
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2011 1 (4)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
21.11.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

§ 1056
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta ja vesilain 
mukaisesta lupahakemuksesta (Sörnäistenniemen Parrulaituri)

HEL 2011-000141 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta ja vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, 
joka koskee jätemateriaalin hyödyntämistä Sörnäistenniemellä 
sijaitsevan Parrulaiturin täytössä (Dnro ESAVI/225/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 8.11.2011 antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon (§ 329) rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon 8.11.2011 
ja katsoo, että ympäristölupahakemusta käsiteltäessä tulee 
hakemuksessa esitetyn lisäksi ottaa huomioon ympäristölautakunnan 
lausunnossa esitetyt  purkubetonin käytön edellytykset sekä täyttöön 
aiotun jätteen kelpoisuustutkimukset.

Kaupunginhallitus puoltaa purkubetonin käyttöä louheen 
korvaamisessa Parrulaiturin täytössä. Purkubetonin käytöllä voidaan 
korvata luonnon maa-ainesten käyttöä. Kaupunginhallitus katsoo, että 
täyttö tulee kuitenkin toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu meren ja 
ympäristön pilaantumista.

Kaupunginhallitus puoltaa rakennusviraston ympäristölupahakemuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 HKR - lupahakemuksen täydennys

Otteet
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Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta ja vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, 
joka koskee jätemateriaalin hyödyntämistä Sörnäistenniemellä 
sijaitsevan Parrulaiturin täytössä (Dnro ESAVI/225/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 8.11.2011 antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon (§ 329) rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon 8.11.2011 
ja katsoo, että ympäristölupahakemusta käsiteltäessä tulee 
hakemuksessa esitetyn lisäksi ottaa huomioon ympäristölautakunnan 
lausunnossa esitetyt  purkubetonin käytön edellytykset sekä täyttöön 
aiotun jätteen kelpoisuustutkimukset.

Kaupunginhallitus puoltaa purkubetonin käyttöä louheen 
korvaamisessa Parrulaiturin täytössä. Purkubetonin käytöllä voidaan 
korvata luonnon maa-ainesten käyttöä. Kaupunginhallitus katsoo, että 
täyttö tulee kuitenkin toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu meren ja 
ympäristön pilaantumista.

Kaupunginhallitus puoltaa rakennusviraston ympäristölupahakemuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin perustein.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta, joka 
koskee jätemateriaalin hyödyntämistä Sörnäistenniemellä sijaitsevan 
Parrulaiturin täytössä.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 8.11.2011 (§ 329) 
antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon 
rakennusviraston lupahakemuksesta. 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on hakenut vesilain mukaista 
lupaa Sörnäistenniemellä sijaitsevan ns. Parrulaiturin ruoppaukselle ja 
täytölle. Lupahakemus on toimitettu Etelä-Suomen 
aluehallintovirastoon 4.3.2011, josta lupapäätös (Nro 155/2011/4, Dnro 
ESAVI/46/04.09/2011) on annettu 12.8.2011.
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Rakennusvirasto hakee muutosta vesilain mukaisen lupapäätökseen 
siten, että täytössä voidaan hyödyntää myös betonia. Rakennusvirasto 
hakee myös ympäristönsuojelulain mukaista lupaa betonin 
hyödyntämiselle. Lisäksi rakennusvirasto hakee toimenpiteille ja 
rakenteille töiden aloittamislupaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö
2 HKR - lupahakemuksen täydennys

Otteet

Ote
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, 
ympäristölupavastuualue

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 08.11.2011 § 329

HEL 2011-000141 T 11 01 00 00

ESAVI/225/04.08/2011

Päätös

Ympäristölautakunta päättää antaa rakennusviraston hakemuksesta 
hyödyntää betonijätemateriaalia Parrulaiturin täytössä Kalasatamassa 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa purkubetonin käyttöä louheen 
korvaamisessa Parrulaiturin täytössä. Purkubetonin käytöllä voidaan 
korvata luonnon maa-ainesten käyttöä. Täyttö pitää kuitenkin toteuttaa 
siten, ettei siitä aiheudu meren ja ympäristön pilaantumista. 

Ympäristölautakunta toteaa, että purkubetonin laadussa voi olla 
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vaihtelua ja betoni saattaa olla paikallisesti likaantunutta. Purkubetonin 
käytön edellytyksenä tulee olla, että hakija esittää luotettavat 
menettely- ja dokumentointitavat sille, että merkittävästi likaantunut 
betonijäte on eroteltu käytettävästä materiaalista.

Ympäristölautakunta esittää lisäksi, että täyttöön aiotun jätteen 
ympäristökelpoisuus kohteeseen on selvitettävä käyttäen 
asiantuntijalaitosta. Kelpoisuustutkimukset tulee tehdä erikseen eri 
paikoista tuoduille betonierille. Kelpoisuusarvioinnissa ja jätteen 
laadunhallinnassa voidaan soveltaa valtioneuvoston asetuksessa 
(591/2006) esitettyjä menettelyjä ja raja-arvoja. Yli raja-arvojen haitta-
aineita sisältävä jäte tulee toimittaa jätteen laadun edellyttämään 
käsittelypaikkaan. Betonijätteiden hyödyntämiskelpoisuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon, että jäte on jatkuvasti kosketuksissa meriveden 
kanssa.

Esittelijä
ympäristövalvontapäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi


