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§ 253
DP Recycling Oy:n jätteen keräystoimintaa koskevan jätehuoltore-
kisterimerkinnän poistaminen

HEL 2016-011160 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti DP 
Recycling Oy:n ammattimaista jätteen keräystoimintaa koskevaan jäte-
huoltorekisterimerkintään (jätelaki 646/2011, 100 §) liittyen seuraava:

Toiminnanharjoittaja

DP Recycling Oy, Sienitie 46, 00760 Helsinki (Y-tunnus 2557313-9)

Asian vireilletulo

Tarkastuksella 24.5.2021 todettiin, että DP Recycling Oy:n toiminta oli 
laajuudeltaan ympäristölupavelvollista jätteen käsittelytoimintaa eikä jä-
telain 100 §:n mukaista ammattimaista jätteen keräystoimintaa, mikä 
olisi ollut sallittua yrityksen jätehuoltorekisterimerkinnän mukaisesti.

Jätehuoltorekisterimerkintä

DP Recycling Oy on tehnyt jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen jät-
teen keräystoiminnasta ja se on merkitty jätehuoltorekisteriin vuonna 
2014. Kerättäviä jätejakeita koskeva muutos on tehty vuonna 2015. Jä-
tehuoltorekisterimerkinnän mukaan DP Recycling Oy kerää väri- ja 
muita metalleja sekä akkuja ja paristoja. Näiden jätejakeiden jätetun-
nukset ja nimikkeet ovat 16 06 01* lyijyakut, 16 06 02* nikkelikadmiu-
makut, 16 06 05 muut paristot ja akut, 16 08 01 käytetyt katalyytit, jotka 
sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai 
platinaa, lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07, 17 04 01 kupari, pronssi, 
messinki, 17 04 02 alumiini, 17 04 03 lyijy, 17 04 04 sinkki, 17 04 05 
rauta ja teräs, 17 04 06 tina, 17 04 07 sekalaiset metallit, 17 04 11 
muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit.

Tarkastus 24.5.2021

DP Recycling Oy:n Sienitien toimipaikkaan tehtiin ennalta ilmoittamatta 
tarkastus 24.5.2021. Tarkastuksen yhteydessä ulkoalueet kuvattiin 
myös dronella. Tarkastuksen aikana jätteitä otettiin vastaan, niitä siirrel-
tiin ja lajiteltiin sekä käsin että koneellisesti ja kuormattiin koneellisesti. 
Metalliromua sisältäviä pienempiä metallisia säiliöitä nostettiin trukin 
haarukassa suurempien lavojen yläpuolelle, josta ne kipattiin tyhjälle 
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metallilavalle. Kuormaamisesta aiheutui pitkälle kantautuvaa melua. Ti-
loissa säilytettiin myös jätettä, jota yrityksellä ei ole jätehuoltorekisteri-
merkinnän mukaan lupa kerätä. Pihalla olevalla lavalla oli romuajoneu-
vo. Tarkastuksen perusteella todettiin toiminnan olevan ympäristölu-
vanvaraista jätteen käsittelytoimintaa. Tarkastuskertomuksessa 
28.7.2021 DP Recycling Oy:tä kehotettiin saattamaan Sienitien toimi-
paikassa harjoitettava toiminta välittömästi sellaiselle tasolle, ettei siltä 
edellytetä ympäristölupaa.

Kuuleminen ja vastine

DP Recycling Oy:tä kuultiin jätehuoltorekisterimerkinnän poistamisesta 
28.7.2021. 

Yhtiötä on kuultu mahdollisesta ympäristö- ja lupajaoston päätöksestä, 
jolla kielletään ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittaminen ja kiel-
lon tehosteeksi mahdollisesti asetettavasta keskeyttämisuhkasta sekä 
mahdollisesta jätehuoltorekisterimerkinnän poistamisesta jo vuonna 
2020, jolloin asia ei edennyt kuulemismenettelyä pidemmälle.

Vastineessaan DP Recycling Oy totesi, että se on antanut vastineen jä-
tehuoltorekisterimerkinnän poistamista koskevaan kuulemiseen 
7.8.2020 ja nyt annettu vastine perustuu paljolti samoihin perusteisiin. 
Yhtiön näkemys on, että sen toiminta ei ole ympäristöluvanvaraista 
toimintaa vaan jätelain 100 §:n mukaista jätteen keräystoimintaa. Vas-
tineessa todettiin myös, että jätteiden vastaanottamisesta aiheutuu me-
lua riippumatta siitä, onko kyseessä ympäristöluvan varainen jätteen 
käsittelytoiminta vai jätelain 100 § mukainen keräystoiminta. Yhtiön 
toiminnasta ei aiheudu melua klo 18.15 jälkeen. Trukin ja kuljetuskalus-
ton käyttämistä yhtiö pitää toiminnan luonteeseen liittyen normaalina 
eikä katso, että niiden käyttäminen tekee toiminnasta ympäristöluvan-
varaista. Yhtiöllä on lisäksi tiettyjä käsityökaluja, jotka liittyvät yhtiön 
harjoittamaan rakennustoimintaan. Vastineessa todetaan myös, ettei 
kehotus- ja kuulemiskirjeessä 28.7.2021 ole erikseen todettu, että jä-
temäärä olisi tarkastuksella 24.5.2021 ylittänyt ympäristö- ja lupajaos-
ton päätöksessä 28.4.2018 määritellyn tason. Tästä johtuen yhtiö kat-
soo, ettei sen toimintaa voida jätemäärän perusteella katsoa ympäristö-
luvanvaraiseksi toiminnaksi. Yhtiö katsoo myös, ettei ympäristöseuran-
ta- ja valvontayksikkö ole pystynyt kuluneiden vuosien aikana yksityis-
kohtaisesti osoittamaan, mitä jätettä yhtiö käsittelee siten, että toiminta 
ei olisi jätelain 100 § mukaista jätteen keräystoimintaa, johon voi sisäl-
tyä alustavaa lajittelua ja esilajittelua kuljetusta varten.

Yhtiö katsoo, että se ei ole saanut vastauksia kysymyksiinsä siitä, mit-
kä yhtiön käyttämät työkalut merkitsevät toiminnan olevan ympäristölu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 3 (8)
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto

Asia/17
25.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

vanvaraista toimintaa eikä siitä, mitä on se yhtiön tekemä romujen kä-
sittely ja osien irrottaminen, joka tekee yhtiön toiminnasta ympäristölu-
vanvaraista. Näin ollen viranomainen ei ole pystynyt perustelemaan 
ratkaisujaan riittävästi. Vastineessa todetaan myös, että yhtiön jäte-
huoltorekisterimerkintää ollaan poistamassa, vaikka yritykselle ei ole 
konkreettisesti osoitettu, miten sen tulisi muuttaa toimintaansa niin että 
se olisi ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön tulkinnan mukaan mah-
dollista ilman ympäristölupaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston ratkaisu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto poistaa DP 
Recycling Oy:n jätteen ammattimaista keräystä koskevan, jätelain 100 
§:n mukaisen merkinnän jätehuoltorekisteristä.

Perustelut

Sovellettava lainsäädäntö

Jätelain (646/2011) 100 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen 
ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätelain 142 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten 
sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä 
harjoitetaan. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos keräys edellyttää ympäris-
tönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai keräystoiminta hyväksytään 
osana ympäristöluvanvaraista muuta toimintaa.

Toiminnan ympäristöluvanvaraisuus

DP Recycling Oy on toiminnan luonne, laajuus ja varastoitavien jättei-
den määrä huomioon ottaen harjoittanut ympäristöluvanvaraista toimin-
taa keväästä 2016 alkaen.

DP Recycling Oy haki toiminnalle ympäristölupaa lokakuussa vuonna 
2016. Hakemuksesta antamassaan lausunnossa Helsingin kaupungin 
rakennusvalvontapalvelut totesi, että voimassa olevan rakennusluvan 
mukaan kiinteistön pihalla sijaitsee kiinteistön parkkipaikat ja jäteaitaus. 
Mikäli kiinteistön pihan käyttö ja toiminta olennaisesti ja jatkuvasti poik-
keaa tästä ja siitä aiheutuu melua, hajua tms. katsotaan, ettei sitä voida 
tulkita kaavamääräyksessä esitetyksi ympäristöhäiriötä aiheuttamatto-
maksi toiminnaksi. DP Recycling Oy:n Sienitien toimipiste sijaitsee 
23.7.1985 vahvistetun Helsingin kaupungin asemakaavan 8865 alueel-
la, joka on merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusra-
kennusten korttelialueeksi (TY). Tontille ei saa sijoittaa laitosta, joka ai-
heuttaa ympäristöön hajua tai muuta ilman pilaantumista tai josta ai-
heutuva melutaso ylittää asumiseen varatun korttelialueen puoleisella 
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rajalla 55 dB (A). Tonttia ei saa myöskään käyttää ympäristöä rumen-
tavaan tai häiritsevään varastointiin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
hylkäsi DP Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksen kaavan vastai-
sena 27.11.2017 (päätös 231/2017/1).

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto kielsi DP 
Recycling Oy:tä harjoittamasta ympäristöluvanvaraista toimintaa pää-
töksessään 27.4.2018 ja asetti kiellon tehosteeksi 100 000 euron uhka-
sakon. Uhkasakko tuomittiin maksettavaksi 17.8.2018. Tuomitsemis-
päätös tuli lainvoimaiseksi 9.3.2020.

Metallijätteen vastaanotosta, lajittelusta ja kuormauksesta sekä lavojen 
siirroista ja kuljetuksista aiheutuu melua. Sienitie 46 piha-alueella me-
talliromua heitellään metallisäiliöihin ja kipataan trukilla pienemmistä 
säiliöistä metallisille lavoille, lavoja siirrellään ja kuljetetaan tontille ja 
sieltä pois. Alueen asukkaat ja asukasyhdistys ovat valittaneet DP 
Recycling Oy:n toiminnasta aiheutuvasta meluhaitasta vuodesta 2016 
lähtien. Lähimmät asuintalot sijaitsevat Sienitien toisella puolella ylärin-
teessä, jonne melu kantautuu erityisen hyvin.

Sienitiellä otetaan jätteitä vastaan, niitä lajitellaan ja kuormataan ko-
neellisesti ja osa kuljetetaan muualle varastoitavaksi, kuten yhtiö myös 
itse toteaa 20.8.2021 antamassaan selvityksessä Kytkintie 13 koskien. 
Varastopaikat Kytkintie 13 ja 15 ovat poistuneet käytöstä kesän 2021 
aikana, mutta tehtyjen havaintojen perusteella toiminta Sienitiellä jatkuu 
kuvatun tyyppisenä ja suuret jätemäärät kiertävät Sienitien kautta. Toi-
minnasta aiheutuvat ympäristöhaitat, esimerkiksi melu ja liikennemää-
rät, eivät ole mitenkään vähentyneet, vaikka piha-alueella pyritäänkin 
nyt säilyttämään pienempiä määriä jätettä. Sienitie 46 toimii metallijät-
teen siirtokuormausasemana. Jos jätteitä lajitellaan koneellisesti tai laa-
jamittaisesti siirrellään koneellisesti, ei toimintaa voida pitää ilmoituk-
senvaraisena jätteen keräystoimintana.

Jätteen keräystoimintaan sisältyvään alustavaan lajitteluun voi kuulua 
jätteiden uudelleenkäyttökelpoisuuden tarkistamista ja uudelleenkäyt-
tökelpoisten laitteiden, tuotteiden ja osien erottelua muusta jätteestä 
sekä jätteen esilajittelua kuljetuksen järjestämistä varten. Jätteiden 
purkamista osiin eri materiaalien irrottamiseksi tulevaa hyötykäyttöä 
varten ei voida pitää jätteenkeräystoimintaan kuuluvana alustavana la-
jitteluna, vaan kyse on jätteen valmistelusta hyödyntämistä varten ja si-
ten ympäristöluvanvaraisesta jätteen käsittelytoiminnasta.

DP Recycling Oy:n antamissa vastineissa on kysytty, mitkä yhtiön käyt-
tämät työkalut merkitsevät toiminnan olevan ympäristöluvanvaraista 
toimintaa ja mitä on se yhtiön tekemä romujen käsittely ja osien irrot-
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taminen, joka tekee yhtiön toiminnasta ympäristöluvanvaraista. Tähän 
kysymykseen ovat ympäristötarkastajat vastanneet tarkastuksilla ja sii-
hen on vastattu kirjallisesti myös 9.4.2019 tarkastuksesta laaditussa 
tarkastuskertomuksessa 21.5.2019. Kuten yhtiö itsekin toteaa vasti-
neessaan 20.8.2021, toimintaa, sen laajuutta ja luonnetta, arvioidaan 
kokonaisuutena. Arvio luvanvaraisuudesta ei ole missään vaiheessa 
perustunut ainoastaan yksittäisen työkalun tai työmenetelmän käyttöön.

Sijaintipaikkansa vuoksi toiminta voitaisiin pienimuotoisempanakin kat-
soa ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2 momentin kohdan 3 
mukaisesti ympäristöluvanvaraiseksi, koska siitä saattaa aiheutua ym-
päristöön eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Puutteet jätelain 100 §:n mukaisessa ilmoituksessa

DP Recycling Oy lisäksi ottanut vastaan jätejakeita, joita ei ole mainittu 
jätelain 100 §:n mukaisessa, jätehuoltorekisteriin tehdyssä ilmoitukses-
sa. Sienitien toimipaikassa on havaittu aiemmilla tarkastuksilla sähkö- 
ja elektroniikkaromua, romurenkaita, muovia ja 24.5.2021 tarkastuksel-
la romuajoneuvo.

DP Recycling Oy:n jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen mukaan jät-
teitä toimitetaan jatkokäsittelyyn 2-3 kertaa kuukaudessa. Todellisuu-
dessa jätteitä kuljetetaan viranomaisen käsityksen mukaan päivittäin tai 
lähes päivittäin. Yhtiö on siis antanut jätelain 100 §:n mukaisessa ilmoi-
tuksessa tietoja, jotka eivät vastaa todellista toimintaa.  

Johtopäätökset

Koska DP Recycling Oy on aluehallintoviraston päätöksestä ja anne-
tuista kehotuksista, kiellosta ja uhkasakosta huolimatta jatkanut jätteen 
ammattimaista käsittelytoimintaa, joka on ympäristöluvanvaraista ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 
2 kohdan 13 f perusteella eikä jätelain 100 §:ssä tarkoitettua jätteen ke-
räystoimintaa, on ympäristö- ja lupajaoston syytä poistaa jätehuoltore-
kisteristä merkintä, joka ei vastaa yrityksen toiminnan todellista luon-
netta eikä siten kuulu merkittäväksi jätehuoltorekisteriin.

Rekisteröintimerkinnän poistamisen jälkeen DP Recycling Oy voi jättää 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle uuden jätelain 
100 §:n mukaisen ilmoituksen, jos yhtiö aikoo jatkossa harjoittaa am-
mattimaista jätteen keräystoimintaa Helsingissä. Ilmoitus on tehtävä 
hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.

Voimaantulo
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Rekisterimerkinnän poisto tehdään, kun päätös saa lainvoiman.

Päätöksen tiedoksiantotapa

Päätös annetaan velvoitetulle tiedoksi haastetiedoksiantona.

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) 6 §, 100 §, 137 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 30 § 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Esittelijä
yksikön päällikkö
Katariina Serenius

Lisätiedot
Leena Terhemaa, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32032

leena.terhemaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätehuoltorekisterimerkintä_27082014
2 DP Recycling_muutos jätehuoltorekisteriin
3 DP Recycling Oy_kuuleminen_28072021
4 Vastine 20.8.2021
5 DP_Recycling Oy vastine_07082020
6 DP_Recycling_lausuma 07082020
7 Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 27.11.2017 231/2017/1
8 Selvitys_Kytkintie_200821

Muutoksenhaku

Haastetiedoksiantona asiano-
saiselle. Päätökseen saa hakea 
muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelta. Valitusosoitus on 
liitteenä. Valitusaika päättyy 
X.X.XXXX klo

Hallintovalitus, jätelain mukainen 
muu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen (saantitodistus) Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-

sianto
Asianhoitaja (saantitodistus) Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Pirkanmaan ELY-keskus 
(saantitodistus)

Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Vuokranantaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Maaomaisuuden kehittäminen 
ja tontit

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Katariina Serenius

Lisätiedot
Leena Terhemaa, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32032

leena.terhemaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätehuoltorekisterimerkintä_27082014
2 DP Recycling_muutos jätehuoltorekisteriin
3 DP Recycling Oy_kuuleminen_28072021
4 Vastine 20.8.2021
5 DP_Recycling Oy vastine_07082020
6 DP_Recycling_lausuma 07082020
7 Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 27.11.2017 231/2017/1
8 Selvitys_Kytkintie_200821

Muutoksenhaku

Haastetiedoksiantona asiano-
saiselle. Päätökseen saa hakea 
muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelta. Valitusosoitus on 
liitteenä. Valitusaika päättyy 
X.X.XXXX klo

Hallintovalitus, jätelain mukainen 
muu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen (saantitodistus) Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-

sianto
Asianhoitaja (saantitodistus) Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Pirkanmaan ELY-keskus 
(saantitodistus)

Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Vuokranantaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Maaomaisuuden kehittäminen 
ja tontit

Esitysteksti
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.08.2018 § 151

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 27.04.2018 § 87

Keskushallinto Pormestari 06.07.2017 § 19

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu 20.6.2017


