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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija 1)

  

 2) 

 

Luvan hakija Remeo Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 20.12.2019 nro 525/2019  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Remeo Oy:n Långmosse-

bergenin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnalle.  

 

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan lupapäätöksen mu-

kaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.  

 

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetysti ja seuraavien lupamääräys-

ten mukaisesti. 

 

Yleiset lupamääräykset 

 

1. Rakennus- ja energiajätettä voidaan käsitellä hallissa ma–su ympäri vuoro-

kauden. Puuta saa hakettaa/murskata ja jätteitä esilajitteluseuloa ja esimurskata 

piha-alueella ma–pe klo 7.00–22.00 ja la klo 7–18 lukuun ottamatta yleisiä 

juhlapäiviä. 
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Jätekuljetukset, kippaukset ja kuormaukset piha-alueella ovat sallittuja nor-

maaliolosuhteissa ma–su klo 6–22. Haketta voidaan kuljettaa ympäri vuoro-

kauden. 

 

Poikkeuksellisista yöaikaisista jätekuljetuksista tulee ilmoittaa valvovalle vi-

ranomaiselle vähintään kahta arkipäivää (ma–pe) aikaisemmin. Yöaikaan (klo 

22–7) jätteitä voidaan vastaanottaa ja lastata ainoastaan hallissa. 

 

2. Laitoksella saa vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä ainoastaan päätöksen 

taulukon 1 mukaisia tai ominaisuuksiltaan vastaavia jätteitä yhteensä enintään 

294 000 tonnia vuodessa. 

 

Laitoksella saa varastoida kerrallaan käsittelemätöntä ja käsiteltyä tavanomais-

ta jätettä yhteensä enintään 6 100 tonnia tämän päätöksen taulukon 1 mukai-

sesti. 

 

Edellä olevan lisäksi vastaanotettavien jäte-erien mukana tulevaa vaarallista 

jätettä saa varastoida yhteensä enintään 50 tonnia kestopuuta ja 2 tonnia SER-

jätettä. 

 

3. Vastaanotettua tavanomaista jätettä saa varastoida alle kolme vuotta ennen 

sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä ja alle yhden vuoden ennen sen loppukäsit-

telyä, mukaan lukien polttoon toimitettava jäte. Vaaralliset jätteet on toimitet-

tava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseessä 

olevan jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Luvan saajalla on oltava jatku-

vasti ajantasainen kirjanpito varastossa olevista eri jätejakeista ja niiden mää-

ristä. 

  

4. Jätteet tulee vastaanottaa ja varastoida pinnoitetulla alueella. Kerrallaan va-

rastoitava jätemäärä on mitoitettava siten, että toiminta-alueilla on tilaa vas-

taanottaa, varastoida ja käsitellä jätemateriaaleja sekä varastoida käsiteltyjä 

jätejakeita. 

  

Varastointi on toteutettava siten, että varastoitava materiaali ei kulkeudu varas-

tointialueiden ulkopuolelle, etteivät erilaatuiset jätteet sekoitu toisiinsa ja ettei 

alueilla tapahdu varastoaumojen sortumista. 

 

Kaikki kevyet tai pölyävät jätteet, kuten seula-alitteet, tulee varastoida sisäti-

loissa tai suojattuna katoksella ja vähintään kolmella seinällä. 

 

Palavaa materiaalia sisältävien varastokasojen lämpötilaa on seurattava ja ka-

sat on suojattava paloseinämin. Helposti syttyvien ja palavien jätteiden varas-

tointi- ja käsittelytiloissa on oltava automaattiset palo- ja savutunnistimet. 

 

5. Toiminnassa syntyvät ja jätekuormista erotellut vaaralliset jätteet on ryhmi-

teltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Vaaralliset jätteet ja kemikaa-

lit on varastoitava niiden varastointiin soveltuvissa säiliöissä katetussa, tiivis-

pohjaisessa tilassa ja siten, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Vaa-

ralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on 

ympäristölupa ko. jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. 

 

Vastaanotettavan sähkö- ja elektroniikkaromun varastointipaikassa on oltava 

asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen 
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keräysjärjestelmällä sekä tarvittaessa öljyn- ja rasvanerottimella. Varastointi-

paikassa tulee olla kate. 

 

6. Jätteenkäsittelyalueen aukioloaikoina alueella on oltava valvoja, joka pun-

nitsee kuormat, tarkastaa niitä koskevat asiakirjat, kuten siirtoasiakirjat ja asi-

antuntijalausunnot, ja osoittaa jätteille oikean varastointi- tai käsittelyalueen 

sekä antaa jätteen toimittajalle kirjallisen todistuksen vastaanotetuista jätteistä. 

Valvoja vastaa kirjanpidosta ja siitä, että laadunvalvontajärjestelmää noudate-

taan. 

 

Jätteiden vastaanoton on vastattava jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailu-

suunnitelmassa (13.6.2019) esitettyä. Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailu-

suunnitelma on pidettävä ajantasaisena ja ajantasainen suunnitelma on oltava 

valvovan viranomaisen käytössä. 

 

7. Jätteenkäsittelypaikasta vastaavan hoitajan ja mahdollisen varahenkilön ni-

met ja yhteystiedot sekä henkilöiden koulutus, kokemus ja asiantuntemus teh-

täviensä hoitoon on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Vantaan 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös muutoksista vastuuhenki-

löissä tai heidän yhteystiedoissaan on tiedotettava em. viranomaisille. 

 

8. Toiminta-alueella on oltava lukittava portti. Alueen sisääntulotien varressa 

on oltava informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoi-

tus, aukioloajat ja toiminnasta vastaavien yhteystiedot. 

 

Päästöt pintavesiin ja viemäriin 

 

 9. Laitoksen jätteiden vastaanotto- ja varastointialueella muodostuvat huleve-

det tulee käsitellä siten, että seuraavien aineiden pitoisuudet vuorokausikes-

kiarvona määriteltynä pintavesiin (Westerkullanoja) johdettavassa vedessä 

ovat enintään: 

 

Parametri Pitoisuus 

kiintoaineen kokonaispitoisuus (TSS) 60 mg/l 

orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)* 60 mg/l 

kemiallinen hapenkulutus COD* 180 mg/l 

öljyn hiilivetyindeksi (HOI) 5 mg/l 

 *joko TOC tai COD 

 

Alueelta pois johdettavassa vedessä pH-arvon tulee olla 6–9. 

 

Raja-arvoja katsotaan noudatetun, jos kalenterivuoden aikana tarkkailusuunni-

telman mukaisista vuorokauden mittaisista kokoomanäytteistä vähintään 80 % 

alittaa raja-arvon, eikä yksikään ylitä raja-arvoa yli 100 %:lla. Mittaustulosta 

tulee verrata asetettuun raja-arvoon vähentämättä siitä mittausepävarmuutta. 

 

10. Tukitoiminta-/pesualueen hulevedet, hallissa muodostuvat kondensiovedet 

sekä sosiaalitilojen jätevedet tulee viemäröidä jätevedenpuhdistamolle. Tuki-

toiminta-alueille kertyvät pintavedet ja/tai tiivistyskerroksen päälle kertyvä 

neste on johdettava jätevesiviemäriin öljyn- ja hiekanerottimen kautta. Öljyn-

erottimen tehokkuuden on vastattava jätevesisopimuksen vaatimuksia. 
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Päästöt ilmaan  

 

11. Jätteen mekaanisesta käsittelystä hallista ulkoilmaan johdettavan poistoil-

man hiukkaspitoisuus saa laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa olla 

enintään 5 mg/Nm³. 

  

Lupamääräystä katsotaan noudatetun, kun normaaleissa toimintaolosuhteissa 

(NOC) mitatun kolmen vähintään 30 minuuttia kestävän peräkkäisen mittauk-

sen keskiarvo ei ylitä raja-arvoa. Mittaustulosta tulee verrata asetettuun raja-

arvoon vähentämättä siitä mittausepävarmuutta. 

 

12. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet ulkoilmassa eivät saa ylittää 

alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, hengitettävien hiukkasten (PM10) 24 

tunnin raja-arvoa 50 µg/m3 ja kalenterivuoden keskiarvoa 40 µg/m3. 

 

Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta on mitattava määräyksen 34. mukaisesti. 

 

13. Pölyävissä toiminnoissa, kuten murskauksessa ja seulonnassa piha-alu-

eella, pölyämistä on estettävä varastokasojen sekä seinämien ja aitarakenteiden 

sijoittelulla, pitämällä murskattavan aineksen putoamiskorkeus mahdollisim-

man pienenä, laitteistoja koteloimalla, käyttämällä kastelujärjestelmiä tai pö-

lyntalteenottolaitteita tai muuta pölyn torjumiseksi parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa. 

 

Laitteistojen pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden 

kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rik-

koutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on 

laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on 

korjattu tai häiriö poistettu. Toiminta on keskeytettävä tilanteissa, joissa pölyn-

poistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla teholla esimerkiksi pakkasen 

vuoksi. 

 

Varastokasojen, kuormien, työmaateiden ja toiminta-alueiden pölyämistä on 

estettävä tarvittaessa kastelemalla. Pölyntorjunnassa ei saa käyttää suolaa eikä 

muita kemikaaleja. 

 

14. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava, jotta ajoneuvojen 

pyörien tai muiden rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuhtauksia 

ympäristöön. Kulkuväylät on pidettävä puhtaina. 

 

Laitoksen toiminnasta laitosalueen ympäristöön ja teiden varsille mahdollisesti 

joutuvat jätteet on kerättävä säännöllisesti ja viipymättä. 

  

Melu  

 

15. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimpien asuinrakennusten piha-alu-

eilla ja Ojangon ulkoilualueella ylittää päivällä (klo 7–22) ekvivalenttimeluta-

soa (LAeq) 55 dB eikä yöllä (klo 22–7) ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB. 

  

16. Meluavat laitteet ja toiminnot, kuten murskaus ja haketus, on sijoitettava 

alueella siten, että voimakkain melu ei suuntaudu lähimpiä häiriintyviä koh-

teita kohti. Varastokasat ja meluesteet on pidettävä melun leviämisen estämi-
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sen kannalta riittävän korkeina, sijoitettava melulähteen välittömään läheisyy-

teen ja suunnattava siten, että ne estävät melun leviämistä asutuksen ja Ojan-

gon ulkoilualueen suuntaan. Tarvittaessa on rakennettava lisämeluesteitä tai 

siirrettävä niitä. Laitteissa on käytettävä kotelointia, kumituksia tai muita vas-

taavia ääniteknisesti parhaita meluntorjuntatoimia. 

 

Käsittelyhallin nosto-ovet on pidettävä öisin suljettuina. 

 

Meluntorjunnan on oltava vähintään hakemuksessa esitetyn mukaista. Muu-

tokset toiminta-alueella on huomioitava meluesteiden koossa ja sijoittelussa. 

Toiminnassa on varauduttava melun vähentämiseen ja/tai meluntorjunnan te-

hostamiseen. 

 

Käsittely- ja varastoalueiden toteutus ja rakenteet   

 

17. Toiminta-alue ja sen aitaaminen on toteutettava siten, että laitosalueen lä-

heisyydessä oleva ekologinen yhteys ei katkea rakennus- ja toiminta-aikana, 

vaikka Norrbergetin uusi tielinjaus toteutettaisiin. Laitosalueen valaistus sekä 

pölyn- ja meluntorjunta tulee suunnitella ja suunnata siten, ettei se aiheuta häi-

riötä alueen itäpuoliselle ekologiselle yhteydelle. 

 

Ennen toiminta-alueen itäosan (muinaismuistolailla suojeltu kylätontti) maan-

rakennustöiden aloittamisesta tulee alueella teettää arkeologiset tutkimukset. 

Riittävien tutkimusten jälkeen alueelle voi hakea kajoamislupaa Uudenmaan 

ELY-keskukselta. 

 

18. Luvan saajan on toimitettava kaksi kuukautta ennen alueen tasauslouhinto-

jen aloittamista louhintasuunnitelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

sekä Liikennevirastolle. Louhintasuunnitelmaan on liitettävä esitys tärinäherk-

kien kohteiden katselmoinnista ennen räjäytysten aloittamista. 

 

Mikäli alueen rakentaminen vaatii louhimista junaradan läheisyydessä, tulee 

noudattaa ohjetta ”Louhintatyöt rautatien läheisyydessä” (Liikenneviraston oh-

jeita 23/2013). Rakentamisen aikaiset kallion räjäytystyöt eivät saa aiheuttaa 

haittaa tai vahinkoa rautatietunnelille. 

 

19. Sulfidisaven esiintyminen toiminta-alueella on selvitettävä ennen maara-

kennustöiden aloittamista. Sulfidisavet tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, 

joka voi ympäristölupansa mukaisesti vastaanottaa ja käsitellä sulfidisavea. 

  

20. Jätteenkäsittelykeskuksen kenttärakenteen pohjan taso tulee määrittää alu-

een pohjavesipinnan ylimmän tason (N2000) mukaan niin, että kentän (ml. hu-

levesijärjestelmä) rakenteet ovat vähintään 0,5 metriä ylimmän pohjavesipin-

nan yläpuolella. 

 

Käsittely- ja varastointialue sekä hulevesijärjestelmä tulee perustaa routaeriste-

tylle, painumattomalle pohjamaalle siten, että kentän rakenteet eivät rikkoudu 

eivätkä kaadot muutu. Alue on muotoiltava ja viemäröitävä siten, että huleve-

det saadaan hallitusti kerättyä ja johdettua rakennettavaan hulevesijärjestel-

mään. Rakentamisessa käytettävien maa- ja kiviainesten tulee olla pilaantu-

mattomia. 
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Ulkopuolisten vesien pääsy jätteenkäsittelyalueelle tulee estää ympärysojilla 

tai muilla järjestelyillä. Kattovedet tulee pitää erillään varastointi- ja käsittely-

alueiden hulevesistä ja johtaa kenttäalueen vesiin sekoittamatta purku-uomaan. 

 

21. Laitoksen vastaanotto-, varastointi- ja käsittelykenttäalue tulee pinnoittaa 

asfaltilla tai tiiviydeltään vastaavalla pinnoitteella. 

 

Kenttäalueiden vedet on johdettava tarkastuskaivojen kautta hulevesien käsit-

telyyn. Hulevesijärjestelmän tulee viivyttää ja tasata virtaamaa sekä laskeuttaa 

kiintoainesta. Hulevesijärjestelmän mitoituksessa tulee huomioida rankkasatei-

den sekä mahdollisten sammutusvesien vaatima tilavuus. 

 

Hulevesijärjestelmässä tulee olla hiekan- ja öljynerotus sekä mahdollisuus 

pH:n säätöön ennen vesien johtamista Westerkullanojaan. 

 

Hulevesijärjestelmät on voitava tarvittaessa sulkea ja niissä on oltava näytteen-

ottomahdollisuus. 

 

Myös käsittelyalueen rakentamisen aikaiset työmaavedet tulee käsitellä viivy-

tysrakenteessa ennen niiden johtamista alueen ulkopuolelle. Vesien pH:n sää-

töön tulee varautua. 

 

22. Toiminnassa käytettävät polttonesteet sekä muut öljytuotteet ja kemikaalit 

on varastoitava tukitoiminta-alueilla. Tukitoiminta-alueen pohjarakenteiden on 

oltava nesteitä läpäisemättömiä (asfaltoituja; tyhjätila ≤ 3,0 tilavuus-% tai alu-

eella on käytettävä tiivistysrakennetta, esim. HDPE-tiivistyskalvo). Alueen 

ympärillä on oltava rakenne, joka rajoittaa ylivuototilanteessa polttoaineen 

kulkeutumista ympäristöön. Hulevesijärjestelmä on voitava tarvittaessa sulkea.   

Öljynerottimien ja sulkuventtiilikaivojen kannet tulee pitää puhtaana ympäri-

vuotisesti ja sulkuventtiilit on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuh-

teissa. Öljynerottimessa on oltava täyttymisestä ilmoittava hälytysjärjestelmä. 

  

Ajoneuvojen ja työkoneiden mahdolliset huollot, tankkaukset ja pesut on teh-

tävä tukitoiminta-alueella. 

   

23. Toimintaan käytettävät polttonesteet tulee varastoida ko. nesteen varastoin-

tiin hyväksytyissä säiliöissä. Polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia 

tai säiliöt on sijoitettava katoksellisiin vuodonpitäviin suoja-altaisiin. Suoja-

altaan on oltava vähintään 110 % alueelle sijoitettavien astioiden ja säiliöiden 

yhteenlasketusta tilavuudesta. Säiliöissä on oltava ylitäytönestolaitteet, vuo-

donilmaisujärjestelmät ja lukitus. Polttonesteen tankkauslaitteistoissa on oltava 

lukittavat sulkuventtiilit. Säiliöt on suojattava riittävin törmäysestein. 

  

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävästi imeytysainetta 

sekä astiat käytetyille imeytysaineille. 

  

24. Kenttä-, tukitoiminta- ja hulevesirakenteiden (myös rakentamisen aikais-

ten) sekä melunhallintarakenteen toteuttamisesta on toimitettava kolme kuu-

kautta ennen rakentamisen aloittamista yksityiskohtainen rakennussuunnitelma 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

  

Kenttärakennetta koskevaan suunnitelmaan on liitettävä yksityiskohtaiset ra-
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kennepiirustukset, selvitys kentän pohjan tasaamisesta, rakentamiseen käytet-

tävistä materiaaleista määrä- ja laatuselvityksineen ja pohjaveden pinnan kor-

keuden vaihteluista käsittely- ja varastointikentän alueella, hulevesijärjestel-

män mitoituksen perusteet rankkasadejaksot ja sammutusvedet huomioiden 

sekä rakentamisen aikataulu. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla rakennustöiden 

laadunvalvontasuunnitelma sekä karttaan merkitty selvitys erilaisten jätteiden 

vastaanotto-, käsittely- ja välivarastointialueista sekä niiden rakenteista. 

 

Luvan saajan on ylläpidettävä ajantasaista asemapiirrosta, jossa kaikki jätteen-

käsittelytoiminnot ovat esitettyinä. Ajantasainen asemapiirros tulee olla päivi-

tettynä jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmassa. 

 

Energiantuotantoon soveltuvien jätteiden käsittely  

 

25. Laitoksella valmistettavan kiinteän kierrätyspolttoaineen, kuten REF:n 

sekä rakennusten ja yhdyskuntarakennuskohteiden purkamisessa syntyvän pur-

kupuuhakkeen, laatu on selvitettävä ”SFS-EN 15359 Kiinteät kierrätyspoltto-

aineet. Vaatimukset ja luokat.” -standardin mukaisesti. Kierrätyspolttoaineeksi 

valmistettavan jätteen tulee olla polttoaineen raaka-aineeksi soveltuvaa jätettä, 

joka ei sisällä vaarallisia aineita. Luvan haltijan on oltava selvillä vastaanote-

tun jätteen laadusta ja jätteen soveltuvuudesta prosessiin. 

 

Kierrätyspolttoaineen valmistuksen tulee tapahtua suljetussa hallissa. 

 

26. Puujäte on luokiteltava ja erilaatuiset puujätteet ja valmiit puuhakkeet on 

sijoitettava varastoon ”Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntö-

jen kuvaus. Tutkimusraportti VTT-R-04989-08, 2008 VTT” tai vastaavien oh-

jeiden mukaisesti. 

 

Tarkkailu   

 

Käyttötarkkailu  

 

27. Jätteenkäsittelyalueen pintarakenteiden, vesien keräys- ja johtamisjärjestel-

mien, laskuojien, pölynpoisto-, suodatin ja kastelujärjestelmien sekä tukitoi-

minta-alueiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Rakenteita on huollettava 

ja mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä. Laskeutusaltaisiin kerääntyvä 

liete on poistettava säännöllisesti ja toimitettava laitokseen, joka ympäristölu-

pansa mukaisesti saa käsitellä ko. jätettä. 

  

Polttonestesäiliöiden sisällön määrä on todettava säännöllisin mittauksin. Työ-

koneiden tankkaamisista ja polttonestesäiliöiden täytöistä on pidettävä kirjaa 

mahdollisten putkisto- ja säiliövuotojen toteamiseksi. Putkistot ja säiliöt on 

tarkastutettava vähintään kolmen vuoden välein. 

 

Öljynerotuskaivoissa ja polttonestesäiliöissä olevat hälytys- ja turvalaitteet on 

pidettävä toimintakunnossa ja testattava vähintään kerran kuukaudessa. 

 

Edellä tarkoitetut toimenpiteet on kirjattava jäljempänä määräyksessä 39. tar-

koitettuun kirjanpitoon. 

 

28. Materiaalien murskauksen, seulonnan ja kuormaamisen aikana on työtapa-

tarkkailuna seurattava pölyämistä, melua ja muuta ympäristökuormitusta.  
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Päästö- ja vaikutustarkkailu  

  

29. Laitokselta pois johdettavia (Westerkullanojaan) kenttäalueiden hulevesiä 

on tarkkailtava öljynerottimen jälkeen ennen purkuojaan johtamista. Lisäksi 

laitoksen pintavesivaikutuksia on seurattava vähintään yhdestä Westerkullan-

ojaan sijoitettavasta tarkkailupisteestä (esim. Länsisalmenkujan ja Länsisal-

mentien väliselle alueelle sijoitettavasta pisteestä). Näytteet on otettava virtaa-

maan suhteutettuina vuorokauden kokoomanäytteinä. 

 

Näytteistä tulee analysoida kuukausittain pH, sähkönjohtavuus, sameus, kiin-

toaine (TSS), TOC /COD, kokonaistyppi ja -fosfori, öljyhiilivedyt (C10– C40) 

sekä metallit ja puolimetallit (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). PFOA ja PFOS 

pitoisuudet tulee analysoida ensimmäisenä kahtena toimintavuotena kaksi ker-

taa. PCB- ja PAH-yhdisteiden summapitoisuudet tulee analysoida kaksi kertaa 

vuodessa, mikäli alueen rakentamisessa käytetään maarakentamiseen soveltu-

via jätemateriaaleja. Näytteenoton yhteydessä tulee havannoida lämpötila, ul-

konäkö, virtaama ja haju. 

 

Alueelta poisjohdettavien pintavesien määrää tulee mitata tai arvioida havain-

toihin perustuvasti siten, että vuotuinen kertymä voidaan raportoida lupamää-

räyksen 40. mukaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

Tuloksia tulee verrata suorille vesipäästöille annettuihin BAT-AEL-päästöra-

joihin sekä valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) vesiympäristölle vaaralli-

sista ja haitallisista aineista liitteen C2 ympäristönlaatunormeihin. 

   

Kahden ensimmäisen toimintavuoden (kun kaikki toiminnot ovat vakiintuneet) 

tarkkailutulosten perusteella luvan saajan tulee täydentää päästöinventaariota 

(BAT3) suoraan vesistöön johdettavien päästöjen osalta. Päästöinventaario on 

toimitettava valvontaviranomaiselle välittömästi sen valmistuttua. Lupaviran-

omainen voi tarvittaessa inventaarion perusteella täsmentää lupamääräystä tai 

täydentää lupaa. 

 

Päästöinventaario vesistöön johdettavien päästöjen osalta tulee tarkistaa seitse-

män vuoden kuluttua edellisestä päästöinventaariosta. 

 

30. Ennen rakentamisen aloittamista noin 500 metrin etäisyydellä hankealu-

eesta sijaitsevien talousvesikaivojen rakenne ja kunto tulee selvittää maasto-

käynnillä ja kaivoista tulee laatia kaivokortit. Kaivoista otetaan vesinäytteet ja 

rengaskaivoista mitataan pohjavedenpinnan taso. Kaivonäytteistä tulee tehdä 

laaja talousvesitutkimus (E.coli, suolistoperäiset enterokokit, koliformiset bak-

teerit, pH, sähkönjohtavuus, sameus, permanganaattiluku, väri, rauta, nitraatti, 

nitriitti ja ammonium, kovuus, happi, sulfaatti, mangaani, kloridi ja fluoridi). 

 

31. Pohjaveden laatua tulee seurata vähintään kahdesta toiminta-alueelle tai 

sen läheisyyteen asennettavasta pohjaveden havaintoputkesta. Toinen putki 

tulee asentaa toiminta-alueen koillisosaan ja toinen toiminta-alueen eteläpuo-

lelle pohjaveden virtaussuuntaan siten, että siitä on mahdollista saada tietoa 

toiminnan vaikutuksista pohjaveden laatuun. Pohjaveden havaintoputkien tu-

lee olla näytteenottoon soveltuvia ja ne tulee asentaa siten, että ne ulottuvat 

kallion pintaan. 
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Havaintoputkista seurataan pohjaveden pinnankorkeutta ja pohjavesien laatua 

vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, otettavilla näytteillä. 

Ensimmäiset näytteet tulee ottaa ennen jätteenkäsittelytoiminnan aloittamista. 

Pohjavesinäytteistä tulee analysoida ainakin: pH, sähkönjohtavuus, sameus, 

kloridi, sulfaatti, nitraatti, nitriitti, TOC, öljyhiilivedyt (C10–C40), alkaliteetti 

sekä metallien ja puolimetallien (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, Al, Sb, 

Ca, Na, Ti ja Fe) liukoiset pitoisuudet. Mikäli alueen rakentamisessa käytetään 

maarakentamiseen soveltuvia jätemateriaaleja, tulee pohjavesinäytteistä analy-

soida myös PCB- ja PAH-yhdisteiden summapitoisuudet. 

 

Lisäksi pohjaveden laatua on toiminnan aikana tarkkailtava vähintään kahdesta 

talousvesikäytössä olevasta kaivosta, jotka sijaitsevat toiminta-alueen etelä-

puolella pohjaveden virtaussuunnassa. Kaivotarkkailuun tulee ottaa myös vä-

hintään yksi toiminta-alueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevaa yksityis-

kaivo, mikäli tutkimusten perusteella virtausyhteyttä laitosalueelta näille lähi-

kiinteistöille ei voida täysin poissulkea. Kaivot tulee valita määräyksen 30. 

mukaisen kaivokartoituksen perusteella. 

 

Kaivoista tulee ottaa vesinäytteet vuosittain kesäkuussa ja näytteistä tulee tut-

kia vähintään E.coli, suolistoperäiset enterokokit, koliformiset bakteerit, pH, 

sähkönjohtavuus, sameus, permanganaattiluku, väri, rauta, nitraatti, nitriitti, 

ammonium ja alkaliteetti. Joka viides vuosi kaivonäytteistä tulee tutkia samat 

muuttujat kuin pohjavesiputkista. Mahdollisista rengaskaivoista tulee mitata 

vedenpinnan korkeus jokaisella näytteenottokerralla. 

 

Pohjavesi- ja kaivotarkkailun tuloksia tulee verrata valtioneuvoston asetuk-

sessa vesienhoidon järjestämiseksi (1040/2006) annettuihin pohjaveden ympä-

ristölaatunormeihin sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) 

pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

mukaisiin laatuvaatimuksiin. 

 

32. Mikäli toiminnasta tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa aiheutuu me-

luhaittaa lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa, tulee toiminnasta (kaikki 

luvan mukaiset toiminnot) aiheutuva melutaso selvittää ja ryhtyä tarvittaessa 

parantamaan meluntorjuntaa. Meluselvitykseen on päivitettävä laskentamalli 

ja tarvittaessa melua on mitattava lähimmissä melun leviämisen kannalta häi-

riintyvissä kohteissa. Mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 

1/1995 “Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti. 

 

Laskentatuloksiin LAeq on tehtävä tarvittavat impulssimaisuuskorjaukset  

(+5 dB) ennen niiden vertaamista sallittuun raja-arvoon. 

 

Meluselvitys on toimitettava ennen mahdollisiin meluntorjunnan muutostoi-

menpiteisiin ryhtymistä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Selvitykseen on liitettävä asiantuntija-arvio 

meluraja-arvojen luvanmukaisuudesta, tarkastelu alueen muiden toimintojen 

vaikutuksesta keskiäänitasoon sekä tarvittaessa esitys melun mittaamiseksi. 

 

Mikäli toiminnassa tai alueen ympäristössä tapahtuu olennaisia muutoksia, tu-

lee melua mallintaa uudestaan. 

 

33. Käsittelyhallista ulkoilmaan johdettavan poistoilman hiukkaspitoisuus on 

mitattava vähintään kerran kuudessa kuukaudessa. 
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Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on tehtävä BAT-päätelmien mukaisilla 

menetelmillä tai hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisilla, niihin rinnas-

tettavilla menetelmillä. 

 

34. Päätöksen mukaisen toiminnan vakiinnuttua luvan saajan on mitattava toi-

minnan vaikutuksia lähialueen ilman hengitettävien hiukkasten pitoisuuteen 

(PM10). Mittaus on tehtävä standardin ISO 10473:2000 mukaisella tai muulla 

standardin tarkkuutta vastaavalla menetelmällä. Mittauksella on arvioitava 

määräyksen 12. mukaisen raja-arvon toteutumista. Mittaukset on uusittava 

myöhemmin, jos toiminnassa tai sen ympäristössä tapahtuu pölyn leviämisen 

kannalta olennaisia muutoksia. Mittauspisteitä on oltava vähintään kolme. 

Yksi mittauspiste on sijoitettava Ojangon ulkoilualueelle. Mittausajankohta ja 

-paikat on valittava siten, että ne kuvaavat läheisille asuinkiinteistöille ja ul-

koilualueelle pölyävistä toiminnoista, kuten murskauksesta, seulonnasta, kuor-

mien käsittelystä, työkoneista ja liikenteestä, aiheutuvaa pölyhaittaa. 

 

Yksityiskohtainen mittaussuunnitelma mittauspisteineen on esitettävä Uuden-

maan ELY-keskuksen tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen mittauksen 

tekemistä. 

 

Mittausraportti tuloksista johtopäätöksineen on toimitettava kuukauden kulu-

essa mittausten suorittamisesta tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle sekä 

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

35. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on tehtävä BAT-päätelmien mukai-

silla menetelmillä tai hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisilla, niihin rin-

nastettavilla menetelmillä. Pinta- ja pohjavesianalytiikassa mittausepävar-

muuksien ja määritysrajojen tukee täyttää asetuksen 1022/2006 liitteessä 3 

säädetyt vaatimukset. 

 

Kaikkien standardimenetelmistä ja BAT-päätelmistä mahdollisesti poikkeavien 

menetelmien käyttö tulee olla tarkkailusuunnitelmassa kuvattu ja hyväksytty. 

Mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseistä tulee pitää yksi-

tyiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon liitetään kunkin mittauksen tulokset ja 

muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot. Mittausraporteissa 

on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä 

arvio tulosten edustavuudesta. 

 

36. Toiminnanharjoittajan on toimitettava tämän päätöksen mukaisesti päivi-

tetty tarkkailusuunnitelma toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kolme kuu-

kautta ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajan 

tasalla. 

 

Tarkkailuohjelman havaintopaikat tulee merkitä selkeästi kartalle sekä tauluk-

koon, johon tulee liittää havaintopaikkojen koordinaatit ETRS-TM35FIN-

muodossa. Karttaan tulee merkitä myös hulevesien purkupiste ja reitti vesis-

töön. Vantaan Energian jätevoimalan vesientarkkailuohjelma tulee ottaa huo-

mioon päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

 

Laaditut kaivokortit ja pohjavesiputkikortit tulee liittää päivitettyyn tarkkai-

luohjelmaan. 
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Tarkkailusuunnitelmassa tulee esittää käytettävien näytteenottajien/mittaajien 

pätevyydet. 

 

Tarkkailusuunnitelman yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet pinta- ja poh-

javesien yhteistarkkailuun Vantaan Energian Långmossebergenin jätevoimalan 

kanssa. 

 

Valvontaviranomainen voi päätöksellään muuttaa ja tarkentaa tarkkailusuunni-

telmaa edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tarkkailun kattavuutta tai tu-

losten luotettavuutta. 

 

Riskien hallinta, häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet   

 

37. Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja 

häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja 

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä viipy-

mättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estä-

miseksi. Mikäli päästöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle, on ilmoitus 

tehtävä myös Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle. 

 

Merkittävistä polttoaine- tai kemikaalivuodoista on välittömästi ilmoitettava 

pelastuslaitokselle. 

 

38. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava saatavilla 

riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä riittävä alkusammutuskalusto. 

 

Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on ke-

rättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon 

niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. 

 

Kirjanpito ja raportointi  

 

39. Luvan saajan on pidettävä kirjaa alueen toiminnasta ja toiminnan tarkkai-

lusta. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä määräyksessä 40. tarkoitetut vuo-

sittaista raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpidon perusteena olevat 

asiakirjat, kuten toimintaa ja valvontaa koskevat tallenteet, tutkimus-, mittaus- 

ja tarkkailutulokset sekä jätteiden siirtoasiakirjat, tulee säilyttää vähintään kol-

men vuoden ja jätekirjanpito vähintään kuuden vuoden ajan. Kirjanpito on 

pyydettäessä esitettävä ja siitä on pyydettäessä tehtävä yhteenvetoraportteja 

ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 

 

40. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistään tarkkailuvuotta 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toimitettava toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle vuosiyhteenveto, joka sisältää ainakin: 

 

- kalenterivuoden aikana vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärät (t/a) valtio-

neuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaisesti luokiteltuna sekä jätteiden 

alkuperät,  

- laitoksella vuoden lopussa välivarastossa olevien jätteiden määrät (t) valtio-

neuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaisesti luokiteltuna sekä varas-

tointitapa,  

- laitokselta muualle toimitettujen jätteiden laatu, määrä (t/a) ja toimituspaikat,  
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- tiedot kuormista, joita ei ole otettu vastaan laitokselle, ja niiden toimituspai-

kat ja -ajankohdat,  

- käytettyjen kemikaalien ja polttoaineiden määrät (t/a) ja energiankulutus,  

- laitoksen toiminnan tarkkailua koskevat raportit; yhteenveto käyttötarkkai-

lusta ja tarkkailuohjelmien mukaisista tuloksista, luvan päästöraja-arvojen to-

teutumisesta sekä ympäristön tilan seurannasta saaduista tuloksista,  

  

Vesien tarkkailua koskevassa raportissa tulee erityisesti olla:  

- tarkkailutulokset ja havainnot (lämpötila, ulkonäkö, virtaama, haju)  

- vuoden hydrologiset olosuhteet,  

- havaintopaikkojen sijainti kartalla ja taulukossa koordinaatteineen  

- arvio toiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin   

- havaittujen pitoisuuksien vertailu jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien mukaisiin 

päästötasoihin, asetusten 1022/2006 ja 1040/2006 mukaisiin ympäristölaa-

tunormeihin, asetuksen 401/2001 mukaisiin talousveden laatuvaatimuksiin ja  

-suosituksiin (kaivovedet) sekä aikaisempiin tarkkailutuloksiin,  

- käytetyt menetelmät, epävarmuudet ja arvio tulosten luotettavuudesta  

- Westerkullanojan havaintopisteen ja pohjavesien tarkkailutulokset tulee toi-

mittaa ympäristöhallinnon Vesla- ja Povet-rekistereihin suorasiirtona viipy-

mättä näytteenoton valmistuttua.  

- Kaikki tarkkailutulokset tulee toimittaa lyhyesti kommentoituina Uudenmaan 

ELY-keskukseen viipymättä niiden valmistuttua. 

  

- tarkkailutuloksiin perustuva asiantuntija-arvio laitoksen päästöistä ja niiden 

ympäristövaikutuksista,  

- tiedot laitoksella tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä,  

- selvitys poikkeuksellisista (syy, kesto, päästöt) tai muista ympäristön- ja ter-

veydensuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista sekä poikkeamisista 

hyväksytyistä suunnitelmista,  

- ympäristövaikutuksiin liittyvät valitukset,  

- vuoden aikana toteutetut tai suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toimin-

nassa ja   

- arvio jätteenkäsittelytoimintojen vakuuksien riittävyydestä. 

 

Raportointi tulee soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojär-

jestelmään toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla ta-

valla. 

 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen  

 

41. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta 

on ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin. Toimin-

nan harjoittajan vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoi-

tettava vaihtumisesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 

 

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitet-

tävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesien-

suojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan 

lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan 

tarkkailusta. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toi-

mitettava käsiteltäväksi asianmukaisesti. 
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Vakuus 

 

42. Toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista asettaa Uuden-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi 310 000 euron (sis. 

alv) jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus. Vakuus on asetettava ympäris-

tönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. 

 

Toiminnanharjoittajan tulee viiden vuoden välein vuosiraportoinnin yhteydessä 

esittää valvontaviranomaiselle selvitys vakuudella katettavien jätteiden käsitte-

lyn yksikköhinnoista ja kuljetuskustannuksista sekä vakuuden vastaavuudesta. 

Ensimmäisen kerran selvitys tulee esittää viidettä toimintavuotta koskevassa 

vuosiraportissa. Mikäli vakuutta on tarpeen tarkistaa, toiminnanharjoittajan on 

tehtävä lupaviranomaiselle sitä koskeva esitys. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1.  ovat 

vaatineet, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin se koskee lai-

toksen jätteiden vastaanotto- ja varastointialueella muodostuvien hulevesien 

käsittelyä ja johtamista Westerkullanojaan (lupamääräys 9). Nämä vedet tulee 

määrätä johdettavaksi viemäriin. Lupamääräystä 9 on muutettava siten, että 

jätelaitoksen kenttäalueen likaantuneet hulevedet niiltä alueilta, joilla jätekuor-

mia kuljetetaan, kuormataan ja käsitellään tai joilla varastoidaan jätemateriaa-

leja, tulee johtaa kunnalliseen jätevesiviemäriin. 

 

Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet, että edellä mainitut vedet on 

johdettava jätevesiviemäriin, kunnes on riittävillä tiedoilla osoitettu, että vedet 

ovat laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan johtaa 

puhtaiden hulevesien mukana maastoon. Toissijaisen ratkaisun yhteydessä on 

hulevesien hallintaa koskevissa lupamääräyksissä myös edellytettävä toimen-

piteitä, joilla Westerkullanojan tulviminen voidaan estää. 

 

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Remeo Oy tulee yhteisvastuulli-

sesti velvoittaa korvaamaan muutoksenhakijoille muutoksenhausta aiheutuvat 

oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoineen vastaselitysvai-

heessa esitettävän laskelman mukaisesti. 

 

Valituksen perusteluissa on todettu muun ohella, että Westerkullanoja kulkee 

muutoksenhakijoiden omistamien kiinteistöjen 

alueella niiden viljelykäytössä olevien peltoaukeiden keskellä. Valituk-

senalaisen päätöksen vaikutukset kohdistuvat siten välittömästi muutoksenha-

kijoiden kiinteistöjen käyttöön. 

 

Alueen hydrogeologisia ja hydrologisia olosuhteita kuvataan valituksen oheen 

liitetyssä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n 8.4.2013 

päivätyssä lausunnossa, johon viitataan valituksen perusteluna. Muutoksenha-

kijoiden kiinteistöjen kannalta olennaista on, että jätteenkäsittelylaitoksen ete-

läpuoliset pintavaluntavedet kulkeutuvat haaraojia pitkin etelään, jossa ne yh-

tyvät Westerkullanojaksi. Myös Långmossenin suoalueen vesiä etelään johtava 

oja yhtyy peltoalueiden keskellä etelään virtaavaan Westerkullanojaan ja noin 

2,5 kilometriä eteläkaakkoon vedet laskevat mereen Porvarinlahteen. Wester-

kullanojan kautta vedet kulkeutuvat muutoksenhakijoiden kiinteistöille. Ojan 

vettä käytetään muutoksenhakijoiden kiinteistöjen viljelysten kasteluvetenä. 
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Westerkullanojaan johdetaan myös Porvoonväylän vesiä ja Vantaan Energian 

jätteenpolttolaitoksen hulevesiä. Jätteenpolttolaitoksen suunnitellun laajennuk-

sen myötä hulevesikuormitus kasvaa entisestään. 

 

Hakemuksen mukaan kuljetukset, siirrot, kuormaus ja kippaus ovat merkittä-

vimpiä hiukkaspäästöjen aiheuttajia käsittelyalueilla. Sama pätee myös roskien 

ja haitallisten aineiden leviämiseen käsittelyalueilla. Kun otetaan huomioon 

kuormien purkaminen kippauksineen, eri jätelajikkeiden sisäinen siirtely ja joi-

denkin jätelajien prosessointi ja varastointi ulkokentällä, ei asfaltoitua ulko-

kenttää voida verrata toiminnallisesti tavanomaiseen liikennealueeseen. 

 

Kenttäalueen toiminnot ja liikenne aiheuttavat merkittävän likaantumisriskin 

alueelta kertyville hulevesille. Tilanne on monilta osin samankaltainen kuin 

Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksella Remeo Oy:n laitosalueen länsipuo-

lella. Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan mukaan jätevoi-

malan bunkkerin ympäristön hulevedet saattavat sisältää haitallisia aineita, jo-

ten kyseiset hulevedet on johdettava tasausaltaan kautta jätevesiviemäriin. 

Muilta alueilta muodostuvat hulevedet ovat hakemuksen ja aluehallintoviras-

ton käsityksen mukaan ominaisuuksiltaan verrattavissa kaupunkialueen hule-

vesiin, joten niiden johtaminen hiekanerotuksella varustetun tasausaltaan 

kautta maastoon on perusteltua. Jätteenpolttolaitoksen laajentamista koske-

vassa ympäristölupahakemuksessakin esitetään, että mahdollisesti öljyyntyneet 

sade- ja hulevedet sekä prosessi- ja talousvedet johdetaan käsiteltyinä HSY:n 

Viikin jätevedenpuhdistamon kautta mereen. Westerkullanojaan johdetaan raa-

kavesi- ja lisävesisäiliön mahdolliset ylivuotovedet sekä hulevedet rakennusten 

katoilta ja piha-alueelta, jolla jäteautot eivät liikennöi. 

 

Koska jäteautojen purkausalueiden ja niiden välittömän läheisyyden on arvi-

oitu aiheuttavan merkittävän likaantumisriskin hulevesille, on myös Remeo 

Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen kohdalla noudatettava samaa periaatetta. 

 

Liikenteen ohella on syytä kiinnittää huomiota kenttäalueella tapahtuvaan 

muuhun toimintaan, kuten puun haketukseen. Haketettava jätepuu voi olla 

kontaminoitunutta esimerkiksi öljyisillä aineilla, pinnoitteilla tai betonijään-

nöksillä tms. Materiaalit voivat aiheuttaa pölyä ja johtaa haitallisia aineita hu-

levesiin. Hakekasasta liukenee sateen uuttamana puun liukoisia aineita huleve-

siin, mikä voi aiheuttaa happea kuluttavien aineiden konsentroitumista huleve-

siin.  

 

Alueen kaikkien toimijoiden yhteisvaikutusta ei ole otettu huomioon. Vain yh-

teisten tarkkailupisteiden määrää on pyritty lisäämään. 

 

Remeo Oy:n ja Vantaan Energian laitosten rakentaminen tulee lisäämään mer-

kittävästi Westerkullanojaan johdettavien hulevesien määrää. 

 

Remeo Oy:n laitoksen hulevesistä ei ole aiempia pitoisuus- tai kuormitustie-

toja, joten haitallisten aineiden/yhdisteiden joutumista hulevesiin ei voida to-

distetusti määritellä. Hulevesien sisältämien aineiden/yhdisteiden esiintymistä 

selvitetään hulevesistä otettavilla näytteillä tarkkailusuunnitelman mukaisesti 

laitoksen käytön aikana.  
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Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n lausunnossa vuo-

delta 2013 on arvioitu Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan toiminnan muutos-

ten mahdollisia pohjavesi- ja vesistövaikutuksia. Lausunnossa on todettu muun 

ohella, että lupakäsittelyssä ja hulevesien hallintaa koskevissa lupamääräyk-

sissä olisi syytä edellyttää toimenpiteitä, joilla voidaan estää Westerkullanojan 

hallitsematon tulviminen. Vesien tulviessa peltoalueille voi ojaan johdettuja 

vesiä imeytyä moreenikerroksiin, joita esiintyy peltoalueiden reunamilla ja 

keskellä savikkoa ja sitä kautta sekoittua pohjaveteen. 

 

Hakemuksessa ja aluehallintoviraston päätöksessä ojan vesivirtaamia ja tulva-

tilanteiden ja haitta-aineiden esiintyvyyttä ei ole riittävällä tavalla arvioitu en-

nalta. 

 

Porvarinlahti on ekologisesti välttävässä ja kemiallisesti hyvässä tilassa. Kymi-

joen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 

mukaan hyvä ekologinen tila tulee saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Lisä-

kuormituksen johtaminen vesiväylään sopii huonosti yhteen asetettujen tavoit-

teiden kanssa. Lisäksi se vaarantaa Westerkullanojan ja sen läheisten talousve-

sikaivojen veden käyttämisen kastelu- ja talouskäyttötarkoituksiin. 

 

Pohjavesien tilan ja virtauksien tarkastelu on perustettu varsin pitkälle 2000-

luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana tehtyihin pohjavesiselvityksiin 

sekä Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen rakentamisen yhteydessä asen-

nettujen pohjavesien havaintoputkista otettujen tarkkailunäytteiden analyysitu-

loksiin. Uutta kattavaa pohjavesiselvitystä ei ole tehty, vaikka alueella on ta-

pahtunut merkittävää uutta rakentamista.  

 

Hakemuksen mukaan hankealueen pohjavedet purkautuvat alueen eteläpuo-

lella sijaitsevaan avo-ojaan ja johtuvat siitä edelleen Westerkullanojaan. Maa-

rakentamisen yhteydessä maaperän pinnan vakautta on tarkoitus parantaa pois-

tamalla savikerros ja toteuttamalla maaperän täyttö kierrätysbetonimurskeella 

noin 70 senttimetrin kerrosvahvuudella. Kumpaankin toimintaan liittyy riskejä 

haitta-ainepäästöistä. 

 

Lupamääräyksen 9 muutoksella tulee varmistaa, ettei Remeo Oy:n laitoksen 

alueelta johdu pilaantumista aiheuttavia hulevesiä Westerkullanojaan. Myös 

päällystettyjen alueiden hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on tärkeää 

siitä syystä, että sillä rajoitetaan ojaan johdettavien hulevesien määrää ja este-

tään haitallisia vaikutuksia muutoksenhakijoiden kiinteistöille. 

 

2.  asiakumppaneineen on vaatinut, että toiminnan aloitta-

mislupa ja koko ympäristölupa kumotaan. Valituksen mukaan asia on myös 

palautettava uuteen käsittelyyn muun ohella puuttuvien selvitysten takia. 

 

Toissijaisesti he ovat vaatineet, että toiminta-aikoja rajoitetaan voimassa ole-

van sääntelyn mukaisiksi ja että toiminnalle asetetaan samat melurajat kuin 

alueella on vakiintuneesti sovellettu jo yli 20 vuoden ajan. On huomioitava 

melun raja-arvot kaikilla taajuuksilla sisätiloissa ja asbestipölyn raja-arvot si-

sätiloissa. On selvitettävä vesitase ja kaikkien vesipäästöjen koostumus kaik-

kien merkittävien haitta-aineiden osalta sekä purkuojan ja pohjavesien taustati-

lanne lain vaatimusten mukaisesti sekä erityisesti suhteessa EU:n alueella so-

vellettaviin ympäristölaatunormeihin, vesienhoitosuunnitelmaan ja Natura-alu-

een suojeluun. On selvitettävä jätteiden täsmällinen alkuperä ja koostumus 
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vaarallisten aineiden suhteen. Vaarallisia aineita sisältävät jätteet on poistettava 

käsiteltävien jätteiden listalta; erityisesti auton purkamisesta tai auton murs-

kaamisesta tulevat jätteet, auton/metallimurskaustoiminnan fluff/slf-seulonta-

jätteet, POP-yhdisteitä, kuten bromattuja palonestoaineita sisältävät jätteet 

sekä vaarallisten aineiden tähdellä merkitty bitumijäte. Lisäksi tulee selvittää 

luvassa mainittujen vaarallisten aineiden kuten PFOS, PFOA, PAH jne. toden-

näköiset määrät samoin kuin öljyn, hapen kulutusta aiheuttavien aineiden ja 

kiintoaineen koostumukset ja määrät. 

 

Toissijaisesti he ovat vaatineet myös, että ympäristöluvassa on kiellettävä alu-

een hulevesien laskeminen avoinna virtaaviin pintavesistöihin. 

 

Kaikki melua synnyttävä toiminta on vaadittava sijoitettavaksi tehokkaasti me-

lun leviämisen estävän hallirakenteen sisälle. 

 

Toiminta on sijoitettava vähintään samaan korkeustasoon kuin alueella ollut 

aikaisempi toiminta. Meluvallit on määrättävä muutoksenhakijoiden aikaisem-

min antaman lausunnon mukaisesti. Toiminta-alue on kokonaisuudessaan ym-

päröitävä meluvalleilla. 

 

Jos lupaa ei kumota, toiminta-alueen ympärillä olevat suoja-alueet on määrät-

tävä vähintään 400/300 metrin mittaisiksi. Toiminta-alue on rajattava kaavoi-

tuksessa merkitylle alueelle siten, että alueella oleva viherkäytävä säilyy ja vi-

herkäytävä on rajattava toiminta-alueen ulkopuolelle. 

 

Toiminta-aikoja on muutettava siten, että rakennus- ja purkujätteen käsittely 

hallissa ympäri vuorokauden kielletään. Haketus, murskaus, esilajittelu-

seulonta ja esimurskaus on kiellettävä lauantaisin. Isompien jätekappaleiden 

rikotus ja mekaaninen hajottaminen silloin, kun rikottamisesta syntyy teräviä 

iskumaisia ääniä, on kiellettävä arkisin kello 18 jälkeen. Jätteiden kippaus ja 

kuormaus piha-alueella on kiellettävä viikonloppuisin ja kello 6−7 arkipäivi-

sin. Yöaikaiset jätekuljetukset alueella on kiellettävä. Toisin sanoen hakkaavaa 

melua synnyttävä toiminta on sallittava vain ma-pe kello 7−18, muu ympäris-

töluvan mukainen toiminta on sallittua ma-pe kello 7−22. Alueella ei saa toi-

mia viikonloppuisin eikä yleisinä juhlapäivinä. 

 

Uudelleen käsittelyn yhteydessä lupaan on sisällytettävä riittävät tarkkailumää-

räykset, jotka koskevat myös rakentamisajan ympäristövaikutuksia. 

 

Valituksen täydennyksessä on vaadittu lisäksi ympäristöluvan kumoamista, 

koska lupa sallii alueen pintavesien ja sitä myötä myös pohjaveden laadun hei-

kentämisen ja vaarantamisen vastoin ympäristölainsäädännön normeja. Alueen 

hulevesien ja vesistövaikutuksien osalta on sovellettava asetuksen 1022/2006 

pintaveden ympäristölaatunormeja, pohjaveden laatunormeja ja muita luvanva-

raisten aineiden laatunormeja huomioiden vesilain suojeluarvot, alapuolinen 

vesistö ja Natura-alueet. Lisäksi on vaadittu ojaan ja alapuoliseen vesistöön 

sekä mereen tulevien päästöjen kaikkien luvanvaraisten päästöaineiden selvit-

tämistä ja tarvittavien päästöraja-arvojen asettamista. pH:n ylärajaksi on ase-

tettava 7,5 määrätyn 9 sijaan. 

 

Valituksessa on todettu myös, että lupamääräys 1 on virheellinen, koska sen 

seurauksena alueelle syntyy eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä 
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tarkoitettu kohtuuton rasitus. Lupamääräys on myös ristiriidassa alueella vas-

taavaa toimintaa harjoittavien lainvoimaisten ympäristölupien kanssa.  

 

Lupamääräys 15 on virheellinen, koska Ojangon ulkoilualueelle on taajamien 

ulkopuolisena ulkoilualueena määrätty väärät meluraja-arvot. Raja-arvojen 

olisi pitänyt olla yöaikaan klo 22−7 40 dB (LAeq) ja päiväsaikaan klo 7−22  

45 dB (LAeq). Lisäksi melumallinnuksessa olisi tullut esittää ja raja-arvoissa 

huomioida melun raja-arvot kaikilla taajuuksilla myös sisätiloissa. Jos Ojan-

gon ulkoilualueen katsottaisiin muuttuneen alueelle ilmaantuneiden uusien taa-

jamien välittömässä läheisyydessä olevaksi ulkoilualueeksi, olisi niiden yöai-

kaiseksi melurajaksi tullut ottaa 45 dB. 

 

Melumallinnuksen mukaan Remeon toiminnoista syntyvä melu ylittää sille 

kuuluvat meluraja-arvot Ojangon ulkoilualueella. Koska toiminta ei täytä lain-

säädännössä asetettuja vaatimuksia, lupaa ei olisi pitänyt myöntää. 

 

Lupamääräysten 12 ja 13 perustelut ovat virheelliset ja luvan käsittely puut-

teellista, koska lupaharkinnassa ei ole huomioitu lähintä asutusta alueen etelä-

puolella noin 250 metrin päässä toiminta-alueesta Vantaan Länsisalmen ky-

lässä. Viittaukset 300 ja 400 metrin suojaetäisyyksiin ovat väärät. 

 

Ympäristöluvasta puuttuvat toiminnan yhteisvaikutuksia koskevat tarkkailu-

määräykset ja suunnitellulle hallirakennelmalle ja sen haittoja ehkäisevälle ra-

kenteelle annettavat määräykset. 

 

Lupamääräykset 9 ja 10 ovat virheelliset. Hulevesien johtamista koskevat 

määräykset eivät estä luontoarvojen heikkenemistä alueen vesistöissä. Vesien 

käsittelyä koskevat selvitykset ja määräykset ovat riittämättömät ja asia on pa-

lautettava uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Lupaprosessista puuttuu Natura 2000 -alueiden vaikutusselvitys, vaikka alueen 

vesiä sallittaisiin laskea vesistöihin, jotka laskevat Natura 2000 -alueille. 

 

Valituksen perusteluissa on korostettu hakemuksen puutteellisia selvityksiä ja 

vaikutusarviointia. Hakemus on ollut puutteellinen viherkäytävän säilyttämistä 

koskevan suunnitelman osalta, eikä ympäristöluvassa ole riittäviä määräyksiä 

sen säilyttämisestä kuten toiminta-alueen rajaamisesta. Yöaikaisen ja viikon-

loppuisin tapahtuvan liikennöinnin vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty. Sel-

vityksistä puuttuu myös vesitase. Vaikutuksia suunnitellun laitoksen läheisyy-

dessä esiintyvään lahokaviosammaleeseen ei ole kattavasti selvitetty. 

 

Jätteiden täsmällistä alkuperää ja koostumusta vaarallisten aineiden suhteen ei 

ole selvitetty. Lupamääräyksistä puuttuu määräys vaarallisia aineita sisältävien 

jätteiden poistamisesta. Rakennusjätteiden asbestivaikutuksia ei ole selvitetty. 

 

Toiminnan sijoittaminen luo alueelle uuden tilanteen, jossa meluava toiminta 

olisi korkeammalla tasolla kuin olemassa olevat toiminnat ja lisäksi noin 150 

metrin päässä Ojangon ulkoilualueen reunasta sekä lähellä Sipoonkorven alu-

etta.  

 

Luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta rasitusta lähialueen asuk-

kaille. Lupapäätöksessä tehdyt johtopäätökset hankkeen vaikutuksista ja esi-

merkiksi kaavoituksesta ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia. 
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Östersundomiin esitetty yleiskaava on kumottu Helsingin hallinto-oikeudessa. 

Tämä kaava kumottiin erityisesti alueelle suunnitellun liian raskaan rakentami-

sen ja edellä mainitun viherkäytävän vaarantumisen vuoksi. Östersundomin 

kaava-alueen luontoarvot ovat merkittävät. Jo nyt alueen luontovesien laatu on 

heikentynyt Långmossebergenissä harjoitetun toiminnan seurauksena. Natura 

2000 -verkostoon kuuluvan alueen luontoarvoja ei saa merkittävästi heikentää.  

 

Jää epäselväksi mikä voisi olla taajama tai taajamat, jonka/joiden läheisyy-

dessä Ojangon ulkoilualue sijaitsee ja jonne Remeo Oy:n toiminta sijoittuisi.  

 

Melumallinnukset ovat puutteellisia, koska peruutusäänten kapeakaistaisuu-

desta johtuvaa 5 dB:n korotusta ei ole tehty eikä melun yhteisvaikutuksista ole 

arviointia tehty. 

 

Muutoksenhakijat ovat viitanneet muun ohella korkeimman hallinto-oikeuden 

vuosikirjapäätökseen 2019:75 ja muihinkin muutoksenhakutuomioistuinten 

päätöksiin, joissa on käsitelty kiviainestoimintojen meluselvityksiä ja niistä 

tehtävää arviointia. He ovat myös viitanneet oikeuskäytäntöön, jossa on käsi-

telty pintavesimuodostuman tilaluokkaan tai sen laatutekijään kohdistuvaa 

kuormituksesta johtuvaa vaaraa tai epävarmuutta. Lisäksi muutoksenhakijat 

ovat tuoneet esille vuosina 2004–2017 tehtyjen melumittausten tuloksia sekä 

ympäristölainsäädännöstä ilmenevän varovaisuusperiaatteen siihen liittyvine 

oikeuskäytäntöineen.  

 

 ovat kumpikin erikseen 

vielä uudistaneet vaatimuksensa välipäätöksen tekemisestä toiminnan aloitta-

misluvan kumoamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Remeo Oy on antanut vastineen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaati-

muksesta ja todennut muun ohella, että aloittamisoikeuden myöntämiselle on 

ollut lain mukaiset edellytykset eikä perusteita täytäntöönpanon kieltämiselle 

ole. Alue on kaavoitettu jätehuoltotoimintaan. Laitoksen ympäristövaikutukset 

eivät ole merkittäviä. Toiminta edistää rakennus- ja purkujätteen hyödyntä-

mistä ja tuottajavastuun alaisten muovijätteiden kierrätysasteen lisääntymistä. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon valituksista. Lausun-

nossa on todettu, että laitoksen päästöistä pintavesiin on määrätty toimintaa 

koskevien jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien tasoisesti. Päätöksessä on mää-

rätty kenttäalueiden hulevesien keräämisestä, viivyttämisestä ja tasaamisesta 

hiekan- ja öljynerotuksella varustetussa suljettavassa hulevesienkäsittelyjärjes-

telmässä, vesien tarkkailusta laajasti ja päästöinventaarion täydentämisestä toi-

minnan käynnistyttyä. Lupaa voidaan muuttaa päästöinventaarion tulosten pe-

rusteella.  

 

Laitoksella vastaanotettavat jätteet ovat tavanomaisia jätteitä, joiden seassa voi 

lajitteluvirheiden takia olla vaarallisia jätteitä. Vaaralliset jätteet ja kemikaalit 

on varastoitava niiden varastointiin soveltuvissa säiliöissä katetussa, tiivispoh-

jaisessa tilassa ja siten, että vuodot voidaan kerätä talteen. Jätteiden kertavaras-

tointimäärä alueella on maltillinen ja jätteet käsitellään pääasiassa hallissa. 
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Näin ollen piha-alueella muodostuvien hulevesien laadun ei oleteta olevan sel-

laista, että hulevesien johtaminen jätevesiverkostoon ja edelleen puhdistamolle 

olisi perusteltua. Kuormitteiset vedet (kompressorien ja paineilmajärjestelmän 

kondensiovedet, saniteettijätevedet sekä tukitoiminta-alueen hulevedet) tulee 

johtaa jätevedenpuhdistamolle. 

 

Kehä III:n ja Porvoonväylän itä-pohjoispuolinen alue on asemakaavoitettu yh-

dyskuntatekniselle huollolle ja jätteenkäsittelylle. Remeo Oy:n laitos sekä lai-

toksen itäpuolisen jätevoimalan alue ovat yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-

vien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) ja näiden pohjoispuolella on 

asemakaavassa osoitettu merkinnällä E betonin, asfaltin, kiviaineksen ja muun 

kierrätystoiminnan alue sekä lumenkaatopaikka (EL). Myös osa (4,9 ha) Ojan-

gon ulkoilualueesta (VL) on asemakaavan muutoksessa 13.11.2017 muutettu 

linja-autovarikoksi (ET) ja sen suojaviheralueeksi. Vantaan kaupungin teke-

mien kaavoitusratkaisujen, joissa yhdyskuntateknistä huoltoa ja jätteenkäsitte-

lyä on sijoitettu virkistysalueen välittömään läheisyyteen, perusteella Ojangon 

ulkoilualue voidaan tulkita taajaman välittömässä läheisyydessä olevaksi vir-

kistysalueeksi. Ojangon ulkoilualue on myös vilkkaiden liikenneväylien vaiku-

tusalueella. 

 

Päätöksessä on määrätty hallin ovien kiinnipitämisestä yöaikaan. Muita mää-

räyksiä hallista ei ole annettu, sillä ympäristölupahakemuksessa esitetty sitoo 

luvan saajaa. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetysti ja päätöksessä 

määrättyjen lupamääräysten mukaisesti. Lisäksi hallin rakentamisessa ja ra-

kenteissa tulee ottaa huomioon määräysten mukaisten päästöraja-arvojen sa-

vuttaminen sekä muut ympäristövaikutusten rajoittamiseksi annetut määräyk-

set.  

 

Aluehallintovirastolla ei muuten ole ollut lisättävää siihen, mitä valituksenalai-

sen päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. 

 

Vantaan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen (ympäristö-

johtaja) on antanut valituksista vastineen. Vastineessa on muun ohella todettu, 

että toimintaa ei ole aloitettu. Aloittamislupaa ei ole tarpeen kumota. Vantaan 

kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan rakennuslupajaosto on 24.3.2020 

päivätyllä päätöksellään myöntänyt Remeo Oy:n hankkeelle rakennusluvan. 

 

Louhintahiekka Oy on hakenut meluilmoituksella lupaa stabiloida, paaluttaa ja 

louhia Remeo Oy:n toimeksiannosta kiinteistöllä, jolle Remeo Oy on hakenut 

myös ympäristölupaa ja rakennuslupaa. Vantaan ympäristöpäällikkö on tehnyt 

13.3.2020 ilmoituksesta päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä 

toiminnasta. Ympäristötarkastajan 31.3.2020 saaman tiedon mukaan Remeo 

Oy:n kiinteistöllä ei ole vielä aloitettu maanrakennustöitä. Kiinteistöllä on kai-

vettu sulfidisaven tutkimuksia varten koekuoppia ympäristölupamääräysten 

mukaisesti 16.3.2020 yhden työpäivän ajan. Tontilla on 30.3.2020 aloitettu 

museoviraston hyväksymän suunnitelman mukaiset arkeologiset kaivaukset 

ympäristölupaehtojen mukaisesti. Kaivaukset päättyvät 31.3.2020. 

 

Vastineen mukaan lupamääräystä 9 ei tule muuttaa tai kumota, vaan sitä kos-

keva vaatimus tulee hylätä. Määräyksessä on annettu riittävät määräykset hule-

vesien käsittelyyn ja johtamiseen. Hulevesiä ei tule johtaa jätevesiviemäriin, 

sillä laajoilta, pinnoitetuilta piha-alueilta johdettavien laimeiden ja kylmien 
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hulevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle kuormittaa puhdistamon nor-

maalia toimintaa. Hulevedet ja jätevedet on tarpeen viemäröidä erikseen. 

 

Helsingin kaupungin kaavoitusviranomainen (maankäyttöjohtaja) on antanut 

vastineen valituksista. Vastineen mukaan kaavoitusviranomaisen lausunto ym-

päristölupahakemuksesta on otettu riittävällä tavalla huomioon ympäristölupa-

päätöksen lupamääräyksissä.  

 

Helsingin hallinto-oikeuden Östersundomin yleiskaavan kumoavan päätöksen 

perusteina eivät olleet Remeo Oy:n laitosalueen ja Porvoonväylän välinen 

alue, siihen osoitettu uusi katuyhteys eikä elinkeinotoiminta-alue Norrberge-

tissä, jonne mahdollinen uusi katuyhteys johtaisi. Östersundomin yleiskaavan 

käsittely on edelleen kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Voimassa ole-

vassa Östersundomin maakuntakaavassa kyseinen alue on varattu elinkeinotoi-

minnalle. Maakuntakaavaa koskeva valitus on niin ikään vireillä korkeim-

massa hallinto-oikeudessa. Alueen tuleva maankäyttö on siten osin vielä rat-

kaisematta, joten laitoksen toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten sää-

tely laitosalueen ulkopuolelle on edelleen tarpeen. 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastineen vali-

tuksista. Vastineen mukaan valituksissa esitettyjen seikkojen ja luvan noudatta-

misen vuoksi toiminta-aikoja koskevaa lupamääräystä on tarpeen selventää ja 

yksinkertaistaa. Yöaikaista toimintaa laitoksen ulkotiloissa tulee rajoittaa toi-

minnan häiritsevyyden välttämiseksi.  

 

Lupamääräyksessä jää epäselväksi, rinnastuuko laitoksen esilajittelukatoksessa 

tehtävä toiminta (jätteen vastaanotto, esilajittelu, -murskaus ja -seulonta) vuo-

rokauden ympäri sallitun toiminnan piiriin vai päiväaikana tehtävän toiminnan 

piiriin. Esilajittelukatos ei vaikuta selkeästi hallilta eikä piha-alueelta. Esilajit-

telukatoksessa jäte otettaisiin vastaan ja lajiteltaisiin kaivinkoneella. Katok-

sessa sijaitsisi myös ainakin rumpuseula. Toiminnanharjoittajalta saadun tie-

don mukaan esilajittelukatos on kevyt katettu rakennelma, jossa on pölyn suo-

jaamiseen tarkoitetut helmat. Ilmeisesti varsinaisessa lajitteluhallissa ei olisi 

mielekästä toimia yöaikana, jos lajitteluprosessiin ei voida syöttää jätettä esila-

jittelukatoksesta käsin. Lupahakemuksen liitteenä olleessa meluselvityksessä 

ei ole esitetty esilajittelukatoksessa tapahtuvalle toiminnalle yhtään meluläh-

dettä. 

 

Lisäksi jää epäselväksi sallitaanko yöaikaisten hakekuljetusten yhteydessä 

myös hakkeen kuormaus ja lastaus piha-alueella. Ympäristöluvan mukaan puu-

hake valmistetaan ja varastoidaan laitoksen piha-alueella. Ilmeisesti puuhak-

keen kuljetus ei olisi mahdollista ilman, että hake myös kuormataan ja lasta-

taan kuljetuskaluston kyytiin silloin, kun kuljetus tapahtuu.  

 

Lupamääräyksen kappaleet kaksi ja kolme näyttäisivät olevan ristiriidassa kes-

kenään. Lupamääräystä tulisi tarkentaa sen osalta, voidaanko jätteitä vastaan-

ottaa ja kuormata piha-alueella klo 6–7. 

 

Ojangon virkistysalue tulee luokitella virkistysalueeksi taajaman välittömässä 

läheisyydessä, jolloin noudatettavaksi tulisivat melun ohjearvot 55 dB LAeq  

klo 7−22 ja 50 dB LAeq klo 22−7. Ojangon virkistysalue rajoittuu taajama-alu-

eiksi luettaviin alueisiin (Hakunila, Vaarala, Länsisalmi) sekä osin hajanaisem-

man asutuksen alueeseen Sotungintien ympäristössä. Virkistysalue on myös 
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todennäköisesti suunniteltu juuri edellä mainituissa kaupunginosissa asuvien 

asukkaiden käyttöön. Lisäksi alue rajautuu lännessä ja etelässä merkittäviin 

liikenneväyliin, joiden aiheuttama melu ylittää osalla virkistysaluetta ja sen 

virkistysreiteillä kaikki ohjearvot. Tästä syystä Ojangon virkistysalue on joko 

taajamassa oleva tai vähintään taajaman välittömässä läheisyydessä oleva vir-

kistysalue. 

 

Koska toiminnan läheisyydessä on asuinrakennuksia ja virkistysalue, on toi-

minnassa noudatettava kattavasti BAT- ja BEP-periaatteita melun leviämisen 

estämiseksi. Melun häiriötä ja leviämistä vähentävien toimien osoittamiseksi ja 

arvioimiseksi voisi olla hyödyllistä laatia melunhallintasuunnitelma, joka uusi-

taan tarvittaessa toiminnan muuttuessa ja kehittyessä ja jonka riittävyyttä ja 

ajantasaisuutta valvontaviranomainen voi arvioida ja edellyttää tarvittaessa 

päivittämään. 

 

Vantaan kaupungille, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle on varattu tilaisuus vastineen antami-

seen. Vastineita ei ole annettu.  

 

Remeo Oy on antanut vastineen valitusten, lausunnon ja vastineiden johdosta. 

Yhtiö on esittänyt valitusten ja niihin sisältyvien oikeudenkäyntikuluvaatimus-

ten hylkäämistä. 

 

Vastineessa on muun ohella todettu, että 

valituksessa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, jota ei olisi arvi-

oitu ja huomioitu lupapäätöstä annettaessa. Valitus perustuu lisäksi virheelli-

siin tietoihin.  

 

Toimintaa koskeva ympäristölupa on linjassa alueen kaavaratkaisun kanssa ja 

alueen soveltuvuus jätehuoltotoimintaan on varmistettu jo kaavoituksen yhtey-

dessä. Laitoksen piha-alueen hulevedet käsitellään ennen Westerkullanojaan 

purkamista ohjaamalla ne hallitusti hulevesijärjestelmään, joka on laskeuttava, 

hidastava ja suljettava ja johon kuuluvat maanalaiset viivytyskanaalit, hiekan- 

ja öljynerottimet sekä virtauksensäätö- ja sulkukaivot. Hulevesien mukana kul-

keutuva kiintoaines laskeutuu suurimmaksi osaksi hiekanerotuskaivojen ja ta-

sausaltaan pohjalle ja vettä kevyempi aines kerääntyy tasausaltaassa olevan 

veden pinnalle, josta ainekset poistetaan tarvittaessa. Laitosalueen hulevesien 

katsotaan olevan laadultaan tie- ja liikennöintialueiden hulevesiä vastaavia 

eikä niissä ole merkittävissä määrin epäpuhtauksia. Lupamääräyksessä 9 on 

asetettu Westerkullanojaan johdettaville laitoksen piha-alueen hulevesille BAT-

päätelmien mukaiset päästörajat, jotka on määritetty ottaen huomioon ympäris-

tön olosuhteet. Näin käsiteltyjen ja päästörajat täyttävien hulevesien laskemi-

sella Westerkullanojaan ei ole arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia valuma-

alueen alapuoliseen vesistöön tai Natura-alueisiin eikä se vaaranna Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 

sisältyvää tavoitetta Porvarinlahden ekologisesti hyvän tilan saavuttamisesta 

tai uhkaa Porvarinlahden suojeluperusteita. Lisäksi mahdolliset jäljellä olevat 

epäpuhtaudet laskeutuvat ja imeytyvät kulkiessaan pitkässä ja mutkittelevassa 

Westerkullanojassa ja sekoittuvat ennen purkautumistaan Porvarinlahteen.  

 

Hakemukseen liitetyn perustilaselvityksen mukaan kevyt polttoöljy on ainoa 

laitosalueella käytettävä merkityksellinen vaarallinen aine ja sitä säilytetään 

laitosalueella vähäisissä määrin. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 700 metrin 
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päässä eikä laitosalueelta virtaa pohjavettä pohjavesialueelle. Lisäksi laitosalu-

een päällystämisellä ja hulevesien käsittelyllä ja hallitulla ohjaamisella pois 

alueelta estetään laitosalueella muodostuvien hulevesien imeytyminen maape-

rään ja pohjaveteen. Lupamääräykset sisältävät siten tarvittavat määräykset 

toiminta-alueen pinnoittamisesta, polttonesteiden ja kemikaalien varastoin-

nista, onnettomuus- ja poikkeustilanteista sekä muusta maaperän ja pohjave-

den pilaantumisvaaran ehkäisemisestä. 

 

Väite Westerkullanojan tulvariskistä ei ole totuudenmukainen. Toiminta ei si-

joitu luokitellulle tulvavaara-alueelle. Toiminnasta ei synny merkittävässä 

määrin hulevesiäkään. Virtaamat ojassa eivät merkittävästi kasva luonnontilai-

sesta. 

 

 ym. valituksessa ei ole esitetty hankkeen meluvaikutuksiin liittyen 

sellaisia uusia seikkoja, joita ei olisi arvioitu ja otettu huomioon lupaharkin-

nassa. Valitus perustuu lisäksi virheellisiin tietoihin. Hankkeen toteuttamisesta 

ei aiheudu riskiä muinaismuistolailla suojellulle kohteelle. 

 

Laitoksen meluvaikutukset ja alueen nykyinen melutilanne on selvitetty luvan 

hakemisen yhteydessä. Melumallinuksen perusteella Remeo Oy:n toiminnan 

aiheuttama melutason lisäys alueen ympäristössä on vain 0−2 desibeliä. Toi-

minnan aiheuttama 45 dB päiväajan meluvyöhyke ulottuu noin 200 metrin 

etäisyydelle alueen pohjoispuolella. Melutasot ovat etelässä, pohjoisessa ja 

koillisessa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen piha-alueilla päivä- ja yöaikaan 

alle 40 dB. Melumallinnusten perusteella toimintojen aiheuttamat melutasot 

eivät ylitä asuinrakennusten tai Länsisalmen koulun piha-alueilla päiväaikaista 

ohjearvoa 55 dB eivätkä yöaikaista ohjearvoa 50 dB. Ojangon ulkoilualueella 

melutasot vaihtelevat päivä- ja yöaikaan välillä alle 40 dB−46 dB, mutta alu-

een runsaasta puustosta johtuen tosiasialliset melutasot ovat todennäköisesti 

tätä alhaisemmat. Meluvaikutukset eivät ulotu luonnonsuojelualueille eivätkä 

muille virkistys- tai urheilualueille. Väite, että toiminnasta aiheutuisi kohtuu-

tonta rasitusta, on siten virheellinen. 

 

Myös väitteet Ojangon ulkoilualueella sovellettavista melutason ohjearvoista 

ovat virheellisiä. Ojangon ulkoilualue sijoittuu lainvoimaisessa asemakaavassa 

osoitetun yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kort-

telialueen välittömään läheisyyteen ja rajautuu lännessä ja etelässä merkittä-

viin liikenneväyliin, joiden aiheuttama melu ylittää osassa ulkoilualuetta 

kaikki ohjearvot. Näin ollen Ojangon ulkoilualue katsotaan taajamien välittö-

mässä läheisyydessä sijaitsevaksi virkistysalueeksi, jolla melutaso ei valtio-

neuvoston päätöksen (993/1992) mukaan saa ylittää päiväohjearvoa 55 dB eikä 

yöohjearvoa 50 dB.  

 

Myös Rudus Oy:n viimeisimmässä 2.7.2018 myönnetyssä ympäristöluvassa 

Ojangon ulkoilualue on katsottu taajamien välittömässä läheisyydessä olevaksi 

virkistysalueeksi.  

 

Koska toiminnasta ei aiheudu ulkomelutasojen ohjearvojen ylityksiä, on toden-

näköisyys sisätilojen ohjearvojen ylityksille hyvin pieni.  

 

Toiminta-alueen korkeustaso määräytyy alueella voimassa olevan asemakaa-

van ja suunnitellun tieliittymän korkeusaseman perusteella. Remeo Oy:n piha-

alue sijaitsee todellisuudessa noin 4 metriä alempana kuin Vantaan Energian 
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toiminta-alue.  

 

Alueen pohjois- ja itäreunalle tehdään maanrakennustöiden yhteydessä louhit-

tavasta maa-aineksesta noin 5−8 metriä korkea luontainen melunhallintara-

kenne, joka edelleen estää melun leviämistä lähimpien häiriintyvien kohteiden 

alueille.  

 

Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 320−400 metrin etäisyydellä laitosalu-

eesta eivätkä noin 250 metrin päässä. 

 

Meluselvitysraportissa on huomioitu kuljetuksista aiheutuva melu. Vantaan 

Energia Oy:n, Rudus Oy:n ja uuden linja-autovarikon toimintojen liikenteelli-

set, vesistölliset ja meluun liittyvät yhteisvaikutukset Remeo Oy:n toiminnan 

kanssa on otettu huomioon YVA-menettelyssä, meluselvityksessä ja ympäris-

tölupaharkinnassa. Yhteisvaikutuksia koskeville tarkkailumääräyksille ei ole 

tarvetta, koska lupamääräyksen 28 mukaisesti toiminnan meluvaikutuksia seu-

rataan säännönmukaisesti työtapatarkkailuna. Lisäksi lupamääräyksessä 32 on 

varauduttu toiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan toiminnan aikana.  

 

Hallirakennuksen rakenteesta ja teknisistä ominaisuuksista ei ole tarpeen antaa 

lisämääräyksiä, koska hallirakennus on joka tapauksessa rakennettava siten, 

että melun ja muiden haittavaikutusten rajoittamista koskevat määräykset to-

teutuvat. Hallirakennuksen rakenteesta ja teknisistä ominaisuuksista on tar-

peellisilta osin määrätty alueen lainvoimaisessa asemakaavassa ja lainvoimai-

sessa rakennusluvassa. 

 

Toiminnan vaikutukset Natura 2000 -alueisiin on arvioitu YVA-menettelyn ja 

ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Mustavuorenlehdon ja Östersundomin 

Natura 2000 -alueet sijaitsevat lähimmillään 1,8 kilometrin etäisyydellä hanke-

alueesta etelä- ja kaakkoispuolella. Sipoonkorven Natura 2000 -alue sijaitsee 

3,7 kilometrin päässä hankealueesta koillisessa. Hankealueen ja Natura 2000  

-alueiden välillä ei ole vaikutusreittejä pitkän välimatkan takia. Toiminnalla ei 

ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia alueiden suojeluperusteisiin. Toiminnalla 

ei ole vaikutusta Sipoonkorven kansallispuistoon.  

 

Toiminnalla ei ole vaikutusta lahokaviosammaleen esiintymiin. 

 

Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon laitosalueen itäpuolelle sijoit-

tuva ekologinen yhteys sekä Porvoonväylän alikulun toimiminen eteläisen ja 

pohjoisen alueen (sekä laajemmin Sipoonkorven ja Mustavuoren) välisenä 

reittinä. Toiminta-alueen aitaaminen ja rakenteet on suunniteltu siten, että Por-

voonväylän ja laitosalueen väliin jätetään 30 metrin varaus ekologisen yhtey-

den säilymiselle ja mahdolliselle uudelle tielinjaukselle. Yhtiö on lisäksi vii-

tannut lupamääräykseen 17. 

 

Toiminnan vaikutukset on arvioitu riittävästi ja tarvittavat lupamääräykset  

annettu. 

 

Remeo Oy:n ympäristövaikutukset ovat merkityksettömän pienet verrattuna 

Heikkisen ym. valituksessa mainittuun korkeimman hallinto-oikeuden  

Finnpulp-ratkaisun kohteena olleeseen biotuote- ja sellutehtaaseen. 

 

Remeo Oy:lle myönnettyyn ympäristölupaan on ympäristönsuojelulain 54 §:n 
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mukaisesti otettu määräykset toiminnan aiheuttaman ympäristön pilaantumis-

vaaran selvittämiseksi siltä osin kuin selvitystä ei ole voitu toimittaa lupahar-

kintaa varten. Hulevesien johtamista Westerkullanojaan koskevan lupamää-

räyksen 29 mukaan laitoksen päästöinventaariota suoraan vesistöön johdetta-

vien päästöjen osalta täydennetään kahden ensimmäisen toimintavuoden ai-

kana tehdyn tarkkailun tulosten perusteella ja lupaviranomainen voi tarvitta-

essa inventaarion perusteella täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa.  

 

Yhtiön jätteenkäsittelylaitoksella vastaanotetaan ja käsitellään pääasiassa ra-

kentamisen, kaupan ja teollisuuden toiminnasta peräisin olevia jätteitä. Hake-

muksessa on tiedot laitoksella vastaanotettavista ja käsiteltävistä jätteistä ja 

niiden käsittely- ja varastointikapasiteetista. Laitokselle ei ole haettu lupaa 

vastaanottaa ja käsitellä vaarallisia jätteitä, mutta lajitteluvirheen mahdollisuu-

den takia laitokselle on myönnetty lupa varastoida pieniä määriä vastaanotetun 

jätteen seasta eroteltuja vaarallisia jätteitä. Nämä erotellut jakeet varastoidaan 

asianmukaisesti laitoksella ja pyritään toimittamaan välittömästi sellaisille vas-

taanottajille, joilla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätejakeita.  

 

 ym. valituksessa esittämät väitteet asbestipitoisten rakennusmateri-

aalien murskauksesta ja vaarallisen asbestimurskausjätteen jalostamisesta kier-

rätyspolttoaineeksi laitoksella ovat virheellisiä. Laitoksella ei käsitellä tai vas-

taanoteta asbestia sisältävää rakennusjätettä. Laitoksen toimintaan ei kuulu ra-

kennusjätteen tai betonin rikotusta ja murskausta eikä vaarallisen autonmurs-

kausjätteen käsittelyä tai jalostamista. Ajoneuvojen purkamisessa syntyvät jät-

teet ovat EWC koodien mukaisesti muovia ja renkaita.  

 

Yhtiöön kohdistuneet oikeudenkäyntikuluvaatimukset ovat perusteettomia. 

 

Uudenmaan ELY-keskuksen vastineen osalta yhtiö on todennut muun ohella, 

että lupamääräykseen 1 ei sisälly tulkinnanvaraisuutta tai ristiriitaisuutta, vaan 

lupamääräyksessä on tehty hakemukseen perustuva jaottelu toimintojen sijoit-

tumisesta hallirakennukseen ja piha-alueelle. Jaottelun perusteella rakennus- ja 

energiajätteen käsittely hallirakennuksessa ja sen pohjoispuolella sijaitsevassa 

katoksessa on sallittu ympäristöluvassa ympärivuorokautisesti. Myös hakkeen 

kuljetus on sallittua vuorokauden ympäri. Sen sijaan toiminta laitoksen piha-

alueella on normaaliolosuhteissa sallittua ainoastaan ympäristölupaehdossa 

mainittuina kellonaikoina päiväsaikaan. Poikkeuksellisista yöaikaisista jätekul-

jetuksista ilmoitetaan viranomaisille etukäteen.  

 

Lupamääräyksen 1 mukainen rakennus- ja energianjätteen käsittely hallissa 

ympäri vuorokauden edellyttää, että laitoksen käsittelylinjoja syötetään materi-

aalin vastaanottoalueena toimivan katoksen kautta. Katos on etelänpuoleiselta 

sivultaan kiinni hallissa ja sen muut sivut ovat avonaiset. Katoksen runko- ja 

kattorakenne ovat samanlaiset kuin hallissa. Vastaanottokatoksessa sijaitsee 

rakennus- ja purkujätteen esilajitteluseula sekä kaupan ja teollisuuden kuiva-

jätteen esimurskaus. Jätteen syöttäminen linjastoon tehdään sähkökäyttöisillä, 

käytännössä äänettömillä, koneilla. Katoksessa sijaitsevassa esilajitteluseulassa 

on koteloitu rakenne, joka estää melun ja pölyn leviämistä. Lisäksi katoksessa 

sijaitsevassa esimurskaimessa murskataan kevyttä kuivajätettä, jonka käsittely 

ei materiaalin ominaisuuksien vuoksi aiheuta erityistä meluhaittaa.  

 

Hallissa ja siihen kuuluvassa katoksessa tapahtuvan toiminnan salliminen ym-

pärivuorokautisesti on tehtyjen meluselvitysten nojalla perusteltua. 
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Melunhallintasuunnitelma ja melunhallintaa koskevat toimintaohjeet laaditaan 

osana laitoksen normaalia toimintaa.  

 

Ympäristölupapäätös on kaikilta osin lainmukainen. 

 

 ovat anta-

neet vastaselityksen, jossa he ovat uudistaneet vaatimuksensa ja vaatineet, että 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Remeo Oy tulee yhteisvastuullisesti vel-

voittaa hallinlainkäyttölain 74 §:n perusteella korvaamaan muutoksenhakijoille 

myös vastaselityksestä aiheutuneet oikeudenkulut täysimääräisesti laillisine 

korkoineen. Kuluvaatimus on yhteensä 4.840 euroa. 

 

Vastaselityksessä on muun ohella todettu, että lausunnossa ja vastineissa ei ole 

esitetty mitään sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa valituksessa 

esitettyjä vaatimuksia tai niiden perusteita ja perusteluja. 

 

 asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen, jossa on 

muun ohella uudistettu asiassa aiemmin lausuttu. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1.  ja hänen asiakumppaniensa valituksesta hallinto-oikeus 

muuttaa lupamääräystä 32 lisäämällä siihen toiminnan yöaikaista melua koske-

van selvitysvelvollisuuden. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valitukset. 

 

Muutoksen (lisäykset kursiivilla) jälkeen lupamääräys 32 kuuluu seuraavasti: 

 

”32. Mikäli toiminnasta tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa aiheutuu me-

luhaittaa lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa, tulee toiminnasta (kaikki 

luvan mukaiset toiminnot) aiheutuva melutaso selvittää ja ryhtyä tarvittaessa 

parantamaan meluntorjuntaa. Meluselvitykseen on päivitettävä laskentamalli ja 

tarvittaessa melua on mitattava lähimmissä melun leviämisen kannalta häiriin-

tyvissä kohteissa. Mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 

1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti. 

 

Laskentatuloksiin LAeq on tehtävä tarvittavat impulssimaisuuskorjaukset  

(+5 dB) ennen niiden vertaamista sallittuun raja-arvoon. 

 

Meluselvitys on toimitettava ennen mahdollisiin meluntorjunnan muutostoi-

menpiteisiin ryhtymistä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Selvitykseen on liitettävä asiantuntija-arvio 

meluraja-arvojen luvanmukaisuudesta, tarkastelualueen muiden toimintojen 

vaikutuksesta keskiäänitasoon sekä tarvittaessa esitys melun mittaamiseksi. 

 

Mikäli toiminnassa tai alueen ympäristössä tapahtuu olennaisia muutoksia, tu-

lee melua mallintaa uudestaan.  

 

Toiminnasta yöaikana (klo 22–7) sekä viikonloppuisin aiheutuva melutaso 

enimmäismelutasoineen (LAFmax) toimintakiinteistöllä ja lähimmissä melun le-

viämisen kannalta häiriintyvissä kohteissa on joka tapauksessa selvitettävä 

mittaamalla 31.3.2022 mennessä. Toiminnan on mittausten aikana oltava ta-

vanomaista. Mittaustulosten perusteella on laadittava selvitys, joka sisältää 
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päivitetyn toiminnasta laaditun melun leviämismallin sekä tarvittaessa esityk-

sen meluntorjuntatoimenpiteiden tehostamiseksi. Selvityksessä on yksilöitävä 

toiminnassa öisin ja viikonloppuisin melua aiheuttavat toiminnot. Selvitys on 

toimitettava lupaviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa mittausten suorit-

tamisesta. Lupaviranomainen voi selvityksen perusteella täsmentää tai täyden-

tää lupamääräyksiä.” 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää  ja tämän asiakumppaneiden vaati-

muksen aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 

 

3. Hallinto-oikeus hylkää 

vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

 

Perustelut 

 

1. Pääasia 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 

päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumista 

aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toimin-

nasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan eh-

käistä. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioita-

essa on otettava huomioon toiminnan 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutus-

ten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) 

vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäris-

tön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutusalu-

een nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus; 5) muut 

mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan muun ohella luvanvaraista toimintaa ei 

saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maa-

kuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan 

sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.  

 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1) kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan 

laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantu-

misen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnetto-

muuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja 
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huolellisuusperiaate). 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupahakemuk-

seen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen 

vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen 

säännösten vaatimukset. Pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa 

on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1−5 kohtien mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16−18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan muun ohella ympäristölu-

vassa on 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä 

arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämi-

sestä annetun lain (1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai me-

renhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien meriympä-

ristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Luvassa on toiminnan sijoituspai-

kan soveltuvuutta 11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä onnetto-

muuksien ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä annettaessa otettava huo-

mioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta koskevassa tulvaris-

kien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hallintasuun-

nitelmassa esitetään. Luvassa on lisäksi otettava huomioon tarvittavassa mää-

rin ympäristönsuojelulain 204 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja ohjelmat.  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen eh-

käisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 

pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 

haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomi-

oon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilme-

nee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-

määräysten tulee perusta parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Li-

säksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön 
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tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seu-

rausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisäl-

töä arvioitaessa on otettava huomioon muun ohella jätteiden määrän ja haitalli-

suuden vähentäminen sekä päästöjen laatu, määrä ja vaikutus. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupa-

harkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä tai toiminnan vaikutuksista. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle lu-

vassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle on annettava riittävä 

aika. Luvan muuttamisesta saadun selvityksen perusteella säädetään 90 §:ssä. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-

tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-

raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. Päästöille on 

ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa.  

 

Jätelain 12 §:n 2 momentin mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen 

alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle 

merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympä-

ristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot 

muille jätehuollon toimijoille. 

 

Jätelain 13 §:n 1 momentin mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitse-

mattomasti. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa 

tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden 

heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun 

loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen 

tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoi-

dossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka 

viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai paikan on lisäksi sovel-

luttava ympäristöön ja maisemaan. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään pa-

rasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta 

käytäntöä. 
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Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) 2 §:n 1 momentin mukaan asetusta sovelletaan vesi-

laissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, noroon, ojaan ja pohjaveteen sekä 

Suomen aluevesiin ja talousvyöhykkeeseen. Noroon ja ojaan ei kuitenkaan so-

velleta 6 §:ssä tarkoitettua ympäristölaatunormia koskevia säännöksiä. 

 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n  

1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taaja-

missa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia pal-

velevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-pai-

notetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7−22) 55 dB eikä yöoh-

jearvoa (klo 22−7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 

45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. 

 

Päätöksen 2 §:n 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, 

leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuo-

jelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä 

yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan 

kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovel-

leta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 

luonnon havainnointiin yöllä.  

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Remeo Oy on hakenut ympäristölupaa jätteenkäsittelylaitokselle Vantaan 

kaakkoisosaan Långmossebergenin jätevoimalaitoksen itäpuolelle. 4,7 hehtaa-

rin alueelle rakennetaan asfaltoitu kenttäalue ja noin 9 000 m2:n halli, jonne 

sijoitetaan mekaaninen käsittelylaitos. Laitoksessa käsitellään vuodessa enin-

tään 294 000 tonnia seuraavia materiaaleja: rakentamisessa syntyvät jätteet 

120 000 tonnia, energiajae ja materiaalikierrätykseen kelpaava jae 60 000 ton-

nia, puu 60 000 tonnia, kaupan ja teollisuuden sekalaiset jätteet 50 000 tonnia, 

metalli 2 000 tonnia ja lasi 2 000 tonnia. Laitoksessa kerralla varastoitavien 

jätteiden enimmäismäärä on 6 100 tonnia.  

 

Laitoksella pyritään mahdollisimman suureen kierrätysmateriaalien talteenot-

toon. Lajittelusta jäljelle jäävä materiaali toimitetaan edelleen poltettavaksi. 

Materiaalit vastaanotetaan vaaka-asemalla, josta kuormat ohjataan ominai-

suuksiensa mukaan käsittelyhalliin tai välivarastointikentälle. Puu vastaanote-

taan, varastoidaan ja murskataan hakkeeksi asfaltoidulla alueella ulkona. 

 

Jätteiden käsittelyhalli on suljettu tai suljettavissa oleva hallirakennus, jossa on 

nosto-ovilla varustetut oviaukot etelään, länteen ja itään sekä umpinainen poh-

joissivu. Ympäristömeluselvityksen mallinnuksissa on käytetty avonaisia ovi-

aukkoja, joten melun leviämisvaikutukset voivat olla mallinnuksessa esitettyä 

vähäisempiä. 

 

Materiaalin vastaanottoalue on katos, joka on etelänpuoleiselta sivultaan kiinni 

hallissa, ja jonka muut sivut ovat avonaiset. Vastaanottokatoksessa sijaitsevat 

rakennus- ja purkujätteen esilajitteluseula sekä kaupan ja teollisuuden kuiva-

jätteen esimurskaus. Käsittely yöaikaan tapahtuu pääosin hallirakennuksessa, 

joka ehkäisee meluhaittaa ja suojaa säältä. Katoksessa tehtävä yöaikainen esi-

lajittelu ja esimurskaus on tarkoitettu poikkeustilanteita, kuten yöaikaan ajoit-

tuvia kuormia, mahdollisia käyttökatkoksia tai laiteongelmia varten. 
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Mekaanisella prosessilla tuotetaan mahdollisimman puhtaita erillisjakeita hyö-

tykäytettäväksi kierrätysmateriaaleina. Jätekuormista pois lajitellut vaaralliset 

jätteet, kuten sähkö- ja elektroniikkaromu, akut, maalit ja spraypullot, varastoi-

daan erillisessä kontissa, jossa on valuma-allas. Kestopuu ja bitumikate varas-

toidaan siiloissa tai lavoilla. 

 

Suurimmillaan laitokselle liikennöi 255 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Kuljetuksia on päivittäin pääsääntöisesti klo 6–22. Yöaikaan ajoittuva kuor-

maus- ja kuljetustoiminta on tarkoitettu mahdollistamaan hakekuljetukset ym-

pärivuorokautisesti sekä tarvittaessa muiden jakeiden vastaanoton ja kuljetuk-

set. 

 

Hankealue on ollut viljelykäytössä ollutta peltoa. Hankealue sijaitsee ympäris-

töään hieman alemmalla tasolla +20 m mpy. 

 

Alue on 8.11.2006 vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty ener-

giahuollon alueeksi/jätteenkäsittelyalueeksi (EN/EJ). Kaavamääräyksissä on 

maininta, että aluetta voidaan käyttää uusiomateriaalien hyödyntämiseen liitty-

vässä yritys- ja teollisuustoiminnassa. Uudenmaan maakuntavaltuusto on hy-

väksynyt 12.6.2018 osana Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa Östersun-

domin alueen vaihemaakuntakaavan. Kaava on tullut lainvoimaiseksi korkeim-

man hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä 10.5.2021 taltionumero 332. 

Yleiskaavassa alue sijoittuu yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET). Asema-

kaavassa alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-

ten korttelialuetta (ET).  

 

Hankealueen pohjoispuolella Ojangolla yli 400 metrin etäisyydellä on kasvis-

tollisesti ja eläimistöltään arvokkaita alueita, kuten Ojangon ulkoilumetsä. 

Ojangon ulkoilualue on suorassa yhteydessä Sotunginlaakson kulttuurimaise-

maan ja sitä kautta Sipoonkorven luonnonsuojelualueiden keskittymään. 

 

Uhanalaista EU-direktiivilajia lahokaviosammalta esiintyy Ojangon virkistys-

alueella, mutta ei hankealueella eikä välittömästi hankealueen vieressä. Luvan 

hakija on arvioinut, ettei toiminnasta aiheudu suoria heikentäviä vaikutuksia 

hankealueen luoteis- ja pohjoispuolella oleviin lahokaviosammaleen esiinty-

miin. 

 

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alue, jonka suojelupe-

rusteina ovat sekä luontotyypit (SCI) että linnustolliset arvot (SPA), sijaitsee 

noin 1,8 kilometriä hankealueelta kaakkoon Helsingin ja Vantaan raja-alueilla. 

Sipoonkorven Natura- alue, jonka suojeluperusteena on luontotyypit, sijaitsee 

noin 3,5 kilometriä hankealueelta koilliseen. Sipoonkorpi on kahdesta yli 500 

hehtaarin osa-alueesta muodostuva metsäinen, soinen ja kallioinen luontoko-

konaisuus Sipoon ja Vantaan rajamailla. Sipoonkorven kansallispuisto sijaitsee 

noin 0,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen. 

 

Hankealueen kohdalla Porvoonväylän alittava tie toimii ekologisena yhteytenä 

eläinten liikkumiselle metsäalueelta toiselle. Hankkeen toteuttaminen tulee 

häiritsemään eläinten liikkumista tien kautta. Porvoonväylän viereen esitetty 

rinnakkaistie käytännössä estäisi eläinten liikkumisen tien ali. Norrbergetin 

asemakaavasuunnitelmassa esitetään Porvoonväylän yli vihersiltaa ekologisen 

yhteyden toteuttamiseksi. 
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Lähimmät asuintalot sijaitsevat hankealueesta katsottuna noin 300−400 metrin 

etäisyydellä etelässä ja pohjoisessa. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 500 

metrin etäisyydellä koillisessa. 

 

Pohjavesiselvityksen mukaan hankealueen maa- ja kallioperä ovat heikosti 

vettä johtavia. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hankealueelta 

500 metrin etäisyydellä sijaitsee noin 20 talousvesikäytössä olevaa yksityiskai-

voa. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat 300 metrin päässä hankealueen reu-

noista pohjoiseen ja etelään. 

 

Hankealue kuuluu Suomenlahden rannikkoalueen päävesistöön ja seuraavan 

jakoalueen välialueelle sekä edelleen Westerkullanojan pienvaluma-alueelle, 

joka on osa Porvarinlahden valuma-aluetta. Porvarinlahti on ekologisesti vält-

tävässä ja kemiallisesti hyvässä tilassa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoito-

alueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaan hyvä ekologinen tila tu-

lee saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Westerkullanojan valuma-alue on noin 

681 hehtaaria. Oja on noin 7 800 metriä pitkä. Muutoksenhakijoiden mukaan 

ojan vettä käytetään viljelysten kasteluvetenä. 

 

Laitosalue asfaltoidaan kokonaisuudessaan. Alueella muodostuvien hulevesien 

keräily toteutetaan kallistuksilla siten, että hulevedet ohjataan hiekanerotuskai-

vojen ja tasausaltaan kautta alueen eteläpuoliseen ojaan, joka laskee edelleen 

Westerkullanojaan. Tasausaltaan tilavuus on hulevesien mitoituslaskelmaan 

perustuen noin 300 m3. Allas rakennetaan tiivisrakentein. Tasausaltaan jälkei-

seen poistoputkeen asennetaan sulkuventtiili. Hulevesien viivytysratkaisu 

suunnitellaan siten, että alapuoliseen ojaan ei synny merkittäviä virtaamamuu-

toksia.  

 

Laitosalueen eteläosassa huolto- ja tankkausalueella muodostuvat hulevedet 

johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. Työkoneiden 

tankkauspiste ja pesupaikka sijoitetaan huoltoalueelle. Laitosaluetta ympä-

röivien alueiden hulevedet ohjataan alueen reunoille rakennettavilla ojilla alu-

een eteläpuolelle. Laitoksen katolta tuleva vesi ohjataan suoraan reunaojiin.  

 

Toiminnan meluvaikutusten arvioimiseksi on tehty mallinnuksiin pohjautuva 

meluselvitys (Taratest Oy 29.3.2019). Laskentamallien perusteella suunnittelu-

alueen ympäristössä on alueita, joissa melutasojen ohjearvot ylittyvät nykyti-

lanteessa alueen vilkkaasti liikennöidyiltä teiltä kantautuvan liikennemelun 

takia. Laskennoissa on huomioitu myös lähimmät muut toiminnot, joilla on 

vaikutusta alueen taustamelutasoon. 

 

Selvityksen mukaan piha-alueella pääasialliset melua aiheuttavat toiminnot 

ovat puun murskaus, kippaukset sekä kuormaus- ja kuljetustoiminnot. Ulkona 

tehtävät kippaukset tapahtuvat tontin pohjoisreunalla oleviin looseihin, jotka 

on laskennoissa huomioitu noin 3 metriä korkeina. Alueen pohjois- ja itäreu-

nalle rakennetaan betoniseinästä ja kasatuista pintamaista koostuva meluvalli, 

jonka korkeus on noin 5 metriä. Puun murskaus sijoitetaan lähelle meluvallia. 

Myös hakekasoja käytetään meluesteinä. Selvityksen mukaan merkittävimmät 

melulähteet, kuten kippaukset kaivinkone, esimurskain ja seulat, on sijoitettu 

sisälle halliin. Ulkona ei tehdä erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimin-

taa klo 22–7 välisenä aikana. Hakemuksen mukaan kuljetuksia on arkisin pää-

sääntöisesti klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18. Yöaikaan ajoittuva kuormaus- ja 
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kuljetustoiminta on tarkoitettu mahdollistamaan hakekuljetukset ympärivuoro-

kautisesti sekä tarvittaessa muiden jakeiden vastaanotto ja kuljetukset. Lupa-

määräyksen 1 mukaan jätekuljetukset, kippaukset ja kuormaukset piha-alueella 

ovat sallittuja normaaliolosuhteissa ma-su klo 6–22. Haketta voidaan kuljettaa 

ympäri vuorokauden. Toisaalta saman määräyksen mukaan yöaikaan (klo 22–

7) jätteitä voidaan vastaanottaa ja lastata ainoastaan hallissa.  

 

Suunniteltu meluntorjunta huomioituna toiminnan aiheuttama 45 dB:n päivä-

meluvyöhyke ulottuu meluselvityksen mukaan noin 200 metrin etäisyydelle 

alueen pohjoispuolella. Lisäksi Ojangon ulkoilualueelle muodostuu pieniä yli 

45 dB:n päivämelutason ylittäviä vyöhykkeitä. Laskennalliset taustamelutasot 

ympäristössä ovat pääosin toiminnan aiheuttamia melutasoja suurempia, 

minkä vuoksi toiminnan aiheuttama muutos alueen ympäristössä on 0−2 desi-

beliä. 

 

Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU 2018/1147) koskien jätteenkä-

sittelyn BAT-päätelmiä on julkaistu 17.8.2018. Laitos on jätteenkäsittelyn di-

rektiivilaitos, jonka ympäristölupamääräysten on perustuttava jätteenkäsittelyn 

BAT-päätelmien mukaiseen parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.  

 

Hakemuksen kuvaus BAT-päätelmien soveltamisesta laitoksella on aluehallin-

toviraston päätöksen liitteenä. Kuvauksen mukaan laitoksella ei synny proses-

sijätevesiä. Tasausallas tasaa hulevesivirtaamaa ja erottaa vesistä kiintoainetta 

ja ravinteita. Huoltoalueen hulevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta jäte-

vesiviemäriin. Hulevedestä tutkitaan vähintään parametrit, joille BAT 20-pää-

telmässä on annettu päästötaso.  

 

Melun osalta kuvauksessa on kerrottu suunnitelmasta tehdä ympäristömelusel-

vitys mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 

kanssa.  

 

Oikeudellinen arviointi 

 

 ym. valituksessa on vaadittu lupapäätöksen ku-

moamista siltä osin kuin se koskee hulevesien käsittelyä ja johtamista sekä täy-

täntöönpanon keskeyttämistä.  ja hänen asiakumppaniensa 

valituksessa on vaadittu muun ohella päätöksen kumoamista toiminnasta ai-

heutuvan kohtuuttoman rasituksen ja lupamääräyksen 1 virheellisyyden sekä 

vesistö- ja pilaantumisvaikutusten takia. Toissijaisesti on vaadittu luvan muut-

tamista erityisesti hulevesien käsittelyn ja johtamisen, toiminta-aikojen ja me-

lua koskevien määräysten osalta. 

 

Valitusten johdosta seuraavassa käsitellään luvan myöntämisedellytyksiä ja 

lupamääräysten riittävyyttä valituksissa esiin nostettujen aiheiden ja perustei-

den mukaan. 

 

Kaavoitus ja toiminnan sijoituspaikka 

 

Toiminnan sijoittamisessa on otettu riittävästi huomioon pilaantumisvaara ja 

sen ehkäiseminen sekä toiminnan luonne, ajankohta ja vaikutukset. Laitosalu-

een läheisyydessä oleva ekologinen yhteys on otettu huomioon lupamääräyk-

sessä 17 ympäristönsuojelulain säännösten mukaisesti. Toiminta voidaan kat-
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soa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi. Toimintaa ei siten sijoiteta ase-

makaavan vastaisesti.  

 

Jätteiden alkuperää ja laatua koskevat vaatimukset 

 

Laitos käsittelee kierrätysmateriaaleja. Laitoksella ei vastaanoteta eikä käsi-

tellä vaarallisia jätteitä, mutta vastaanotettavien jätejakeiden seassa voi olla 

pieniä määriä vaarallisia jätteitä. Lupamääräyksen 2 mukaan laitoksella saa 

vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä ainoastaan päätöksen taulukon 1 mu-

kaisia tai ominaisuuksiltaan vastaavia jätteitä. Vastaanotettavien jäte-erien mu-

kana tulevaa vaarallista jätettä saa varastoida yhteensä enintään 50 tonnia kes-

topuuta ja 2 tonnia SER-jätettä. Lupamääräyksen 3 mukaan vaaralliset jätteet 

on toimitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on ympäristölupa 

kyseessä olevan jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Luvan saajalla on ol-

tava jatkuvasti ajantasainen kirjanpito varastossa olevista eri jätejakeista ja nii-

den määristä.  

 

Hakemuksessa ja valituksenalaisessa päätöksessä on kerrottu jätenimikkeet ja 

jätejakeet sillä tarkkuudella, että pystytään arvioimaan toiminnan vaikutuksia 

ja luvan myöntämisedellytyksiä ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla. 

Lisäksi toiminnanharjoittajaa sitovat jätelain säännökset jätteen haltijaa koske-

vasta siirtoasiakirjasta, mikä osaltaan turvaa sen, ettei alueelle toimiteta vaaral-

lisia jätteitä.  

 

Hulevesien käsittely ja johtaminen ja siihen liittyvät vaatimukset sekä vaiku-

tukset luonnonsuojelualueisiin 

 

Lupamääräyksessä 9 on määrätty Westerkullanojaan johdettaville hulevesille 

päästöraja-arvot. Lupamääräyksessä 10 on määrätty tukitoiminta-alueilla ja 

hallissa muodostuvat jätevedet johdettavaksi jätevesiviemäriin. 

 

Lupamääräyksen 27 mukaan alueen pintarakenteiden, vesien keräys- ja johta-

misjärjestelmien sekä laskuojien kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Lupa-

määräyksen 29 mukaan laitokselta Westerkullanojaan johdettavia kenttäaluei-

den hulevesiä on tarkkailtava öljynerottimien jälkeen ennen purkuojaan johta-

mista. Lisäksi laitoksen pintavesivaikutuksia on seurattava vähintään yhdestä 

Westerkullanojaan sijoitettavasta tarkkailupisteestä. Näytteet on analysoitava 

ja tuloksia verrattava vesipäästöille annettuihin BAT-AEL-päästörajoihin sekä 

vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) mukaisiin ympäristölaatunormeihin. Kahden ensimmäi-

sen toimintavuoden jälkeen luvan saajan on täydennettävä päästöinventaariota 

suoraan vesistöön johdettavien päästöjen osalta. Lupaviranomainen voi tarvit-

taessa inventaarion perusteella täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen mukaan laitoksen prosesseissa ei käy-

tetä vettä eikä toiminnassa synny prosessijätevesiksi katsottavia hulevesiä. Kä-

siteltävät jätejakeet ja toiminnassa käytettävät koneet ja laitteistot huomioon 

ottaen hulevesissä esiintyy lähinnä hiekkaa, muuta kiintoainetta, happea kulut-

tavaa ainesta, metalleja ja hiilivetyjä. Kun otetaan huomioon toiminnan luonne 

ja käsiteltävät jätejakeet, hulevesien laatu ei tule olemaan sellainen, että niistä 

aiheutuva päästö olisi selvitettävä tarkemmin ennen luvan myöntämistä. Hule-

vesien tarkkailua koskevat lupamääräykset mahdollistavat tarkempien lupa-

määräysten antamisen kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. 
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Hallinto-oikeus katsoo, että toiminta-alueen hulevesien kulkeutuminen on ha-

kemuksessa esitetty riittävällä tarkkuudella. Hulevesijärjestelmän mitoitus on 

arvioitu toiminnan luonne huomioon ottaen tyypillisesti ja riittävästi. Hake-

muksen mukainen hulevesien käsittely ja johtaminen eivät ennalta arvioiden 

aiheuta sellaista pinta- tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, joka olisi 

luvan myöntämisen esteenä. Hulevesien käsittelystä ja johtamisesta on annettu 

ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti riittävät lupamääräykset. Westerkul-

lanojaan johdettaville hulevesille on määrätty kyseessä olevan mekaanisen jät-

teenkäsittelylaitoksen toiminnan ja arvioitujen päästöjen kannalta sekä BAT-

päätelmät huomioon ottaen päästöraja-arvot riittäviksi katsottaville paramet-

reille. Lupamääräysten mukaan toimittaessa laitosalueen hulevesien johtami-

nen ei tule vaikeuttamaan muutoksenhakijoiden viljelysten kasteluvesien otta-

mista Westerkullanojasta. 

 

Lupamääräyksessä 29 on huomioitu vesiympäristölle vaarallisista ja haitalli-

sista aineista valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 säännökset päästö- ja vai-

kutustarkkailussa. Toiminnan luonne ja jätteiden laatu huomioon ottaen tar-

kempien määräysten antaminen ei ole tarpeen. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, 

ettei mainitun asetuksen 6 §:ssä tarkoitettuja ympäristölaatunormeja sovelleta 

ojaan.  

 

Toiminnan luonne, jätteiden laatu, annetut lupamääräykset ja etäisyydet huo-

mioon ottaen hulevesien johtamisella ei ole myöskään vaikutusta Natura 2000 

-verkostoon kuuluvien Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -alueen 

luontoarvoihin. Hakemuksen ja lupamääräysten mukainen toiminta ei vaaran-

na lahokaviosammaleen esiintymää. Toiminnasta ei myöskään ennalta arvioi-

den ulotu merkittäviä haitallisia vaikutuksia Sipoonkorven Natura 2000-alu-

eelle. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointimenettely ei siten ole ollut 

tarpeen. 

 

Melua ja toiminta-aikoja koskevat vaatimukset 

 

Hakemukseen liitetyn meluselvityksen mukaan päiväaikaiset melutasot Ojan-

gon ulkoilualueen urheilureiteillä ja poluilla vaihtelevat alle 40 dB ja 59 dB 

välillä. Yöaikaiset melutasot ulkoilualueella vaihtelevat alle 40 dB ja 51 dB 

välillä. Näissä melutasoissa on otettu huomioon myös alueen liikennemelu, 

Rudus Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n toimintojen aiheuttama melu. Remeo 

Oy:n toimintojen aiheuttamat melutasot Ojangon ulkoilualueen poluilla vaihte-

levat alle 40 dB ja 46 dB välillä.  

 

Hakemukseen liitetty melumallinnus on tehty edellyttäen, että laitosalueen 

pohjoisosaan rakennetaan 5 metriä korkea melueste ja että käsittelyhallin ovet 

ovat auki. Mallinnuksessa ei ole ollut mukana jätteen yöaikaisia kuljetuksia. 

Mallinnuksessa on huomioitu hakemuksessa tarkoitetun toiminnan lisäksi tie- 

ja junaliikenteen, jätteenpolttolaitoksen ja Rudus Oy:n murskauslaitoksen toi-

minnan aiheuttama melu. Mallinnus ei huomioi puuston vaikutusta. Mallin-

nuksen mukaan hakemuksen mukainen toiminta ei yksin aiheuta melun raja-

arvojen ylityksiä melulle altistuvissa kohteissa. Etelässä ja kaakossa sijaitse-

vien asuinrakennusten piha-alueilla melutason ohjearvot ylittyvät jo yleisen 

liikennemelun takia.  
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Hallinto-oikeus toteaa, että toiminta sijoittuu alueelle, jossa on muitakin melua 

aiheuttavia toimintoja, kuten Rudus Oy:n murskauslaitos ja Vantaan Energia 

Oy:n jätevoimala, sekä liikennemelua Kehä III:lta ja Porvoonväylältä. Ojan-

gon ulkoilualue sijaitsee noin 200–300 metriä pohjoiseen toiminta-alueesta. 

Kun otetaan huomioon Ojangon ulkoilualueen, nyt kysymyksessä olevan lai-

toksen ja muiden lähialueen toimintojen väliset etäisyydet ja alueen luonne ko-

konaisuutena, Ojangon ulkoilualuetta on pidettävä melutason ohjearvoista an-

netun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuna 

virkistysalueena taajamassa ja taajaman välittömässä läheisyydessä.  

 

Hakemuksessa on selvitetty melun yhteisvaikutukset muiden alueen toiminto-

jen ja liikenteen kanssa sillä tarkkuudella, jota luvan myöntämisen kannalta 

voidaan edellyttää. Yhtiön toimintojen aiheuttamat melutasot eivät hakemuk-

seen liitetyn selvityksen mukaan ylitä melutason ohjearvoista annetun valtio-

neuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia asuinalueiden melutasolle keskiääni-

tasoina annettuja ohjearvoja. Toiminnasta saattaa kuitenkin käsiteltävien jättei-

den laatu ja jätteen käsittelymenetelmät huomioon ottaen aiheutua kolahtelua 

ja muita impulssimaisia ääniä, jotka voidaan kokea häiritsevänä lähimmissä 

melulle altistuvissa kohteissa. Hallinto-oikeus on näin ollen ja kun otetaan 

huomioon, että kysymyksessä on kokonaan uusi toiminta, ympäristönsuojelu-

lain 54 ja 62 §:ien nojalla lisännyt lupamääräykseen 32 yöaikaisesta ja viikon-

loppuisin tapahtuvasta toiminnasta aiheutuvaa melua koskevan selvitysvelvol-

lisuuden. Näin varmistutaan siitä, että toiminnasta aiheutuva melutaso pysyy 

tasolla, joka ei aiheuta yleisen viihtyisyyden vähentymistä eikä kohtuutonta 

rasitusta naapurustossa, ja mahdollistetaan lupamääräysten muuttaminen ja 

täsmentäminen tarvittaessa. Selvityksen tekemiselle on annettu riittävä aika. 

 

Hakija ei tule harjoittamaan alueella betonin rikotusta eikä murskausta, joten 

laitoksen meluvaikutukset eivät vastaa kiviainestuotannon vaikutuksia. 

 

Ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupaharkinnassa terveydensuoje-

lulain mukaisten sisämelun raja-arvojen asettaminen tai arvioiminen ei tule so-

vellettavaksi, vaan melun vaikutuksia tarkastellaan ja arvioidaan vaikutusalu-

een piha- ja ulkoalueilla. Lupamääräysten mukaan toimittaessa toiminnasta ei 

kuitenkaan aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta tai merkittävää pi-

laantumista tarkoittavaa haittaa ympäristön viihtyisyydelle. 

 

Aluehallintovirasto on lupamääräyksen 1 perusteluissaan todennut muun 

ohella, että toiminta-aikoja on rajoitettu hakemuksessa esitetystä asutuksen lä-

heisyyden vuoksi siten, että rajoitukset eivät kuitenkaan hankaloita hakekulje-

tuksia voimalaitokselle. Erityistilanteissa jätekuljetuksia voidaan tehdä yöllä ja 

näistä tulee ilmoittaa valvovalle viranomaiselle. 

 

Lupamääräyksen 1 mukaiset toiminta-ajat on ennalta arvioiden rajattu niin, 

ettei toiminnasta aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa melu- tai muuta 

haittaa. Melua koskevan tarkkailun ja selvityksen perusteella toiminta-aikoja 

voidaan tarvittaessa rajata tarkemmin. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi selvyyden 

vuoksi, että toiminnanharjoittajaa sitoo lupamääräyksen 1 mukainen yöaikaista 

toimintaa koskeva määräys, jonka mukaan yöaikaan (klo 22–7) jätettä voidaan 

vastaanottaa ja lastata ainoastaan hallissa. 
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Muut vaatimusperustelut 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että kierrätysmateriaalien käyttöä rakennusalueen poh-

jarakenteessa ei ole ratkaistu valituksenalaisessa päätöksessä. Uudenmaan 

ELY-keskus on sen osalta todennut jo aluehallintovirastolle, että se voidaan 

käsitellä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtio-

neuvoston asetuksen mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Aluehallintoviraston 

päätöksen vesienkäsittelyä sekä pinta- ja pohjavesitarkkailua koskevissa lupa-

määräyksissä on kuitenkin otettu huomioon mahdollinen jätteiden käyttö lai-

tosalueen rakenteissa. 

 

Rakentamisaikaiset meluvaikutukset on puolestaan käsitelty ja ratkaistu me-

luilmoitusmenettelyssä. 

 

Jätteiden käsittelyhallin rakenteista ei ympäristöluvassa ole syytä antaa mää-

räyksiä. Toiminnan haitalliset vaikutukset on otettu huomioon muuten päätök-

sen lupamääräyksissä niin, ettei esimerkiksi kohtuutonta rasitusta aiheudu tai 

muutakaan luvan myöntämisen esteenä olevaa ympäristön pilaantumista tar-

koittavaa haitallista vaikutusta aiheudu. 

 

Kun ympäristönsuojelulain mukaiset luvan myöntämisedellytykset täyttyvät, 

lupapäätöstä ei ole kumottava myöskään ympäristönsuojelulain varovaisuuspe-

riaatteen vastaisena. Tässä päätöksessä lisätty selvitysvelvollisuus varmistaa 

osaltaan sen, että ennalta arvaamattomat yöaikaiset tai viikonloppuaikaan 

ajoittuvat haitalliset melua aiheuttavat toiminnot tulevat selvitetyiksi ja tarvit-

taessa huomioon otetuiksi.  

 

Muutoksenhakijat eivät ole valituksissaan esittäneet muitakaan sellaisia perus-

teita, joiden seurauksena aluehallintoviraston päätöstä olisi pidettävä ympäris-

tönsuojelulain tai jätelain tai muutenkaan lain vastaisena.  

 

Näin ollen valitukset ja vaatimukset on enemmälti hylätty. 

 

2. Vaatimukset täytäntöönpanon keskeyttämisestä 

 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi pe-

rustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyö-

dyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta 

voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos ha-

kija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-

päätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on 

asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen toi-

minnan aloittamista. 

 

Ympäristönsuojelulain 201 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakutuomiois-

tuin voi valituksesta kumota muun ohella 199 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai 

muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. 

 

Toiminnasta aiheutuvista päästöistä saatu selvitys sekä hallinto-oikeudelle esi-

tetyt vaatimukset ja niiden perustelut huomioon ottaen asiassa ei ole ilmennyt 

perustetta keskeyttää aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanoa. Täytän-

töönpanoa koskevat vaatimukset on siten hylättävä. 
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3. Oikeudenkäyntikulut 

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on 

velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai 

osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, 

että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvol-

lisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut vi-

ranomaisen virheestä.  

 

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että 

asiakumppaneineen joutuvat pitämään oikeuden-

käyntikulunsa vahinkonaan. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta 

on siten hylättävä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

  

 on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi saatuaan ilmoitet-

tava päätöksestä yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille asiakumppaneilleen. 

 

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. 

 

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 21.1.2022.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00111/20/5107  

00141/20/5107 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Riitta Riihimäki ja 

Reko Vuotila, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha Väisänen 

sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian on esitellyt 

Reko Vuotila. 

 

 

 

 

 

 

Riitta Riihimäki  Juha Väisänen 

 

 

 

 

 

 

Jenni Korpeinen  Reko Vuotila 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00111/20/5107  

00141/20/5107 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  ym. 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Asiamies: 

 

 ym. 

maksutta 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Remeo Oy 

Asiamies: 

 

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Helsingin kaupungin kaavoitusviranomainen 

 

Vantaan kaupunginhallitus 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

ARS 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




