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§ 96
Vaihtolavacom Oy:n Jäähdytintien jätteenkäsittelyaseman ympäris-
tölupa-asia

HEL 2019-011130 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti Vaihto-
lavacom Oy:n Jäähdytintien jätteenkäsittelyaseman ympäristölupaha-
kemuksesta seuraavaa.

Hakija

Vaihtolavacom Oy, Autotallintie 25, 00770 HELSINKI

Y-tunnus 0234295-2

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely on ympäristöluvanvaraista 
toimintaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan. Valtioneu-
voston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f 
mukaan luvan käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on jätetty kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaostolle 24.10.2019 ja sitä on täydennetty 17.1.2020. 
Täydennyksen myötä toiminta-alue on pienentynyt alun perin esitetystä 
ja kaluston pesu- ja huoltotoiminta on poistettu hakemuksesta.

Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toiminnan sijaintipaikka on Tattarisuon teollisuusalueen tonteilla 
41005/13 ja 41005/24 osoitteessa Jäähdytintie 27, 00770 Helsinki. 
Toiminta-alue on vuokrattu Helsingin kaupungilta.

Laitosaluetta ympäröivillä tonteilla on pienteollisuus- ja varastotoimin-
taa. Lähimmät asuinrakennukset ovat Alppikylässä noin 300 metrin 
päässä laitosalueesta.

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Tattarisuon I luokan pohjavesialu-
een raja sijaitsee noin 300 metriä itään laitosalueesta. Laitosalueen hu-
levedet valuvat Longinojaan ja edelleen Vantaanjokeen. Noin 200 met-
rin etäisyydellä laitoksesta lounaaseen sijaitseva Tattarisuon lehtomet-
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sä on Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmässä luokiteltu arvok-
kaaksi lintualueeksi.

Kaavoitustilanne

Asemakaavassa (9200, 28.8.1987) laitosalue on merkitty teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi (T). 

Toiminnan kuvaus

Hakemuksen mukaan jätteenkäsittelyasemalla vastaanotetaan, varas-
toidaan, käsitellään, lajitellaan ja siirtokuormataan seuraavia valtioneu-
voston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 jäteluettelon mukaisia 
jätteitä:
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Hakemuksen mukaan hyödyntämiskelpoista betoni- ja tiilijätettä (jäte-
tunnukset 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) vastaanotetaan 
vuosittain enintään 30 000 tonnia ja suurin kerrallaan varastoitava mää-
rä on 2 500 tonnia. 

Muita edellä mainittuja jätteitä vastaanotetaan enintään 19 950 tonnia 
vuodessa ja suurin kerrallaan varastoitava määrä on 2 500 tonnia. Täs-
tä määrästä on sekalaista rakennusjätettä (17 09 04) enintään 1400 
tonnia, puujätettä (17 02 01) enintään 300 tonnia, yhdyskuntajätettä (20 
02 02 ja 03, 20 03 01 ja 03) enintään 500 tonnia ja muuta jätettä enin-
tään 300 tn.

Jätteet vastaanotetaan pääasiassa lavatoimituksina sekä satunnaisesti 
suursäkeissä. Vastaanotettavat kuormat punnitaan autovaa’alla. Punni-
tut kuormat siirretään joko käsiteltäväksi halliin tai välivarastoon varas-
tokentälle, varastokatokseen tai halliin. Välivarastosta jätteet siirretään 
joko käsiteltäväksi tai toimitetaan suoraan jatkokäsittelyyn tai hyödyn-
nettäväksi laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätejakeita. 
Kaikki alueelle toimitettavat jätejakeet toimitetaan joko hyödynnettä-
väksi, jatkokäsittelyyn tai loppusijoitettavaksi. Alueelle ei loppusijoiteta 
jätejakeita.

Vastaanotetut jätejakeet lajitellaan kaivinkoneen tai materiaalinkäsitte-
lykoneen avulla. Laitoksen alueella on tarkoitus murskata ja seuloa 
syntypaikka- ja esilajiteltua energiahyödyntämiseen kelpaavaa raken-
nusjätettä, energiajätteitä sekä pieniä määriä puuta. Käsittely tehdään 
hallissa käyttäen joko kiinteää, puolimobiilia tai mobiilia repivää ja/tai 
leikkaavaa murskauslaitosta, jossa on vastakkain pyörivät roottorit ja 
terät. Jätteidenseulontaan on tarkoitus käyttää jätteiden seulontaan 
suunniteltuja joko kiinteitä tai mobiileja seulontayksiköitä.

Lajitellut ja käsitellyt jätteet siirretään jätelaji- tai toimituspaikkakohtai-
sesti erillisille lavoille tai varastokasoihin. Lavoilla olevat jätteet varas-
toidaan välivarastointikentällä. Välivarastokentältä jätelavat toimitetaan 
eteenpäin Kuusakoski Oy:n Lahden laitokselle, Fortum Oyj:n Riihimäen 
käsittelylaitokselle, Lassila & Tikanoja Oyj:n Keravan käsittelylaitokselle 
tai muulle vastaavalle laitokselle Suomessa tai ulkomailla, jolla on lupa 
käsitellä kyseisiä jätejakeita.

Laitoksen toiminta-aika on maanantaista sunnuntaihin klo 7.00 – 22:00. 
Murskausta ja seulontaa tehdään arkisin klo 7.00 – 18.00 ja poikkeusti-
lanteissa lauantaisin klo 7.00 – 16.00. Toiminnan suunniteltu aloittami-
sajankohta on 1.6.2020.

Kemikaalit ja polttoaineet
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Laitoksen alueella käytetään työkoneissa tarvittavan polttoaineen va-
rastointiin kaksoisvaipalla ja valuma-altailla varustettuja polttoainesäi-
liöitä. Polttoainetta varastoidaan alueella yhtäaikaisesti enintään 4000 
litraa. Varsinainen tankkaus suoritetaan erikseen tähän tarkoitukseen 
varattavilla tankkauspaikoilla. Tankkauspaikat päällystetään asfaltilla ja 
rajataan asfalttireunuksella. Tankkauspaikkojen yhteyteen varataan öl-
jynimeytysainetta, jolla mahdolliset polttoainevuodot voidaan siivota 
ennen niiden leviämistä laajemmalle.

Vedenhankinta ja viemäröinti

Alueelta on vesi- ja viemäriliittymä viereiselle tontille 41005/23, joka on 
myös Vaihtolavacom Oy:n hallinnassa. Vettä käytetään sosiaali- ja toi-
mistotiloissa sekä pölyntorjuntaan jätteiden käsittelyn yhteydessä. So-
siaali- ja toimistotilojen jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin, jätteen-
käsittelyalueilta vedet johdetaan öljynerotuskaivojen kautta hulevesi-
viemäriin.

Energian käyttö ja energiatehokkuus

Energiaa kuluu pääasiassa työkoneiden ja vaaka-aseman käyttöön, 
alueen valaistukseen sekä toimisto- ja sosiaalitilojen lämmitykseen ja 
valaistukseen, joten energiankäytön tehokkuutta ei ole perusteltua ar-
vioida.

Liikenne

Jätteiden kuljetus laitokselle ja sieltä edelleen jatkokäsittelyyn tapahtuu 
kuorma-autoilla. Jäteasemalle on katuyhteys sekä Jäähdytintien että 
Kaasutintien puolelta.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras 
käytäntö (BEP)

BAT-vertailuasiakirjoja sovelletaan ympäristönsuojelulain liitteen 1 tau-
lukon 1 mukaisiin ns. direktiivilaitoksiin. Vaihtolavacom Oy:n siirto-
kuormausasema ei ole tällainen laitos, joten vertailuasiakirja ei velvoita 
sitä.

Laitoksen toiminnassa noudatetaan jätteiden käsittelyn etusijajärjestys-
tä sekä minimoidaan kuljetuksesta aiheutuvia haittoja siirtokuormaa-
malla pienillä kuljetusyksiköillä tuodut jäte-erät suurempiin kuljetusyksi-
köihin mahdollisimman lähellä syntypaikkaa. Edelleen jätteet lajitellaan 
ja käsitellään siten, että jätteet toimitetaan jatkojalostukseen mahdolli-
simman puhtaina ja loppusijoitettavat jätteet voidaan toimittaa suoraan 
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loppusijoituspaikkaan. Tätä voidaan pitää ympäristön kannalta parhaa-
na käytäntönä.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Laitoksen toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ympä-
ristöön. Laitos sijaitsee pienteollisuusalueella, jolla on harjoitettu teollis-
ta toimintaa vuosikymmenten ajan. Lähimmät luonnontilaiset alueet si-
jaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä laitoksesta. 

Jäteasemalle tulevasta ja sieltä lähtevästä liikenteestä sekä jätteiden 
käsittelystä syntyy jonkin verran pakokaasu- ja pölypäästöjä. Toimin-
nan aiheuttaman melutason ei arvioida ylittävän lähimpien asuinraken-
nusten luona päiväajan ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. Toiminnan 
aiheuttama tärinä on satunnaista ja lyhytkestoista ja sen vaikutukset 
lähialueen toimijoihin ja asukkaisiin arvioidaan vähäisiksi. Laitoksen 
toiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia lähiympäristöön vähennetään 
toiminta-aikojen suunnittelulla, toiminnan suunnittelulla ja toiminnan 
tarkkailulla.

Toiminnan vaikutukset vesistöihin, maaperään ja pohjaveteen arvioi-
daan vähäisiksi, koska jätteiden ja polttonesteiden käsittelyalueille tulee 
kestopäällyste ja näiden alueiden hulevedet johdetaan öljynerottimen 
kautta aluetta ympäröivään ojaan.

Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisy

Päästöt maaperään, vesistöihin ja pohjaveteen

Laitoksen piha-alueet ja hallin sisätilat, joilla käsitellään jäteitä tai polt-
toaineita, päällystetään betonilla tai asfaltilla, jolloin mahdolliset polt-
toaine- tms. vuodot eivät pääse imeytymään maaperään vaan ne voi-
daan kerätä talteen. Jätteiden ja polttoaineiden käsittelyalueiden hule-
vedet johdetaan öljynerottimen kautta aluetta ympäröivään ojaan. Lai-
tokselle ei vastaanoteta vaarallisia jätteitä eikä laitoksella tehdä jättei-
den kemiallista käsittelyä, joten hulevesiin ei pääse liukenemaan mer-
kittävässä määrin haitallisia aineita.

Laitoksen alueella käytetään polttoaineen varastointiin kaksoisvaipalla 
tai valuma-altaalla varustettuja polttoainesäiliöitä. Varsinainen tankkaus 
suoritetaan tähän tarkoitukseen varattavilla tankkauspaikoilla. Tank-
kauspaikka päällystetään asfaltilla ja rajataan asfalttireunuksella. Tank-
kauspaikan yhteyteen varataan öljynimeytysainetta, jolla mahdolliset 
polttoainevuodot voidaan siivota ennen niiden leviämistä laajemmalle.

Päästöt ilmaan
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Murskauksesta ja seulonnasta aiheutuvia pölyhaittoja estetään sijoit-
tamalla toiminta hallitiloihin. Lisäksi pölyhaittoja estetään kastelulla se-
kä ulkona varastoitavien pölyävien jätteiden varastoimisella peitettynä. 
Kasteleminen suoritetaan sadettamalla tai sumuttamalla. Sadettaminen 
tehdään erillisillä siirrettävillä sadettimilla sekä käsittelyalueille raken-
nettavilla kiinteillä sadetuslinjoilla. Sumutus toteutetaan siirrettävällä 
sumutuslaitteella. Liikenteen aiheuttamia pölyhaittoja estetään konei-
den ja autojen kulkureittien harjauksella. Mikäli pölyämistä ei voida 
sääolosuhteiden vuoksi estää, keskeytetään työ siihen asti, kun pölyn-
torjunta on saatu riittävälle tasolle.

Työkoneiden ja autojen päästöjä pyritään vähentämään kaluston uudis-
tamisella ja säännöllisillä huoltotoimenpiteillä. 

Melu ja tärinä

Melua aiheutuu alueelle ja sieltä pois liikennöivistä kuorma-autoista, 
siirtokuormauksesta sekä jätteiden lajittelusta, siirtelystä, seulonnasta 
ja murskauksesta laitoksella. Meluhaittoja vähennetään ajoittamalla 
meluisimmat työt päiväaikaan sekä sijoittamalla murskain ja seula hal-
lin sisälle. Murskauslaitteen äänitaso on koneiden toimittajan mukaan 
95 dB koneen välittömässä läheisyydessä. Seulontaan käytettävien 
koneiden äänitaso samalla etäisyydellä on korkeintaan vastaava tai al-
haisempi. Melutason arvioidaan olevan noin 50-80 metrin etäisyydellä 
murskaus- tai seulontapaikasta alle 55 dB.

Toiminnan aiheuttama tärinä on satunnaista ja lyhytkestoista, jolloin 
sen vaikutukset alueen muihin toimijoihin ja asukkaisiin ovat vähäiset.

Jätteet

Laitoksen toiminnasta syntyy vähäisessä määrin yhdyskuntajätteeksi 
luokiteltavaa jätettä. Poikkeustilanteissa, kuten koneiden rikkoutuessa 
tai polttoainevuotojen yhteydessä, voi syntyä pieniä määriä vaarallista 
jätettä tai koneiden osia. Tällaiset jätteet kerätään erilleen, säilytetään 
niiden laadun vaatimalla tavalla ja toimitetaan luvalliseen vastaanotto-
paikkaan.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Hakemuksen liitteenä on valtioneuvoston asetuksen 179/2012 25 §:n 
mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Jätteiden 
laadun tarkistaminen tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 
vaiheessa kuljettaja tarkastaa kuorman ennen sen ottamista kuljetetta-
vaksi. Tässä vaiheessa tarkastaminen tehdään silmämääräisesti niiltä 
osin kuin jäte on lavalla tarkistettavissa. Tarkistuksessa varmistetaan, 
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että kuorma vastaa siirtoasiakirjoihin merkittyä laatua. Toisessa vai-
heessa jätteen laatu tarkistetaan, kun jäte vastaanotetaan laitokselle. 
Vastaanoton yhteydessä kuorma tarkastetaan uudelleen, kun kuorman 
kippauksen yhteydessä on mahdollista tarkistaa koko kuorma. Mikäli 
kuormasta löytyy sellaisia jätteitä, joita ei ole luvan mukaan mahdollista 
ottaa laitokselle, jätteet otetaan erilleen ja toimitetaan mahdollisimman 
pian luvalliseen vastaanottopaikkaan. Vastaanotettavat kuormat punni-
taan ja jätteistä pidetään kuormakohtaista kirjanpitoa. 

Alueen yleistä siisteyttä valvotaan silmämääräisesti. Ympäristöön le-
vinneet roskat ja mahdolliset koneiden öljyvuodot siivotaan pois välit-
tömästi. Työkoneet tarkastetaan säännöllisesti öljyvuotojen ehkäisemi-
seksi.

Laitoksen hulevesien vaikutusta ympäristöön seurataan tarkkailemalla 
alueen ulkopuolella olevan ojan veden laatua kaksi kertaa vuodessa: 
keväällä ja syksyllä. Ennen toiminnan aloittamista ojasta otetaan ns. 
nollanäyte, jolla saadaan tietoa lähtötilanteesta. Vesinäytteistä analy-
soidaan pH, kiintoaines, öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet, 
arseeni, kadmium, koboltti, alumiini, kromi, elohopea, nikkeli, lyijy, ku-
pari, sinkki, mangaani, tina ja vanadium. Vesinäytteet ottaa ulkopuoli-
nen taho ja ne analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa voimassa 
olevien standardien mukaisesti.

Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä estetään kastelulla, harjaamisella 
ja suolaamisella. Mikäli sääolosuhteet ovat sellaiset, että pölyämistä ei 
voida estää em. toimenpiteillä, toiminta keskeytetään. 

Ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle toimitetaan vuosittain raportti 
edellisen vuoden toiminnasta. Raportissa esitetään vuoden aikana vas-
taanotetut ja laitokselta pois toimitetut jätteet, varastoidut jätteet, mah-
dolliset poikkeustilanteet sekä vesinäytteiden analyysitulokset.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Hakemuksen liitteenä olevassa ennaltavarautumissuunnitelmassa on 
esitetty arvio toimintaan liittyvistä tunnistetuista riskeistä. Laitoksen 
toimintaan liittyviä ympäristöriskejä ovat roskaantuminen, maaperän pi-
laantuminen, pölyäminen, melu, tulviminen, tulipalovaara ja ilkivalta. 
Kiireellisimpiä toimenpiteitä vaativat riskit liittyvät öljyvuotoihin ja tulipa-
lovaaraa aiheuttaviin tekijöihin, jotka edellyttävät välittömiä toimenpitei-
tä. 

Öljyvuotojen torjuntaan varataan alueelle imeytysainetta. Työkoneiden 
tankkaukset tehdään tähän tarkoitukseen varattavilla kestopäällystetyil-
lä alueilla, jolloin mahdolliset vuodot on helppo imeyttää. Polttoaineiden 
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ja jätteiden käsittelyalueiden hulevedet on johdettu öljynerotuskaivojen 
kautta ja kaivot voidaan tarvittaessa tulvatilanteessa sulkea.

Sivullisten pääsy jäteasemalle on estetty aluetta ympäröivällä aidalla.

Palovaaran ehkäisemiseksi alueelle ja työkoneisiin varataan alkusam-
mutuskalustoa. Työssä käytetään CE-merkittyjä koneita ja laitteita. 

Roskaantumisen ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi jätteiden käsittely ta-
pahtuu pääasiassa hallissa. Ulkona varastoitavat kevyet jätteet voidaan 
tarvittaessa peittää. Toiminta keskeytetään, jos roskien leviämistä tai 
pölyämistä ei saada hallintaan muulla tavoin.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toi-
minta muutoksenhausta huolimatta. Luvanhakijan näkemyksen mu-
kaan toiminnan luonne on sellainen, että asettava vakuus kattaa toi-
minnan alueelle aiheuttamat muutokset eli alueen ennallistamisen, mi-
käli lupapäätös ei tule lainvoimaiseksi prosessin päätteeksi. Hakemuk-
sessa on esitetty toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
132 000 euron vakuutta.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Helsingin kaupungin verk-
kosivuilla 24.1.-2.3.2020 olleella kuulutuksella sekä kirjeellä asianosai-
sille ja Koillis-seura ry:lle. Hakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana ym-
päristö- ja lupajaostolle muistutuksia eikä mielipiteitä.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden 
ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön päällikkö, jolle kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle kuuluvien lausuntojen antaminen on 
delegoitu (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 
18.5.2018, 103 §), toteaa, että ympäristöpalveluiden ympäristöseuran-
ta- ja -valvontayksikön ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi valmis-
telemassa asiassa on terveydensuojeluun liittyvät näkökohdat otettu 
riittävästi huomioon eikä erillisen lausunnon antamista ole pidettävä 
tarpeellisena.

Neuvottelut ja tarkastukset

Laitosalueella on pidetty ympäristölupahakemukseen liittyen katselmus 
27.8.2019.

Hakijan kanssa käytiin 9.4.2020 neuvottelu jätteiden kerrallaan varas-
toitaviin määriin ja vakuuden määrään liittyen. Neuvottelun jälkeen ha-
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kija toimitti neuvottelun perusteella tarkistetun vakuuslaskelman, jossa 
myös kerrallaan varastoitavien jätteiden määriä oli alennettu. Tarkiste-
tussa vakuuslaskelmassa varastoitavien jätteiden enimmäismääriksi 
esitetään 2 500 tonnia betoni-tiilijätettä ja 1000 tonnia muita jätteitä ja 
tämän mukaiseksi vakuuden määräksi 192 500 euroa.

Ympäristö- ja lupajaoston ratkaisu

Ympäristö- ja lupajaosto päättää myöntää Vaihtolavacom Oy:lle ympä-
ristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan rakennus- ja purku-
jätteen sekä yhdyskuntajätteen vastaanotto-, lajittelu-, käsittely-, varas-
tointi- ja siirtokuormaustoiminnalle hakijan antamien selvitysten mukai-
sesti ja seuraavin lupamääräyksin.

Toiminta:

1. Laitoksella saa vastaanottaa, lajitella, käsitellä, varastoida ja siirto-
kuormata seuraavia valtioneuvoston asetuksen 179/2012 liitteen 4 mu-
kaisia jätenimikkeitä: 17 01 01,17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 
17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 08 02, 
17 09 04, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01 ja 20 03 03.

Muiden kuin edellä mainittujen jätteiden vastaanotto alueelle on kiellet-
ty, kuten myös edellä mainitusta poikkeava käsittely. Vastaanotettavat 
yhdyskuntajätteet eivät saa sisältää elintarvikejätteitä.

Jätteen laadun toteamiseksi kuormat on tarkastettava silmämääräisesti 
ennen niiden kippaamista kentälle. Jos alueelle tuodussa kuormassa 
on muuta jätettä kuin mitä alueelle on sallittua tuoda, kuorma on palau-
tettava lähettäjälle tai ohjattava sellaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on 
lupa vastaanottaa kuorman sisältämää jätettä. (YSL 52 ja 58 §)

2. Vastaanotettavan ja käsiteltävän hyödyntämiskelpoisen betoni- ja tii-
lijätteen (jätetunnukset 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) määrä 
saa olla enintään 30 000 tonnia vuodessa ja suurin kerrallaan varastoi-
tava määrä 2 500 tonnia. Vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen osalta 
tulee varmistaa, että purkukohteessa, josta jäte on peräisin, on tehty 
riittävät haitta-ainekartoitukset, joiden perusteella jäte voidaan katsoa 
hyödyntämiskelpoiseksi.

Muiden vastaanotettavien jätteiden määrä saa olla enintään 19 950 
tonnia vuodessa. Sekalaista rakennusjätettä (17 09 04) saa olla varas-
toituna kerrallaan enintään 700 tonnia, puujätettä (17 02 01) enintään 
300 tonnia, yhdyskuntajätettä (20 02 02-03, 20 03 01, 20 03 03) enin-
tään 300 tonnia ja muita jätteitä (17 02 02-03, 17 03 02, 17 04 01-07, 
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17 04 11, 17 05 04, 17 06 04 ja 17 08 02) enintään 300 tonnia. Edellä 
mainittuja jätteitä saa yhteensä olla yhtäaikaisesti varastoituna enin-
tään 1000 tonnia.

Edellä mainittujen kerrallaan varastoitavien jätteiden määrien täyttyes-
sä alueelle ei saa vastaanottaa uutta jätettä ennen kuin varastointimää-
rät saadaan jätteen edelleen toimitusten myötä pysymään luvallisella 
tasolla (YSL 52 ja 58 §) 

3. Toimintaa saa harjoittaa päivittäin klo 7.00 - 22.00. Murskausta ja 
seulontaa saa tehdä maanantaista perjantaihin (pois lukien arkipyhät) 
klo 7.00 - 18.00 sekä lauantaisin klo 7.00 - 16.00. (YSL 52 §)

Jätteiden käsittely:  

4. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä 
erilleen ja toimitettava edelleen ensisijaisesti uudelleenkäyttöön tai 
toissijaisesti kierrätykseen tai, mikäli se ei ole mahdollista, hyödynnet-
täväksi energiana (etusijajärjestys). 

Alueelta pois kuljetettavat jätteet tulee toimittaa sellaisiin vastaanotto-
paikkoihin, joilla on voimassa olevat ympäristöluvat tai vastaavat luvat 
kyseisen jätteen vastaanottamiseen tai hyödyntämiseen. Jätteiden ul-
komailla sijaitseviin käsittelylaitoksiin viennin luvanvaraisuus tulee sel-
vittää Suomen ympäristökeskuksesta. (YSL 52 ja 58 §, JäteL 8 ja 29 §)

5. Mahdolliset kuormien mukana alueelle tulevat vähäiset määrät sel-
laista jätettä, jota alueelle ei ole lupa ottaa vastaan, tulee erotella ja va-
rastoida jätteen laadun edellyttämällä tavalla ja toimittaa ensi tilassa 
jätteen laadun mukaisiin vastaanottopaikkoihin. Nestemäiset vaaralliset 
jätteet tulee säilyttää ennen niiden pois kuljettamista lukitussa tilassa 
siten, että ne eivät vuototilanteessa pääse ympäristöön. (YSL 52 ja 58 
§, JäteL 15 §)

6. Alueelle vastaanotettavista ja edelleen luovutettavista rakennus- ja 
purkujätteistä sekä jatkokäsittelyyn toimitettavista vaarallisista jätteistä 
tulee laatia jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat, joiden tulee olla 
tarvittaessa lupaviranomaisen tarkastettavissa. (YSL 52 ja 58 §, JäteL 
121 §, VNA 179/2012 24 §)

7. Jätteitä kuljettavien yritysten tulee olla hyväksyttyjä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin (JäteL 94 
§)

Ympäristöhaittojen ehkäisy:
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8. Toiminnan aiheuttama keskiäänitaso lähimpien asuinrakennusten ul-
kopuolella ei saa ylittää 55 dB LAeq. Jos melu on luonteeltaan isku-
maista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB 
ennen sen vertaamista ohjearvoon. (YSL 52 §)

9. Kuorma-autoliikenteestä sekä jätteiden kuormauksesta, lajittelusta ja 
käsittelystä aiheutuvan pölyämisen estämiseksi ajoväylät ja jätekasat 
on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esimerkiksi 
kastelemalla tai suolaamalla. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin pö-
lyntorjuntajärjestelmät ovat käyttökunnossa. Kuormat on tarvittaessa 
peitettävä niin, ettei kuljetuksista aiheudu pölyämistä tai roskaantumis-
ta. Mikäli saapuneiden kuormien joukossa havaitaan erityisen pölyäviä 
jätteitä (sementtisäkkejä tms.), tulee sellaiset pölyhaittojen ehkäisemi-
seksi kerätä erilleen ennen kuorman kippaamista kentälle.

Toiminta tulee keskeyttää, mikäli pölyämistä ei saada hallintaan edellä 
mainituin toimenpitein. (YSL 52 §, JäteL 72 - 73 §) 

10. Toimintaa on harjoitettava siten, ettei siitä aiheudu ympäristön ros-
kaantumista. Ulkona varastoitavien jätekasojen korkeus ei saa ylittää 
aluetta ympäröivän aidan korkeutta. Alueelta ympäristöön levinneet jät-
teet tulee siivota välittömästi. Kevyitä jätemateriaaleja sisältävät varas-
tointikasat tulee tarvittaessa peittää roskaantumisen estämiseksi. (YSL 
52 ja 58 §, JäteL 13, 72 - 73 §)

11. Polttonesteiden varastointisäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai 
suoja-altaalla varustettuja ja niissä tulee olla laponesto, tyyppikilpi ja yli-
täytönestin. Säiliöt tulee sijoittaa mahdollisimman etäälle liikenne- ja 
työskentelyalueista ja varustaa tarvittaessa törmäyssuojilla, jotta säiliön 
vaurioitumisen vaara on mahdollisimman pieni.

Säiliöt tulee sijoittaa varastoitavaa polttonestettä läpäisemättömän kes-
topäällysteen päälle siten, että kestopäällystetty alue ulottuu vähintään 
1,5 m etäisyydelle jakelulaitteesta ja säiliön täyttöaukosta. Tankkaus- ja 
täyttöalueen hulevedet tulee käsitellä 1-luokan öljynerottimessa ennen 
niiden johtamista aluetta ympäröivään ojaan. Viemärilinjassa tulee öljy-
nerottimen jälkeen olla sulkuventtiilikaivo, jolla voidaan tarvittaessa es-
tää tai viivyttää mm. sammutusvesien pääsyä laitosalueen ulkopuolelle.  
(YSL 52 §)

Poikkeustilanteet:

12. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa maahan päässeet vaaralliset 
kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen. Vahinkotapausten varalta 
toiminnanharjoittajalla on oltava imeytysainetta ja kalustoa vuotojen ke-
räämiseksi. Häiriötilanteista tai onnettomuuksista kuten öljyvuodoista, 
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joissa syntyy päästöjä maaperään tai vesistöön tai muuta ympäristön 
pilaantumisen vaaraa sekä muista poikkeavista tilanteista on ilmoitetta-
va viipymättä ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ja pelastuslai-
tokselle. Ympäristö- ja lupajaosto voi ilmoituksen johdosta antaa mää-
räyksiä, jotka ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen estämiseksi tai 
maaperän puhdistamiseksi. (YSL 52, 58 ja 134 §)

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi:

13. Jätteenkäsittelyaseman toimintaa ja toiminnan tarkkailua varten on 
nimettävä näistä asioista vastuussa oleva asemanhoitaja, jonka nimi ja 
yhteystiedot tulee toimittaa ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle. 
(YSL 52 §, JL 141 §)

14. Toiminnasta on pidettävä kirjaa jätteen käsittelyn seuranta- ja tark-
kailusuunnitelman mukaisesti ja ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikölle tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä kirjallinen raportti, joka sisältää ainakin seuraavat edellistä toi-
mintavuotta koskevat tiedot:

- vastaanotettujen jätteiden määrät ja jätenimikkeet

- edelleen toimitettujen jätteiden määrät jätenimikkeittäin ja toimituspai-
koittain eriteltyinä

- vuoden lopussa varastoituna olleiden jätteiden määrät jätenimikkeit-
täin

- hulevesitarkkailuun liittyvien näytteiden analyysitulokset

- tiedot merkittävistä häiriötilanteista (onnettomuudet, jätteen enim-
mäisvarastointimäärän ylitykset tms.) ja niihin liittyneistä toimenpiteistä. 
(JäteL 118, 121 - 122 §)

15. Ympäristöseuranta- ja valvontayksikölle tulee ennen toiminnan 
aloittamista toimittaa seuraavat dokumentit:

- asemapiirustus, josta selviävät alueen viemäröinti sekä rakennusten 
ja polttonestesäiliöiden sijaintipaikat

- selvitys pölyntorjuntaan käytettävästä kastelujärjestelmästä ja kaste-
lupisteiden sijainnista. (YSL 52 §)

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen:

16. Toiminnan tai toiminnanharjoittajan muutoksista ja toiminnan lopet-
tamisesta tulee ilmoittaa ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle. Toi-
minnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. 
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Ennen toiminnan loppumista ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle 
on esitettävä selvitys toiminta-alueen ja sen ympäristön jälkihoidosta ja 
kunnostustarpeesta. Selvityksen perusteella ympäristö- ja lupajaosto 
voi antaa määräyksiä toiminta-alueen kunnostamisesta. (YSL 29, 52, 
72, 73 ja 170 §)

Vakuus:

17. Vaihtolavacom Oy:n tulee asettaa ennen tämän päätöksen mukai-
sen toiminnan aloittamista Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle 192 500,00 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jäte-
huollon varmistamiseksi toiminnan loppuessa kyseisessä toimipistees-
sä. Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi. (YSL 59 - 61 §)

Perustelut

Yleisperustelut

Vaihtolavacom Oy:n jätteenkäsittelyaseman toiminta lupahakemukses-
sa annettujen selvitysten sekä lupamääräysten mukaisesti täyttää toi-
minnan ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset. Toiminnasta ei ai-
heudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, pohjaveden tai maaperän pilaantumista, erityisten luonnonolo-
suhteiden huonontumista, roskaantumista tai kohtuutonta rasitusta 
naapureille. Toiminnanharjoittajalla on toimintaan riittävä asiantunte-
mus.

Lupamääräysten perustelut

1. Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa määräyksen mukaiseen jät-
teiden käsittelyyn eikä lupa oikeuta muunlaisen jätteen vastaanottoon 
tai muuhun käsittelyyn. Vastaanotettavien jätteiden luettelosta on pois-
tettu hakemuksessa ilmoitettu jätetunnus 17 02 04, koska kyseessä on 
vaarallinen jäte, jollaista laitokselle ei saa vastaanottaa. Elintarvikejät-
teen vastaanotto laitokselle on tarpeen kieltää haju- ja haittaeläinon-
gelmien ehkäisemiseksi.

2. Alueella käsiteltävien ja varastoitavien jätteiden määrä on tarpeen 
määritellä luvan käsittelevän viranomaisen toimivallan mukaan, suurten 
jätevarastojen syntymisen ehkäisemiseksi ja siitä seuraavien ympäris-
töhaittojen välttämiseksi.

3. Toiminta-aikaa on rajoitettu, jotta ympäristöön ei aiheudu meluhait-
taa yöaikaan.

4. Erilaisten jätteiden jatkokäsittelystä ja hyödyntämisestä on tarpeen 
antaa määräyksiä ympäristöhaittojen välttämiseksi.
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5. Alueelle saattaa kuormien seassa kulkeutua pieniä määriä muita jät-
teitä, joiden säilytystä ja jatkokäsittelyä koskien on tarpeen antaa mää-
räyksiä.

6. Siirtoasiakirjamenettelyllä voidaan varmistaa, että käsitellyt jätteet 
ovat tämän ympäristöluvan mukaisia ja että ne on toimitettu luvallisiin 
vastaanottopaikkoihin.

7. Jätettä saavat ammattimaisesti kuljettaa vain jätehuoltorekisteriin 
hyväksytyt toiminnanharjoittajat

8. Määräys on tarpeen toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäise-
miseksi.

9. Pölynsidontatoimenpiteillä vähennetään asemalle tulevasta liiken-
teestä ja jätteiden käsittelystä aiheutuvia pölyhaittoja erityisesti kuivina 
aikoina.

10. Jätekasojen enimmäiskorkeus on tarpeen määritellä jätteiden ym-
päristöön leviämisen ehkäisemiseksi. Roskaantumisen aiheuttaja on 
velvollinen siivoamaan roskaantuneen alueen.

11-12. Määräykset ovat tarpeen maaperän, pohjaveden ja vesistön pi-
laantumisen estämiseksi.

13-14. Tieto vastuuhenkilöstä sekä kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen 
toiminnan valvontaa varten.

15. Riittävän tarkka piirustus ja pölyntorjuntajärjestelmän kuvaus ovat 
tarpeen valvontaa varten. Hakemuksen liitteenä oli ainoastaan suuntaa 
antava piirustus eri toimintojen sijoittumisesta alueelle.

16. Tiedot ovat tarpeen mahdollisten ympäristön pilaantumisen estä-
mistä tai jätehuoltoa koskevien määräysten antamiseksi.

17. Jätteenkäsittelytoiminnan vakuus asetetaan asianmukaisen jäte-
huollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa ja sen jälkeen tarvitta-
vien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruus on arvioitu alueella 
kerrallaan varastoitavan jätemäärän kuormauksen, poiskuljetuksen ja 
käsittelyn sekä alueen siistimisen aiheuttamista kustannuksista alueella 
varastoitavien jätteiden tämän hetkisten vastaanottohintojen mukaan.

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi. 
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Jos asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia 
säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai 
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

Lupapäätöksen muuttamisen ja peruuttamisen perusteista on säädetty 
ympäristönsuojelulain 89 ja 93 §:ssä.

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristö- ja lupajaosto päättää määrätä, että päätöksen mukainen 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä 
noudattaen ennen kuin päätös on tullut lainvoimaiseksi, jos hakija aset-
taa ennen toiminnan aloittamista Helsingin kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaiselle 192 500,00 euron suuruisen vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräys-
ten muuttamisen varalle. (YSL 199 §)

Määräystä annettaessa otetaan huomioon, että kyseessä oleva toimin-
ta ei merkittävästi lisää alueella ennestään olevien toimintojen tuotta-
maa ympäristökuormitusta eikä siitä voi aiheutua pysyvää ympäristön 
pilaantumista. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyt-
tömäksi.

Vielä ympäristö- ja lupajaosto päättää määrätä, että lupapäätöksen tul-
lessa lainvoimaiseksi mainittu 192 500,00 euron vakuus muutetaan lu-
pamääräysten kohdassa 16 määrätyksi ympäristönsuojelulain 59 §:n 
mukaiseksi vakuudeksi. (YSL 59 ja 199 §)

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 1, 5, 6 - 8, 16, 17, 27, 29, 34, 43, 44, 
48, 49, 52, 58 - 62, 66, 70, 83 - 85, 87, 89, 93, 94, 170, 172, 190, 191, 
198, 199 ja 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 6, 11 ja 13 
– 15 §

Jätelaki (646/2011) 12, 13, 15, 29, 72, 73, 94, 118, 120, 121, 122 ja 
141 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 24 ja 25 §

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 12.4.2019 
(91 §) hyväksymän taksan mukainen ympäristölupahakemuksen käsit-
telymaksu on 4 410,00 euroa ja vakuuden käsittelymaksu 225 euroa, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 16 (17)
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto

Asia/7
13.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

yhteensä 4 635 euroa. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin 
Taloushallintopalveluliikelaitoksesta.

Lupapäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla 
osoitteessa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-
jaaineistot/ilmoitukset/. 

Kuulutus julkaistaan 27.5.2020. Päätöksen katsotaan tulleen valituk-
seen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkai-
semisesta. Valitusaika päättyy 3.7.2020 klo 16.15. Päätös on lainvoi-
mainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Päätös lähetään tiedoksi hakijalle, rakennusvalvontaviranomaiselle ja 
asiassa yleistä etua valvovalle viranomaiselle. Kuulutus annetaan tie-
doksi myös niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristölupahakemus Vaihtolavacom Oy 23 10 2019 liitteineen
2 Vakuuslaskelma päivitetty 09 04 2020

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutos-
ta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Valitusosoitus on liitteenä.

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luvanhakija Hallintovalitus, ympäristölupapäätös
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön päällikkö
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2 Vakuuslaskelma päivitetty 09 04 2020

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutos-
ta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Valitusosoitus on liitteenä.

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luvanhakija Hallintovalitus, ympäristölupapäätös
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Tiedoksi

Rakennusvalvontapalvelut


