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Hei!

Meteli alueella jatkuu edelleen. Kuinka pitkään kestää ennen kuin puutu�e tähän?

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 12.1.2022 klo 12.18:

Hei!

Tieto ei varmaankaan yllätä teitä, mu�a Remeon metelin leviäminen ulkoilualueelle ja taloillemme
Kalliolaakson�ellä jatkuu edelleen, koska toiminta ei edelleenkään vastaa sitä ympäristöluvassa olisi
vaadi�u.

Vantaalla 12.1.2022

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 4.1.2022 klo 16.42:

Hei!

Remeon alueelta kuuluu edelleen voimakas melu. koska toiminta on sijoite�u paikkaan, jossa se
ei voi täy�ää ympäristöluvan ehtoja. Kuinka  pitkään toiminta saa jatkua tuolla paikalla?

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 30.12.2021 klo 18.23:

Hei!

Tiedoksenne, e�ä metelia alueelta vaan yltyy koko ajan.

T:Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 30.12.2021 klo 17.31:

hei!
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Olen keskustellut ongelmasta myäs naapureiden kanssa. Sama meteli Remeon alueelta on
kulunut jälleen tänään.

Asiasta on huomaute�u teille päivi�äin ja  Remeo saa vain jatkaa meluavaa toimintaansa,
joka pei�ää moo�oritein äänet alleen.  Ei teillekään enää pitäisi olla lainkaan epäselvää,
e�ä toiminta ei voi jatkua paikassa missä sitä nyt tehdään. Toiminta ei ole ympäristöluvan
mukaista.

Vaadimme täältä, e�ä puutu�e he� toimintaan. Toiminnan nykyinen melutaso ja korkeat
äänet ovayt jo oterveysriski ja metelin kulkeutuminen sisä�loihin rikkoo myös melusta
anne�uja säädöksiä.

Kuten totesin, tästä on nyt teille huomaute�u useamman kuukauden ajan ja toiminta saa
edelleen jatkua. Miksi?

E�e ole myö kään antaneet mitään vastausta toimenpiteistänne luvan vastaisen toiminnan
saa�amisesta luvan mukaiseksi, kyse ei ole ainoastaan melusta vaan mm. meluvallien ja
melun torjuntatoimien pitämisestä rii�ävinä, mitä ne eivät nykyisen melutason perusteella
ole.

Kimmo Heikkinen

--------------------------

Kimmo Heikkinen kirjoi� 29.12.2021 klo 18.48:

Hei!

Tulen juuri Remeon aluuelta ja sieltä kuuluu pitkälle Ojangon ulkoilualueelle kova meteli
roskien ulkona käsi�elystä alueelta, joka on rakennuksen päädyssä Ojangon
ulkoilualueen suuntaan. Meteli pei�ää alleen moo�ori�en liiikenteen äänet joten
ilmoitustenne mukaan sen täytyy olla voimakkaampaa kuin liikennemelu. Aueella pyörii
myös edestakaisin kauhakuormaaja, joka peruutusäänet ovat melkein yhtämi�aista
melutasoa häritseväksi koro�ava melun lähde. Alueelle käydään myös kippaamassa ulos
isoihin kasoihin muovijäte�ä, josta myös kuuluu toistuvas� ääniä.

Roskakasoista lentää edelleen alueen ulkopuolelle roskia, joltaosin on ilmeisen selvää,
e�ä ainakin Remeo rikkoo laissa olevaa roskaamiskieltoa.

Remeon alueelle on asenne�u myös eri�äin voimakkaat valonhei�met, jotka
varmuudella aiheu�avat sen, e�ä alueelle ympäkristöluvassa määrä�y viherkäytävä ei
toteudu. Miksi valot ovat myös päällä yötä päivää?

Tätä vies��elyä on teidän suuntaanne jatke�u jo siitä as� kun Remeo aloi� meluamisen
nykyisellä paikallaan. Mikään yh�ön toiminnassa ei ole muu�unut, vaan meluaminen,
pölyäminen ja roskaaminen jatkiuvat edelleen alueella.
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On täysin selvää, e�ä toiminta ei vastaa ympäristöluvan ehtoja, kuten olemme
selvi�äneet jo useaan kertaan.

Toimintaa valvovana viranomaisena  pyydän nyt teiltä vastausta mihin toimenpiteisiin
ole�e ryhtyneet Remeon toiminnan suhteen?

Kimmo Heikkinen

---------

Kimmo Heikkinen kirjoi� 28.12.2021 klo 22.46:

Hei!

Remeon alueen suunnalta kuuluu edelleen meteliä ja hakkaavia ääniä. Eikö meluavan
toiminnan siellä pitänyt pää�yä kello 22:00?

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 27.12.2021 klo 17.43:

Hei!

Jälleen kuuluu samaa ääntä Remeon suunnalta.

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 23.12.2021 klo 13.39:

Hei!

Remeon alueen suunnalta kuuluu jälleen meteli.: huminaa, peruutusääniä ja
jatkuva yhtenäinen ääni, en oikein osata kuvata tarkemmin, mu�a kuitenkin
äänitaso on sellainen, e�ei liikenne kuulu.

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 15.12.2021 klo 13.20:

Hei!

Remeon alueen suuunnalta on kuulunut jälleen voimaska meteli. Eilen illalla
klo 20:00 jälkeen, kun tulin ko�in oli hijaisempaa, mu�a olemme jälleen
samassa melutuilanteessa eli koko äänimaisemaa hallitsee melu, joka Remeon
alueelta. Alueetla kuuluu mm. metallin paike�a sekä jatkuva voimakas

Re: Ilmoitus Remeon meluvasta toiminnasta Vantaa Länsisalmi 12.1.2022 klo 19:37
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humputus ja humina joka tulee murskaimesta, johon alueella jätetä ohjataan.

Huomautan nyt tässä,kuten jo alueen osalta �ede�ekin,  e�ä melu�lanne on
se mikä se on, koska toiminta-alueella on sijoite�u siten , e�ä sijaitsee
meluvalleja korkeamalla tasola. Toiminat on siis tältä osin sijoite�u
ympäristöluvan vastaises�, koska meluvallien tulee tehokkaas� estää ,elun
leviäminen ja näin siis ole. Tästä �lanteesta on teill e onyt jo ilmoite�u
säännöllises� yli kolmen kuukauden ajan  ja mitään ei ole tapahtunut, vaan
toiminnanharjoi�aja edelleen aiheu�aa alueelle ja erityises� Ojangon
ulkoilualueelle luvanvastaisen �lanteen.

Koska meteli alueelta on jatkuvaa, niin palaan varmas� asiaan vielä tänään.

Pyydän teitä mie�mään myös omaa vastuutanne toimintaa valvona
viranomaisena: Ole�e olleet jo jpitkään �etoisia häirisötä, jota alueelle ei
pitänytmyöntämänne ympäristöluvan selvityksissä tulla. Kyse on siis
ennakoima�osta seurauksesta, john teidän tulee puu�u. On jo
Naapuruuslaissa kielle�yä kohtuutonta seurasta, e�ä Remeo saa toiminnallaan
aiheu�aa jo terveyshaitaksi katso�avaa jatkuvaa hai�aa tuo�amalla omalla
toiminnallaan alueelle melutasoa, joka tunkeutuu sisälle lähialueen
asuinrakennuksiin.

Lähetän nämä jatkossa �edoksi myös aina Vantaan  kaupungille, koska
kaupungin tulee puu�ua häiritsevään toimintaan alueellaan ja vaa�a omalta
osaltaan tarvi�avat toimenpiteet toiminnanharjoi�ajalta sekä/tai toimintaa
valvovalta viranomaiselta.

Pyydän, e�ä kaupunki käy itse tarkastamassa Ojangon ulkoilualueen
melu�lanteen, jossa Remeon toiminta on nostanut melutasot osassa alue�a 
aivan uudelle tasolle. Tämän saman meluongelman Vantaan kaupunki on tosin
jo aikoinaan todennut Rudus Oy:n toiminnan osalta melkein samalla paikalla ja
o lemem nyt jälleen samassa �lanteessa.

Uudistan jälleen vaa�mukseni, e�ä selvitä�e mihin toimenpiteisiin Remeon
toiminnasta aihetuvien häiriöiden osalta on ale�ua tai mitä on valmisteilla.

Vantaalla 15.12.2021

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 14.12.2021 klo 6.24:

Hei!

Meteli alkoi Remeon alueelta kuulumaan jo ennen tätä ilmoitusta eli 6:21.
Toiminnan melutason pitäisi olla heidän saamansa toiminann
käynnistämisluvan perusteella alle 50 dB Laeq ennen klo 07:00 j aistä ei
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varmuudella ole. Alueleta kuuluu kova jyske, pauke ja humina ja liikenteen
ääniä kuulu.  Meteöi alueelta kuuluu sisälle as�.

Vaadin, e�ä ennen kuin alueella ja toiminnon sijoi�amisten suhteen on
tehty jotakin on toiminta kielle�ävä kello  ennen 07:00.

Pyydän myös tässä uudestaan selvityksenne millä perusteella alueella
tehdään meluavaa toimintaa kello 22:00 jälkeen.

Vantaalla 14.12.2021

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 13.12.2021 klo 21.18:

Hei!

Erä�äin häiritsevä melu kuuluu Remeon alueen suunnalta. 

Kun laita�e asiassa selvityksen niin pyydän samalla kannano�onne siihen
miksi juuri Remeon tapauksessa ei ole syytä rajoi�aa kovaa melua
aiheu�avaa toimintaa, kun kaikissa muissa se on rajoite�u?

Vantaalla 13.12.2021 klo 21:18

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 13.12.2021 klo 15.24:

Tiedoksenne, e�ä sama telei alueella jatkuu edelleen. Remeon alueelta
kuuluu metallin hakkaamista, sekä muita voimakkaita ääniä mm.
peruustussummereiden ääniä. Meteli pei�ää alleen lliikenteen äänet.

MIhin toimenpiteisiin ole�e alkaneet, koska toiminnan nykyinen 
sijoituspaikka on väärä ja aiheu�aa selväs� lain sekä myös
köynistysluvan vastaisia seuraamuksia?

Vantaalla 13.12.2021

Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 10.12.2021 klo 15.14:

HeI!

Kun olen ymmärtänyt, e�ä melu�lanteen hahmo�amiseksi ja e�ei
kyse ole poikkeus�lasta halua�e �eämmin ilmoituksia
meluj�lanteesta, niin ilmoitus, e�ä kova meteli jatkuu edelleen.
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Kimmo Heikkinen

Kimmo Heikkinen kirjoi� 10.12.2021 klo 11.03:

Hei!

Hallintolain mukaan toiminta avalvobana viranomaisena teidän
tulee osoi�aa alla oleva väi�eenne todeksi. Olemalla paikan
päällä yhtenä päivänä, ole�e aivan oikein todenneet, e�ä alue on
hiljaista ja siellä melutasot eivät ole tominnanharjoi�ajien
väiitämillä korkeilla tasoilla mm. alueen �estöllä tapahtuvan
liikennöin johdosta. Tämän te ole�e itse siis todenneet. SE mitä
ole�e käsitykseni mukaan todenneet on myös se poikkeava päivä
Remeon toiminnasta ei kuulu voimakasta meteliä. Remeon
alueelta on nyt kuulunut ainakin kaksi päivää jakuvaa kovaa
meteliä, joka vastaa melutasoltaan vähintää samaa kuin mitä
Rudus Oy:n toiminnasta aikoinaan kuului j akun tähön lisää itsekin
toteamanne melun kapeakistaisuuden ollaan kullä varmuudella
yli jatkuvas� yli jopa niiden korkeammallle asete�ujen
melutasojen , joita Remeon saamansa aloi�amisluvan perusteella
tulee soveltaa. Hvainnot eri�äin korkeista ja hyvin �heään
toistuvista melutasoista on lähete�y teille toistuvas� ja usein, sil�
Remeon toiminta alueella saa jatkua suurta melua tuo�avana.
Toiminnan aloi�amisluvan perusteena olevassa ympäjristöluvassa
ei ole myöskään rajoite�u meluavaa toimintaa, vaan päin vastoin
laajenne�u sen toiminta-aikaa aikaisemmasta, joka edelleleen
pahentaa merki�äväs� toiminnasta syntyvää, nyt luvanvastaisia
hai�avaikutuksia.

Pyydän toimi�amaan selvityksenne siitä mihin perustuu
väi�eenne, e�ei:

1. Remeon toiminta keskimäärin ylitä sille aste�uja melutasoja?

ja lisäksi

2.  Mitkä ovat mainitsemanne toimenpiteet alueen melu�lanteen
seurannan suhteen?

ja myös

3. Mitä muita melumi�auksia alueella on tehty, itse paikalla
tekemienne mi�austen lisäksi?

Meteli alueella koostuu useista eri äänisistä, mm. kuulosta akuin
kahta metallia hakataan toisiaan vasten, ikään kuin puuta
rouhi�aisiin jollain, kaatoäänistä johonkin suppiloon sekä
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humpsu�avast äänesta j amuista yksi�äisitä hakkaavista äänistä.
Kuten ennenkin on ollut niin toiminanan meluavimman osan
sijoi�aminen ulos ja lähimmäs häiriintyvä kohteita, on virhe ja
niiin kaun kuin toiminnan sallitaan tuolla toimintamalilla alueella
jatkuvan, ei tämä melu�lanne tästä mihinkään muutu. Tilanne on
tältä osin ollut jo kuukausia �edosanne. Maarit Rantataro
Vantaalta tuntee ja �etää iavan varmas� nykysijoituspaikan
ongelmallisuuden ilman sen suurempia tutkimuksiakin, joten olisi
hienoa, jos viranomaisina voisi�e tältä osin tehdä yhteistyötä
e�ei näitä lympäristöluvan vastaisia hai�oja tarvisisi teille
kuukausi toisensa jälkeen raportoida.

Meteli myös asuntojen sisällä alkaa olemaan ajoi�ain sillä tasilla,
e�ä se yli�änee lainsäädännössä asetetut raja-arvot, jonka osalta
joutunemme täältä käääntymään myös Vantaan kaupungin
terevystarkastajien puoleen, koska ei tämä näin voi mennä, e�ä
yhden toiminannanharjoi�ajan voidaan sallia omalla
pii�aama�omalla  toiminnallaan terrorisoivan koko lähialue�a.
Alueen lähellä on mm. koulu ja uskonollisen yhdyskunnan
toimintaa ja on vaivan varmaa, e�ä häriö ulo�aa myös heidän
suuntaansa.

On täysin selvää, e�ei Remeon toiminannan melutaso ja sen
vaikutus alueen melutasoon vastaa myöskään
ympäristölupahakemukseen liite�yä melumallinnusta, joka
johtopäätöstensä osalta on siis virheellinen.  Onko niin, e�ä teille
täytyy y koko naapuruston lähe�ää päivi�äin useaan kertaan
vies�t tämän toiminnan melusta ja häiritsevyydestä vai mikä teille
rii�ää näytöksi siitä, e�ä alueella on jatkuva ja pitkäkestoinen
melutaso, joka pei�ää alleen muut alueen äänet, mm.
aikaisemmin väitetyn eri�äin kovan liikenteen melun.

4. Pyydän täsmentämään teidän vaa�muksenne valvojana sen
suhteen, mikä teille rii�ää näytöksi siitä, e�ä toiminnasta syntyvä
hai�a ei pysy sille asete�ujen raja-arvojen pui�eissa?

5. Pyydän mysö selvityksenne siitä kuinka pitkään hai�ojen täytyy
olla olemassa ennen kuin reagoi�e ja vii�aa tässä mainintaanne
myöhemmästä valvonnasta. Toimi,nnan haitoista on ilmoite�u
teille jo ennen 14.10.2021.

Vantaallla 10.12.2021

KImmo Heikkinen

Kalliolaakson�e 5, 01200 Vantaa
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Juvankoski Annas�ina (ELY) kirjoi� 7.12.2021 klo 10.48:
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Viite: Ilmoituksenne 14.10.-25.11.2021 koskien Remeo Oy:n Vantaan
Långmossebergenin toimintaa ja ympäristöluvan nouda�amista

Hei,

Ole�e ilmoi�aneet Uudenmaan ELY-keskukselle muun muassa Remeo
Oy:n toiminnasta aiheutuvasta häiritsevästä melusta Vantaan
Länsisalmessa. Ilmoitustenne mukaan päivinä, jolloin ole�e kokeneet
melun häiritsevänä, melu on ollut voimakasta ja muun muassa pei�änyt
liikenteen äänet alleen. Ilmoituksissa katso�e, e�ä toiminnan aiheu�ama
melu ei vastaa ympäristöluvassa esite�yä ja e�ä melu ei alita sille
salli�uja raja-arvoja.

Toimitan teille tämän vies�n lii�eenä muis�on ELY-keskuksen
havainnoin�käynniltä Länsisalmen alueella 19.10.2021, jolloin ELY-keskus
havainnoi alueen melu�lanne�a sekä ais�nvaraises� e�ä mi�auksin.
Vaikka havaintokäynnin aikana tehtyjen mi�austen perusteella ei voi
tehdä johtopäätöksiä muiden päivien melu�lanteesta, mi�aukset antavat
suuntaa kyseisen alueen äänimaisemasta ja siitä, mihin toiminnoista
aiheutuvat melut kantautuvat. Asuinalueellanne havaitsimme, e�ä
laitosten toiminnasta aiheutuva melu oli kyseisellä hetkellä hyvin vaimea
ja ali� sallitut keskiäänitasot. ELY-keskuksen �etojen perusteella
Länsisalmen laitokset toimivat kyseisellä hetkellä normaalis� ja työkoneet
olivat käynnissä. Ympäristöluvassa salli�ujen keskiäänitasojen yli�yminen
tarkoi�aisi, e�ä Remeo Oy:n laitoksella toimi�aisiin jatkuvas� hyvin
poikkeavin käsi�elymenetelmin ja työkonein havainnoin�päivään
verra�una.

Ympäristöluvassa salli�u melutaso tarkoi�aa, e�ä koko toimintapäivän
aikaisen melun keskiarvon tulee ali�aa luvassa maini�u raja-arvo. Päivän
aikana laitoksella voi kuitenkin olla voimakkaamman melun jaksoja ilman,
e�ä luvassa salli�u raja-arvo väl�ämä�ä yli�yy. Toki melu voi tuntua
asuinalueellanne häiritsevänä jo ympäristöluvan raja-arvoa
alhaisemmillakin melutasoilla. Tähän voi vaiku�aa esimerkiksi se, e�ä
asuinalueellanne on muutoin rauhallista ja laitoksilta kantautuvat äänet
ero�uvat alueen muusta äänimaisemasta helpos�.

Alueen melu�lanne�a seurataan ja toiminnanharjoi�ajaa velvoitetaan
tarkempiin selvityksiin myöhemmin valvonnan yhteydessä.

Ystävällisin terveisin

Annas�ina Juvankoski
Ylitarkastaja | Överinspektör
p. 0295 021 373
Ympäristövalvonta | Miljöövervakning
Uudenmaan ELY-keskus, Opas�nsilta 12 A, PL 36, 00521 Helsinki
NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, PB 36, 00521 Helsingfors
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