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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa melusta, joka aiheutuu Mooncoinin jätevedenpuhdistamon 
toiminnasta. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että asukkaat ovat toistuvasti kärsineet pahoista 
hajuista ja meluongelmista ja esittäneet useita vetoomuksia ympäristösuunnittelusta 
vastaavalle viranomaiselle ja Kilkennyn kunnanhallitukselle. Vetoomuksen esittäjä kertoo, 
että vaikka hajuongelma ratkaistiin, melua koskevan kysymyksen osalta ei ole toteutettu 
toimia, vaikka ongelma on jo sietämätön asukkaiden kannalta. Vetoomuksen esittäjä pyytää 
Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa ja kehottamaan paikallisviranomaisia noudattamaan 
melusaasteita koskevaa EY:n lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa melusta, joka aiheutuu jätevedenpuhdistamon toiminnasta 
Kilkennyssä (Irlanti). Hän kertoo asukkaiden edelleen kärsivän puhdistamon aiheuttamista 
meluhaitoista huolimatta useista yrityksistä ratkaista näitä ongelmia Kilkennyn kreivikunnan 
valtuuston ja ympäristönsuojeluviraston avulla. Vetoomuksessa vedotaan Irlannin 
melusäännöksiin, joilla on saatettu EU:n melulainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 
vaaditaan EU:n puuttuvan asiaan ja kehottavan Kilkennyn kreivikunnan neuvostoa 
noudattamaan säännöksiä.
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II. Komission kommentit vetoomukseen

Ympäristömelua käsitellään direktiivissä 2002/49/EY1, jossa vaaditaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia laatimaan strategisia melukarttoja ja toimintasuunnitelmia 
meluongelmien hoitamiseksi.

Ensimmäiset melukartat oli laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä. Ne koskivat 
yli 250 000 asukkaan taajamia sekä tieliikenteen väyliä, joilla kulkee vuosittain yli kuusi 
miljoonaa ajoneuvoa, raideliikenneväyliä, joilla kulkee vuosittain yli 60 000 junaa, ja 
siviililentokenttiä, joilla on vuosittain yli 50 000 liikennetapahtumaa. Vastaavat 
toimintasuunnitelmat on hyväksyttävä 18. heinäkuuta 2008 mennessä.

Tiedot niistä Irlannin alueista, joita melukarttojen laatimiseen ja toimintasuunnitelmien 
hyväksymiseen liittyvät velvoitteet koskevat, on toimitettu komissiolle, ja niihin voi tutustua 
Internetissä.2

Tiedoista käy ilmi, että Dublinin taajama on Irlannin ainoa yli 250 000 asukkaan taajama, 
joka kuuluu näiden velvoitteiden soveltamisalaan.

Direktiivissä ei aseteta erityisiä velvoitteita vetoomuksessa tarkoitetun kaltaisille laitoksille. 
Itse asiassa direktiivissä todetaan, että taajamissa on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenteen 
meluun sekä teollisen toiminnan alueiden ja satamien meluun. Lisäksi jäsenvaltiot voivat 
päättää täysin omansa harkintansa mukaan melun hallinnassa huomioon otettavan melun 
perusteista, oli melun lähde sitten mikä tahansa, sekä toimenpiteistä melun vähentämiseksi tai 
ehkäisemiseksi.

Kyseistä laitosta saattaa koskea myös direktiivi 96/61/EY3 ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (IPPC-direktiivi), jos sen kapasiteetti ylittää 
tietyt, direktiivin liitteessä I vahvistetut kynnykset. IPPC-direktiivin mukaan toimivaltaisten 
viranomaisten olisi siinä tapauksessa määritettävä jokaisen laitoksen kohdalla yhtenäistetty 
lupa, joka perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan, korkean tason 
varmistamiseksi koko ympäristön suojelussa, melu mukaan lukien. Toimivaltaisten 
viranomaisten on myös varmistettava, että toiminnanharjoittaja täyttää laitoksessaan 
lupaehdot. Jäsenvaltioilla on 30. lokakuuta 2007 saakka aikaa varmistaa, että olemassa olevat 
laitokset noudattavat direktiiviä täysimääräisesti.

Jätteistä annettua direktiiviä 2006/12/EY4 koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
tulkinnan mukaan jätevesiä koskevat yhteisön jätesäännökset silloin, kun niitä eivät kata muut 
vastaavat yhteisön tai kansalliset säännökset. Direktiivin 2006/12/EY säännöksiin kuuluu, että 
jätteistä huolehdittaessa ei saa käyttää menetelmiä, jotka aiheuttavat melu- tai hajuhaittoja. 
Komission ilmoitettua valituksista, joissa väitettiin joidenkin irlantilaisten 
jätevedenpuhdistamoiden aiheuttavan hajuhaittoja, Irlannin viranomaiset ottivat käyttöön 

                                               
1 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (asiakirja "Data Reporting 2005" / "MS reports").
3 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
4 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
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uusia säädöksiä. Niissä edellytetään Irlannin paikallisviranomaisten välttävän melu- ja 
hajuhaittoja hoitaessaan Irlannin jätevedenpuhdistamojen toimintaa. Irlannin 
ympäristönsuojeluvirasto toimii valvontaviranomaisena.

III. Päätelmät

Ympäristömelusta annetussa direktiivissä 2002/49/EY ei aseteta velvoitteita käsiteltävänä 
olevan vetoomuksen tarkoittamassa tapauksessa, ja siinä jätetään melun perusteiden ja 
toteutettavien melunvähentämistoimenpiteiden valitseminen kokonaan jäsenvaltion vastuulle.

Jos laitos kuuluu direktiivin 96/61/EY (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistäminen) soveltamisalaan, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävänä on varmistaa käyttöluvassa vahvistettujen melumääräysten 
noudattaminen; nämä määräykset ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
vahvistamia, ja niiden on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan.

Mitä tulee direktiivin 2006/12/EY (jäte) täytäntöönpanoon liittyviin seikkoihin, komissio 
ottaa yhteyttä Irlannin viranomaisiin tarkastaakseen, miten uutta lainsäädäntöä pannaan 
täytäntöön vetoomuksen esittäjän mainitseman puhdistamon kohdalla.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle näiden yhteydenottojen tuloksista.

4. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Irlannin viranomaisten mukaan vetoomuksen esittäjän tarkoittaman jätevedenpuhdistamon on 
rakentanut asuntotuottaja Kilkennyn kreivikunnan valtuuston vesipalveluosaston (KCC) 
suostumuksella. Rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2005. Toukokuussa 2006 työt saatettiin 
suurimmaksi osaksi päätökseen ja puhdistamoon otettiin jätevettä. Puhdistamon alue on sama 
kuin KCC:n alkuperäisen Mooncoinin kylän jätevedenkäsittelylaitoksen alue, ja se sijaitsee 
maaseudulla noin kahden kilometrin päässä Mooncoinista ja puolen kilometrin etäisyydellä 
Suir-joesta. Puhdistamo on tyypiltään panospuhdistamo (Sequential Batch Reactor, SBR), ja 
sen on rakentanut Naas Engineering.

Irlannin viranomaiset vahvistavat, että sekä työn että laitteiden laatuun liittyi useita ongelmia. 
KCC:n henkilöstö oli laatinut ongelmaluettelon, jossa oli 97 erillistä asiaa, jotka oli 
hoidettava, ennen kuin puhdistamo voitaisiin luovuttaa KCC:lle. Urakoitsija toteutti 
vuoden 2006 loppuun mennessä erilaisia vähäpätöisiä toimia ongelmaluetteloon sisältyneiden 
asioiden käsittelemiseksi, mutta ei ole sen jälkeen juurikaan pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia. 
Kesäkuussa 2007 KCC:n oli otettava vastuu puhdistamon toiminnasta. Urakoitsija asetettiin 
heinäkuussa 2007 selvitystilaan, ja jotkin selvittämättä jääneet asiat on ratkaistava Irlannin 
korkeimmassa oikeudessa.

Siitä lähtien, kun puhdistamossa alettiin käsitellä jätevettä, paikalliset asukkaat ovat 
valittaneet hajusta ja etenkin melusta. Komissiolle on toimitettu seuraavat melua ja hajuja 
koskevat tarkemmat tiedot:
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Melu
Ensimmäinen melua koskeva valitus otettiin vastaan 17. toukokuuta 2006. Melututkimus 
tehtiin (päivällä) 24. toukokuuta 2006, ja kahdessa puhdistamoa lähimpänä olevassa 
asunnossa melutasoksi kirjattiin 49 ja 56 dB Leq 10 min. Puhdistamossa ryhdyttiin erilaisiin 
toimiin melun vähentämiseksi. Näiden toimien yhteydessä ilmanottoaukkojen ympärille 
asennettiin akustinen huppu, alkuperäinen akustinen villa vaihdettiin akustiseen 
erikoisvillaan, ilmanottoaukot siirrettiin matalammalle, ilmanottoaukkojen taakse rakennettiin 
harkkoseinä, panospuhdistustekniikalla toimiviin säiliöihin asennettiin erikokoisia putkia ja 
putkistoon tehtiin muutoksia, ja säiliöt täytettiin aiempaa täydemmäksi. Näiden toimien 
yhteisvaikutuksen ansiosta melutaso on alentunut huomattavasti.

Tuoreimmat arvot on mitattu 24. toukokuuta 2007. Edellä mainituissa asunnoissa arvot olivat 
laskeneet 49:stä 41,4:ään ja 56:sta 45:een dB Leq 10 min (yleisesti hyväksytyt 
enimmäismäärät ovat 55 dB Leq päivällä ja 45 dB Leq yöllä). Kaksi keskimmäistä 
melumittausta (heinäkuu 2006 ja tammikuu 2007) osoittavat, että melu oli vähentynyt tasaista 
vauhtia toukokuun 2007 arvoihin. Melu on vähentynyt edelleen toukokuun 2007 jälkeen 
toteutettujen toimien ansiosta. Nykyisessä tilanteessa meluarvoja ei todennäköisesti enää 
onnistuta pienentämään.

Haju
Puhdistamossa on ollut ajoittain hajuongelmia. Ne ovat johtuneet lähinnä huonosti 
suunnitellusta puhdistamosta, jota ei koskaan luovutettu asianmukaisesti ja jonka 
toimintakäsikirjaa ei ole edelleenkään toimitettu KCC:lle. Koska urakoitsija oli lähtenyt pois, 
KCC yritti käyttää puhdistamoa ilman minkäänlaisia valmistajan ohjeita. Tämän ongelman 
vuoksi ulkopuolinen panospuhdistustekniikan asiantuntija arvioi puhdistamon vuonna 2008, 
ja hänen suosituksensa pantiin viipymättä täytäntöön.

Päätelmät

Toimivaltainen paikallisviranomainen, Kilkennyn kreivikunnan valtuusto, on puuttunut asiaan 
ja käsitellyt vetoomuksen esittäjän mainitsemia melu- ja hajuongelmia. 
Ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on ollut mukana koko prosessin ajan ja tuntuu olevan varsin 
tyytyväinen nykyisiin järjestelyihin.

Tilanteen korjaamiseksi toteutettujen toimien ja komission käytettävissä olevien tietojen 
perusteella ei voida todeta, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu.


