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OFFENTLIG KUNGÖRELSE 

 

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen  

 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 

 15.3.2021 

Dagen för delfående av beslutet 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen 

efter publiceringstidpunkten.  

Dagen för delfående av beslutet är 22.3.2021. 

Ärende 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.3.2021 nr 21/0037/3 om besvär i ett 

miljötillståndsärende, som har gällt miljöskyddslagen om verksamhet som orsakar tillfälligt 

buller och skakningar, Vanda. 

Anmälan upphovsman   

SRV Infra Oy 

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 15.3.2021-

21.4.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i 

den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 21.4.2021 
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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa  

 

Muutoksenhakijat  

 

Ilmoituksen tekijä SRV Infra Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Vantaan kaupungin ympäristöpäällikkö 8.8.2019 (31.7.2019 § 40)  

 

Vantaan kaupungin ympäristöpäällikkö on päättänyt hyväksyä SRV Infra Oy:n 

tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee 

murskaustoimintaa osoitteessa Åbyntie 5, 01730 Vantaa. 

 

Päätökseen on liitetty määräykset 1–12, joista määräykset 1–4 ja 7–12 kuulu-

vat seuraavalla tavalla: 

 

Toiminta 

 

1. Ilmoituksesta poiketen toiminta-ajat ovat seuraavat: 

 

Murskausta saa tehdä 1.8.–20.12.2019 maanantaista perjantaihin klo 7–18, 

pois lukien itsenäisyyspäivä 6.12.2019. 

 

Rikotusta saa tehdä 1.8.–20.12.2019 maanantaista perjantaihin klo 8–16, pois 

lukien itsenäisyyspäivä 6.12.2019. 

 

Murskaustoimintaan liittyvää kuljetusta ja lastausta saa tehdä 1.8.–20.12.2019 

maanantaista perjantaihin klo 7–20, pois lukien itsenäisyyspäivä 6.12.2019. 

Kiviaineksen kuljetusta ja lastausta ei saa tehdä viikonloppuisin.  

 

Meluntorjunta 

 

2. Murskauslaitteiston ympärille tulee rakentaa ilmoituksen mukainen 4 metriä 
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korkea meluvalli tai melueste vähentämään melun kantautumista asutuksen 

suuntaan. Myös muut louhe- ja murskekasat on sijoitettava siten, että ne estä-

vät murskausmelun leviämisen asutuksen suuntaan. 

 

3. Työ tulee tehdä siten ja sellaisia koneita ja laitteita käyttäen, että työstä ai-

heutuu mahdollisimman vähän meluhaittaa asuinkiinteistöille. 

 

4. Esimurskausyksikön syöttimen pohja ja syöttösuppilo tulee vuorata kumile-

vyin. 

 

Tiedottaminen 
– – 

 

Pölyntorjunta 

 

7. Murskaamo tulee varustaa riittävän tehokkaalla kastelujärjestelmällä, jossa 

vettä sumutetaan ainakin murskaimen ylä- ja alapuolelle ja jokaisen kuljetti-

men purkukohtaan. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole mahdollista, 

tulee murskausyksiköihin asentaa riittävän tehokkaat pölynerottimet pölypitoi-

sen ilman suodattamiseksi. Pölynerottimia ei saa tyhjentää murskeen jouk-

koon. Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava kokonaisuudessaan käytössä aina 

kun murskaustyötä tehdään. 

 

8. Työmaa (muun muassa ajoväylät sekä kivi- ja maa-aineskasat) on pidettävä 

mahdollisimman pölyämättömänä tarvittaessa kastelemalla tai suolaamalla. 

Myös työmaan välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä 

mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaitto-

jen estämiseksi. 

 

Kemikaalit ja jätteet 

 

9. Polttoaineita ja muita pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai vaarallisia jät-

teitä ei saa varastoida alueella. 

 

10. Työkoneiden pesua ja huoltoa ei saa tehdä työmaa-alueella. 

 

11. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien tankkauspaikan on oltava tiiviillä, 

kemikaaleja läpäisemättömällä alueella, siten että kemikaalit eivät pääse va-

hinkotilanteissa maaperään tai pohjaveteen. 

 

12. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä 

määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja 

muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. Poltto-

aine- tai öljyvuodoista tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja 

Vantaan ympäristökeskukselle.  

 

Toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa on oltava kirjalliset ohjeet. 

Henkilökunta on koulutettava poikkeuksellisten tilanteiden varalle. 

 

Jos toiminnasta ilmenee sellaista meluhaittaa, jota tätä päätöstä tehtäessä ei ole 

voitu ottaa huomioon tai toiminnasta aiheutuva meluhaitta on arvioitua suu-

rempi, voidaan tässä päätöksessä annettuja määräyksiä tarkentaa. 
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Perustelu 

 

Ilmoituksen mukaisen toiminnan haittoja voidaan vähentää määräyksin niin, 

että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain edellytykset. 

 

1) Muistutuksessa on nostettu esiin toiminnan häiritsevyys erityisesti ilta-ai-

kaan. Toiminta ajoittuu elo-syyskuun aikaan, jolloin ihmiset tyypillisesti vielä 

viettävät aikaa ulkona. Toiminnanharjoittajan esittämiä toiminta-aikoja on ra-

joitettu, jotta voidaan turvata riittävä virkistys- ja lepoaika lähimmille asuk-

kaille. 

 

2) Ympäristöön kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa voidaan vähentää murskaus-

laitteiston ja murskekasojen sijoittamisella. Meluselvityksessä on mallinnettu  

4 metriä korkea meluvalli murskauksen ja rikotuksen pohjois-länsi-eteläpuo-

lelle ja sen mukaan päiväajan ohjearvo ei ylity lähimmillä asuinkiinteistöillä. 

Näin ollen kyseisen meluvallin katsotaan riittävästi estävän melun leviämistä. 

Muilla kiviaines- ja maa-aineskasoilla tehostetaan melun leviämisen estämistä. 

 

3, 4) Toiminnan aiheuttamaa melua on torjuttava kaikin käyttökelpoisin mene-

telmin ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Esimurskaimen syöttö-

suppilon vuoraaminen melua vaimentavalla materiaalilla vähentää merkittä-

västi kiviaineksen syöttämisestä murskaimeen aiheutuvaa hetkellistä kovaa 

ääntä. 
– – 

 

 7, 8) Pölyä syntyy erityisesti kiviaineksen murskauksessa, kiviaineksen kuor-

mauksessa ja työmaaliikenteestä. Lisäksi kivi- ja maa-aineskasat voivat pölytä. 

Pölyleijuman määrään vaikuttaa vuodenaika, säätila, alueen tuuliolot ja ympä-

röivän alueen maaston muodot. Pölyntorjuntaa koskevissa määräyksissä vaa-

dittavat toimenpiteet ovat tarpeen pölyhaitan estämiseksi. 

 

9, 10, 11) Murskaustyömaa sijaitsee Vantaanpuiston 1-luokan pohjavesialu-

eella (Vantaanpuisto 0109208). 

 

Työkoneiden huolto sekä polttoaineiden, kemikaalien ja vaarallisten jätteiden 

varastointi on kielletty pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.  

 

Polttonesteiden tankkauspaikkojen tulee olla nestettä läpäisemättömiä, koska 

tankkauksen yhteydessä polttonestettä pääsee helposti maahan. Nestettä lä-

päisemättömällä pinnoitteella estetään maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. 

Tankkauspaikalla tarkoitetaan muita kuin jakeluasema-asetuksen (Valtioneu-

voston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojelu-

vaatimuksista 444/2010) mukaisia jakeluasemia. 

 

12) Koska toiminta sijaitsee pohjavesialueella, pohjaveden pilaantumisen estä-

miseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota. Onnettomuus- ja vahinkotilan-

teissa toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpitei-

siin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai sen rajoittamiseksi mahdollisimman vä-

häiseksi mm. imeytysmateriaalin avulla. Ilmoittaminen on tarpeen vahingon 

laajuuden arvioimiseksi sekä tarvittaessa ympäristön pilaantumisen ehkäise-

miseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi.  
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Kirjalliset ohjeet ja henkilökunnan koulutus ovat tarpeen vahinko- ja onnetto-

muustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä oikeiden toimintatapojen varmis-

tamiseksi.  

 

Ympäristösuojelulain yleisten periaatteiden mukaan haitalliset ympäristövai-

kutukset tulee ehkäistä ennakolta tai rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 on vaatinut, että viranhaltijan päätös kumo-

taan ja murskaustoiminta kielletään. Jo aloitettu kiviaineksen murskaus- ja ri-

kotustoiminta on keskeytettävä heti. 

 

Alueella on vastikään vahvistettu asemakaava, jonka mukaan alueella voidaan 

harjoittaa vain asumista häiritsemätöntä teollisuutta ja alueella saa rakentaa 

vain liike- ja varastotiloja. Paikalla on myös laajahko suojeltu pohjavesialue. 

Murskaamotoiminta on myös todellinen riski Vantaanjoen Natura-alueelle ja 

etenkin joessa juuri murskaamon kohdalla olevalle vuollejokisimpukkaesiinty-

mälle.  

 

Taratest Oy:n meluraportin 22.8.2018 mukaan paikalla työskentelevät koneet 

aiheuttavat voimakkaan melurasituksen: pyöräkuormaaja 107 dB, kaivinkone 

89 dB, murskain 120 dB sekä kuljetukset 94 dB. Meluselvityksessä ei ole 

otettu huomioon mainittujen melujen ja lentomelun (56 dB) kumulatiivista yh-

teisvaikutusta. Lisäksi alueelle kantautuu Kehä III:lta Vantaanjokea pitkin voi-

makas valtatien liikennemelu. Melurasituksen kohtuullisen sietämisen rajat 

ylitetään selvästi. Esitetty meluraportti perustuu ainoastaan teoreettisiin las-

kentamalleihin, joiden puutteellisuuden vuoksi Taratest Oy on suositellut ais-

tinvaraista arviointia ja tarkkailua. Meluvallin rakentamisesta ja sen melua es-

tävästä vaikutuksesta ei ole esitetty riittävää selvitystä. 

 

Yhtiö on kertonut, että kivimurske on tarpeen alueen rakentamisessa. Kun il-

moituksen mukaan murskauksen aikana alueella tulisi olla paikalla kuljetuk-

seen tarvittavia rekkoja samanaikaisesti neljä kappaletta, viittaa tieto siihen, 

että yhtiö valmistautuu siirtämään suuret murskemäärät muualle. Kuljetettu 

murskemäärä on myös kuljetettu ja omin luvin läjitetty eikä se liity alueen ra-

kentamiseen. Meluilmoitusmenettely on tarkoitettu erityisesti tilanteeseen, 

jossa kiviainesta otetaan ja vähäisessä määrin murskataan ottopaikassa. Tässä 

tapauksessa on kyse kaupallisesta murskaustoiminnasta, joka lisäksi on kaavan 

ja kaavatyön aikana alueen asukkaille kerrotun vastaista. Alueelle on kaavoi-

tettu ympäristöä häiritsemätöntä toimisto- ja teollisuustoimintaa. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut asiassa lausun-

non, jossa se on esittänyt valituksen hylkäämistä. 

 

Kiinteistön asemakaava on muutettu teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-

alueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY) ja asemakaavamuutos 

on tullut lainvoimaiseksi 31.10.2018. Kiinteistöä ei ole rakennettu uuden kaa-

van mukaiseen käyttöön. Alueella sijainneet vanhat teollisuusrakennukset on 



5 (14) 

 

  

purettu ja kiinteistö on osin avointa asfalttikenttää ja osin puoliavointa, um-

peen kasvavaa sorakenttää. Alueen rakentamisen aikataulu ei ole ympäristön-

suojeluviranomaisen tiedossa. Edellä mainittu huomioon ottaen ympäristökes-

kus on katsonut, että lyhytaikainen murskaustoiminta sopii kiinteistölle. Pää-

töstä annettaessa on näin ollen otettu huomioon ympäristönsuojelulain 11 §:n  

2 momentin 4 kohta toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa. 

 

Åbyntie 5:n kiinteistö sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella (Vantaanpuisto 

0109208). Hakijan ilmoittamat pohjavedensuojelutoimenpiteet (murskauslait-

teen allastus ja öljypuomein varustetut laskeutusaltaat) sekä päätöksessä anne-

tut määräykset huomioon ottaen ympäristökeskus on katsonut, että toiminnasta 

ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Toiminnasta ei käytännössä 

synny hulevesiä, minkä vuoksi toiminnalla ei ole vaikutusta pintaveteen eikä 

näin ollen myöskään Vantaanjoen Natura-alueeseen (Natura-alue FI0100104). 

 

Murskaustoiminnasta aiheutuvasta melusta on ympäristölupahakemusvai-

heessa tehty erillinen meluselvitys (Taratest Oy 22.8.2018). Meluselvityksessä 

on mallinnettu neljä metriä korkea meluvalli murskauksen ja rikotuksen poh-

jois-länsi-eteläpuolelle, jolloin selvitysten mukaan päiväajan ohjearvo ei ylity 

lähimmillä asuinkiinteistöillä. Mallinnuksen mukaan päätöksen määräyksessä 

2 edellytetty meluvalli on katsottu meluntorjunnan kannalta riittävän korkeaksi 

ja oikealla tavalla sijoitelluksi. 

 

Päätöksen mukainen toiminta-aika 1.8.−20.12.2019 on pidempi kuin aikaisem-

man päätöksen toiminta-aika 29.5.−30.6.2019. Toiminta huomioon ottaen 

murskauksen, rikotuksen sekä kuljetuksen ja lastauksen toiminta-aikoja on il-

taisin ollut tarpeen tiukentaa touko-kesäkuuta koskevasta päätöksestä, jotta lä-

himmille asukkaille on voitu taata riittävä virkistys- ja lepoaika. 

 

Alueella harjoitettava maa-ainestenkäsittelytoiminta ei liity valituksenalaiseen 

päätökseen. 

 

SRV Infra Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen johdosta. Vasti-

netta ei ole annettu. 

 

 on antanut vastaselityksen, jossa on uudis-

tettu valituksessa esitetty. Muutoksenhakijat ovat lisäksi muun ohella toden-

neet, että murskaustoiminnan keskeinen haitta ja häiriö on erityisen häiritsevä 

melu. Hakija on esittänyt, että Taratest Oy:n meluselvityksissä selostettu ja 

mallinnettu hiekkavalli on katsottava meluntorjunnan kannalta riittäväksi. 

Muun valvonnan kerrotaan perustuvan aistinvaraiseen arviointiin. Tämä on 

riittämätöntä. Yhteismelun osalta ei ole edes pyritty esittämään mitään selvi-

tystä. 

 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan eri päätöksellä ratkaissut 

 valituksen Vantaan kaupungin ympäristöpäällikön 

päätöksestä 29.5.2019 (diaarinumero 00819/19/5131). 
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus on tutkinut asian ja katsoo, että asiassa ei ole ollut peruste-

luista tarkemmin ilmenevistä syistä edellytyksiä käsitellä SRV Infra Oy:n il-

moituksen mukaista murskaustoimintaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukai-

sessa ilmoitusmenettelyssä.  

 

Kuitenkin kun ajanjakso, jolloin murskaustoimintaa on ilmoituksen mukaan 

harjoitettu, on jo päättynyt, lausuminen asiassa enemmälti raukeaa.  

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioita-

essa on otettava huomioon toiminnan: 

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen to-

dennäköisyys ja onnettomuusriski; 

2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 

3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 

4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 

osoittama käyttötarkoitus; 

5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai pieneli-

öitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 

pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;  

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamatto-

maksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai  

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 

yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 ja taulukossa 2, 

on oltava lupa (ympäristölupa). Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7e mukaan ym-

päristölupa on muun muassa oltava sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle 

siirrettävälle murskaamolle, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päi-

vää.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava: 

1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesi-

lain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 lu-

vun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista; 
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3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista 

annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin mukaan, 1 momentissa mainitun 

lisäksi ympäristölupa on muun ohella oltava liitteessä 1 tarkoitettuun, mutta 

sitä vähäisempään toimintaan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle ve-

denhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheu-

tua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.  

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 

tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakenta-

misesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta 

toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 

erityisen häiritsevää. 

  

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on ilmoi-

tuksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset mää-

räykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttä-

miseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta 

ja tiedottamisesta asukkaille. 

 

Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 24 §:n mukaan ym-

päristönsuojelulain 118–120 ja 123 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta on käytävä 

ilmi: 

1) ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot; 

2) toiminnan sijainti; 

3) työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto ja laajuus; 

4) arvioidut tiedot päästöistä; 

5) suunnitellut ympäristönsuojelutoimet; 

6) toiminnan vaikutukset ympäristöön; 

7) tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viranomaisten antamista lausun-

noista. 

 

Asetuksen 26 §:n mukaan ilmoituksen johdosta annettavasta päätöksestä on 

käytävä ilmi ainakin: 

1) ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot; 

2) toiminnan sijainti; 

3) toiminnan kuvaus ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet; 

4) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista; 

5) lausunnot ja asianosaisten kuuleminen; 

6) tarpeelliset määräykset tai toimintaa koskeva kielto ja niiden perustelut ja 

sovelletut säännökset. 
 

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai suunnitelma 

joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 

kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000  

-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 

joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmu-

kaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai 

suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia 

merkittäviä haitallisia vaikutuksia.  
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Pykälän 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän 

viranomaisen on valvottava, että 1 momentissa tarkoitettu arviointi tehdään. 

Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on.  

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Yleiset tiedot toiminnasta 

 

SRV Infra Oy on tehnyt ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä 

toiminnasta, ajalle 1.8.–20.12.2019. Samasta toiminnasta on aikaisemmin tehty 

ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ajalle 29.5.–

30.6.2019. Murskaustoimintaa ei aloitettu kyseisenä aikana. Toiminnalle oli 

aikaisemmin haettu myös ympäristölupaa, mutta yhtiö on peruuttanut ympäris-

tölupahakemuksensa ja hakemuksen käsittely on lupaviranomaisessa päätty-

nyt. 

 

Valituksenalaisen ilmoituksen mukaan kyse on kiviaineksen murskauksesta. 

Murskaustoiminta kestää enintään 49 päivää ja jakautuu useampaan jaksoon. 

Toimintakiinteistö sijaitsee asemakaavassa (kaavamuutos 31.10.2018) toimiti-

larakennusten korttelialueella (KTY). Toiminta-alueen lähialueella on piente-

ollisuutta ja asutusta. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat ilmoituksen ja 

karttatarkastelun perusteella noin 150–350 metrin etäisyydellä.  

 

Toimintakiinteistö sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella (Vantaanpuisto 

0109208). Asiakirjojen mukaan noin 350 metrin etäisyydellä murskaamosta 

sijaitsee Vantaanjoki, joka on Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue 

(FI0100104).  

 

Melu- ja pölyvaikutukset 

 

Ilmoituksen mukaan toiminnan merkittävimmät melulähteet suojataan melu-

vallin avulla. Lisäksi melupäästöjä ja melun häiritsevyyttä vähennetään tekni-

sillä ratkaisuilla, kuten syöttöpöydän kumituksella. Ilmoitukseen on liitetty 

ympäristölupahakemusvaiheessa tehty meluselvitys (Taratest Oy 22.8.2018). 
Meluselvityksessä on mallinnettu neljä metriä korkea meluvalli murskauksen 

ja rikotuksen pohjois-länsi-eteläpuolelle, jolloin selvitysten mukaan päiväajan 

ohjearvo 55 dB ei ylity lähimmillä asuinkiinteistöillä.  

 

Asiakirjojen mukaan pölyntorjunta suoritetaan vesisumutuksella.  

 

Tiedot vesienkäsittelytoimista 

 

Asiakirjoihin on liitetty SRV Infra Oy:n ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (ELY-keskus) välinen ajalla 3.–24.4.2019 käyty sähkö-

postikirjeenvaihto. Viestien mukaan Vantaan kaupunki oli kehottanut yhtiötä 

tiedustelemaan ELY-keskukselta, onko kohteeseen tarpeen laatia Natura-arvi-

ointi.  
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Yhtiö on viestissään 3.4.2019 esittänyt seuraavaa: Murskaamoa sumutetaan 

vesisumulla pölyn hallitsemiseksi. Enimmillään vettä arvioidaan kuluvan su-

mutukseen 500 l/päivä, mutta käytetty vesimäärä riippuu säästä ja kivimateri-

aalin pölisevyydestä. Vesi on puhdasta vesijohtoverkostovettä. Suurimman 

osan vedestä arvioidaan sitoutuvan kivimateriaaliin, joten altaaseen kertyvän 

vesimäärän arvioidaan olevan hyvin vähäinen. Murskaamon pölynhallinnassa 

käytetyt kiviainekseen sitoutumattomat sumutusvedet kerätään murskaamon 

alle sijoitettavaan öljytiiviiseen altaaseen, sillä alue on pohjavesialuetta. Allas 

mitoitetaan yhtä suureksi kuin molempien murskaamoiden öljysäiliön tilavuus 

(2 m3). Kiinteistölle ei ole tulossa muita öljysäiliöitä, vaan murskaamoiden 

tankkaus tapahtuu suoraan autosta ja öljytiiviin altaan päällä. Murskaamon alla 

sijaitsevasta altaasta vedet pumpataan selkeytysaltaaseen ja selkeytysallas va-

rustetaan öljypuomein. Selkeytysaltaasta vesi johdetaan avo-ojaan, ja sitä 

kautta kiinteistön kaakkoislaidalla sijaitsevan kosteikon läpi noin 200 metrin 

päässä murskaamosta sijaitsevaan Vantaanjokeen, joka on Natura-aluetta. Sel-

keytysaltaasta lähtevän veden laatua seurataan näytteenotoin. Onnettomuusti-

lanteisiin on varauduttu siten, että mikäli murskaamossa tai sen tankkauksen 

yhteydessä tapahtuisi öljyvuoto, saataisiin vedet kerättyä murskaamon alla si-

jaitsevasta altaasta imuautolla ennen selkeytysaltaaseen johtamista. Mikäli öl-

jyä pääsisi selkeytysaltaaseen, on selkeytysallas varustettu öljypuomein. 

 

ELY-keskus on vastauksena yhtiölle viestissään 4.4.2019 esittänyt huolen kivi-

pölystä, jota on hankala saada kiinni laskeutusaltaaseen sen keveyden vuoksi. 

ELY-keskus on ilmoittanut, että Vantaanjoessa on juuri kyseisessä kohdassa 

yksi runsaimmista vuollejokisimpukkaesiintymistä, joten on olemassa riski 

haitallisista vaikutuksista Natura-alueen luonnonarvoille. ELY-keskus on esit-

tänyt, että toimintaa varten on oltava tehokkaampia keinoja haitallisten vaiku-

tusten estämiseksi.   

 

Yhtiö on viestissään 17.4.2019 ELY-keskukselle, ELY-keskuksen aikaisempien 

tietojen perusteella, päivittänyt vesienkäsittelysuunnitelmiaan siten, että sel-

keytysaltaita on kaksi, selkeytysaltaasta avo-ojaan ja kosteikkoon johdettava 

matka ennen Vantaanjokeen johtamista pitenee 450 metriin. Yhtiö on lisäksi 

esittänyt mahdollisena toimenpiteenä selkeytysaltaiden kattamisen. ELY-kes-

kus on viimeisessä viestissään 24.4.2019 esittänyt, että yhtiön esittämät päivi-

tetyt suunnitelmat ovat parempia ja katsonut, että altaiden peittäminen on hyvä 

saada mukaan hyväksyttäviin suunnitelmiin.  

 

Ilmoituksen käsittely ja päätöksessä annetut määräykset 

 

Ilmoitus on ollut nähtävillä kuulutusaikana 12.–26.7.2019 Vantaan kaupungin 

internetsivuilla, lisäksi vireilläolosta on tiedotettu julkipano.fi -sivustolla, sekä 

lähetetty tiedoksiantokirjeet naapurikiinteistöille ja lähimmille asukkaille alle 

500 metrin etäisyydellä suunnitellusta murskausalueesta. 

 

Päätöksessä on annettu määräykset melun- ja pölyntorjunnasta sekä rajoitettu 

toiminta-aikoja ilmoitetusta. Pohjaveden pilaantumisen estämiseksi päätök-

sessä on annettu määräykset työkoneiden huollosta, kemikaalien ja jätteiden 

varastoinnista sekä polttonesteiden tankkauspaikkojen suojausvaatimuksista.  
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Oikeudellinen arviointi 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet päätöksen kumoamista sillä perusteella, että 

työstä aiheutuu lähialueen asukkaille kohtuutonta melu- ja pölyrasitusta. Li-

säksi toiminnasta on katsottu aiheutuvan haittaa pohjavedelle sekä Vantaanjoen 

Natura-alueelle ja alueen vuollejokisimpukkaesiintymälle. Valituksessa on li-

säksi vedottu alueella suoritettuun maa-ainesten läjitystoimintaan. 

 

Ympäristönsuojelulain mukaan tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta on 

tehtävä ilmoitus, jos toiminnasta aiheutuvan melun tai tärinän on syytä olettaa 

olevan erityisen häiritsevää. Lyhytaikaisen, alle 50 päivää kestävän murskaus-

toiminnan käsitteleminen ja hyväksyminen meluilmoituksella edellyttää, ettei 

toiminnasta aiheudu sellaista seurausta, jonka perusteella toiminnalta tulisi 

edellyttää ympäristölupaa.  

 

Murskaukseen ja rikotukseen liittyviä toimintapäiviä on SRV Infra Oy:n ilmoi-

tuksen mukaan lukumäärältään alle 50. Toiminta ei siten sinällään ole ympäris-

töluvanvaraista murskauspäivien lukumäärän perusteella ympäristönsuojelu-

lain 27 §:n 1 momentin nojalla.  

 

Ilmoitukseen liitettyjen tietojen mukaan kyseessä on ollut murskaustoiminnan 

sijoittaminen vedenhankintaa varten tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle. Si-

jaintipaikan välittömässä läheisyydessä on Natura 2000 -verkostoon kuuluva 

Vantaanjoki, jonne toiminnan pintavedet johdetaan. Toiminnan herkkä sijainti-

paikka huomioon ottaen toimintaa koskevassa viranomaisharkinnassa on eri-

tyisesti tullut varmistua siitä, että viranomaisella on riittävät ja asianmukaiset 

tiedot toiminnan päästöistä, niiden vaikutuksista ja laajuudesta. Luonnonsuoje-

lulain säännöksiä on noudatettava kaikessa viranomaisharkinnassa.  

 

Asiakirjoissa tai ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä ei ole tietoja poh-

javesialueen rajauksesta eikä ylipäätään tietoja alueen pohjavesiolosuhteista. 

Karttatarkastelun perusteella koko toiminta-alue öljypuomit käsittävine selkey-

tysaltaineen ja kosteikkoineen sijaitsee Vantaanpuiston pohjavesialueella, 

mutta ei sen muodostumisalueella. Pohjavesialue ulottuu Vantaanjokeen 

saakka. Asiakirjoissa esitetyistä suunnitelmista eivät käy ilmi pohjavesisuo-

jausten rakenteet. Myöskään maaperän tarkemmasta koostumuksesta, kuten 

sen läpäisevyydestä tai toiminnan mahdollisista vesistövaikutuksista ei ole 

asiakirjoissa tietoa. Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä ei ole tarkas-

teltu yhtiön esittämien toimien riittävyyttä eikä ylipäätään annettu määräyksiä 

vesienkäsittelystä eikä riskienhallinnasta esimerkiksi öljypäästöjen varalta.   

 

Myöskään Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen yksilöintitiedot tai suoje-

luperusteet eivät ilmene asiakirjoista tai päätöksestä. Asiakirjoista ilmenee, että 

toiminnan vedet on tarkoitus johtaa Natura-alueeseen kuuluvaan Vantaanjo-

keen juuri siihen kohtaan, jossa ELY-keskuksen tiedon mukaan on vuollejoki-

simpukan runsas esiintymä. Asiakirjojen perusteella asiassa ei ole suoritettu 

luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettua Natura-arviointia tai sen tarveharkin-

taa. Asiakirjoihin liitetyn sähköpostikirjeenvaihdon mukaan toiminnanharjoit-

taja on ELY-keskuksen näkemyksen mukaisesti parantanut toimintaan liittyviä 

vesienkäsittelysuunnitelmia Natura-alueen ja vuollejokisimpukkaesiintymän 

suojelemiseksi. ELY-keskus on katsonut, että nämä toimenpiteet tulisi liittää 
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osaksi hyväksyttäviä suunnitelmia. Ilmoituksen johdosta annetussa päätök-

sessä ei kuitenkaan ole annettu asiaa koskevia määräyksiä, eikä asiakirjoista 

käy ilmi, että ELY-keskuksen tarpeellisiksi katsomia täydennyksiä, kuten sel-

keytysaltaiden kattamista, olisi hyväksytty myöskään erillisellä päätöksellä. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että asiakirjoihin sisältyvien tietojen perusteella ei ole 

voitu asianmukaisesti arvioida toiminnan ympäristövaikutuksia ja niiden mer-

kittävyyttä. Lisäksi alueella harjoitettavan toiminnan tosiasiallinen laajuus, kun 

myös valituksessa esitetty maa-ainesten seulonta ja välivarastointitoiminta ote-

taan huomioon, on jäänyt asiakirjojen tietojen perusteella epäselväksi. Käytet-

tävissä olevien tietojen perusteella ja kun otetaan huomioon toiminnan sijainti 

Vantaanpuiston 1-luokan pohjavesialueella ja Vantaanjoen sekä Natura 2000  

-verkostoon kuuluvan alueen välittömässä läheisyydessä, on kuitenkin il-

meistä, että toiminnasta aiheutuu selkeä riski pohjavesille sekä Natura-alueen 

suojeluperusteena olevien luontoarvojen vaarantumista. Koska erityisesti toi-

minnan vesistövaikutuksia koskevat selvitykset ovat olleet puutteelliset eikä 

asian käsittelyn yhteydessä ole asianmukaisesti tarkasteltu Natura-arvioinnin 

tarvetta, asiaa ei ole voitu käsitellä esitetyillä tiedoilla eikä ilmoitusta ole voitu 

hyväksyä ympäristönsuojelulain 118 §:ssä tarkoitetussa ilmoitusmenettelyssä. 

 

Kun ajanjakso, jota ilmoituksessa tarkoitettu toiminta on koskenut, on päätty-

nyt, enempi lausuminen asiassa raukeaa.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

  

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätök-

sen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on 

velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 

kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan koh-

tuulliseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, hallintolaki 

56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Vantaan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 
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Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 21.4.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01059/19/5131  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Päivi Jokela ja 

Kirsi Stark sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen. 

 

 

 

 

 

 

 

Päivi Jokela   Kirsi Stark 

 

 

 

 

 

 

Petri Hiltunen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Maiju Sulin 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 
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Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

, maksutta 

Osoite:  

 

Jäljennös maksutta 

SRV Infra Oy 

 

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Vantaan kaupunginhallitus 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




