
RAMS LL VESI & YMP.A.RISTO 

TAYDENNYS YMPARISTOLUPA
HAKEMUKSEEN 

u
Viite: Dnro ESAVI/241/04.08/2011 

1 TAYDENNYSPYVNTO 

Etela-Suomen AVI on 23.11.2011 toimittanut Helsingin kaupungin 
rakennusvirastolle taydennyspyynnbn, joka koski kiviaineksen laji
tys- ja esikasittelyalueen ymparistblupahakemusta Laajasalossa. 

Paivamaara 15/12/2011 

Lisaksi Etela-Suomen AVI on 28.11.2011 tiedustellut ja pyytanyt 
tarkennusta alueen ymparistbn tilan arvioinnista. 

2 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

Helsingin kaupunki 
Rakennusvirasto 
PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki 
Yhteyshenkilb: projektinjohtaja Mikko Suominen, 

puh. 050 380 1002, mikko.suominen@hel.fi 

3 TAYDENNYKSET 

3.1 Luettelo rajanaapureista ja muista vaikutusalueen asianosaisis
ta 

Liitteessa 1. on esitetty rajanaapuriluettelo osoitetietoineen. 

Ymparistblupahakemuksen kohdassa 7 on virheellisesti esitetty, et
ta alueen etelapuolella olevan kiinteistbn 91-412-1-252 omistaisi 

Helsingin kaupunki ja etta kiinteistblla olisi vuokralaisena Stl Oy. 
Korjauksena hakemukseen todetaan etta kiinteistbn 91-412-1-252 

omistaa Stl Oy. 

Muita toiminnan vaikutusalueen mahdollisia asianosaisia ovat: 

• Uudenkylan mbkkikyla, joka sijaitsee n. 150 m suunnitellun 

lajitysalueen rajalta ja n. 250 m:n paassa suunnitellulta 
murskausalueelta (vaihe 1.) itaan. 
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•	 Stansvikin kartano sijaitsee noin 450 m:n paassa suunnitellun lajitysalueen rajalta ja 
n. 550 m:n paassa suunnitellulta murskausalueelta (vaihe 1.) itaan. 

•	 Tahvonlahden ala-aste (kiinteistb 91-49-79-1, osoite Gunillantie 12,00099 Helsingin 
kaupunki), sijaitsee no in 700 m:n paassa suunnitellulta lajitysalueen rajalta ja n. 

850 m:n paassa suunnitellulta murskausalueelta (vaihe 1.) koilliseen. 
•	 Tahvonlahden paivakoti (kiinteistb 91-49-79-2, osoite Gunillantie 10, 00099 Helsin

gin kaupunki), sijaitsee noin 850 m:n paassa suunnitellulta lajitysalueen rajalta ja n. 
1000 m:n paassa suunnitellulta murskausalueelta (vaihe 1.) koilliseen. 

•	 Lahin luonnonsuojelualue on Stansvikin kaivosten luonnonsuojelualue, joka sijaitsee 
kohteesta noin 0,5 km koilliseen. 

3.2 Murskaussuunnitelma 

3.2.1 Murskauksen toteutus 
Murskauksen toteuttaa joko Helsingin kaupungin kilpailuttama vuosisopimusurakoitsija tai 
vaihtoehtoisesti urakoitsija valitaan kaupungin toimesta erillisen hankintamenettelyn perus
teella. Murskauslaitteistolle asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset esitetaan hankintailmoi

tuksessa. Kiviaineksen murskaus toteutetaan siirrettavalla murskauslaitoksella. Kiviaines 
sybtetaan murskauslaitokselle pybrakuormaajalla, siirtoautolla tai kaivinkoneella. 

Kiviainesta murskattaessa ja valpattaessa lopputuotteena syntyy eri raekokoon jalostettua 
sepelia ja mursketta. 

3.2.2 Murskausajankohta ja -maarat 
Murskaus tapahtuu 1.10. - 31.1 valisena ajanjaksona, jolloin kesaasuntojen kayttb lahialu
eella vahenee ja nain ollen murskauksesta ei aiheudu meluhaittoja kesaasuntojen kayttajil 
Ie. Murskaustoiminta ajoittuu arkipaiviin klo 07:00 - 22:00 valiselle ajalle. Murskausta ei 
suoriteta klo 22:00 - 07:00 valisena aikana. Murskausyksikbn toiminta-aika on keskimaarin 
n. 10 h/vuorokausi. Vuosittainen kiviaineksen murskausmaara on < 25 000 t / kalenterivuo

si. Enimmaismaaran (25 000 t) murskaamisen arvioidaan kestavan n. 2-4 viikkoa. Toteutu
neet murskausmaarat ja murskausjaksot raportoidaan vuosittaisessa yhteenvetoraportissa. 

3.2.3 Melu 
Kiviaineksen murskaamisen yhteydessa melutaso alueella lisaantyy. Melupaastbjen vahen
taminen toteutetaan lajittamalla kiviainekset vaiheittain siten, etta lahimpien hairiintyvien 

kohteiden suuntiin rakennetaan varastoitavasta kiviaineksesta meluvallit. Suunnitelma vai
heittaisesta lajittamisesta on esitetty lajityssuunnitelmassa, karttaliitteissa 
82138693-06, -07 ja -08. 

Murskauslaitteiston lopullinen sijoittuminen alueelle tehdaan alueelle laadittavan melumal
Iinnuksen ja tehtavien melumittausten tulosten perusteella. Melupaastbjen minimoimiseksi 

kiviaineksen murskaus sijoitetaan sellaiselle alueelle, joka kulloisenkin lajitystilanteen perus
teella soveltuu parhaiten murskaamiselle. Kiviaineksen murskaaminen tehdaan varastoita
vasta kiviaineksesta rakennettujen meluvallien sisapuolella. Alustavat murskauksen sijainti 
paikat (vaihe 1 ja vaihe 2) on esitetty karttaliitteessa 82138693-05. Murskauspaikat valitaan 
siten etta murskauksen aiheuttama melutaso ei ylita asuinalueilla ja hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla paivalla klo 7.00 - 22.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. 
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Murskauksen aikana melumittaukset esitetaan tehtavaksi lahimpien asuinrakennusten alu

eella pohjoisessa (Paatie), lahimpien oppilaitoksen alueella koillisessa (Tahvonlahden ala

aste) ja toiminta-alueella. Melumittauspisteet on esitetty liitteena olevassa tarkkailupiste

kartassa 82138693-05. Melumittaukset toteutetaan kaikissa mittauspisteissa (1-3) ensim

maisen murskausjakson aikana. Melumittaukset suoritetaan Ymparistbministeribn ohjeen 

1/1995 ''Ymparistomelun mittaaminen" mukaisesti. 

3.2.4 Poly 
Alueella kaytettava murskainlaitteisto varustetaan suojakoteloin. Murskausalueelle varataan 

mybs kastelujarjestelmat, joilla voidaan tarvittaessa kastella murskattavaa kiviainesta. Li

saksi murskausajankohta valitaan sellaiseksi (syksy) etta kiviaineksen polyaminen on mah

dollisimman vahaista. 

Merkittavin polyn aiheuttaja on ajoradoilta nouseva poly. Polyamista seurataan aistinvarai

sesti. Mikali alueella todetaan polyamista, suoritetaan paallystettyjen ajoratojen pesua ja 

harjausta. Paallystamattbmilla alueilla pblyamista ehkaistaan vedella tai muilla polynsidonta

aineilla. 

Toiminnan pblyvaikutuksia tarkkaillaan mittaamalla hengitettavien hiukkasten (PM lO ) pitoi

suutta ilmassa. Mittaukset tehdaan kerran vuodessa yhden viikon mittaisena jaksona, murs

kausjakson ollessa kaynnissa. Mittausajankohdat sovitetaan toiminnan ja saaolosuhteiden 

mukaisesti, Mittaukset tehdaan tehokeraimella. Keraimien suodattimet vaihdetaan paivit

tain. Mittausjaksojen saatiedot hankitaan Ilmatieteen laitokselta. 

Murskauksen aikana pblymittaukset esitetaan tehtavaksi lahimpien asuinrakennusten alueel

la pohjoisessa (mittauspiste 2. Paatie) ja toiminta-alueella (mittauspiste 1.). Pblymittaus

pisteet on esitetty liitteena olevassa tarkkailupistekartassa 82138693-05. Pblyntorjunnan 

osalta murskauksessa noudatetaan Helsingin kaupungin ymparistbnsuojelumaaraysta (21 

§). 

3.2.5 Raportointi 
Toteutuneet murskausmaarat ja murskausjaksot, murskauksen aikaiset melu- ja pblymit

taustulokset seka toteutetut melun- ja pblynhallintatoimenpiteet raportoidaan vuosittain 

laadittavassa yhteenvetoraportissa. Raportissa esitetaan myos mahdolliset melun- ja pblyn

torjunnan edellyttamat tarpeet ja seuraavan vuoden murskausjakson seurantaohjelma. 
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3.3 Uijityssuunnitelma 

Kiviaineksen lajittamien tehdaan vaiheittain alia esitetyn lajityssuunnitelman periaatteiden 
mukaisesti. Lajityssuunnitelmasta saatetaan poiketa, mikali tybn aikana siihen on tarvetta. 
Vaiheittaiset lajityssuunnitelmat on esitetty karttaliitteissa 82138693-06, -07 ja -08. 

1. vaihe 
Koirasaarentien lansipuoleinen alue taytetaan tasoon n, + 17. Tallbin lansipuolisen ki
viaineskasan keskimaarainen korkeus on n. 10 m ja lansipuolisella alueella on varastoituna 
kiviainesta n. 140 000 m3rtr. 

Ensimmaisessa vaiheessa Koirasaarentien itapuolen pohjoisosiin kiviaineskasat lajitetaan si

ten etta alueen pohjois- ja itareunalle muodostuu meluvalli Stansvikin Uusikylan ja meren 
suuntaan. Ensimmaisessa vaiheessa meluvalli tehdaan siten etta sen paalla, tasolla + 14 on 
10 m levea ajovayla. Tallbin kiviaineskasan keskimaarainen korkeus on n. 7 m ja itapuolisel
la alueella on varastoituna kiviainesta n. 60 000 m 3 rtr. 

Ensimmaisen vaiheen jalkeen kiviainesta on lajitetty kaikkiaan 200 000 m 3rtr ja lupahake

muksen mukaisesta enimmaismaarasta lajittamatta on n, 660 000 m 3rtr. 

2. vaihe 
Toisessa vaiheessa Koirasaarentien lansipuoleisen alueen pohjoisreunalle rakennetaan me
luvalli tasoon n. + 27. Tallbin lansipuolisella alueella on varastoituna kiviainesta kaikkiaan n, 
180 000 m 3rtr. 

Toisessa vaiheessa Koirasaarentien itapuolen varastoalueille lajitetaan kiviaineskasat tasoon 
+ 14 ja samalla korotetaan meluvalleja em. alueen pohjois- ja itareunalla tasoon + 24. Tal
Ibin itapuolisella alueella on varastoituna kiviainesta kaikkiaan n, 580 000 m 3 rtr. 

Toisen vaiheen jalkeen kiviainesta on lajitetty kaikkiaan 760 000 m 3rtr ja lupahakemuksen 

mukaisesta enimmaismaarasta lajittamatta on n. 100 000 m3 rtr. 

3. vaihe 
Kolmannessa vaiheessa Koirasaarentien lansipuoleinen alue taytetaan tasoon n. + 27. Tal
loin lansipuolisen kiviaineskasan keskimaarainen korkeus on n. 20 m ja lansipuolisella alu
eella on varastoituna kiviainesta hakemuksen mukainen enimmaismaara n. 220 000 m3rtr, 

Kolmannessa vaiheessa Koirasaarentien itapuolen varastoalueille lajitetaan kiviaineskasat 
tasoon + 24. Tallbin myos itapuolisen kiviaineskasan keskimaarainen korkeus on n. 20 m ja 
itapuolisella alueella on varastoituna kiviainesta hakemuksen mukainen enimmaismaara n. 
640 000 m 3rtr. 

Purku, vastaanotto ja lastaus 
Alustavan suunnitelman mukaan vastaanotto tehdaan yhdessa paikassa kerrallaan, mutta 
tarvittaessa kiviaineksen vastaanottopaikkoja saattaa olla useampia. Kiviaineskuormat pure
taan kuorma-autojen lavalta penkalle, josta vastaanottokalusto siirtaa / tasaa kiviaineksen, 
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Kiviainesta lastataan alueen sisaisiin siirtoihin seka mahdollisesti alueelta pois toimitettaviin 
(jalostettu kiviaines) siirtoihin. Lastaus tapahtuu kaivinkoneella kuorma-autojen lavalle. Pur
ku- ja lastauspaikkojen sijainnit maaraytyvat kulloisenkin tybmaatilanteen mukaan. Lantisel
Ie lajitysalueelle on kaytbssa yksi ja itaiselle lajitysalueelle on kaytbssa kolme ajoreittia. Ajo

reitit on esitetty liitteena olevissa vaiheittaisissa lajityssuunnitelmakartoissa 82138693-06, 
07 ja -08. 

3.4 Ympariston tila 

Helsingin kaupungin rakennusvirastolla on suunnitellun lupa-alueen vieressa valivarastointi 
kentta, jossa valivarastoidaan betonimursketta ja pilaantuneita ja pilaantumattomia maa

aineksia. Valivarastokentalle on voimassa oleva ymparistblupa Nro 8/2010/2. 

Suunnitellun lupa-alueen ymparistbn tilaa on kasitelty valivarastointialueen ymparistblupa
hakemuksessa ja ymparistbluvassa (Nro 8/2010/2, paivatty 18.3.2010). Alueen ymparistbn 
tilassa ei ole tapahtunut em. hakemuksen ja luvan kasittelyn jalkeen merkittavaa muutosta. 
Liitteessa 2 on esitetty ymparistblupa Nro 8/2010/2. 

Vuonna 2005 tehdyn liikennekartoituksen mukaan bljyvarastoalueelle johtavalla Koirasaa
rentiella on liikennbinyt paivassa 1 100 autoa. Oljyvarastotoiminta on loppunut lahes koko
naan, joten siihen liittyva liikennbinti on vahentynyt ja vahenee edelleen kun kaikki bljy
yhtibt poistuvat alueelta. 

3.5 Kaava ja maankaytto 

Alueella 23.6.2011 voimaan tulleessa Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa, (pI. Stansvi
kinnummen asuntoalue) suunnittelualueet on kaavoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalu
eeksi (AK1), puistoksi (VP) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Aluetta kehite

taan asumisen, palveluiden, virkistyksen ja asuinymparistbbn soveltuvien toimintojen ja 
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen kayttbbn. Alue on jaettu usei
siin erillisiin asemakaava-alueisiin, joita valmistellaan eri aikatauluissa. Tavoitteena on, etta 
alue on rakentunut valmiiksi 2020-Juvun puolivalissa. 

Espoossa 15.12.2011 

Teppo Moisio
 
Johtava asiantuntija
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Liitteet 
Liite 1. Rajanaapuriluettelo ja osoitetiedot, 14.12.2011
 
Liite 2. Ymparist61upa Nro 8/2010/2
 

Kartat 

82138693-05 Tarkkailupistekartta
 

82138693-06 Vaiheittainen lajityssuunnitelma (vaihe 1.)
 

82138693-07 Vaiheittainen lajityssuunnitelma (vaihe 2.)
 
82138693-08 Vaiheittainen lajityssuunnitelma (vaihe 3,)
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UITE 1 
RAJANAAPURIlUETTELO JA OSOITETIEDOT 



Line I. 

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 1 (5) 

14.12.2011 

Tunnus Nimi Rooli 
Yhteystieto 

91-49-176-4 Asunto Oy Kaitalahden Kalliomaki 
Paatie 12 A, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

·91-49-176-6 As. oy Helsingin Paatie 8 
Paatie 8, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-176-9 Asunto Oy Laajasalon Lepola 
Paatie 2 A, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-176-12 Asunto Oy Helsingin Karpi 
Paatie 16-18, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-176-13 Asunto Oy Helsingin Karpi 
Paatie 16-18, 00590 HELSIf\IKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-177-1 Asunto Oy Helsingin paapolku 1 
c/o Hanikka Vesa, Paapolku 1 A, 00590 
HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-177-2 Asunto Oy Helsingin Kaitalinna 
Paapolku 3, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-178-1 Venalainen Mika Petteri 
Paatie 44, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

91-49-178-1 Ahonen Minna Kristiina 
Paatie 44, 00590 HELSII\IKI 

Omistaja 

91-49-178-1 Parkkali Tomi Juhani Omistaja 



Lllte'l, 

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 2 (5) 

14.12.2011 

Tunnus Nimi Rooli 
Yhteystieto 

Paatie 44 C, 00590 HELSINKI 

91-49-178-1 Parkkali Piia Johanna 
Paatie 44 C, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 4 kpl 

91-49-178-3 R6nnberg Suvi Paivikki 
Paatie 38, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

91-49-178-3 Pirhonen Matti Tapio 
Paatie 38, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 2 kpl 

91-49-178-8 Asunto Oy Juurnotko 
Paatie 30, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-178-12 Westerlund Sven Werner Torvald / 
Kuolinpesa 
Asiamies:Westerlund Kim Kasabyva
gen 115, 10300 KARJAA 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-178-16 Tuomela Pekka Juhani 
Paatie 40, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-49-178-23 Dodds Peter Gordon 
Paatie 34a, 00590 HELSIf\IKI 

Omistaja 

91-49-178-23 Dodds Eija Marita 
Paatie 34a, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 2 kpl 

91-49-178-27 Vanninen Kirsi Maarit Helina 
Hakkukuja 4, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

91-49-178-27 Vanninen Janne Olavi Omistaja 



LIIte 1. 

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 3 (5) 

14.12.2011 

Tunnus Nimi Rooli 
Yhteystieto 

Hakkukuja 4, 00590 HELSINKI 

Tietoja yhteensa 2 kpl 

91-49-178-29 Chahidi Alaoui Thomas Abdennebi 
Paatie 36a as 2, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

91-49-178-29 Palhamo Ari Tapio 
Paatie 36a as 1, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 2 kpl 

91-49-9901-0 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto 
PL 2214,00099 HELSINGIN KAUPUN
KI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-1-252 St10y 
Purotie 1, 00380 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-62 Kruunuvuori Real Estate Oy 
PL 121, 00171 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-92 Tattari Pentti Juhani 
Paatie 10 as 1, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tattari Ritva Anneli 
Paatie 10 as 1, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 2 kpl 

91-412-2-96 Therman Cecilia Sarah Sabina 
Huvudvagen 41, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

91-412-2-96 Lehtinen Aki Petteri 
Paatie 41, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 2 kpl 



Lllte 'I. 

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 4 (5) 

14.12.2011 

Tunnus Nimi Rooli 
Yhteystieto 

91-412-2-138 Asunto Oy Laajasalon Paatie 4 
Paatie 6 C, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-148 Lindroos Tor Wilhelm / Kuolinpesa 
Asiamies:Lindroos Astrid Paatie 32a, 
00590 HELSINKI 

Omistaja 

Lindroos Astrid 
Paatie 32a, 00590 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 2 kpl 

91-412-2-197 Asunto Oy Kostin Kalliorinne 
c/o Jakovirta, Paatie 14, 00590 HEL
SINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-202 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto 
PL 2214,00099 HELSINGIN KAUPUN
KI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-202-V1 Shell Oy Ab 
Maksatus / Payments dept, PL 16, 
01301 VANTAA 

Vuokra-alueen haltija 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-328 Kruunuvuori Real Estate Oy 
PL 121, 00171 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-412-2-329 Aarnio Aarne Johannes 
Lbnnrotinkatu 7 B 20, 00120 HELSINKI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-425-3-0 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto 
PL 2214,00099 HELSINGIN KAUPUN-

Omistaja 



Lllle I. 

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTOJEN OMISTAJAT JA HALTIJAT 5 (5) 

14.12.2011 

Tunnus Nimi Rooli 
Yhteystieto 

KI 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-425-4-1 Suomen Valtio / Puolustusministerib Omistaja 
PL 31,00131 HELSINKI 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-430-1-137 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto 
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN
KI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 

91-430-2-2 Helsingin kaupunki / Tonttiosasto 
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUN
KI 

Omistaja 

Tietoja yhteensa 1 kpl 



LUTE 2 
YMPARISTOLUPA NRO 8/2010/2 



Paatos
 

Aluehallintovirasto
 Nrc 8/2010/2 
Dnro ESAVI/1 04/04.08/201 0 

Etela-Suomi 
Annettu julkipanon jalkeen 
18.3.2010 

ASIA 
PaaWs Helsingin kaupungin rakennusviraston ymparisWnsuojelulain 
(86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee massojen 
valivarastointia ja esikasittelya Helsingin Laajasalossa. Paat6s sisaltaa 
ymparist6nsuojelulain 101 §:ssa tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittami
sesta muutoksenhausta huolimatta. 

LUVAN HAKIJA 
Helsingin kaupunki 
Rakennusvirasto 
PL 1515 
00099 Helsingin kaupunki 

TOIMINTA JA SIJAINTI 

Maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttijatteen valivarastointi- ja esika
sittelykentta 
Helsingin kaupunki, Laajasalo 
KiinteisWn 091-412-1-253 maaraala 5 ha 
Kiinteist6n omistaa Helsingin kaupunki 
Liike- ja yhteis6tunnus: 1010547-1 
Toimialatunnus: 38320 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

YmparisWlupahakemus on tullut vireille Uudenmaan ymparist6keskukses
sa 31.8.2009. 

ETELA-suoMEN ALUEHAUINTOVIRASTO YMPARISTOLUPAVASTUUALUE 
puh. 020 636 1040 Helslngin toimipaikka 
fax 03 570 8002 Asemapaallikonkatu 14 
ki~aamo.etela@avi. Ii PL 115, 00231 Helsinki 
www.avi.li/etela 
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VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTA 

Ymparist61upavirastot ja alueelliset ymparist6keskukset on lakkautettu 
31.12.2009. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsaadann6n 
voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 §:n mukaan alueellisissa ym
paristokeskuksissa vireilla olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun 
lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivat 1.1.2010 
vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ymparistonsuojelulaki 28 §:n 2 momentin kohta 4) 
Ymparist6nsuojeluasetus 1 §:n 1 momentin kohdat 7 e) ja 13 f) 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Etela-Suomen aluehallintovirasto
 
Ymparist6nsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympa

ristolupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.
 

I\/Iassojen valivarastointi ja murskaustoiminta muodostavat sellaisen ympa
ristonsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen 
yhteyden, etta niiden ymparist6vaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessa. 
Ymparist6nsuojelulain 31 §:n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa
asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuu
luu sen toimivaltaan. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS 

Varastokentan alue on kunnostettu vuonna 2008 Helsingin kaupungin ym
parist6keskuksen paat6ksen (2008-1280) mukaisesti. St1 Oy on tehnyt 
Helsingin kaupungin ymparistokeskukselle pilaantuneen maaperan puhdis
tamisesta Laajasalossa osoitteessa Koirasaarentie 34 (ymparistovalvonta
paallik6n paat6s 2009-702/103 §). Neste Markkinointi Oy on tehnyt ympa
ristokeskukselle ilmoituksen pilaantuneen maaperan puhdistamisesta Laa
jasalossa osoitteessa Koirasaarentie 30 ja 35 (ymparistovalvontapaallik6n 
paatos 2009-702/100 §). 

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 10.12.2008 Laajasalon kau
punginosan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena 
osayleiskaavana. Valivarastointikentan alue on osayleiskaavassa merkitty 
palvelujen alueeksi ja hallinnon alueeksi seka kerrostalovaltaiseksi asun
toalueeksi (P/AK1), puistoksi (VP), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
(PY) seka asuntoalueeksi (A), jonka alueelle saa rakentaa pientaloja ja 
kerrostaloja. Aluetta kehitetaan asumisen, palveluiden, virkistyksen ja 
asuinymparist66n soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen yhdyskun
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tateknisen huollon ja liikenteen kayttbbn. Asemakaavassa asuinrakennus
ten alimpiin kierroksiin saa osoittaa palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Lisaksi 
alueen lapi on merkitty kulkevaksi ulkoilureitti. 

Alue on jaettu useisiin erillisiin asemakaava-alueisiin, joita valmistellaan eri 
aikatauluissa. Tavoitteena on, etta alue on rakentunut valmiiksi 2020-luvun 
puolivalissa. 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPARISTO 

Toiminnan sijainti 

Laajasalon bljyvarastoalue sijaitsee Laajasalon lounaisosassa ja noin kaksi 
kilometria Helsingin keskustasta (Katajanokka) itaan. Alue on ollut bljyva
rastokaytbssa ja lahin asutus on noin 0,5 km:n paassa alueesta pohjoi
seen. 

Ympariston tila ja laatu 

Vesiston tila ja kayttokelpoisuus 

Lahin pintavesistb on Kruunuvuorenselka, joka sijaitsee kohteesta noin 
100 m etelaan. Laajasalon edustan merialue kuuluu Suomenlahden ran
nikkoalueeseen. Rannikkoalue on paaosin suhteellisen matalaa saaristoa, 
jossa vesisyvyys vaihtelee ranta-alueita lukuun ottamatta 10 - 20 metrin 
valilla. 

Yli 20 metrin syvyysvybhyke alkaa vasta ulkosaaristoalueella. Helsingin 
kohdalla saaristosyvyysvybhyke on suhteellisen kapea; mantereelta on ul
kosaariston reunaan matkaa vain muutamia kilometreja. 

Helsingin edustan merialueen ekologinen laatu on sisa- ja valisaaristossa 
Suomenlinnaan saakka valttava. Ulkosaaristossa laatu on tyydyttava. Hel
singin merialueen nykytilaan vaikuttaa oleellisesti se, etta Helsingin ja erai
den Keski-Uudenmaan kuntien jatevedet puhdistetaan nykyisin Viikinmaen 
jatevedenpuhdistamolla, mista ne johdetaan vuonna 1987 kayttbbn otettua 
merenalaista tunnelia pitkin noin seitseman kilometrin paahan saariston ul
koreunaan Katajaluodon etelapuolelle. Vuoden 1998 alusta lahtien jateve
denpuhdistamolla on orgaanisen aineksen ja fosforin ohella poistettu mybs 
typpea jatevedesta. 

Vesikasvit, pohjaelaimistb ja kalasto 

Kruunuvuorenselan rantavybhykkeen uposvesikasvillisuus luokiteltiin 
vuonna 1998 - 1999 tehdyssa tutkimuksessa ("Rantavybhykkeen upos
kasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuosina 1998 - 99." 
Helsingin kaupungin ymparistbkeskuksen julkaisuja 4/2002) selan pohjois
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osassa lievasti likaantuneeksi ja selan etelaosassa yhta luokkaa parem
maksi eli hairiintyneeksi. 

Helsingin kaupungin ymparistOkeskuksen ja sita edeltaneiden kaupungin 
vesientutkimusyksikbiden toimesta on seurattu Helsingin ja Espoon meri
alueiden tilaa 1960-luvulta lahtien. Kruunuvuorenselalla (nayteasema Va

sikkasaari, syvyys 16 - 17 m) pohjaelaimistbn valtalajina (97 - 99 % bio
massasta) on liejusimpukka. Liejusimpukka on tyypillinen Itameren peh
meiden hiekka- ja liejupohjien laji, joka viihtyy mybs kohtalaisen rehevbity
neilla alueilla. Pohjaelainten yksilbmaara ja lajijakauma ei Kruunuvuoren
selalla poikennut merkittavasti Helsingin ja Espoon merialueen vali- ja ul
kosaariston tilanteesta. Vuonna 2006 Kruunuvuorenselan pohjaelaimistOn 

lajimaara ja kokonaisbiomassa oli tarkastelukauden 2002 - 2006 suurin. 

Helsingin merialueen kalalajisto on monipuolinen, kasittaen lahes kaikki 
murtovesialueella normaalisti esiintyvat kalalajit. Ymparivuotisesti toimen
pidealueen ylapuolisella Vanhankaupunginlahdella runsaimmin tavataan 
lahinna reheviin ja sameisiin vesiin tottuneita sarkikaloja (mm. sarki, lahna, 
sorva ja pasuri). 

Sedimentin pilaantuneisuus 

Kruunuvuorenrannan sedimenttien laatua on tutkittu vuonna 2009 ("Kruu
nuvuorenrannan sedimenttitutkimukset", KSV, FCG Planeko Oy, 
19.1.2009). Tutkimusalueella Koirasaaren itapuolella, naytepisteissa S5 ja 
S8 seka Geo:n pisteessa 8 esiintyy massoja, joissa ylittyy ymparistbminis
teribn sedimenttien ruoppaus- ja lajitysohjeessa (19.5.2004) annettu ruop
pausmassojen lajityskriteeritaso 2. Lukuun ottamatta tutkimuspisteita S1 ja 
S12 muissa naytteissa ylittyy lajityskriteeritaso 1. Alueelle on selvasti todet
tavissa pitoisuuksien pieneneminen mentaessa syvempiin sedimenttiker
roksiin. Kohdealueella saatetaan joutua rakentamisen vuoksi ruoppaa
maan pilaantuneita sedimentteja. 

Ilmanlaatu 

IImanlaatu on paakaupunkiseudulla yleisemmin hyvaa tai tyydyttavaa. 
Hiukkasten ja typpioksidin pitoisuudet kohoavat kuitenkin ajoittain haitalli
sen korkeiksi vilkkaasti liikennbityjen katujen ja teiden vaikutusalueilla seka 
pientaloalueilla. Seka hiukkasten etta typpidioksidin raja-arvo ylittyy lahin
na Helsingin keskustassa ja suurten vaylien varsilla. Otsonipitoisuudet ovat 
korkeita kevaisin ja kesaisin etenkin taajamien ulkopuolella ja pitoisuudet 
ylittavat otsonille annetut tavoitearvot. Otsonin kaukokulkeutuminen muual
ta Euroopasta nostaa Suomen pitoisuuksia selvasti. Rikkidioksidin, hiili
monoksidin ja Iyijyn pitoisuudet ovat 20 viimeisen vuoden aikana laskeneet 
huomattavasti, eivatka ne enaa ole merkittava ilmanlaadun ongelma paa
kaupunkiseudulla. Liikenteen paastOt vaikuttavat nykyisin eniten alueen 
hengitysilman laatuun. Pienhiukkaset ja otsonin kaukokulkeutumat heiken
tavat ajoittain ilmanlaatua koko alueella. Tulisijojen kayttb heikentaa pien
taloalueilla ilmanlaatua etenkin tyynella saalla. Energiantuotannon ja teolli
suuden paastOjen vaikutus ilmanlaatuun on nykyisin vahainen. 
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Hiukkaset ovat merkittavin ilmanlaatuongelma paakaupunkiseudulla. Pien
hiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ilmansaaste ja niiden pitoi
suudet ovat ajoittain hyvin korkeita. Hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin vuo
sitasolla alhaisia eurooppalaiseen kaupunkitasoon verrattuna. Kaupunki
ilman hengitettavat hiukkaset (PM1Q) ovat suurimmaksi osaksi Iiikenteen 
nostattamaa katup6lya. Niiden pitoisuudet ovat pysyneet samalla tasolla 
1990-luvun alusta lahtien, vaikka hiukkaspaast6t liikenteesta ja energian
tuotannosta ovat vahentyneet. 

Maapera ja pohjavesi 

Maapera 

Maanpinta varastointialueen itaosassa on tasolla noin +4,0 mmpy, alueen 
keskiosassa tasolla noin +6,5 mmpy ja alueen lansi- ja pohjoisosassa ta
solla noin +8,0 ... +9,0 mmpy, josta maanpinta putoaa jyrkasti lanteen. Kal
lion pinta on alueella keskimaarin noin metrin syvyydella maanpinnasta. 
Syvimmillaan kallionpinta on alueella tehtyjen maaperatutkimusten perus
teella syvyydella noin 4,9 m alueen etelaosassa. Kallio on lahempana 
maanpintaa alueen lansi- ja pohjoisosissa (noin 0,2 ... 0,3 m syvyydella 
maanpinnasta). Kallion paalla oleva tayttOkerros koostuu hiekasta, sorasta 
ja kivista. Helsingin kaupungin geoteknisen maaperakartan mukaan koh
teen maapera on suurimmalta osalta kallioista aluetta (avokallio) ja osittain 
kitkamaata. 

Valivarastointikentan maapera on kunnostettu vuonna 2008 ("St1, Helsinki, 
Laajasalo, 6Ijyvarasto", toimenpideraportti, Golder Associates Oy, 
27.11.2008). Alueelta on poistettu 61jylla pilaantuneita maita 10 300 tonnia. 
Kunnostuksessa on saavutettu Helsingin kaupungin ymparist6keskuksen 
asettamat kunnostustavoitteet eli 61jyhiilivetyjen alemmat ohjearvopitoisuu
det (VNA 214/2007). 

Pohjavesi 

Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lahin I-Iuokan pohjavesialue 
(0109103 Santahamina) sijaitsee noin 2 km kohteesta kaakkoon. Valiva
rastokentalle vuonna 2001 tehdyissa tutkimuksissa todettiin alueen luo
teiskulmassa kahdessa tutkimuspisteessa vetta 0,7 ... 1,5 m:n syvyydella 
maanpinnasta. Laajasalon 6ljyvarastoalueen lapi kulkee useita vedenjaka
jia. Kohteessa ja sen lahiymparistOssa ei ole pohjaveden talouskaytt6a. 
Tutkimuksissa ei ole todettu laajoja maaperan pohjavesivy6hykkeita. Laa
jasalon 6ljyvarastoalueella on todettu joitakin maapeitteisia kallioperan 
painanteita, jotka todennak6isesti muodostavat pohjaveden kulkeutumis
reitin alueen ulkopuolelle. Lisaksi kallioon louhitut putki- ja kaapelikaivan
not seka kallioperan ruhjeet voivat toimia kulkeutumisreitteina vedelle ja 
haitta-aineille. Kallioperan pohjavetta on kohteen alueella todettu lahinna 
vain ruhjevy6hykkeissa merenpinnan tason alapuolella. Huttuvadin alueel
la on t8ytetty merenlahtea 1960-luvulla. Nykyisen Huttuvadin ymparistOssa 
on taytt6alueilla maaperassa suotovetta, joka tulee huomioida alueella teh
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tavan kaivuty6n suunnittelussa. Alueelle kertyva sadevesi virtaa suurelta 
osin kallion pinnalla suoraan mereen tai paallystetyille alueille, joilta vesi 
kerataan viemariverkostoon. Paallystamatt6milta alueilta sadevesi joko vir
taa kallion pinnalla tai imeytyy maahan tai kallionrakoihin. 

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia 

Suunnitellun valivarastointialueen itapuolella, noin 100 m:n paassa alueel
ta, on Uudenkylan m6kkikyla. Stansvikin kartano sijaitsee noin 400 m:n 
paassa kohteesta kaakkoon. Lahin asutus on noin puolen kilometrin paas
sa suunnitellusta valivarastointialueesta pohjoiseen. 

Tahvonlahden ala-aste ja Tahvonlahden paivakoti sijaitsevat noin 950 m:n 
paassa suunnitellulta valivarastointialueelta. 

Lahin luonnonsuojelualue on Stansvikin kaivosten luonnonsuojelualue, jo
ka sijaitsee kohteesta noin 0,5 km koilliseen. Seuraavaksi lahin luonnon
suojelualue on Vuorilahdenpaadet, jotka sijaitsevat kohteesta noin 1 km 
kaakkoon. 

Helsingin kaupungin ymparist6keskuksen laatiman kartoituksen mukanaan 
Laajasalossa on 29 geologisesti arvokkaaksi maariteltya kohdetta, joihin 
sisaltyy arvokkaiksi luokiteltuja kivilajeja ja mineraaleja, hiidenkirnuja, mai
semallisesti arvokkaita kallioalueita, vanhoja kaivoksia, harju- ja moreeni
muodostumia, muinaisrantamerkkeja, siirtolohkareita ja Iiejumuodostumia 
seka lahteita. Naista vain Tahvonlahden harju on esitetty kuuluvaksi luok
kaan, jonka suojeleminen on ensiarvoisen tarkeaa. Tahvonlahden harju si
jaitsee valivarastointialueelta noin 400 m kaakkoon. 

Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella 

Alueella vuosikymmenia ollut 61jyvarastotoiminta ei ole ollut laadultaan eri
tyista melua tai tarinaa aiheuttavaa. Valivarastoinnin ja murskauksen kans
sa samanaikaisesti tapahtuvat purku-, kunnostus- ja rakennusty6t sen si
jaan aiheuttavat jonkin verran melua. Alueella ei ole tehty melumittauksia. 
Alueelta ei ole kaytettavissa tietoja tarinasta. 

Vuonna 2005 tehdyn liikennekartoituksen mukaan 61jyvarastoalueelle joh
tavalla Koirasaarentiella on liikenn6inyt paivassa 1 100 autoa. Oljyvarasto
toiminta on loppunut jo osittain. Siihen liittyva liikenn6inti on vahentynyt ja 
vahenee edelieen kun kaikki 6ljy-yhti6t poistuvat alueelta. Purku-, kunnos
tus- ja rakennustOiden aikana raskas liikenne kasvaa. Koirasaarentie tul
laan rakentamaan uudelleen tulevan asuinalueen liikennetta paremmin 
palvelevaksi ja samalla sen linjausta siirretaan. 

Muita alueen ymparist6a kuormittavia toimintoja ovat alueen purku-, kun
nostus- ja rakennusty6t. St1 Oy:n omistamassa Koirasaaressa 6ljyvarasto
toiminta jatkuu ainakin vuoden 2010 loppuun. Laajasalossa entisella St1 
Oy:n alueella on purku- ja maaperan kunnostustoiminta alkanut touko
kesakuussa 2009. Alueen asuntorakentaminen kaynnistynee noin 2010
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luvun puolivalissa ja jatkuu alustavan tavoitteen mukaan 2020-luvun puoli
valiin asti. 

TOIMINTA 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Alueella on ollut 6ljyvarastotoimintaa vuodesta 1920 alkaen. Nykyisin alu
eella on Oy Shell Ab:n voiteluainetehdas ja polttoainevarasto, Neste Oil 
Oyj:n ja valmistuotevarasto seka Setynoil Oy:n 6ljytuotepakkaamo. St1 
Oy:n polttoainevarasto on jo lopettanut toimintansa. Toiminta paattyy 
vuonna 2010, kun vuokrasopimukset paattyvat. Alue tullaan ottamaan 
asuinkaytt66n. Alueen asemakaavoitus on kaynnissa. Asemakaava valmis
tuu arvion mukaan vuonna 2016. Tavoitteena on, etta alue on rakentunut 
valmiiksi 2020-luvun puolivalissa. 

Oljyvarastoalueen purkamisesta syntyy huomattava maara purkumateriaa
lia, jota voidaan my6hemmin hy6dyntaa kohteen tayt6issa tai muissa ra
kennuskohteissa Helsingin alueella. Materiaalien varastoiminen ja murska
us syntykohteessa on jarkevaa, koska nain voidaan kuljetusmatkat ja kasit
telykerrat seka paast6t minimoida. Kaikissa rakennuskohteissa ei voida ti
lanpuutteen vuoksi varastoida purku- ja rakennusmassoja, mutta toisaalta 
massoja on oltava riittavasti kaytettavana silloin kun niita tarvitaan. 

Lupahakemus koskee massojen valivarastointialueen rakentamista Oy Es
so Ab:n (nyk. St1 Oy) entisen 61jyvarastoalueen lansiosaan, josta on puret
tu voitelu61jytehdas ja jonka maapera on kunnostettu vuonna 2008. Lisaksi 
murskaukselle varatun alueen pinta-ala on 2 692 m 2 . Vuosittainen murs

kausaika on keskimaarin 2 - 3 viikkoa. Murskaus tapahtuu paasaant6isesti 

syksy-talviaikaan. Muualta Helsingin alueelta tuotavat materiaalit kuljete
taan alueelle kuorma-autoilla ja rekoilla. Massojen valivarastointiin ja kasit
telyyn osoitettavan alueen pinta-ala kulkureitteineen on yhteensa noin 5 ha. 
Varastointi- ym. toiminta alueella on valiaikaista, joka vahenee ja loppuu 
kun alue otetaan suunniteltuun kaytt6tarkoitukseen. Toiminta jatketaan niin 
kauan, kuin se on alueen muiden kaytt6tarpeiden kannalta tarpeellista ja 
mahdollista. Toirnintaa arvioidaan jatkettavan vuoteen 2016. 

Valivarastoitavat massat 

Valivarastointikentta on jaettu osa-alueisiin 6ljy-yhti6iden (St1 Oy, Neste Oil 
Oyj ja Oy Shell Ab) ja Helsingin kaupungin rakennusviraston kesken. Mas
sojen valivarastointi koskee 6ljy-yhti6iden alueilla Iahinna puhdasta purku
betonia ja mahdollisesti pienia maaria muuta puhdasta purkujatetta Laaja
salon 6ljyvarastoalueelta. Massat ovat peraisin Laajasalon purkukohteista. 

Rakennusviraston alueella valivarastoidaan Helsingin alueelta eri raken
nus- ja purkukohteista tuotavia puhtaita materiaaleja, jotka voivat olla beto
nia, tiilta, asfalttia, louhetta ja ylijaamamaita seka mahdollisesti pienia maa
ria pilaantuneita maita. Valivarastoitavat ja kasitellyt massat kaytetaan tayt
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tbihin yms. kohteisiin. Pilaantuneet maat viedaan muihin kasittelypaikkoihin 
tai hybtykayttbkohteisiin, joilla on toimintaan tarvittavat luvat. 

Massojen maara 

Helsingin kaupungin rakennusviraston osa-alueella pilaantuneiden maiden 
enimmaismaara on 10 000 tla. Muiden jatejakeiden enimmaismaara on 
laskettu jakamalla alueelle mahtuva enimmaismaara kuudella. On kuitenkin 
mahdollista, etta alueella ei ole yhta aikaa kaikkia jatejakeita, jolloin tilaa 
riittaa muille jatejakeille enemman. Alueella kerralla varastoitava maara ei 
tule ylittamaan 35 900 tn rajaa (taulukko 1.). 

Taulukko 1. Valivarastoitavat ja kasiteltavat materiaalimaarat 
Toimija Materiaali Valiva- Materiaalin Enimmaismaa

rastointi arvioitu maara ra 
alueen mJ t t 
pinta-ala, 
m2 

St10y betoni 3900 9300 14 000 34 100 
Neste betoni 2600 5300 8 000 22800 
OilOyj 
Oy betoni 4300 10 000 15 000 37600 
Shell 
Ab 

Laskennallinen 
enimmaismaara 

HKR betoni 4 100 3980 5980 35900 
puhtaat 3980 5980 
ylijaama
maat 
louhe 3980 5980 
tiilijate 3980 5980 
asfalttijate 3980 5980 
pilaantu 6700 10 000 
neet maat 

Massojen alkupera ja laatu 

Oljyvarastoalueen purkamisesta syntyvaa betonijatetta varastoidaan bljy
yhtibille (Neste Oil Oyj, ST1 Oy ja Oy Shell Ab) varatuilla alueilla. Betonijat
teen puhtaus varmistetaan liukoisuustestein. 

Rakennusviraston alueelle tuodaan massoja Helsingin alueelta eri raken
nus- ja purkukohteista. Rakennusviraston valivarastointikentalle varastoi
daan vain sellaista pilaantunutta maata, joka tayttaa tavanomaisen jatteen 
kriteerit. 
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Valivarastoinnin toteuttaminen 

Oljy-yhtioiden alueet 

Oljy-yhti6iden osa-alueilla vastaanotetaan yhti6iden omilta purettavilta 6ljy
varastoalueilta peraisin olevaa puhdasta betonia. Muut purkumateriaalit 
toimitetaan suoraan muualle kasiteltavaksi. Betoni varastoidaan kitkamai
den paalla. Massojen valivarastointi tapahtuu paasaant6isesti noin kolme 
metria korkeissa kasoissa. 

Helsingin kaupungin rakennusviraston alue 

Helsingin kaupungin rakennusviraston alueella valivarastoidaan Helsingin 
alueelta eri rakennus- ja purkukohteista tuotavia puhtaita materiaaleja, jot
ka voivat olla betonia, tiilta, asfalttia, louhetta ja ylijaamamaita seka mah
dollisesti pienia maaria pilaantuneita maita. 

Valivarastoitavat pilaantuneet maat tayttavat tavanomaisen jatteen kelpoi
suuskriteerit. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapenkereilla tai kiveyk
silla. Pilaantuneiden maiden kasat peitetaan ja tarvittaessa kastellaan p6
Iyamisen estamiseksi. 

Massojen esikasittely 

Murskaus 

Murskaukselle varatun alueen pinta-ala on noin 2 700 m2
. Murskausalue 

sijaitsee valivarastointialueen lansipuolella. Purkubetonit murskataan 
150 mm:n raekokoon. Murskaus aloitetaan kun kaikki varastoitavat betonit 
on tuotu alueelle. Murskaus toteutetaan siirrettavalla tela-alustaisella 
murskauslaitoksella (esim. Metso Mineralsin leukamurskain Lokotrack 
LT3054), jolle sy6tetaan murskattavaa ainesta kauhakuormaajalla. Murs
kausyksik6n toiminta-aika arkisin on 8 h (klo 8.00 - 16.00). Murskausta ei 
suoriteta klo 22.00 - 7.00. Vuosittainen murskausaika on keskimaarin 2 

3 viikkoa. Murskaus tapahtuu paasaant6isesti syksy-talviaikaan. 

Seulontalvalppays 

Mahdollinen seulonta ja/tai valppays suoritetaan jatteiden varastointipaikal
la. 

Polttoaineiden varastointi 

Ty6koneiden ja -Iaitteiden polttoaineet varastoidaan maanpaallisissa kak
soisvaippasaili6issa, jotka on varustettu vuodonilmaisujarjestelmalla, pin
nan mittauslaitteella ja ylitayt6nestimella. 
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Jatevedet ja veden kulutus 

Alueella tarvitaan kasteluvetta ja sosiaalitiloissa talousvetta. Kasteluvetena 
kaytetaan merivetta ja talousvetena Helsingin kaupungin vesijohtovetta. 
Puhtaiden betonien varastointikentalla sadevedet imeytyvat maahan ja 
kulkeutuvat tayttbkerroksen ja kalliopinnan rajapinnalla mereen. 

Puhtaiden betonien varastoinnista ei maahan imeytyvaan veteen liukene 
haitallisia aineita. Pilaantuneiden maiden varastointialueelta valumavedet 
kerataan tarkkailualtaaseen ja siita edelleen tarkkailutulosten perusteella 
bljyn erottimen kautta joko viemariin tai mereen. Vesimaarat ovat pienia. 

Liikenne 

Liikenne Laajasalon valivarastointikentalle ja -kentalta ohjautuu Itavaylalta 
Herttoniemen kautta Linnanrakentajantieta pitkin Laajasalontielle ja edel
leen Koirasaarentielle. 

Oljyvarastotoiminnan aikainen liikenne vahenee, mutta kunnostamisen, 
purkamisen ja rakentamisen aikainen Iiikenne Iisaantyy. Valivaraston laji
tysvaiheessa toiminta ei lisaa liikennetta merkittavasti, silla vain rakennus
viraston kentalle tuodaan materiaalia ulkopuolelta. Massojen poiskuljetta
misen seurauksena liikennemaarat nousevat jonkin verran. Osa materiaa
leista voidaan kuljettaa alueelta kayttbkohteisiin meriteitse proomuilla. 

Paras kayttokelpoinen tekniikka 

Hakemuksen mukaan Laajasalon massojen valivarastointitoiminnassa 
noudatetaan ymparistbnsuojelulaissa tarkoitettua parasta kayttbkelpoista 
tekniikkaa ja ymparistbn kannalta parasta kaytantba. 

YMPARISTOKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Jatevedet ja paastot vesiin ja viemariin 

Puhtaiden betonien varastointikentalla sadevedet imeytyvat maahan ja 
kulkeutuvat tayttbkerroksen ja kallion rajapinnalla mereen. Puhtaiden be
tonien varastointialueelta ei liukene valuma- ja suotovesiin haitallisia ainei
tao Rakennusviraston alueella varastoidaan mybs pienia maaria pilaantu
neita maita. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapenkereilla tai kiveyksil
la. Pilaantuneiden maiden kasat peitetaan ja tarvittaessa kastellaan pb
Iyamisen ehkaisemiseksi. Valumavedet kerataan tarkkailualtaaseen, josta 
ne johdetaan edelleen tarkkailutulosten perusteella joko viemariin tai me
reen. Hakemuksen mukaan muodostuvat vesimaarat ovat pienia. 

Lahtbkohtana on, etta haitallisia aineita sisaltavat valumavedet johdetaan 
viemariin, jolloin haitallisten aineiden vesistbkuormituksen oletetaan olevan 
vahainen. 
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Paastot ilmaan 

Melu ja tarina 

Alueella varastoitavista massoista (mm. ylijaamamaat, louhe ja betoni-, tiili
seka asfalttijate) huuhtoutuu mereen jonkin verran kiintoainetta sade- ja 
sulamisvesien mukana. Valivarastointialueen pinta-ala on noin 5 ha, joten 
keskivalumaa 10 I/s/km2 kayttaen voidaan keskimaaraiseksi valumavesien 
maaraksi arvioida noin 0,5 lis. Hetkelliset maksimivirtaamat voivat alia suu

ruusluokkaa 50-100-kertaa keskivirtaamaa suurernpia. Kuivina aikoina va
lumavesia ei ole lainkaan. 

Toiminnasta aiheutuu paastOina ilmaan p61ya ja ajoneuvojen seka ty6ko
neiden pakokaasuja. P61ypaastOja aiheutuu kuljetuksista, kuormien pur
kamisesta ja lastauksesta, varastokasoista seka massojen seulonnasta 
seka murskauksesta. P61ypaastDja ehkaistaan kastelemalla alueelle johta
via teita ja varastokasoja. Kasteluvetta on saatavissa meresta. Kasittelyjen 
(seulonnat ja murskaus) p61ypaastDja vahennetaan laitevalinnoilla, laittei
den koteloinnilla seka kastelulla. Ajovaylien p61yamista voidaan ehkaista 
my6s muilla p61ynsidontamenetelmilla (esim. suolaus). 

Massojen siirrosta aiheutuvaa p61yamista vahennetaan my6s valttamalla 
massojen kasittelya erityisen tuulisina aikoina. 

Kuljetusliikenteen ja ty6koneiden pakokaasut sisaltavat happamoittavia 
kaasuja, hiilidioksidia ja hiukkasia seka vahaisia maaria muita haitallisia 
yhdisteita. Liikenteen ja ty6koneiden paast6ja ehkaistaan kalusto- ja ty6
konevalinnoilla. 

Toiminnassa melua aiheutuu Iiikenteesta, massojen purkamisesta ja kuor
mauksesta seka siirroista etta kasittelyista (murskaus, seulonta jne.) alu
eella. Muuta melua ja tarinaa aiheuttavia toimintoja alueella valivarastointi
toiminnan aikana ovat purku-, kunnostus- ja rakennusty6t. Valivarastointi
toiminta ei Iisaa merkittavasti alueen liikennetta, koska ainoastaan raken
nusviraston valivarastointikentalla tuodaan materiaalia alueen ulkopuolelta. 
Massojen autokuljetukset hoidetaan rekoilla suurina kuljetusyksikk6ina. Lii
kenteen ja ty6koneiden melupaastDja ehkaistaan kalusto- ja ty6konevalin
noilla. 

Merkittavin toiminnasta aiheutuva melun lahde on betoni- ja asfalttijatteen 
murskaus. Murskauksen meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksella. 
Mallinnuksen mukaan murskauksen melu ei ylita ohjearvoja 
(VNp 993/1992) lahimmissa hairiintyvissa kohteissa, kun murskaimen ita
puolelle tehdaan nelja metria korkea meluvalli. My6s massojen valivaras
tointikasat toimivat itaan pain murskauslaitoksen meluesteina. Lannen 
suunnassa entisella 61jyvarastoalueella ei ole melulle herkkia kohteita. 
Murskaus aloitetaan, kun kaikki murskattava materiaali on tuotu alueelle. 
Murskauksen melupaastDja vahennetaan my6s laitevalinnoilla ja laitteiden 
koteloinnilla. Melun vaikutuksia vahennetaan my6s toiminta-aikoja rajoitta
malla. Vuosittainen murskausaika on keskimaarin 2 - 3 viikkoa. Murskaus 
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tapahtuu paasaant6isesti syksy-talviaikaan. Hakemuksen mukaan tarinaa 
ei voida pitaa merkittavana haittatekijana valivarastointialueella. 

Jatteet ja niiden kasittely ja hyodyntaminen 

Valivarastoinnissa ja massojen kasittelyssa seka alueen siivouksessa ja 
kunnossapidossa muodostuvat jatteet kuljetetaan HSY Jatehuollon Am
massuon jatteenkasittelykeskukseen tai muuhun asian mukaiset luvat 
omaavaan kasittelyyn. 

Paastot maaperaan ja pohjaveteen 

Puhtaiden betonien varastointikentalla sadevedet imeytyvat maahan ja 
kulkeutuvat taytt6kerroksen ja kallion rajapinnalla mereen. Alue ei sijaitse 
pohjavesialueella eika alueella kalliopinnan laheisyydesta johtuen ole poh
javetta maakerroksessa. Puhtaiden betonien varastoinnista ei maahan liu
kene haitallisia aineita. Rakennusviraston alueella, jolla mahdollisesti va
rastoidaan my6s pienia maaria pilaantuneita maita, pohja asfaltoidaan ja 
alue varustetaan reunapenkereilla tai kiveyksilla. Pilaantuneiden maiden 
kasat peitetaan ja tarvittaessa kastellaan p61yamisen estamiseksi. Valu
mavedet johdetaan alueelta hallitus tasausaltaan kautta joko mereen tai 
viemariin. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei edella esitetyn perusteella 
aiheudu paastOja alueen maaperaan tai pohjaveteen. 

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPARISTOON 

Melun vaikutukset 

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja paastOjen vahentamistoimen
piteista johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan melu- ja tarinavaiku
tuksia voidaan pitaa vahaisina. 

Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin 

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja paastOjen vahentamistoimen
piteista johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia luontoon 
ja luonnonsuojeluarvoihin seka rakennettuun ymparist06n voidaan pitaa 
vahaisina. 

Vaikutus pintavesiin ja vesistoihin 

Laht6kohtana on, etta varsinaisia haitallisia aineita merkittavissa maarin si
saltavat valumavedet johdetaan viemariin, jolloin haitallisten aineiden ve
sistOkuormitus on vahainen. 

Alueella varastoitavista likaantumattomista aineksista (ylijaamamaat, louhe, 
betoni-, tiili- ja asfalttijate) huuhtoutuu mereen jonkin verran kiintoainetta 
sade- ja sulamisvesien mukana. Huuhtoutuvan aineksen maara riippuu va
lumavesien maarasta eli saaolosuhteista. Kuivina kausina huuhtoutumista 
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ei tapahdu, mutta sateisina aikoina vesien mukana kulkeutuu kiintoainetta. 
Huuhtoutuva kiintoaine voi aiheuttaa veden samentumista ja kiintoainepi
toisuuden nousua merivedessa varastoalueen valittomassa laheisyydessa. 
Samennus todennakoisesti jaa sateisinakin aikoina hyvin paikalliseksi. La
hella pohjaa kiintoainepitoinen vesi voi kulkeutua hieman kauemmaksi, 
mutta todennakoisesti ei muutamaa sataa metria kauemmaksi. Pohjalle 
laskeutuva kiintoaine saattaa heikentaa pohjaelaimistoa muutamien sato
jen metrien etaisyydella varastoalueesta. Lyhytaikainen ja paikallinen sa
meuden kasvu ei todennakoisesti aiheuta merkittavia haittavaikutuksia ve
sistoon. 

Vaikutus ilmaan 

Alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja paastojen vahentamistoimen
piteista johtuen lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia ilmaan 
voidaan pitaa vahaisina. 

Vaikutukset maaperaan ja pohjaveteen 

Toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperan eika pohjaveden 
laatuun. 

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen 

Valivarastoinnin aikana alueella ei ole asutusta eika toiminta Iisaa merkitta
vasti alueen liikennetta. 

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Kayttotarkkailu 

Toiminnan kayttotarkkailussa pidetaan kirjaa mm. massoista ja kasittely
toiminnoista, rakenteiden. laitteiden ja koneiden kunnosta seka hairio- ja 
poikkeustilanteista. 

Paastotarkkailu 

Tarkkailututkimusten analyysit teetetaan akkreditoiduissa laboratorioissa. 
Naytteiden analysoinnissa kaytetaan standardisoituja tai muuten validoituja 
menetelmia. Naytteiden oton suorittaa tehtavaan koulutettu henkilokunta. 

Vesitarkkailu 

Pilaantuneiden maiden valivarastointialueen valumavedet johdetaan tark
kailualtaaseen. Valumavedet johdetaan saannollisten tarkkailunaytteenot
tojen perusteella joko mereen tai viemariin. Viemariin tai mereen johdetta
van veden maaraa mitataan. 
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Melumittaukset 

Toiminnan meluvaikutuksia tarkkaillaan melumittauksilla kerran vuodessa 
murskauksen ollessa toiminnassa. Mittauspaikat sijoitetaan lahimpiin hai
riintyviin kohteisiin. Yksi mittauspiste sijoitetaan toiminta-alueelle. 

Polymittaukset 

Toiminnan polyvaikutuksia tarkkaillaan mittaamalla leijuvan polyn maaraa. 
Mittaukset tehdaan tehokeraimilla kaksi kertaa vuodessa. Mittausajankoh
dat sovitetaan toiminnan ja saaolosuhteiden mukaisesti. Kullakin mittaus
kerralla mittaukset tehdaan kolmessa pisteessa viikon ajan. Kerainten 
suodattimet vaihdetaan paivittain. Mittausjaksojen saatiedot hankitaan 11
matieteen laitokselta. Yksi mittauspiste sijoitetaan toiminta-alueelle. 

Raportointi 

Toiminnan tarkkailua varten laaditaan yksityiskohtainen tarkkailuohjelma 
raportointikaytantoineen. Ohjelma hyvaksytetaan lupaviranomaisella. 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

Toimintaan Iiittyvia riskitilanteita ovat mm. valivarastointikasojen sortumat, 
kone- ja laiterikot, poikkeukselliset poly-, melu- ja jatevesipaastot. Edellis
ten lisaksi toimintaa liittyvat myos Iiikenteen aiheuttamat riskit. 

Riskien ehkaisyssa tarkea tekija on henkilokunnan ammattitaito. Valivaras
tointialueella on omat kaytto- ja ymparistotarkkailuohjelmat. Toimintaa val
votaan ohjelmien, lupien ja lainsaadannon edellyttamalla tavalla. 

Valivarastointikasojen sortuminen on estetty riittavilla luiskakaltevuuksilla. 
Valivarastointikasojen sortumien seurauksena voi olla ymparistohaittojen 
ohella (sortumat mereen ja meriveden samentuminen) myos henkilovahin
kojen vaara. 

Alueella tarvitaan maansiirtokoneita massojen siirtelyyn ja varastokasojen 
tekoon. Betoni- ja asfalttijatteen kasittelyyn tarvitaan murskaus- ja seulon
talaitteita. Kone- ja laiterikot keskeyttavat toiminnan siksi aikaa, kun koneet 
ja laitteet saadaan korjattua tai korvaavat laitteet tilalle. Toiminnan keskey
tymisen lisaksi kone- ja laiterikoista voi aiheutua valiaikaisesti poikkeuksel
lisia poly- ja melupaastoja. Koneiden ja laitteiden riskeihin kuuluu myos 01
jyvuodot, joihin varaudutaan imeytysaineilla ja muilla torjuntavalineilla. 

Pilaantuneiden maiden valivarastointi- ja kasittelyalueilta tulevat vedet voi
vat sisaltaa haitallisia aineita. Alue asfaltoidaan ja varustetaan reunapen
kereilla tai kiveyksilla. Pilaantuneiden maiden kasat peitetaan ja tarvittaes
sa kastellaan polyamisen estamiseksi. Valumavedet kerataan tarkkailual
taaseen ja johdetaan siita edelleen tarkkailutulosten perusteella joko vie
mariin tai mereen. 
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Massojen kuljetukset ovat raskasta liikennetta, joihin liittyvat omat turvalli
suusriskinsa. Liikennemaarien kasvaessa lisaantyy myos henkilovahinko
onnettomuuksien riski alueelle johtavilla kaduilla ja teilla. Toiminnan aiheut
tama liikenteen kasvu on kuitenkin varsin pieni verrattuna alueen muun Iii
kenteen maariin. 

Valivarastointialueella liikkuvat autot ja tyokoneet aiheuttavat myos onnet
tomuusriskeja, joita vahennetaan mm. liikenneopasteilla, turvallisuuskoulu
tuksella, nakyvalla suojavaatetuksella ja Iiikkumisen rajoittamisella riskialt
tiilla alueilla. Kuljetusautojen peruutusaanimerkit ja -tutkat parantavat myos 
osaltaan liikenneturvallisuutta. 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee lupaa aloittaa toiminta mah
dollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Perusteluna toiminnan aloittamiselle on, etta muutoksenhakumenettely oli 
hankkeen toteutuksen kannalta kohtuuttoman pitka. Toiminnalle ei ole koh
tuullisella etaisyydella vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Tilanne alueella voi
daan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitettu maa-aines tarvit
taessa muualle. 

LUPAHAKEMUKSEN KASITTELY 

Hakemuksen taydentaminen 

Hakemusta on taydennetty 6.10.2009 ja 3.2.2010. 

Tiedottaminen 

Hakemus on ymparistonsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tiedoksi kuu
luttamalla siita Uudenmaan ymparistokeskuksen ja Helsingin kaupungin 
ilmoitustauluilla 5.11.2009 - 4.12.2009 seka ilmoittamalla kuulutuksesta 
Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissa sanomalehdissa. Ha
kemuksesta on ymparistonsuojelulain 38 §:n mukaisesti annettu tieto niille 
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Tarkastus 

Lupahakemusta koskevalle alueelle on suoritettu tarkastus 25.1.2010. Tar
kastuspoytakirja on Iiitetty hakemusasiakirjoihin. 
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Lausunnot 

Hakemuksesta on pyydetty ymparistonsuojelulain 36 §:n mukaisesti lau
sunnot Helsingin kaupungin ymparistolautakunnalta ja Helsingin kaupun
ginhallitukselta. 

Helsingin kaupungin ymparistolautakunta esittaa 30.11.2009 saapuneessa 
lausunnossaan mm. seuraavaa: 

Ymparistolautakunta puoltaa Helsingin rakennusviraston rakennusten pur
kamisessa syntyvien ja muiden jatteiden varastointia ja kasittelya koskevan 
yrnparistolupahakemuksen hyvaksymista. Hyodyntamalla maarakennus
kayttoon kelpaavia jatteita saastetaan luonnonvaroja. Hyodyntamalla jat
teet lahella niiden syntypaikkaa vahennetaan mm. raskaan liikenteen aihe
uttamia haittoja. 

Hakemuksesta ei kay ilmi kuka vastaa varastoon otettavien purkujatteiden 
laadunvalvonnasta. Ilmeista on, etta siita vastaa jatteen tuoja. Paatokses
sa tulee antaa maaraykset varastoitavien jatteiden puhtauskriteereista. 

Melun leviamisselvityksessa ei ole otettu huomioon melun mahdollista is
kumaisuutta. Murskauksesta aiheutuvaa melua pidetaan kuitenkin yleisesti 
iskumaisena. Meluselvitys on silta osin puutteellinen. Jos melu on isku
maista, hakemuksessa esitetyt toimet melun leviamisen ja meluhaittojen 
estamiseksi eivat ehka ole riittavia. 

Murskauksen aloittamisesta on aina ilmoitettava Helsingin kaupungin ym
paristokeskukselle, jolle myos mittausraportit on lahetettava. 

Polyntorjunta on kasitelty hakemuksessa melko ylimalkaisesti. Ymparisto
lautakunta toteaa, etta Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaaraysten 
21 ja 22 §:ssa on esitetty vaatimukset rakentamisen ja murskauksen poly
torjunnalle: 

Ymparistonsuojelumaaraykset 21 §: "Jos murskauslaitos sijaitsee aile 500 
metrin paassa asuinrakennuksista, kouluista, paivakodeista, niiden piha
alueista, virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille polysta saat
taa aiheutua haittaa, murskauslaitos on polyn ymparistoon leviamisen es
tamiseksi varustettava tiiviilla kuljettimien ja seulojen paalle asetettavilla 
polykatteilla seka kastelujarjestelmalla, jossa veden sumutuspisteita on ai
nakin murskaimen yla- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukoh
dassa. Mikali veden kaytto polyntorjunnassa ei ole mahdollista, esimerkiksi 
pakkasen vuoksi, tulee murskausyksikoihin asentaa riittavan tehokkaat po
Iynerottimet polypitoisen ilman suodattamiseksi. Polyerottimia ei saa tyh
jentaa murskeen joukkoon. 

Jos murskauslaitos sijaitsee aile 200 metrin paassa polylle herkista koh
teista, laitos on lisaksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisaan siten, et
ta ainoastaan syottosuppilo ja kuljettimen purkukohta jaavat suojaraken
nelman ulkopuolelle. 
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P61yntorjuntajarjestelman on oltava kokonaisuudessaan kayt6ssa aina kun 
murskausty6ta tehdaan." 

Ymparist6nsuojelumaaraykset 22 §: "Rakennusty6mailla on raskaan Iiiken
teen ajovaylat ja siirrettava maa-aines pidettava mahdollisimman p6lya
matt6mina tarvittaessa esimerkiksi kastelemaliataisuolaamalla.My6s ra
kennusty6maiden valitt6massa vaikutuspiirissa olevat katualueet on pidet
tava mahdollisimman puhtaina ty6maalta kulkeutuvasta maa-aineksesta 
p61yhaittojen estamiseksi siten kuin 20 §:n 1 momentissa on maaratty. Kul
jetettaessa p61yavia kuormia rakennusty6maan ulkopuolelle on kuormien 
oltava peitettyja tai kasteltuja." 

l\Jyt kasiteltavana olevassa tapauksessa tulee toiminnanharjoittajalle antaa 
vahintaan vastaavat p61yntorjuntaa koskevat maaraykset. Alueen rakentu
essa ja murskaus- ja varastointitoiminnan mahdollisesti samaan aikaan 
jatkuessa, voi tulia vastaan tilanne, etta p61yntorjuntaa tulee tehostaa ym
parisWnsuojelumaarayksia (21 § 2 mom) vastaavalla tavalla. PaaWkseen 
tulee jattaa mahdollisuus antaa p61yntorjuntaa koskevia lisamaarayksia, jos 
olosuhteet muuttuvat. 

Toiminnassa on huolehdittava siita, etta vaaralliset kemikaalit, kuten polt
tonesteet, varastoidaan siten, ettei ole vaaraa niiden joutumisesta maape
raan. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen imeyttamiseen 
ja keraamisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten huoltojen yhtey
dessa tulee huolehtia siita, ettei haitta-aineita paase ymparist66n. 

Ymparist61autakunta toteaa, etta massojen varastointi voidaan aloittaa en
nen kuin lupapaat6s on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ei tee 
muutoksenhakua hy6dytt6maksi. 

Helsinqin kaupunqinhallitus esittaa 16.12.2009 saapuneessa lausunnos
saan mm. seuraavaa: 

Kaupunginhallitus toteaa, etta aluetta koskee kaupunginvaltuuston 
10.12.2008 hyvaksy osayleiskaava. Alue on siina osoitettu lahinna asu
miskaytt66n. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 2010 ja alue on 
rakentunut valmiiksi vuoteen 2020 mennessa. Kaupunginhallitus puoltaa 
Helsingin kaupungin rakennusviraston ymparisWlupahakemuksen hyvak
symista edellyttaen, etta toiminta-aika ja toiminnan laatu sopeutetaan 
Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja etta toiminnan ympa
rist6vaikutuksia tarkkaillaan huolella. 

Kaupunginhallitus katsoo, etta hakemuksen kasittelyssa tulee ottaa hake
muksessa esitettyjen seikkojen Iisaksi huomioon seuraavat nak6kohdat: 

Varastoon otettavien purkujatteiden laadunvalvontaa silmallapitaen kau
punginhallitus katsoo, etta ymparisWlupapaaWksessa tulee antaa maara
ykset varastoitavien jatteiden puhtauskriteereista. 
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Kaupunginhallitus katsoo, etta meluselvitys on puutteellinen silta osin, kun 
se ei ota huomioon melun mahdollista iskumaisuutta. Mikali toiminnasta 
aiheutuva melu on iskumaista, lupahakemuksessa esitetyt toimet melun 
leviamisen ja meluhaittojen estamiseksi saattavat olla riittamatt6mia. 

Murskauksen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa Helsingin kaupungin ym
paristokeskukselle, jolle my6s mittausraportit tulee lahettaa. 

P61yntorjunnan osalta kaupunginhallitus toteaa, etta Helsingin kaupungin 
ymparistonsuojelumaaraysten 21 ja 22 §:ssa on esitetty vaatimukset ra
kentamisen ja murskauksen p6lyntorjunnalle. Kaupunginhallitus katsoo, et
ta ymparist61upapaat6ksessa tulee toiminnanharjoittajalle antaa vahintaan 
ymparist6nsuojelumaarayksia vastaavat p61yntorjuntaa koskevat maarayk
set. Lisaksi paat6kseen tulee jattaa mahdollisuus antaa p61yntorjuntaa 
koskevia lisamaarayksia, mikali olosuhteet muuttuvat alueen rakentuessa 
ja murskaus- ja varastointitoiminnan jatkuessa samanaikaisesti. 

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, etta toiminnassa tulee huolehtia vaaral
listen kemikaalien varastoinnista siten, etta vaaraa niiden joutumisesta 
maaperaan ei ole. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen 
imeyttamiseen ja keraamisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten 
huoltojen yhteydessa tulee huolehtia siita, ettei haitta-aineita paase ympa
risto6n. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Rajanaapureille ja muille asianosaisille on varattu 30.10.2009 paivatylla 
kirjeella mahdollisuus jattaa hakemuksen johdosta muistutus tai mielipide. 
Maaraaikaan mennessa ei hakemuksesta jatetty muistutuksia tai esitetty 
mielipiteita 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti 5.1.2010 paivatylla sah
k6isella kirjeella mahdollisuus vastineen jattamiseen annetuista lausun
noista ja 2.2.2010 paivatylla kirjeella mahdollisuus vastineen jattamiseen 
luvan kasittelyssa kertyneesta aineistosta seka lupaluonnoksen kertoel
maosasta. 

Helsinqin kaupunqin rakennusvirasto: esittaa 19.1.2010 saapuneessa vas
tineessaan mm. seuraavaa: 

Helsingin kaupungin rakennusvirastolla ei ole huomauttamista kaupungin
hallituksen lausuntoon. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista ymparis
tolautakunnan lausuntoon lukuun ottamatta purkujatteiden laadunvalvon
taa ja toiminnan meluselvitysta. Rakennusvirasto vastaa lausuntoon niilta 
osin seuraavaa: Rakennusvirasto vastaa purkujatteiden laadunvalvonnas
tao Ymparist61uvan my6ntamisen jalkeen tehdaan murskauksen toteutus
suunnitelma, jossa my6s iskumaisuus arvioidaan ja otetaan huomioon to
teutuksessa. 
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ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto my6ntaa Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ympa
ristdnsuojelulain 28 §:n mukaisen ymparistdluvan hakemuksessa esitetty
jen massojen valivarastoinnille ja esikasittelylle Helsingin Laajasaloon 6ljy
varastoalueelle seuraavin maarayksin: 

Lupamaaraykset pilaantumisen ehkaisemiseksi 

Laitoksen toiminta 

1.	 Lupahakemuksen mukaisella toiminta-alueella saa ottaa vastaan ja valiva
rastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia, ei ongelmajatteeksi luokiteltuja pi
laantuneita maa-aineksia ja betoni-, tiili- seka asfalttijatetta. Materiaalien on 
paaosin oltava peraisin Laajasalon 61jyvarastoalueen purkamisesta tai niita 
on hy6dynnettava kyseisten alueiden rakentamisessa. Pienia maaria muu
alta tuotuja puhtaita maa- ja kiviaineksia, betoni-, tiili- ja asfalttimateriaaleja 
seka ei ongelmajatteeksi luokiteltuja pilaantuneita maita voidaan kasitella 
ja valivarastoida Helsingin rakennusviraston osa-alueella. Oljy-yhti6iden 
osa-alueilla (ST1 Oy, Neste Oil Oyj ja Oy Shell Ab) saa valivarastoida vain 
puhdasta purkubetonia. 

Helsingin kaupungin osa-alueella kerralla valivarastoitavan louheen enim
maismaara saa olla 5 980 tonnia, puhtaiden maa-ainesten 5 980 tonnia, pi
laantuneiden maa-ainesten 10 000 tonnia, tiilijatteen 5 980 tonnia, asfaltti
jatteen 5 980 tonnia ja puhtaan purkubetonin 5 980 tonnia. Muualta tuotu
jen ja muualle vietavien massojen maara alueella saa kerralla olla maksi
missaan 30 prosenttia kunkin jatejakeen enimmaismaarasta. 

Oljy-yhti6iden osa-alueella kerralla varastoitavan puhtaan purkubetonin 
enimmaismaara saa olla yhteensa 37 000 tonnia. 

2.	 Mikali alueelle tuodaan jatetta, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jate 
viipymatta toimitettava laitokseen tai paikkaan, jonka ymparistdluvassa tal
laisen jatteen vastaanotto on sallittu, tai jate on palautettava sen haltijalle. 

3.	 Alueella saa murskata ja seuloa tai valpata betoni-, tiili- ja asfalttijatetta, 
seuloa tai valpata puhtaita maa- ja kiviaineksia ja pilaantunutta maata. 

Betoni-, tiili- ja asfalttijatteen murskausta saa suorittaa enintaan noin kolme 
viikkoa vuodessa syyskuusta marraskuuhun ja tammikuusta huhtikuuhun 
valisilla ajan jaksoilla. 

Jatteiden vastaanottaminen ja varastointi 

4.	 Vastaanotettavat jatteet on varastoitava siten, etta eri jatejakeet pysyvat 
erillaan toisistaan. Eri tavoin pilaantuneita maa-aineksia ja muita jatejakeita 
ei saa sekoittaa valivarastoinnin aikana keskenaan. 
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5.
 

6. 

7. 

8. 

9.
 

Pilaantuneet maa-ainekset on valivarastoitava ja esikasiteltava toiminta
alueen pohjoisimmassa osassa (Liite 1. HKR:n osa-alue). Vastaanotettavat 
pilaantuneet maa-ainekset on tutkittava ennalta riittavan hyvin kaikkien nii
den sisaltamien haitta-aineiden selvittamiseksi. Vastaanotettavat maa
ainekset eivat saa sisaltaa helposti haihtuvia hiilivetyja tai sellaisia maaria 
haitta-aineita, etta ne luokitellaan ongelmajatteiksi. 

Ulkopuolisten valumavesien kulkeutuminen pilaantuneiden maa-ainesten 
valivarastointialueille on estettava rakentamalla varastokasojen tai 
alueiden ymparille asfalttikorotukset tai ymparistdnsuojelun kannalta vas
taavan tasoisella menetelmalla. 

Jatteen kuljettaminen ja edelleen toimittaminen 

Jatteet on kuljetettava valivarastointialueelle ja sielta pois kayttaen tiiviita 
lavarakenteita, tarvittaessa peitettyina ja kostutettuina siten, etta polya ja 
jatetta ei kuljetuksen aikana levia ymparistdon. Laajasalon valivarastointi
alueelta ulkopuolisiin kasittely- tai hyodyntamispaikkoihin toimitettavat pi
laantuneet maa-ainekset on aina peitettava kuljetuksen ajaksi. 

Valivarastointialueelta pois kuljetettavat pilaantuneet maa-ainekset, 
betoni-, tiili- ja asfalttijate seka muut jatejakeet on toimitettava paikkaan tai 
laitokselle, jonka ymparistdluvassa tai sita vastaavassa paatdksessa on 
hyvaksytty kyseisen jatteen hyodyntaminen tai kasittely. Jatteiden kuljet
tamisessa on kaytettava yrityksia, joilla on alueellisen ymparistdkeskuksen 
tai elinkeino-, liikenne- ja ymparistdkeskuksen paatds jatetiedostoon mer
kitsemisesta. 

Ongelmajatteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten tai muiden 
ongelmajatteiksi luokiteltavien jatteiden kuljetuksista on laadittava siirto
asiakirja siten, kuin valtioneuvoston paatdksessa (659/1996) ongelmajat
teista annettavista tiedoista seka ongelmajatteiden pakkaamisesta ja mer
kitsemisesta saadetaan. 

Muiden kuin ongelmajatteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten 
kuljetuksista on tehtava kuormakirjat, joista ilmenevat maa-aineserien hait
ta-ainepitoisuudet, maa-aineseran alkupera osoitetietoineen, maa
aineseran jatteenkasittelypaikka ja maa-aineseran maara. 

Paastot vesiin, viemareihin ja maaperaan 

Pilaantuneiden maiden, betoni-, tiili-, ja asfalttijatteiden valivarastointi seka 
esikasittely on tehtava pinnoitetulla alueella. Asfaltin kunto on tarkistettava 
ja mahdolliset vauriot on korjattava ennen valivarastoinnin tai esikasittelyn 
aloittamista kyseisella alueella. 

Paallystettyjen alueiden kuntoa, kuten halkeilua, painumista ja lohkeilua, 
on tarkkailtava saannollisesti ja havaitut viat on korjattava valittomasti. 
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10.
 

11. 

12. 

Polttoainesailiot ja ajoneuvojen ja tyokoneiden tankkauspaikat on sijoitet
tava alueille, jotka on paallystetty tiiviilla polttoainetta kestavalla pinnoitteel
la ja varustettu reunakorokkein tai muuten vastaavasti. Hulevedet nailta 
alueilta on johdettava sulkuventtiililla varustetun oljynerotuskaivon kautta. 
Qljynerottimen ja sulkuventtiilien kuntoa ja toimivuutta on tarkkailtava 
saannollisesti. 

Polttoainesailioiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja suoja
altaalla. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vahintaan 100 % sille sijoi
tettavien sailioiden yhteenlasketusta tilavuudesta. Polttoainesailioiden on 
oltava varustettu vaarallisten kemikaalien kasittelysta ja varastoinnista ja
keluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministerion paatoksen 
(415/1998) mukaisesti. 

Alueella muodostuvat hulevedet on koottava hallitusti ja johdettava siten, 
ettei niista aiheudu haittaa ymparistolle. Pilaantuneiden maa-ainesten vali
varastointialueella muodostuvat hulevedet on kerattava hallitusti erillisiin 
keraysaltaisiin. 

Pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialueella muodostuvat huleve
det on johdettava keraysaltaan seka tarvittaessa erillisen oljynerottimen tai 
muun vesien kasittelylaitteiston kautta. Vesien keraysjarjestelmassa on 01
tava sulkuventtiili tai muu veden virtauksen estamisen mahdollistava ra
kenne ennen hulevesien mereen johtamista. 

Betoni-, tiili-, ja asfalttijatteen valivarastointi- ja kasittelyalueelta muodostu
vat hulevedet on johdettava oman laskeutusaltaan tai muun vastaavan ta
soisen kasittelymenetelman kautta mereen. 

Paastot ilmaan 

Alueella kasiteltavan maa-aineksen, betonin, tiilen ja asfaltin seka muun 
jatteen on oltava kosteaa. 

Murskain on koteloitava ja varustettava riittavan tehokkaalla kastelujarjes
telmalla, jossa Yetta sumutetaan vahintaan murskaimen yla- ja alapuolelle 
ja kuljettimien purkukohtiin. 

Murskaimen polynpoistojarjestelmat on pidettava hyvassa kunnossa ja nii
den kunto on tarkistettava paivittain. Polynpoistojarjestelman on oltava 
kaytossa kokonaisuudessaan aina, kun murskausta suoritetaan. Polyn
poistojarjestelman rikkoutuessa tai jonkin muun paastbja olennaisesti li
saavan hairion sattuessa on toiminta keskeytettava, kunnes jarjestelma on 
korjattu ja hairio poistettu. Samoin toiminta on keskeytettava tilanteissa, 
joissa polynpoistojarjestelmaa ei voida kayttaa normaalilla teholla esimer
kiksi pakkasen vuoksi tai jos polyn leviamista ei muusta syysta voida es
taa. 

Polyamisen estamiseksi seulontalaitteisto on varustettava kostutus
laitteistolla tai koteloitava. 
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13.
 

14. 

15. 

16. 

17.
 

Varastokasat seka alue, jolla tyokoneet Iiikkuvat, seka alueelle johtavat 
ajoreitit on hoidettava siten, etta polyaminen jaa mahdollisimman vahai
seksi. Kasojen, alueen ja teiden polyaminen on estettava kastelemalla tai 
muulla tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Lisaksi on huolehdittava, etta po
Iya ei kulkeudu ajoneuvojen pyorien mukana alueen ulkopuolelle. 

Pilaantuneita maa-aineksia sisaltavat valivarastointiaumat on peitettava tii
viisti tarkoitukseen sopivalla peitteella. Tyoviikon aikana rakenteilla olevat 
aumat tai kentalle vain Iyhytaikaisesti tuodut massat saavat olla peittamat
tao Toiminnan aikana on huolehdittava, etta peitteet pysyvat ehjina ja pai
kallaan. Rikkoontuneet peitteet ja muut vauriot on korjattava viipymatta. 
Aumojen ollessa peittamatta on maa-ainesten polyaminen estettava tarvit
taessa muilla keinoilla, esim. kostuttamalla. 

Puhtaiden maamassojen aumat on kasteltava tai polyaminen ehkaistava 
jollain muulla vastaavalla tavalla. Tarvittaessa myos louheen valivarasto
kasat on kasteltava polyamisen ehkaisemiseksi. 

Melu 

Toiminnasta, tyomaaliikenne mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa 
ylittaa ulkona ymparisWn asuinalueilla, virkistysalueilla seka hoito- ja oppi
laitoksia palvelevilla alueilla paivalla klo 7.00 - 22.00 ekvivalenttimelutasoa 
(LAeq ) 55 dB eika yolla klo 22.00 - 7.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq ) 50 dB. 

Eniten melua aiheuttavat esikasittelytoiminnot (murskaus, seulonta ja valp

pays) on tehtava arkipaivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 18.00 
liitteen 1. mukaisella alueella. Murskauksen osalta on lisaksi noudatettava 
mita maarayksessa 3. on maaratty. 

Valivarastointialueella ei saa kuormata ja/tai purkaa massoja klo 22.00 
7.00 valisena aikana. 

Eniten melua aiheuttavat toiminnot on sijoitettava siten, etta voimakkain 
aani ei lahde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Melun leviamista melul
Ie alttiiden kohteiden suuntaan on rajoitettava rakentamalla riittavan korke
at meluesteet valivarastoitavista materiaaleista tai muusta tarkoitukseen 
soveltuvasta materiaalista. Meluesteiden koko on pidettava koko ajan riit
tavan suurena melun haitallisen leviamisen estamiseksi. 

Laitoksen toiminnassa muodostuvat jatteet ja niiden kasittely ja hyo
dyntaminen 

Toiminnassa muodostuvat hyodyntamiskelpoiset jatteet on kerattava eril
leen ja toimitettava hyodynnettavaksi asianmukaiseen kasittelyyn. Hyoty
kayttoon kelpaamattomat jatejakeet on toimitettava luokituksensa mukai
selle kaatopaikalle tai muuhun vastaanottopaikkaan, jonka ymparisWlu
yassa on hyvaksytty kyseisen jatteen vastaanotto. Toiminnassa syntyneet 
ongelmajatteet on toimitettava laitokseen, jonka ymparisWluvassa on hy
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

vaksytty ongelmajatteen vastaanotto. Jatteiden kuljettamisessa on kaytet
tava yrityksia, joilla on alueellisen ymparistokeskuksen tai elinkeino-, Iii
kenne- ja ymparistokeskuksen paatos jatetiedostoon merkitsemisesta. 

Ongelmajatetta luovutettaessa on jatteen siirrosta laadittava siirto-asiakirja, 
josta ilmenevat valtioneuvoston paatoksen 659/1996 mukaiset tiedot on
gelmajatteista. 

Hairiotilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

Alueella tapahtuvista hairib- tai vahinkotilanteista, joista aiheutuu maaral
taan tai laadultaan poikkeavia paastoja ilmaan, veteen tai maaperaan, on 
viipymatta ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokes
kukselle seka Helsingin kaupungin ymparistbviranomaiselle. 

Hairibtilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutu
nut tai uhkaa aiheutua maaraltaan tai laadultaan tavanomaisesta poik
keavia paastoja, on ryhdyttava valittbmasti asianmukaisiin tarpeellisiin toi
menpiteisiin tallaisten paastbjen ja niiden leviamisen estamiseksi ja paas
tosta aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi seka tapahtuman toistumisen es
tamiseksi. Vuotoina ymparistbon paasseet kemikaalit, polttonesteet ja 
muut aineet on kerattava valittomasti talteen. Laitteet tulee saattaa nor
maaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. 

Toiminnalla on oltava ymparistoriskienhallintasuunnitelma, missa on oltava 
kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus-, hairio- ja muiden poikkeustilantei
den varalle ymparistoonnettomuuksien ja haittojen rajoittamiseksi. Riskien
hallintasuunnitelma on pidettava ajan tasalla ja se on pyydettaessa esitet
tava ymparistoluvan valvontaviranomaisille. 

Muut toimet, joilla ehkaistaan, vahennetaan tai selvitetaan pilaantu
mista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja 

Valivarastoinnin, alueella tehtavien esikasittely- ja muiden toimenpiteiden 
seka massojen kuljettamisen kaikki tybvaiheet on tehtava siten, ettei toi
minnasta aiheudu poly- tai meluhaittaa, maaperan, pinta- tai pohjavesien 
pilaantumisvaaraa, epasiisteytta, ympariston roskaantumista tai muuta 
haittaa tai vaaraa ymparistolle tai alueella tybskenteleville. Alueen yleisesta 
siisteydesta on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaa
mattomien tai sinne kuulumattomien jatteiden varastoaluetta. 

Ulkopuolisten paasy alueelle on estettava aitaamalla alue. Kulkureitit alu
eelle on varustettava lukittavin puomein tai portein. 

Laitoksen asianmukaista hoitoa, kayttoa ja niihin Iiittyvaa toiminnan tarkkai
lua varten on maarattava naista tehtavista vastuussa oleva vastaava hoita
ja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle seka Helsingin kaupungin ym
paristoviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Mikali vastaavan hoita



24 

jan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymatta tie
doksi edella mainituille viranomaisille. 

24.	 Alueella on oltava kaytt6tarkkailua hoitava valvoja, joka tarkastaa alueelle 
tulevien kuormien laadun, kuormia koskevat asiakirjat seka jatteiden maa
rat ja osoittaa niille sijoituspaikan. Valvojan on oltava perilla ymparist6lu
papaat6ksessa annetuista maarayksista. 

Tarkkailumaaraykset 

Massojen laaduntarkkailu 

25.	 Valivarastointialueella murskattavan, maarakentamisessa hy6dynnettavak
si toimitettavan betonimurskeen laatu on tutkittava eraiden jatteiden hy6
dyntamisesta maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 
(591/2006) mukaisesti. 

Valivarastointialueelta poisvietavien pilaantuneiden maa-ainesten laatu ja 
haitta-ainepitoisuudet on oltava selvilla. Tarvittaessa valivarastoitujen pi
laantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja muut ominaisuudet on 
tutkittava ottamalla massoista edustavia kokoomanaytteita ennen niiden 
poisviemista. 

Vesiin johdettavien paastojen tarkkailu 

26.	 Pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialueelta kertyvien vesien laa
tua on seurattava valivarastoinnin aikana vahintaan kerran kuukaudessa 
keraysaltaista otettavilla vesinaytteilla. Ensimmaiset naytteet on otettava 
ennen kuin keraysaltaasta johdetaan vetta mereen. Vesinaytteista on tut
kittava vahintaan kiintoainepitoisuus, raskas-metallit, 61jyhiilivedyt seka 
mahdolliset muut valivarastoitavien maa-ainesten sisaltamat haitta-aineet. 

Ensimmaisen naytteenottokerran tulokset on toimitettava Uudenmaan elin
keino-, liikenne- ja ymparistOviranomaiselie seka Helsingin kaupungin ym
parist6viranomaiselle ennen vesien johtamista mereen. Muiden vesinayt
teiden tulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, Iiikenne- ja ymparis
tOkeskukselie ja Helsingin kaupungin ymparistOviranomaiselle viikon kulu
essa naytteenottotulosten valmistumisesta. 

27.	 Betoni-, tiili- ja asfalttijatteen valivarastointi- seka esikasittelyalueelta kerty
vien hulevesien laatua on tarkkailtava laskeutusaltaasta tai vastaavasta 
kasittelymenetelmasta vahintaan kahdesti vuodesta kevaalla ja syksylla 
otettavin vesinayttein. Naytteista on analysoitava vahintaan pH, kiintoaine, 
sameus, sahk6njohtavuus. CODMn • nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, koko

naisfosfori, kloridi, sulfaatti, raskasmetallit, 61jyhiilivedyt (C 1O - C40 ) ja PAH
yhdisteet. 

Vesinaytteenottotulokset on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne
ja ymparist6keskukselle seka Helsingin kaupungin ymparistOviranomaiselie 
viikon kuluessa niiden valmistumisesta. 
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28.
 

29. 

30. 

Vesitarkkailusta on laadittava suunnitelma, joka on toimitettava Uuden
maan elinkeino-, Iiikenne- ja ymparist6keskukselle viimeistaan kuukauden 
kuluessa toiminnan aloittamisesta. Suunnitelmassa on esitettava tarkkailun 
toteuttaminen, kerays- ja laskeutusaltaiden seka niiden naytteenottopistei
den sijainnit, naytteiden ottaminen, naytteenottoajankohdat seka naytteista 
analysoitavat parametrit. 

Vesitarkkailuohjelmaa voidaan tarkentaa tai muuttaa luvan saajan ehdo
tuksesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen hyvak
symalla tavalla edellyttaen, etta muutokset eivat heikenna tulosten luotet
tavuutta tai paat6ksen maaraysten valvottavuutta. 

IImanlaadun tarkkailu 

Toiminnasta aiheutuvia paastojen vaikutuksia lahialueen ilmanlaatuun on 
selvitettava standardin SFS 3863 mukaisella kokonaisleijumamittauksella 
vahintaan 60 vrk:n ajan toiminta-alueen lisaksi vahintaan toiminta-alueesta 
pohjoisessa lahimpana sijaitsevan asuinkiinteiston ja idassa seka etelassa 
lahimpina sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueella. Mittaukset on suoritet
tava vahintaan tavanomaisen toiminnan aikana ja ensimmaisen seulonta
seka murskausjakson aikana viimeistaan 30.11.2010 mennessa. 

P61yn mittaussuunnitelma ja tiedot mittauskiinteist6ista on toimitettava hy
vaksyttavaksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle 
viimeistaan kuukautta ennen mittausten aloittamista. 

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toimitettava 
Uudenmaan elinkeino-, Iiikenne- ja ymparistokeskukselle seka Helsingin 
kaupungin ymparist6viranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorit
tamisesta. 

Melutarkkailu 

Toiminnan aiheuttaman melun ekvivalenttimelutaso (LAeq ) on mitattava 
Laajasalon valivarastointialueen ymparist6ssa toiminta-alueen lisaksi va
hintaan pohjoisessa lahimpana sijaitsevan asuinkiinteist6n ja lannessa se
ka etelassa lahimpina sijaitsevien loma-asuntojen piha-alueilla viimeistaan 
30.11.2010 mennessa. 

Luvan saajan on toimitettava hyvaksyttavaksi Uudenmaan elin
keino-, Iiikenne- ja ymparist6keskukselle melumittaussuunnitelma vahin
taan kuukautta ennen mittausten suorittamista. 

Mittaukset on tehtava vahintaan ennen toiminnan aloittamista, tavanomai
sen toiminnan aikana seka ensimmaisen murskausjakson aikana. Murska
uksesta aiheutuva ekvivalenttimelutaso on lisaksi mitattava vuosittain en
simmaiseen mittaukseen vertailukelpoisesti murskauksen ollessa kaynnis
sa. Mittaukset on tehtava ymparist6ministeri6n ohjeen 1/1995 "Ymparisto
melun mittaaminen" mukaisesti. 
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Mittaustuloksiin on merkittava mahdollisuuksien mukaan laitoksen toimin
nasta riippumattomista melulahteista aiheutuvat melupiikit. Mittaustilanteen 
on vastattava normaalia murskaus- ja seulontatoimintaa. Mittausraporttiin 
on merkittava, mitka ty6vaiheet olivat kaynnissa mittausajanjaksolla ja mis
sa kohdassa toiminta-aluetta. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka
peakaistaista, mittaus- ja laskentatulokseen Iisataan 5 dB ennen sen ver
taamista maarayksessa 14 asetettuihin raja-arvoihin. 

Mittaustulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti on toirnitettava 
Uudenmaan elinkeino-, Iiikenne ja ymparist6keskukselle hyvaksyttavaksi 
seka tiedoksi Helsingin kaupungin ymparist6viranomaiselle kuukauden ku
luessa mittausten suorittamisesta. 

Melumittaus on uusittava, jos murskaus- tai seulontapaikkaa merkittavasti 
muutetaan alueella suoritettujen mittausten jalkeen. 

Laadunvalvonta 

31.	 Naytteiden otto ja analysointi on tehtava standardien (CEN, ISO, SFS tai 
vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvalinen yleisesti kayt6ssa oleva 
standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettava kaytetyt mene
telmat ja niiden mittausepavarmuus seka tulosten edustavuus. 

Tarkkailuja voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne
ja ymparist6keskuksen hyvaksymalla tavalla. 

Kirjanpito ja raportointi 

32.	 Laitoksen toiminnasta on pidettava kirjaa, johon on merkittava ainakin seu
raavat tiedot: 

- vastaanotettujen jatteiden maara, laatu, alkupera, toimittaja ja toimi
tusajankohta 

- alueelta poisvietyjen jatteiden maara, laatu, toimituskohde, toimi
tusajankohta ja vieja 

- tiedot varastossa olevien jatteiden maarasta jatejakeittain 
- tiedot alueella tehdyista esikasittelytoimenpiteista, kasiteltyjen materi

aalien maara, laatu ja kasittelyn ajankohta 
- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet 
- tehdyt huolto-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteet 
- toteutetut p6lyn- ja meluntorjuntatoimenpiteet 
- alueelta johdettujen hulevesien tarkkailutulokset 
- hiukkas- ja melumittausten tulokset 
- pilaantuneiden maa-ainesten ja muiden jatemateriaalien laadunvalvon

tatulokset. 

Kirjanpito on pyydettaessa esitettava ymparistOluvan valvontaviranomaisil
Ie. 
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Yhteenvetoraportti edellista vuotta koskevasta kirjanpidosta on toimitettava 
vuosittain helmikuun loppuun mennessa Uudenmaan elinkeino-, Iiikenne- ja 
ymparist6keskukselle seka Helsingin kaupungin ymparistoviranomaiselle. 
Yhteenvedossa on lisaksi arvioitava alueen hulevesien johtamisen aiheut
tama ymparistokuormitus ja esitettava tiedot vuoden aikana toteutetuista 
seka suunnitteilla olevista muutoksista laitoksen toiminnassa. 

Raportointi voidaan tehda sahk6isesti suoraan ymparist6hallinnon tietojar
jestelmaan sahk6isen palvelun tuottajan tarjoaman kayttoliittyman rapor
tointilomakkeiden valityksella niilta osin kuin se on mahdollista. 

Tiedottaminen 

33.	 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle seka Helsingin 
kaupungin ymparistoviranomaiselle on tehtava ilmoitus ennen valivaras
tointi- ja esikasittelytoiminnan aloittamista. 

Murskauksen aloittamisajankohdat on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ymparist6keskukselle seka Helsingin kaupungin ymparistovi
ranomaiselle ennen kunkin murskausjakson aloittamista. 

Toiminnan lopettamiseen liittyvat maaraykset 

34.	 Kun toiminta lopetetaan, on alue puhdistettava. Alueelle ei saa jaada lou
heita, murskeita tai muita valivarastoituja tai toiminnassa syntyneita jateja
keita. Luvan saajan on esitettava Etela-Suomen aluehallintovirastolle vii
meistaan kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista suunnitelma toi
minnan lopettamiseen liittyvista vesiensuojelua, maaperansuojelua ja jate
huoltoa koskevista toimista. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Lupaharkinnan perusteet 

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, etta kun toimintaa harjoitetaan 
tassa paatoksessa esitetylla tavalla ja noudatetaan annettuja lupamaara
yksia, toiminta tayttaa ymparist6nsuojelulain ja jatelain seka niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset seka ne vaatimukset, jotka luonnonsuo
jelulaissa ja sen nojalla on saadetty. 

Luvan myontamisen edellytykset ja lupamaaraysten yleiset perustelut 

Etela-Suomen aluehallintovirasto katsoo, etta suunnitellusta toiminnasta 
asetetut lupamaaraykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, mer
kittavaa muuta ymparist6n pilaantumista tai sen vaaraa, maaperan tai poh
javeden pilaantumista, ymparist6nsuojelulaissa tarkoitettua erityisten luon
nonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiselta kannalta 
tarkean muun kayttomahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu
eella eika naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta 
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rasitusta. Maarayksia annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheut
tama pilaantumisen todennakoisyys ja onnettomuusriski. 

Toiminta ei ole oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista. Toiminta on 
kuitenkin valiaikaista ja palvelee alueen rakentamista osayleiskaavan ja tu
levien asemakaavojen mukaisesti. Toiminta-alueen ja sita ymparoivien 
alueiden rakentaminen tulevien asemakaavojen mukaiseen kayttoon ta
pahtuu vaiheittain ja toiminta-alue pienenee rakentamisen edetessa. Kos
ka valivarastointialueen ja sita ymparoivan alueen maankaytto muuttuu tu
levina vuosina merkittavasti, myonnetaan lupa toistaiseksi voimassa ole
vana Iyhyella lupamaaraysten tarkastamisvalilla. Lyhyella lupamaaraysten 
tarkastamisvalilla myonnetty ymparistolupa tayttaa ymparistonsuojelulain 
mukaiset edellytykset. 

Paatoksessa on annettu maaraykset toimintojen ymparistohaittojen ja nii
den vaikutusten ehkaisemiseksi. Maaraykset koskevat paastoja maahan, 
pinta- ja pohjavesiin ja ilmaan seka jatteita, melua ja niiden tarkkailuja ja 
ne ovat tarpeen ymparisto- ja terveyshaittojen estamiseksi. Toiminnassa 
polyhaittoja ehkaistaan kastelemalla ja koteloinneilla. Melun leviamista es
tetaan toimintojen ja varastokasojen sijoittelulla. Polyn- ja meluntorjunta
toimenpiteiden riittavyys varmistetaan seurantamittauksilla. Paastot maa
peraan estetaan pinnoittamalla toiminta-alueet ja polttoaineiden sailytys- ja 
jakelupaikat. Mereen johdettavien vesien laatua tarkkaillaan ja alueelle tuo
tavien ja sielta poisvietavien jatteiden laatua valvotaan. Toimittaessa ta
man ymparistoluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan pa
rasta kayttokelpoista tekniikkaa. 

Ymparistonsuojelulain 43 §:n mukaan lupamaarayksia annettaessa on 
otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toi
minnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ymparistoon kokonaisuutena, 
pilaantumisen ehkaisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympariston 
kokonaisuuden kannalta seka tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to
teuttaa nama toimet. Paastoraja-arvojen ja paastojen ehkaisemista ja ra
joittamista koskevien maaraysten tulee perustua parhaaseen kayttokelpoi
seen tekniikkaan. Lisaksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian 
kayton tehokkuus seka varautuminen onnettomuuksien ehkaisemiseen ja 
niiden seurausten rajoittamiseen. 

Ymparistonsuojelulain 43 §:n mukaan ymparistoluvassa on annettava tar
vittavat maaraykset paastoista, niiden ehkaisemisesta ja muusta rajoitta
misesta seka paastopaikan sijainnista, jatteista ja niiden synnyn ja haitalli
suuden vahentamisesta, toimista hairio- ja muissa poikkeuksellisissa tilan
teissa, toiminnan lopettamisen jalkeisista toimista, kuten alueen kunnosta
misesta ja paastojen ehkaisemisesta, ja muista toimista, joilla ehkaistaan, 
vahennetaan tai selvitetaan pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta 
aiheutuvia haittoja. 

Ymparistonsuojelulain 45 §:n mukaan luvassa on lisaksi annettava tarpeel
liset maaraykset jatteista ja jatehuollosta. 
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Ymparistbnsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset 
maaraykset toiminnan kaytt6tarkkailusta, paast6jen, jatteiden ja jatehuol
Ion, toiminnan vaikutusten seka toiminnan lopettamisen jalkeisen ymparis
tbn tilan tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan mybs maarata anta
maan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. 

Jatelain 6 §:n mukaan jate on hybdynnettava, jos se on teknisesti mahdol
lista ja jos siita ei aiheudu kohtuuttomia lisakustannuksia verrattuna muulla 
tavoin jarjestettyyn jatehuoltoon. Jatehuollossa on kaytettava parasta ta
loudellisesti kayttbkelpoista tekniikkaa seka mahdollisimman hyvaa terve
ys- ja ymparistbhaitan torjuntamenetelmaa. Jatetta ei saa hylata tai kasitel
la hallitsemattomasti. 

Lupamaaraysten yksiloidyt perustelut 

Maaraykset 1. - 3. Alueella saa varastoida ja esikasitella vain lupahake
muksen mukaisia jatteita. Ymparistbnsuojelulain 45 §:n mukaan lupa voi
daan rajata koskemaan vain tietynlaisen jatteen hy6dyntamista tai kasitte
Iya ja luvassa voidaan asettaa etusijalle tietylta alueelta peraisin olevat jat
teet. Valivarastointialueen on tarkoitus palvella Laajasalon rakentamista. 
Lupa on 6ljy-yhtibiden osa-alueilla rajattu koskemaan vain alueen raken
tamisessa syntyvia tai siina kaytettavia massoja. 

Pienia maaria muualla syntyvia ja muualle vietavia massoja voidaan varas
toida ja esikasitella alueella vain Helsingin kaupungin rakennusviraston 
osa-alueella. Muualta tuotujen ja muualle vietavien massojen valivarastoin
timaaraa on rajoitettu siten, etta niita saa olla maksimissaan 30 prosenttia 
alueella kerralla varastoitavien jatejakeiden enimmaismaarasta. Suurem
man varastointi maaran salliminen ei ole ymparistbnsuojelun kannalta hy
vaksyttavaa alueen sijainti, asutus ja ymparistb seka tuleva kayttbtarkoitus 
huomioon ottaen. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, JA 8 §) 

Maarays 2. Jos alueelle tuodaan jatetta, jonka vastaanottoa ei ole hyvak
sytty ymparistbluvassa, on luvan saaja jatelain 15 §:n perusteella velvolli
nen, jos lastia ei jatelain 9 §:n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jat
teen asianmukaiseen kasittelypaikkaan. (JL 9 §, 15 §) 

Maaraykset 3. ja 14. Lahimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan rasi
tuksen estamiseksi seka ymparistb- ja terveyshaittojen ehkaisemiseksi on 
eniten melua aiheuttavaa murskaustoimintaa rajoitettu ajallisesti. (YSL 43 
§, JL 6 §, JA 8 §, NaapL 17 §) 

Maarays 4. Eri jatejakeet ja eri tavoin pilaantuneet maa-ainekset ja muut 
jatejakeet on pidettava toisistaan erillaan, jotta voidaan ehkaista erilaatuis
ten jatejakeiden sekoittuminen keskenaan. Jatelain 6 §:n mukaan jatteet 
on pidettava toisistaan erillaan jatehuollon kaikissa vaiheissa siina laajuu
dessa kuin se on terveydelle tai ymparistblle aiheutuvan vaaran tai haitan 
ehkaisemiseksi tai jatehuollon asianmukaisen jarjestamisen kannalta tar
peellista ja teknisesti seka taloudellisesti mahdollista. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 6 
§, JA 8 §) 
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Maarays 5. Pilaantuneet maa-ainekset varastoidaan Laajasalon valivaras
tointialueen pohjoisosassa, jossa valivarastoinnista ei aiheudu paastoja 
maaperaan ja jossa hulevedet saadaan kerattya erikseen. Helposti haihtu
via hiilivetyja sisaltavien maa-ainesten vastaanottoa ei ole sallittu, koska 
kyseiset hiilivedyt voivat haihtua valivarastoinnin tai esikasittelyn aikana ja 
aiheuttaa talloin myos hajuhaittaa. Estamalla ulkopuolisten valumavesien 
paasy pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialueelle vahennetaan 
kyseisten alueiden valumavesien maaraa ja pidetaan ulkopuoliset vedet 
erossa mahdollisista haitta-ainepitoisista vesista. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 6 §, 
JA 8 §) 

Maaraykset 6. - 8. Ymparisto- ja terveyshaittojen ehkaisemiseksi jatteet on 
edellytetty kuljetettavaksi siten, ettei jatteita tai polya levia kuljetuksen ai
kana ymparistoon. Laajasalosta pois vietavat pilaantunutta maata sisalta
vat kuormat on edellytetty peitettavaksi niiden sisaltamien haitta-aineiden 
vuoksi. 

Valivarastoinnin ja mahdollisen esikasittelyn jalkeen jatteet on edellytetty 
toimitettavaksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa kyseis
ten jatteiden hyodyntamiseen tai kasittelyyn. 

Muiden kuin ongelmajatteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maa-ainesten 
kuljetuksista tehtavat kuormakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kan
nalta. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 9 §, 15 §, JA 3 a §, 7 §, 8 §, VNp 659/1999) 

Maaraykset 8. ja 17. Valtioneuvoston paatoksessa (659/1996) ongelmajat
teista annettavista tiedoista seka ongelmajatteiden pakkaamisesta ja mer
kitsemisesta annetaan maaraykset jatteen tuottajan velvollisuudesta laatia 
siirtoasiakirja. Edella mainitun paatoksen mukaan siirtoasiakirja on oltava 
mukana ongelmajatteita kuljetettaessa ja siirtoasiakirjat on sailytettava va
hintaan kolmen vuoden ajan. (YSL 43 §, 45 §, JL 8 §, 15 §, JA 5 §, 6 §, 
VNp 659/1999, YM 1129/2001) 

Maaraykset 9. - 11. Maaperan ja vesien pilaantumisen ehkaisemiseksi 
toiminta on sijoitettava pinnoitetulle alueelle. Toiminnan aikana asfaltin 
kuntoa on tarkkailtava ja havaitut viat korjattava. Nain ehkaistaan haitallis
ten aineiden joutuminen maaperaan. Lisaksi pinnoite helpottaa alueen 
puhtaanapitoa. 

Ymparistonsuojelulain 7 §:n mukaan maaperaan ei saa paastaa jatetta ei
ka muutakaan ainetta, joka voi pilata maaperan tai aiheuttaa haittaa ter
veydelle tai ymparistolle. Polttoaineita on varastoitava siten, etta paastot 
maaperaan ja vesistoon voidaan estaa. Sailio- ja jakelualueen hulevedet 
voivat sisaltaa oljya ja muita epapuhtauksia. Sen vuoksi vedet on johdetta
va oljynerottimen kautta. 

Alueen hulevedet on edellytetty kerattavaksi hallitusti ja johdettavaksi si
ten, ettei niista aiheudu haittaa ymparistolle. Pilaantuneiden maa-ainesten 
valivarastointialueiden hulevedet on edellytetty kerattavaksi erillisiin kera
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ysaltaisiin, koska kyseisten alueiden hulevedet saattavat sisaltaa haitta
aineita. Kyseisilta alueilta kertyvien vesien keraysjarjestelmassa on mybs 
oltava sulkulaitteisto, jolla voidaan estaa haitta-ainepitoisten vesien paasy 
mereen. Mahdolliset bljyiset vedet on edellytetty johdettavaksi bljynerotti
mien kautta, jotta bljya ei kulkeutuisi mereen. Pilaantuneiden maa-ainesten 
valivarastointialueen vesienkeraysjarjestelmassa ei tarvita erillista bljynero
tinta, mikali jarjestelmassa oleva keraysallas jo toimii bljynerottimen tavoin. 
Pilaantuneiden maa-ainesten kasittelyalueelta tuleva vesi on kasiteltava 
kasittelylaitteistolla, mikali se sisaltaa merkittavassa maarin Iiuenneita hait
ta-aineita. Mybs betoni-, tiili- ja asfalttijatteen valivarastointi- ja esikasittely
alueilta tulevat hulevedet on johdettava laskeutusaltaan kautta, jotta voi
daan rajoittaa mereen joutuvan kiintoaineksen maara. Puhtaiden maamas
sojen ja louheen valivarastointialueelle ei ole edellytetty erillista laskeu
tusallasta. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, JL 6 §, JA 8 §) 

Maaraykset 12. ja 13. Murskattavat materiaalit on maaratty kostutettavaksi 
ja murskain varustettavaksi kastelujarjestelmalla ja pblykatteilla terveys- ja 
ymparisWhaittojen ehkaisemiseksi. Mybs maarayksilla pblynpoistojarjes
telman kunnossapidosta ja tarkkailusta, toimintojen keskeyttamisesta 
mahdollisten hairibiden sattuessa seka varastokasojen ja kulkureittien pb
Iyamisen ehkaisemisesta ja kasojen peittamisesta vahennetaan paastbja 
ilmaan ja ehkaistaan ymparistbhaittoja. (YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §, 

NaapL 17 §) 

lV1aaraykset 14. - 16. Toiminnan aiheuttamaa melua ja sen rajoittamista 
koskevat maaraykset ovat tarpeen toiminnan melusta aiheutuvien melu
haittojen ehkaisemiseksi ja rajoittamiseksi mahdollisimman vahaisiksi. 
(YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992) 

lV1aarays 14. Melutason raja-arvot on annettu soveltamalla valtioneuvoston 
paaWsta melutason ohjearvoista (993/1992). Paatbksen mukaan asumi
seen kaytettavilla alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien valittb
massa laheisyydessa seka hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla melu
taso ei saa ylittaa ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq ) pai
vaohjearvoa (klo 7 - 22) 55 dB eika ybohjearvoa (klo 22 - 7) 50 dB. Jos 
melu on luonteeltaan iSkumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskenta
tulokseen lisataan 5 dB ennen sen vertaamista edella mainittuun ohjear
voon. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNA 993/1992) 

Maarayksessa 15. on kielletty ybaikaan tapahtuva (22.00 - 7.00) massojen 
lastaaminen ja purkaminen, jotta voidaan varmistua, etta lastauksesta ja 
purkamisesta aiheutuva melu ei hairitse ybunta lahimmissa asuinraken
nuksissa ja loma-asunnoissa. (YSL 43 §, NaapL 17 §) 

Maarays 16. Toimintojen sijoittelussa on edellytetty ottamaan huomioon 
melulle alttiit kohteet ja melun leviamissuunnat. Melun leviamista ymparis
Wbn voidaan vahentaa murskaimen, seulojen ja muiden melua aiheuttavi
en toimintojen seka varastokasojen sijoittelulla. Laaditun meluselvityksen 
mukaan melun leviamista lahimpien asuinrakennusten suuntaan on estet
tava rakentamalla koilliseen ja lanteen seka kaakkoon pain nelja metria 
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korkeat meluvallit, jotta toiminnan aiheuttama melutaso tayttaisi ulkomelul
Ie asetetut ohjearvot. Meluselvityksessa ei ole huomioitu iskumaista tai ka
peakaistaista melua. Jos maarayksessa 30. edellytettyjen melumittausten 
perusteella meluvalleilla ei paasta maarayksessa 14. vaadittuihin ekviva
lenttimelutasoihin, voi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistOkeskus 
antaa lisamaarayksia melun vahentamistoimenpiteista. (YSL 43 §, JL 6 §, 
JA 8 §, NaapL 17 §) 

Maarays 17. Jatteiden asianmukainen hyddyntaminen tai kasittely on teh
tava laitoksessa, jolla on ymparistdnsuojelulain mukaisessa luvassa hy
vaksytty tallaisen jatteen vastaanotto. Jatelain 6 §:n mukaan jate on hyd
dynnettava, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siita ei aiheudu kohtuut
tomia lisakustannuksia verrattuna muulla tavoin jarjestettyyn jatehuoltoon. 
Ensisijaisesti on pyrittava hyddyntamaan jatteen sisaltama aine ja toissijai
sesti sen sisaltama energia. (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 15 §) 

Maaraykset 18. - 20. Hairidtilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan 
toteuttamiseksi ja paastOista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoi
miseksi. YmparistOnsuojelulain 62 §:n 2 momentin mukaan jos toiminnasta 
riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syysta aiheutuu odottama
ton tilanne, jonka vuoksi ymparistOlupapaatdksen maaraysta ei voida tila
paisesti noudattaa, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta valvontavi
ranomaiselle. Alueella on oltava saatavilla riittavasti imeytysmateriaalia. 
Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan polttonesteen leviaminen 
ymparistOdn estaa tehokkaasti imeyttamalla sita siihen tarkoitukseen 
suunniteltuun materiaaliin. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa valittdmasti 
aiheutua ymparistdn pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymatta 
ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkaisemiseksi tai jos 
pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vahai
seksi. Ymparistdriskienhallintasuunnitelmalla voidaan tunnistaa ja arvioida 
toiminnasta aiheutuvia riskeja seka niiden hallinnan edellyttamia toimenpi
teita. (YSL 5 §, 7 §. 8 §, 43 §, 62 §. YSA 30 §, JL 6 §, JA 8 §) 

Maaraykset 21. - 24. Jateasetuksen 8 §:n mukaan jatteiden hyddyntamis
tai kasittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siita aiheudu vaaraa tai hait
taa terveydelle tai ymparistdlle, haju- tai meluhaittaa, maaperan pilaantu
mista, ymparistOn roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseisel
Ie laitokselle ominaista haittaa. 

Jateasetuksen 10 §:n mukaan jatteiden kasittelypaikan asianmukaista hoi
toa, kayttOa, kaytdsta poistamista ja niihin liittyvaa toiminnan tarkkailua var
ten on kasittelypaikan pitajan maarattava naista tehtavista vastuussa oleva 
kasittelypaikan vastaava hoitaja. 

Jatelain 51 §:n mukaan jatteen haltijan on oltava riittavan hyvin selvilla hal
linnassaan olevan jatteen maarasta, lajista, laadusta, alkuperasta ja jate
huollon kannalta merkityksellisista ominaisuuksista seka terveys- ja ympa
ristdvaikutuksista. YmparistOnsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annet
tava tarpeelliset maaraykset toiminnan kayttdtarkkailusta ja jatteiden tark
kailusta. (YSL 43 §, 46 §, JL 6 §, 51 §, JA 8 §, 10 §) 
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Maaraykset 25. - 31. ja 34. Ymparist61uvassa on ymparist6nsuojelulain 
46 §:n mukaan annettava tarpeelliset maaraykset toiminnan kaytt6tarkkai
lusta, paast6jen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jalkeisen 
ymparistOn tilan tarkkailusta. Ymparist6nsuojelulain 108 §:n mukaan muun 
muassa ymparist61upaan Iiittyvat mittaukset, testaukset, selvitykset ja tut
kimukset on tehtava patevasti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin mene
telmin. (YSL 43 §, 46 §, 108 §, JL 51 §) 

Maarays 25. Betonimurskeen ymparist60minaisuudet on selvitettava ja sen 
laatua valvottava saann6l1isesti, jotta varmistutaan siita, etta maarakenta
misessa hy6dynnettava murske tayttaa ymparist6kelpoisuuskriteerit. Beto
nimurskeen laaduntarkkailulla estetaan my6s erilaatuisten betonimurske
erien sekoittuminen toisiinsa esikasittelyn ja valivarastoinnin aikana. 

Pilaantuneiden maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja muut ominaisuudet 
on oltava selvilla, jotta massat voidaan toimittaa asianmukaiseen vastaan
ottopaikkaan. Mikali massoja ei ole tutkittu riittavalla tarkkuudella ennen 
alueelle tuomista tai mikali niita on esikasitelty tai valivarastoitu siten, etta 
pitoisuuksissa tai muissa ominaisuuksissa on voinut tapahtua muutoksia, 
on massojen laatu edellytetty varmennettavaksi lisanaytteilla. (YSL 46 §, 
JL 51 §, VNA 591/2006) 

Maaraykset 26. - 28. Alueella muodostuvien hulevesien laadun seurannal
la selvitetaan mereen johdettavien hulevesien laatua ja varmistetaan, ettei 
alueelta kulkeudu ymparist66n haitallisessa maarin haitta-aineita, kiinto
ainetta tai muuta kuormitusta. Vesinaytteista seurataan kiintoaineen ja 
massojen sisaltamien haitallisten aineiden pitoisuuksia. (YSL 43 §, 46 §) 

Maarayksessa 27. on edellytetty my6s pilaantuneiden maa-ainesten valiva
rastointialueiden ulkopuolisten alueiden hulevesien seurantaa kahdesti 
vuodessa. Seuranta on tarpeellinen, jotta voidaan varmistua, ettei my6s
kaan pilaantumattomien massojen valivarastointi- ja esikasittelyalueilta 
paady mereen merkittavassa maarin kiintoainetta tai muuta kuormitusta. 
(YSL 43 §, 46 §) 

Maaraykset 29. ja 30. Luvan saaja on edellytetty toimittamaan kokonaislei
juma- ja melumittaussuunnitelmat hyvaksyttavaksi kuukautta ennen mitta
usten suorittamista, jotta voidaan varmistua mittausten oikeellisuudesta ja 
toiminnan vaikutuksia ennalta arvioiden parhaiten kuvaavien mittauspaik
kojen valinnasta. 

Valtioneuvoston paatOksen (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista ja rikki
laskeuman tavoitearvosta 2 §:n mukaan hiukkasten kokonaisleijumapitoi
suus (TSP) saa olla enintaan 120 ~g/m3 (vuoden vuorokausiarvojen 98. 
prosenttipiste) ulkoilmassa alueilla, missa asuu tai oleskelee imisia ja mis
sa ihmiset saattavat altistua ilman epapuhtauksille. 

Kokonaisleijuma- ja melumittaukset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvien 
paast6jen selvittamiseksi ja p6lyn- ja meluntorjuntatoimenpiteiden riittavyy
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den arvioimiseksi ja niiden vaikutusten minimoimiseksi seka maarayksessa 
14. asetettujen raja-arvojen valvomiseksi. (YSL 43 §, 46 §) 

Maarays 32. ja 33. Kirjanpitoa, raportointia ja tiedottamista koskevat maa
raykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §, 
JA 22 §) 

Maarays 34. Toiminnan lopettamisen jalkeen alue on kunnostettava siten, 
ettei siita kayt6sta poistamisen jalkeen aiheudu vaaraa tai haittaa tervey
delle tai ymparistolle. Tata varten on edellytetty tehtavaksi suunnitelma hy
vissa ajoin ennen toiminnan lopettamista. (YSL 43 §, 90 §, JL 6 §, JA 8 §, 
9 §) 

Vastaus lausunnoissa esitettyihin yksiloityihin vaatimuksiin 

Helsingin kaupungin ymparist61autakunnan ja kaupunginhallituksen lau
sunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon taman paat6ksen maarayk

sissa 1. - 8.,10.,12. - 18., 20., 21. 23. ja 25. - 34. seka niiden peruste
luissa esitetylla tavalla. 

LUVAN VOIMASSAOLO 

Luvan voimassaolo 

Lupapaatos on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentami
seen ja muuttamiseen on oltava lainvoimainen ymparistolupa. (YSL 28 §) 

Lupamaaraysten tarkastaminen 

Luvan saajan on toimitettava Etela-Suomen aluehallintovirastoon hakemus 
lupamaaraysten tarkistamiseksi viimeistaan 31.8.2013. 

Hakemukseen on liitettava ymparistoriskienhallintasuunnitelma, yhteenveto 
tarkkailutuloksista seka vuosiraporteista seka muut ymparist6nsuojeluase

tuksen 8 § - 12 §:ssa mainitut selvitykset soveltuvin osin. 

Lisaksi hakemuksessa on kaytava ilmi toiminta-alueen sen hetkinen kaava
tilanne ja selvitys alueen rakentamisen vaiheesta seka arvio valivarastointi
toiminnan kestosta. (YSL 55 §) 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan ymparist6nsuojelulain tai jatelain nojalla taman 
luvan maarayksia ankarampia saann6ksia tai luvasta poikkeavia saann6k
sia luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estamatta 
noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §) 
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pAATOKSENTAvTANTOONPANO 

P1Hitoksen lainvoimaisuus 

Tama paatOs on lainvoimainen valitusajan paattymisen jalkeen, jos paatok
seen ei haeta muutosta valittamalla. (YSL 100 §) 

Plilitoksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta 

Toiminnan aloittamiselle on haettu lupaa mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Etela-Suomen aluehallintovirasto myontaa luvan toiminnan 
aloittamiseen lupapaatosta noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen. 

Perustelut 

PaatOksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyodyttomaksi. Toiminta
alue voidaan palauttaa ennalleen kuljettamalla alueelle sijoitetut maa
ainekset muualle, joten toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua 
hyodyttomaksi. Vakuuden asettaminen ei ole tarpeen, koska hakijana on 
kaupunki. (YSL 101 §) 

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltaa lupapaatOksen taytantOonpa
non.(YSL 101 a §) 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

YmparistOnsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38,42,43,45,46,
 
53, 54, 55, 56, 62, 90, 100, 101, 101 a, 105, 108 §
 
YmparistOnsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 18, 19, 30, 37 §
 
Jatelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 9, 15, 19, 51, 52 §
 
Jateasetus (1390/1993) 3, 3 a, 7, 8, 9, 10, 22 §
 
Laki eraista naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
 
Ymparistoministerion asetus yleisimpien jatteiden seka ongelmajatteiden
 
luettelosta (1129/2001 )
 
Valtioneuvoston paatOs ongelmajatteista annettavista tiedoista seka on

gelmajatteiden pakkaamisesta ja merkitsemisesta (659/1996)
 
Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)
 
Valtioneuvoston asetus eraiden jatteiden hyodyntamisesta maarakentami

sessa (591/2006)
 
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsaadannon voimaan

panosta (903/2009) 4 §
 
Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 §
 
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)
 
YmparistOministerion asetus alueellisen ymparistOkeskuksen maksullisista
 
suoritteista (1387/2006)
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KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN 

Taman ymparistbluvan kasittelysta perittava maksu on 6 080 euroa. 

Lasku lahetetaan erikseen mybhemmin Valtion talous- ja henkilbstbhallin
non palvelukeskuksesta Joensuusta. 

Kasittelymaksu maaraytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella 
annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallinnon maksuista (1145/2009) 
mukaisesti. Asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koske
va asia on tullut vireille ennen 1.1.2010, peritaan maksu taman asetuksen 
voimaan tullessa voimassa olleiden saannbsten mukaan. Taman ymparis
tblupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ymparistbministeribn 
asetuksen alueellisen ymparistbkeskuksen maksullisista suoritteista 
(1387/2006) Iiitteen mukaan ymparistbnsuojelulain 35 §:n 4 momentissa 
tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa
asioiden kasittelysta peritaan yhdistetty maksu siten, etta korkeimpaan 
maksuluokkaan kuuluvan toiminnan kasittelymaksuun lisataan muiden toi
mintojen osuutena 50 prosenttia naiden toimintojen maksuista. Jos jonkin 
toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ymparistbnsuojelu
viranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan 
mukaisesta maksusta. Asetuksen (1387/2006) maksutaulukon mukaan jat
teiden hybdyntamis- tai kasittelylaitoksen, jossa hybdynnetaan tai kasitel
laan jatetta yli 5 000 tonnia vuodessa, ymparistbluvan kasittelysta peritta
van maksun suuruus on 4 380 euroa. Helsingin kaupungin ymparistbnsuo
jeluviranomaisen taksan (Helsingin ymparistblautakunta 28.10.2008 § 358) 
mukaan murskaamon ymparistbluvan kasittelymaksu on 3 400 euroa. 
Edella olevan perusteella massojen valivarastoinnin osalta lupamaksua on 
peritty 4 380 euroa ja murskaustoiminnan osalta 1 700 euroa. 

LUPAPMTOKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Paatos	 Helsingin kaupunki
 
Rakennusvirasto
 
PL 15
 
00099 Helsingin kaupunki
 

Jaljennos paatoksesta 

Helsingin kaupungin ymparistblautakunta 
Helsing in kaupung inhallitus 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistbkeskus (sahkbisesti) 
Suomen ymparistbkeskus (sahkbisesti) 

IImoitus paatoksesta 

Ilmoitus paatbksesta lahetetaan asianosaisille listan 
dpoESAVI/1 04/04.08/201 0 mukaan. 
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Ilmoittaminen ilmoitustauluilla 

Paatbksesta kuulutetaan Etela-Suomen aluehallintoviraston ymparistblu
pavastuualueen ja Helsingin kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutuksesta il
moitetaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. (YSL 54 §) 
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MUUTOKSENHAKU
 

Liitteet 

Hihan paatOkseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta
malla. Asian kasittelysta perittavasta maksusta valitetaan samassa jarjes
tyksessa kuin paaasiasta. (YSL 96 §) 

Valitusoikeus lupapaatOksesta on luvan hakijalla ja niilla, joiden oikeutta tai 
etua asia saattaa koskea seka niilla viranomaisilla, joiden tehtavana on 
valvoa asiassa yleista etua. (YSL 97 §) 

Liite 1. Aluekartta 
Liite 2. Valitusosoitus 

Pekka Hakkinen 

Mari Vesa 

Asian on ratkaissut ymparistOneuvos Pekka Hakkinen ja asian on esitellyt 
ylitarkastaja Mari Vesa. 
MVE/ts 
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Liite 2 

VALITUSOSOITUS
 

Valitusviranomainen Etela-Suomen aluehallintoviraston paatOkseen saa hakea valittamalla muutos
ta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian kasittelysta perittavasta maksusta vali
tetaan samassa jarjestyksessa kuin paaasiasta. 

Valitusaika Maaraaika 
paatOksen 
19.4.2010. 

valituksen tekemiseen on kolmekymmenta 
antopaivasta sita maaraaikaan lukematta. 

(30) paivaa 
Valitusaika 

taman 
paattyy 

Valitusoikeus	 PaatOksesta voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 
seka vaikutusalueella ymparistOn-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin
ymparistOn viihtyisyyden edistamiseksi toimivat rekisterbidyt yhdistykset tai 
saatibt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ymparistOkeskukset, kun
tien ymparistbnsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleista etua valvovat vi
ranomaiset. 

Valituksen sisalto	 Valituskirjelmassa, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
- paatbs, johon haetaan muutosta 

valittajan nimi ja kotikunta 
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sahkbpostiosoite, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikali yhteystiedot muut
tuvat, on niista ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaa
sa, sahkbposti vaasa.hao@oikeusJi) 
milta kohdin paatOkseen haetaan muutosta 
mita muutoksia paatbkseen vaaditaan tehtavaksi 
perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel
maa toimiteta sahkbisesti (telekopiolla tai sahkbpostilla) 

Valituksen liitteet Valituskirjelmaan on liitettava 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo ai

kaisemmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sahkbisesti selvi

tys asiamiehen toimivallasta 

Valituksen toimittaminen Etela-Suomen aluehallintovirastolle 

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Etela-Suomen aluehallintoviras
toile sen ymparistolupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskir
jelman on oltava perilla maaraajan viimeisena paivana ennen virka-ajan 
paattymista. Valituskirjelma liitteineen voidaan mybs lahettaa postitse, teleko
piona tai sahkbpostilla. Sahkbisesti (telekopiona tai sahkbpostilla) toimitetun 
valituskirjelman on oltava toimitettu niin, etta se on kaytettavissa vastaanotto
laitteessa tai tietojarjestelmassa maaraajan viimeisena paivana ennen virka
ajan paattymista. 

Etela-Suomen aluehallintoviraston ymparistolupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot 

kayntiosoite: Asemapaallikbnkatu 14, 00520 Helsinki 
postiosoite: PL 115, 00231 Helsinki 
puhelin: (vaihde) 020 636 1040 
telekopio: (09) 726 0233 
sahkbposti: kirjaamo.etela@avi.fi 
aukioloaika: klo8-16.15 

Oikeudenkayntimaksu	 Valittajalta peritaan asian kasittelysta Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden
kayntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eraiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittavista maksuista annetussa laissa on erikseen saadetty erais
ta tapauksista, joissa maksua ei perita. 
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