Pölypäästöjä voi muodostua myös ajoreitille, jos kuormasta tai ajoneuvon tasolta varisee maa-ainesta 

tiellä, jossa se hienontuu renkaisen alla ja nousee tuulen sekä ajoviiman mukana ilmaan. 

Hyödynnettävien materiaalien ominaisuudet, rakentamismenetelmät ja varastointiajat huomioiden 

pölypäästöt arvioidaan vähäiseksi. 

8.5 Tärinä 
Toiminnasta ei synny merkittäviä tärinävaikutuksia. Ajoittaista tärinää syntyy täyttöaineksen 

kippaamisessa. Materiaalien kuljetuksista voi aiheutua vähäistä tärinää kuljetusreittien varrella, mutta 

kyse on yksittäisten ajoneuvojen ohiajoista. 

8.6 Maisema ja luonto 
Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä suunnittelualueella ole havaittu 

huomioitavia luontotyyppejä tai monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita. Luontokohteet on 

kartoitettu asemakaavoituksen yhteydessä, eikä kohteelta ole tiedossa hankkeen etenemiseen 

vaikuttavia tekijöitä. 

8.7 Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja terveyteen 
Toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat 

pölyhaitat ovat lyhytkestoisia. Haittaa aiheuttava pölyleijuma koostuu pääasiassa suurikokoisista 

pölyhiukkasista, joilla ei ole terveydellisiä vaikutuksia, vaan ne aiheuttavat lähinnä likaantumista ja 

esteettistä haittaa. Toiminnalla voi olla siis vähäisiä, lyhytkestoisia vaikutuksia alueen viihtyisyyteen. 

Suunnitelman mukaisen meluntorjunnan myötä melulle altistuvien asukkaiden määrä Nokkalan ja 

Leppäkankaan asuinalueilla vähenee. Meluntorjunta vähentää asukkaisiin kohdistuva meluhaittoja ja 

parantaa ihmisten elinoloja ja viihtyvyyttä. Rakentaminen haittaa vähäisesti asumisviihtyvyyttä 

työkoneiden melun ja liikennöinnin vuoksi. Rakentaminen toteutetaan päiväaikaan klo 7–22. 

 

9. RISKIT JA ONNETTOMUUSTILANTEISIIN VARAUTUMINEN 
 

9.1 Tulipalot 
Tulipaloriski liittyy lähinnä alueella työskentelevien työkoneiden mahdolliseen syttymiseen laiterikkojen 

tai onnettomuuksien seurauksena. Tulipaloriski on suurin alueella, jossa työkoneita käsitellään ja 

mahdollisesti tankataan. Tulipaloihin varaudutaan varaamalla alueelle riittävästi alkusammutuskalustoa. 

Lisäksi alueella käytettävissä työkoneissa edellytetään olevan käsisammuttimet. 

9.2 Sortumat 
Sortumien syntymistä ehkäistään tiivistämällä rakenne huolellisesti ja välttämällä 1:2 ylittäviä 

kaltevuuksia luiskissa. Meluvallien painumista, vakautta ja pintaeroosiota seurataan säännöllisesti. 

9.3 Alueelle kelpaamaton jäte 
Suuren pilaantuneen maa-aineksen tai jätteen päätyminen alueelle on epätodennäköistä, sillä 

toiminnanharjoittaja tarkistaa vastaanotettavien jakeiden laatua kuljetusasiakirjoista. Kaikista 

vastaanotettavista kuormista tehdään asianmukaiset ympäristökelpoisuustutkimukset ennen erän 
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kuljettamista alueelle, joten rakennuskohteeseen ei tule rakentamiseen soveltumattomia materiaaleja. 

Mahdolliset yksittäiset pilaantuneet erät voidaan helposti palauttaa tuojalle tai toimittaa ne 

asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  

9.4 Polttoaine- ja öljyvuodot 
Alueella toimivista työkoneista voi valua pieniä määriä öljyä vikatilanteissa. Alueella ei varastoida 

polttoainetta tai öljyä. Saatavilla pidetään imeytysmateriaalia. Suunnittelualueella voidaan säilyttää 

rakentamisessa käytettäviä työkoneita. Öljy voi vuotaessaan imeytyä maaperään ja hulevesien mukana 

vesistöön. 

Öljyvuotoja ehkäistään tarkkailemalla säännöllisesti alueella käytettävien työkoneiden kuntoa ja 

tekemällä tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet.  

9.5 Rankkasateet 
Poikkeuksellisen rankat sateet voivat aiheuttaa etenkin rakentamisaikana eroosioriskin. Rankkasateiden 

todennäköisyys on kohtalainen ja ne voivat lisätä kiintoaineksen määrää meluvallilta lähtevissä 

hulevesissä. Maisemoinnin jälkeen eroosioriski pienenee kasvillisuuden sitoessa maa-ainesta. 

 

10. BAT, BEP 
Lupaa haettavan toiminnan voidaan katsoa täyttävän parhaalle käyttökelpoiselle tekniikalle asetetut 

yleiset vaatimukset. Rakennettavien meluvallien rakentamisessa hyödynnetään rakennusjätettä 

neitseellisten maa-ainesten sijaan.  

Meluvallin rakentamisessa käytettävät työkoneet edustavat alansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa 

(BAT). Rakenteessa hyötykäytettävien massojen peittäminen suodatinkankaalla ja puhtaalla maa-

aineksella on parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksessa kuvatussa toiminnassa. 

Rakennustyömaalla muodostuneen, lievästi haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen 

hyödyntäminen meluvallirakenteessa on ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) mukaista mm. 

seuraavista syistä:  

• säästetään kaatopaikkojen täyttötilavuutta hyödyntämiskelvottomille jätteille  

• kuljetusmatka hyötykäyttökohteeseen on lyhyempi kuin kaatopaikkakohteisiin, joissa 

materiaali voitaisiin sijoittaa kaatopaikkarakenteisiin 

• vähennetään tarvetta käyttää neitseellisiä maa-aineksia soveltuvissa rakennuskohteissa  

• betoni- ja tiilimurske sekä maa-aines saadaan käytettyä hyödyksi rakentamisessa siten, ettei 

siitä aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia pitkälläkään aikavälillä  

 

11. TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 

11.1 Toiminnan tarkkailu ja raportointi 
Lähtökohtaisesti kaikki meluvallin rakentamisessa käytettävät massat täyttävät MARA-asetuksen sekä 

PIMA-asetuksen vaatimukset. Alueelta lähtevistä purkuojista otetaan pintavesien osalta taustanäytteet 

ennen meluvallin rakentamista. 

Pintavesien seurantaa jatketaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti kolme vuotta. Muilta osin 

ympäristövaikutusten vähäisyyden vuoksi erillinen päästöjen tarkkailu ei ole tarpeen. 
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Siirtoasiakirjat tarkastetaan vastaanoton yhteydessä.  

Rakentamisen aikana pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään ainakin seuraavat tiedot: 

- vastaanotetut kuormat (päivämäärä, tuoja, kuorman koko, laatu ja tuontipaikka)  

- tiedot tehdyistä analyyseistä 

- alueella tehdyt rakentamis- ja korjaustoimenpiteet (mm. maisemointi) 

- työtapaturmat, tulipalot, sortumat, ilkivalta ja muut poikkeukselliset tapahtumat 

- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot (t/a)  

Rakentamisesta laaditaan loppuraportti, jossa esitetään toteutunut rakenne ja käytetyt materiaalit. 

11.2 Vesien tarkkailu ja raportointi 
Alueelta lähtevistä purkuojista otetaan pintavesien osalta taustanäytteet ennen meluvallin rakentamista. 

Vallin läheisyyteen asetetaan pintavesientarkkailupiste, josta vedenlaatua tarkkaillaan kolmen (3) 

vuoden ajan kahdesti vuodessa. Tarkkailupiste sijoitetaan meluvallin länsipäätyyn. Näytteistä 

analysoidaan kullakin kerralla kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, pH ja kromipitoisuus. 

Pintavesinäytteet otetaan keväällä lumien sulamisen aikaan ja toisen kerran syksyllä.  Valvovalle 

viranomaiselle toimitetaan raportti vuosittain maaliskuussa. Raportti sisältää analyysit veden laadusta 

sekä mahdolliset parannussuunnitelmat. Tarkkailua jatketaan, mikäli veden laadussa huomataan 

merkittäviä muutoksia. Kolmen vuoden tarkkailun jälkeen tulosten perusteella päätetään näytteenoton 

jatkamisesta yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. 

 

12. ENNAKKOLAUSUNTOJA 
Meluvallin rakentamiseen liittyen lausuntoja on pyydetty sekä ELY-keskuksilta että Väylävirastolta. 

Pieksämäen kaupunki on aloittamassa keskusteluja Väyläviraston kanssa mahdollisesta 

kaksoisraidevarauksesta sekä muista meluvallin junarataan liittyvistä selvityksistä. 

Väyläviraston ohjeiden mukaan tullaan tekemään rakennussuunnitelma, jota ennen tehdään 

geotekninen maaperämittaus. Rakennussuunnitelma hyväksytetään Väylävirastolla vielä ennen 

rakentamisen aloittamista. 

Pohjois-Savon ELY-keskus liitti mukaan Väyläviraston ohjejulkaisun 34/2021 Teiden ja ratojen 

meluesteiden suunnittelusta ja sitä tullaan käyttämään apuna rakennussuunnitelman teossa. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnon mukaan betoni- ja tiilimurskeen hyödyntäminen voidaan toteuttaa 

joko ympäristöluvalla tai ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitus tehdään ELY-keskukselle ja sitä säädellään 

valtioneuvoston asetuksella 843/2017. Asetuksen liitteen 1 mukaan tiilimurskeen käyttö on sallittua 

vallirakenteissa, mutta betonimurskeen käyttö on sallittua vain väylä- ja kenttärakenteissa sekä 

teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. Betonimurskeen hyödyntäminen edellyttää siten 

ympäristölupaa. Pilaantumattoman ylijäämämaan hyödyntäminen ei tällä hetkellä edellytä lupa-, 

ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyjä. 

Ennakkolausunnot liitteenä 6. 
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