
Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (3)
Ympäristölautakunta

Ypv/3
19.11.2013

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2013 § 840
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Viite: Dnro ESAVI/146/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon ympäristölupahakemuksesta, joka koskee 
Surehand Oy:n Tattarisuolla sijaitsevan lajittelulaitoksen toiminnan 
muutosta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 6.8.2013 kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa 
Surehand Oy:n toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 06.08.2013 § 230

HEL 2013-009339 T 11 01 00 00

ESAVI/146/04.08/2013

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
kaupunginhallitukselle Surehand Oy:n jätteiden laitos- tai 
ammattimaista käsittelyä tai hyödyntämistä koskevasta 
ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Laitoksen sijainti ja muu toiminta alueella
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Laitos sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueella osoitteessa Tuulilasintie 
3, 00770 HELSINKI. Laitoksella on käytössään myös tontit osoitteessa 
Rattitie 4-6.

Laitoksen ympäristö ja häiriintyvät kohteet

Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet 
(asuinkiinteistöjä) sijaitsevat noin 500 metrin päässä laitoksen 
itäpuolella Tattariharjuntien varrella.

Laitos ei sijaitse pohjaveden hankinnan kannalta tärkeällä 
pohjavesialueella.

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt laitoksen toiminnalle 
ympäristöluvan 26.4.2012. Päätöksestä valitettiin. Ympäristölautakunta 
antoi valituksista vastineen 26.6.2012. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto myönsi Surehand Oy:lle luvan aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta 25.7.2012. 

Toiminnan muuttaminen

Toiminnan muuttamista koskevan hakemus koskee lähinnä aseman 
rakenteisiin tehtyjä muutoksia. Varsinaiseen toimintaan ei esitetä 
olennaisia muutoksia. Laitoksella on tarkoitus edelleen vastaanottaa ja 
lajitella rakennustyömailta peräisin olevaa rakennusjätettä sekä 
kaupasta ja teollisuudesta peräisin olevaa energiajätettä. Jätettä ei 
käsitellä muulla tavoin. Laitokselle ei vastaanoteta biojätteitä tai 
vaarallisia jätteitä. 

Päällystetyn alueen pinta-ala on laajentunut 2 500 m²:stä 6 450 m²:iin. 
Pressuhallin sijaan tontille on rakennettu suurempi noin 1 300 m²:n 
laajuinen umpinainen peltihalli, jonka sisällä lastaus- ja lajittelutoiminta 
tapahtuu. Hallissa on kolme nosto-ovea. Hallin lattia on betonia. 
Lähinnä lattian pesuissa syntyvä vesi johdetaan hiekan ja 
öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Myös kaikki piha-alueet on 
asfaltoitu. Piha-alueen hulevedet johdetaan tontin reunaojiin.

Vastaanotettavan jätteen määrään tai laatuun ei esitetä muutosta 
aikaisempaan verrattuna. Laitoksen kapasiteetti on  50 000 tonnia 
jätettä vuodessa. Aluksi laitokselle arvioidaan tulevan jätettä noin 25 
000 tonnia vuodessa. 

Rakennusjätteestä ja puujätteestä arvioidaan saatavan lajittelemalla 
hyötykäyttöön 70–80 %. Loppu viedään kaatopaikalle.  

Muutosten vaikutus
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Hakija katsoo, että esitetyt muutokset parantavat ympäristön 
turvallisuutta, viihtyisyyttä ja laitoksen imagoa ja ne täyttävät 
ympäristöluvasta muistutuksia tehneiden ja lausunnonantajien 
vaatimukset. 

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta päätti puoltaa Surehand Oy:n toiminnan 
muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. 
Uusien ratkaisujen ansioista ympäristöhaittojen torjunta on helpompaa.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Hannu Arovaara, va. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi


