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Diaarinumero
21122/2021

JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

15.12.2021

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 22.12.2021.

Asia

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry asiakumppaneineen on jättänyt Vaasan
hallinto-oikeuteen valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä
10.8.2021 nro 235/2021. Päätös koskee Hakaniemen rannan edustan
vesialueen ruoppaamista ja täyttöä, rantamuurien rakentamista ja
ruoppausmassojen läjittämistä mereen, Helsinki. Lupaa on hakenut Helsingin
kaupunki. Päätös sisältää vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisen valmistelulupaa
koskevan ratkaisun.
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Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 15.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Helsingin kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 28.1.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
21122/2021.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html


Datum 1 (2)
15.12.2021

Diarienummer
21122/2021

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Besvär över beslut enligt vattenlagen

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom
offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge
besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga
tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har
meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en
dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108
§ i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas
av projektet.

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol

15.12.2021

Delfåendedag för besvären

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.

Delfåendedagen för besväret är 22.12.2021.

Ärende

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry m.fl. har inlämnat besvär till Vasa
förvaltningsdomstol över Regionförvaltningsverkets i Södra Finland beslut
10.8.2021 beslutsnummer 235/2021. Beslutet gäller
muddring och utfyllnad av vattenområde utanför Hagnäs, byggande av
strandmurar och deponering av muddringsmassorna i havet, Helsingfors. I
beslutet ingår ett förordnande enligt 3 kapitlet 16 § i vattenlagen om tillstånd
till förberedelser. Tillstånd har ansökts av Helsingfors stad.

Tillgänglighållande av besvärshandlingarna
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Denna kungörelse och besvären hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa
förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-
oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv
ar.html) under tiden 15.12.2021 – 28.1.2022. På webbplatsen av
förvaltningsdomstolen finns besvären utan bilagor. Information om
kungörelsen ska publiceras i Helsingfors stad.

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig
kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av
sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast
sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information.

Tillfälle att avge bemötande

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att
avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol
senast 28.1.2022. Tillståndssökanden samt myndigheter ges skilt tillfälle att
avge bemötande.

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress,
telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå
ärendets diarienummer 21122/2021.

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och
innehavare av fastigheten om denna kungörelse.

Vasa förvaltningsdomstol
Kansliet för hörande, 029 56 42624

Domstolens kontaktuppgifter

Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Telefonnummer: 029 56 42780

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns:
tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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Vaasan Hallinto-oikeus    16.9.2021 
PL 204, 65101 Vaasa  
vaasa.hao@oikeus.fi  
 
 
 
VALITUS vesilain mukaisesta luvasta 
 
Hakaniemenrannan edustan vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, 
rantamuurien rakentaminen ja ruoppausmassojen läjittäminen mereen 
sekä valmistelulupa, Helsinki 
Nrot 1) 235/2021 
Dnro 1) ESAVI/23322/2019 
Annettu 10.8.2021 
 
 
Muut vastaavat päätökset samalla ranta- ja salmialueella 
Vesilain mukainen lupapäätös 
Päätös  Nro 146/2020   Antopäivä 23.4.2020  
 Dnro  ESAVI/21255/2018  
Hakija Helsingin kaupunki  
Hakaniemen edustan vesialueen ruoppaaminen ja täyttö, ruoppausmassojen sijoittaminen mereen 
ja rantamuurin rakentaminen sekä valmistelulupa, Helsinki 
Päätös on samojen valittajien toimesta valituksenalainen. 
 
PÄÄTÖS Nrot 1) 253/2020 ja 2) 254/2020 
Dnrot 1) ESAVI/6087/2019 
2) ESAVI/10974/2019    
Antopäivä 1.7.2020 
ASIAT 1) Hakaniemensillan uusimiseen liittyvät vesirakentamistyöt sekä valmistelulupa, 
Helsinki 
2) Paineviemärien asentaminen Siltavuorensalmen pohjaan ja valmistelulupa, 
Helsinki 
HAKIJAT 1) Helsingin kaupunki 
2) Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
 
 
VALITTAJAT 
 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry 
helsy@sll.fi 
Itälahdenkatu 22b 
00210 Helsinki 
 
 
______________________________            ___________________________ 

mailto:helsy@sll.fi
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Vesiluonnon puolesta ry  
 

 
puheenjohtaja 

 
 
Seuraavat naapurissa asuvat haitankärsijät 
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Yhteyshenkilö: Viestit pyydetään sähköpostilla seuraaviin osoitteisiin: helsy@sll.fi,  

 
 
 

mailto:helsy@sll.fi
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VALITUKSEN TIIVISTELMÄ 

 

 

 

Lupahakemuksessa kerrotaan vesistön välttävästä ekologisesta ja hyvää huonommasta ke-

miallisesta tilasta. Lupa johtaisi sedimenttien vaarallisten ja haitallisten haitta-aineiden levit-

tämiseen mereen ja vesistön kemiallisen ja ekologisen tilan heikentämiseen laittomalla ta-

valla. 

 

Luvasta on jätetty pois ruoppaustoiminnan, läjityksen ja jätteen käsittelyn vesistövaikutuk-

set, jotka olisivat edellyttäneet ympäristölupakäsittelyä. Tämä on tehty väittäen ruoppauksen 

osalta, että haitta-aineet ovat sitoutuneet voimakkaasti kiintoainekseen. Maalle läjitettäväksi 

sedimentti tarkoittaa, että sen haitta-ainepitoisuudet ja vapautumisen riskit ovat korkeat. Osa 

pitoisuuksista on moninkertaisia raja-arvoon nähden ja riskit ovat erityisen suuret. Nämä 

riskit koskevat myös sedimentin kaivamista. 

 

Maalle läjitys tarkoittaa Helsingissä, kuten luvan Hakemussuunnitelmassa kerrottaan, jättei-

den väliaikaista sijoitusta esim. Hernesaaren tai Kalasataman ”välivarastoalueille”.  Katso 

sivu 26   

 

”Välivarastokentällä ruoppausmassaa voidaan esimerkiksi pyrkiä kuivattamaan 
ja/tai sitä voidaan jalostaa paremmin maarakentamiseen kelpaavaksi esimerkiksi 

stabiloimalla.” 
Ko. varastojen tarkoituksena on laskeuttaa sedimenttien vedet takaisin mereen.  Alueiden 

tarkkailut eivät vastaa laillisia ympäristölaatunormien tarkkailuja, eikä päästöillä ole sekoit-

tumisvyöhykkeitä.  

 

Lupa-asiakirjassa mainitut maaläjitys-välivarastoalueet eivät myöskään laillisesti sovellu ky-

seisten jätteiden käsittelyyn/välivarastointiin, koska niiden luvissa ei ole käsitelty kaikkia 

vaarallisia aineita, joita on kuvattu maaläjitykseen ehdotetuille sedimenteille.  

 

Kaupunki on luonut prosessin, jossa sedimenttien alkuperästä johtuvat riskit häivytetään 

erottamalla ruoppauksen ja jätteiden luvitukset. 

 

Luvassa esitetään, että toiminnalla ei olisi meluvaikutuksia. Luvassa esitettään, ettei paalu-

tusta tehtäisi. Toisaalta luvan selitysosaan on kirjattu rantamuurin tekeminen paalutukselle ja 

rantamuurin rakentamiseen on jätetty epävarmuutta. Lupa on siten vähintäänkin epäselvä 

tältä kohdin ja tulee täsmentää.  

Betonoitujen kivikori rantarakenteiden purku tarkoittaa ilmeisimmin meluavaa toimintaa, jo-

ta ei ole asianmukaisesti huomioitu luvassa.  

 

 

 

Meriläjityksestä kerrotaan tulevan melua. Kuormien purkamisesta melu ja pöly voi olla 

merkittävää.   

Yli 100 000 kuution täyttömaan tuonti tarkoittaa merkittävää raskaan liikenteen melu- ja pö-

ly vaikutusta. 

 

Helsingin kaupunki on jättänyt ennen luvan hyväksymistä samalla lupaviranomaiselle Koi-

vusaaren vesirakennushankeen, jossa porapaaluseinän rakentamisen melutaso on 123 dB ja 

55 dB:n normi ylittyy noin 600 metrin päässä. Tällaisen toimenpiteen luvittaminen vaiku-

tuksettomana keskellä kaupunkia asuintalojen keskellä osoittaisi aivan poikkeuksellista ja 
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tahalliselta vaikuttavaa piittaamattomuutta. Melun ympäristövaikutukset ml. vedenalaisen-

melun vaikutukset jäävät samalla käsittelemättä. 

 

Meriläjityksen ehtona olevat riskiarviot ovat tekemättä. Luokan 1C, jätteet edellyttävät ris-

kiarvioita meriläjitysalueiden lupien kanssa. Asianmukaisia selvityksiä ei ole tehty. 

 

Hankkeella on ilmeisiä yhteisvaikutuksia muiden maa- ja meriläjityshankkeiden kanssa, 

kuten erityisesti viereisten alueiden rakennuksen ja meritäytön kanssa ja nämä olisi tullut 

käsitellä yhdessä. 

 

Vesilupa olisi edellyttänyt yhteiskäsittelyä ympäristöluvan kanssa. Jälkimäinen on siis 

ratkaistu kiistämällä ympäristövaikutukset. 

 

Lupaprosessi käsittää ilmeisiä kuulemisvirheitä. Lupapäätöksessä viitattuja vuoden 2020-

asiakirjoja ei ole julkaistu tai kuulutettu. Yksi keskeinen puuttuva asiakirja on päivettty 

ruoppausalueiden kartta.  

Luvassa esitetyt haitta-aineiden syvyydet ja ruoppausalueiden pinta-alat ovat ristiriidassa 

ilmoitetun maalle läjitettävän jätteen kanssa. 

 

 

 

VAATIMUKSET    

 

 

Pyyntö yhteiskäsittelystä 

 

Pyydämme, että asia käsitellään yhdessä seuraavan valituksemme kanssa:  

Vesilain mukainen lupapäätös 
Päätös  Nro 146/2020   Antopäivä 23.4.2020  
Dnro  ESAVI/21255/2018 
Hanke on rinnakkainen ja sillä on selvät yhteisvaikutukset melussa, liikenteessä, vesivaikutuksissa 
ja vaikutuksissa salmen virtaamaan. 
 

 

 

Toiminnanaloittaminen 

 

1) Toiminnanaloittaminen tulee kieltää, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, koska 

suunniteltu maa- ja meriläjityksen aloittaminen tekee käytännössä muutoksenhaun 

tyhjäksi ja/tai erittäin haastavaksi. Tämä vaatimus ennakoi mahdollista vaatimusta 

toiminnanaloittamisluvasta Vaasan Hallinto-oikeudessa. 

 

 

Luvan hylkääminen 

2) Lupa on hylättävä YVA-, naapuruussuhde-, hallinto-, ympäristövaikutusten arviointi- sekä 

ympäristö- ja vesilainsäädännön vastaisena. 

 

Toissijaiset vaatimukset  

Katsomme, että lupa ei ole mitenkään mahdollista myöntää ilman asianmukaisia selvityksiä ja 

kuulemisia. Mikäli lupa palautettaisiin ympäristölupaviranomaiselle, tulee viranomainen 

velvoittaa hankkimaan tarvittava selvitys asiassa riippumattomalla ja uskottavalla tavalla ja 
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korjaamaan lupaprosessi asianmukaisella tavalla. 

 

Luvan palauttaminen 

3) Lupa palautettava, korjattava ja käsiteltävä yhdessä asianmukaisen ympäristöluvan kanssa, 

 

Ympäristövaikutusten arviointi ja/tai ympäristöselvitykset 

 

4) Toiminnanharjoittaja on velvoitettava tekemään läjitettäville sedimenteille eli jätejakeille 

kattava ympäristövaikutusten arviointi ja/tai luvituksen selvitykset 

käsittäen erityisesti suotovesien pitkäisen käsittelyn tarpeet painottaen seuraavia 

a)   jätteiden haitta-aineet laajasti, jätteiden haitta-aineiden liukoisuudet 

b) jätteiden turvallinen hyötykäyttö raaka-aineiden tuotannossa, 

c) jätteiden loppusijoituksen pysyvään stabilointiin perustuvat eri vaihtoehdot ja  

d) jätteiden turvallinen väliaikainen sijoittaminen ja sen suotovesin vaikutukset 

loppusijoituksen riittävät vakuudet 

e) mahdollisesti mereen sijoitettavan jätteen vaikutukset on käsiteltävä laajasti 

 

Nyt esitetyssä ei ole selvitystä jätteiden stabiloinnin menetelmien lainmukaisista 

vaihtoehdoista, koska niihin liittyy riskejä pidemmällä aikajänteellä ympäristön 

turmeltumisesta 

Toiminnanharjoittaja on velvoitettava selvittämään määrätyssä aikataulussa 

vaihtoehtoiset ratkaisut jätejakeiden turvallisen loppusijoituksen suhteen, esimerkiksi 

kiinteyttämisen ja hyötykäytön vaihtoehdot.  

 

 

YVA-menettelyn avulla kyettävä selvittämään muiden loppusijoitusvaihtoehtojen ja/ tai 

hyötykäytön mahdollisuudet erityisesti pitkäaikaisen ympäristöturvallisuuden ja alueiden 

käytön kannalta. Hakija on velvoitettava välittömästi selvitystyöhön. 

 

5) YVA-, vesi- ja ympäristölupaprosesseissa on käsiteltävä yhteisvaikutukset:  

a) Toiminnanharjoittaja on velvoitettava tekemään Helsingin Kruunuvuoden selän 

ympäristön merirakennustöille kattava ympäristövaikutusten arviointi. Alueella on paljon 

pilaantuneita maita ja sedimenttejä, vaikutukset kohdistuvat sekä suojeltuihin lintuihin, 

että kalalajeihin, kuten Vantaanjokeen vaeltaviin lohikaloihin. Alueen vesien huono tila on 

vesienhoitosuunnitelman vastainen ja seurausta holtittomasta toiminnasta 

vesirakentamisessa ja jätevesien dumppauksessa. 

b) Melun ja pölyn ympäristövaikutukset. 

c) Vesiluvan ja tarvittavan ympäristöluvan toimintojen yhteisvaikutukset. 

 

6) Hankkeelle tulee suorittaa ympäristöluvan edellyttämät selvitykset asianmukaisine 

julkisine kuulemisineen käsittäen 

a) Vaikutukset pohjaveden korkeuteen, virtauksiin ja laatuun koko kaivuu alueella 

b) Meluvaikutukset johtuen kaikista toiminnoista naapureihin ja vedenalla kaloihin.  

Erityisesti  

  i) meriläjityksen melu,  

   ii) rantarakenteiden purun melu,  

   iii) rakennusliikenteen ml. täyttömaan ja purkujätteiden kuljetus,  

   iv) vesiliikenteen sekä  

   v) mahdollisen paalutuksen melu. Melu tulee selvittää myös sisämeluna huomioiden 

sisämelun normit ja matalataajuinen melu, jotka on mallinnettava sisäministeriön 

asetuksen mukaan. Maksimimelu on mallinnettava 
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b) Tärinävaikutukset läheisiin taloihin ja asuntoihin 

 

c) Pölyn vaikutukset ml. pienhiukkas- ja hengitettävien hiukkasten pölyn pitoisuudet ja 

haitta-aineiden kuten metallit ja asbesti. 

 

d) Perustilaselvitykset vesistössä eri vuodenaikoina ja kalojen haitta-aineiden 

pitoisuuksina. Kalojen haitta-aineiden pitoisuuksille tulee tarkkailut ml. elohopea, 

dioksiinit ja furaanit sekä PAH-aineet, maku ja haju sekä kalojen esiintyminen/saaliit 

 

e) Virtausmallinnus meren ja Eläintarhanlahden sekä Töölönlahden välillä huomioiden 

kaikki suunnitellut meren täytöt sekä tulvaportit ja erityisesti: 

   i) salmen kaventamisen vaikutus alimpien vedenkorkeuksien aikana ja talvella jäiden 

olleessa paksuimmillaan 

   ii) Sen, että ruoppaus ei tapahdu koko salmen pituudella vaan vain rakennustöiden      

kohdalla. Pohjan epätasaisuuden vaikutus sedimenttien liikkeeseen ja haitta-aineiden 

vapautumiseen voimakkaan virtauksen aikana. 

   iii) Kasvihuoneilmiön aiheuttaman lämpenemisen vaikutukset. 

   iv) Kasvava sisäinen kuormitus Eläintarhanlahdella sekä Töölönlahdella 

   v) Mikä on virtauksen hidastumisen tunnilla vaikutus veden nopeaan vaihtumiseen 

lyhytaikaisten tuuli ja virtausolojen aikana? Mikä on nykyinen läpivirtauksen aika? 

   vi) Mallinnuksen varmistaminen todellisilla virtausmittauksilla salmessa. 

 

 

f) Uusien rannalle sijoittuvien toimintojen melu ja tärinävaikutukset kapeassa salmessa ja 

niiden vaikutus kalojen vaellukseen. 

 

g) Suunnitellun hotellirakennuksen ja sen viereen suunnitellun katukuilun vaikutus 

ilmanlaatuun lähitaloissa. 

 

h) Maaperän pilaantuminen on selvitettävä koko hankealueella uskottavasti. Ns. 

kenttämittauksissa on jopa kymmenkertaisia eroja kemiallisiin analyyseihin nähden. 

Lähes kaikki poistettava maa voi olla merkittävän pilaantunutta 

 

 

 

 

    

Luvan korjaaminen, mikäli lupa kuitenkin myönnetään laillisten selvitysten ja 

kuulemisten jälkeen tulee: 

 

 

7) Maaläjitys tulee sallia vain maaläjityksen osalta väliaikaiselle sijoitukselle, jolla tulee olla 

ympäristölupa kaikkien jätteessä olevien haitta-aineiden osalta, mukaan lukien sulfidi- ja 

rikkiyhdisteet, suolayhdisteet, ravinteet, raskasmetallit sekä niiden yhdisteet, ja 

vedenkäsittely on lain edellyttämällä tasolla 

 

8) Meriläjityksen osalta tulee ennen sitä toiminnanaloittamista varmistaa toiminnan 

ympäristöturvallisuus ja korjata puutteet. Meriläjitysluvan edellyttämä riskiarviointi on 

tehtävä. 

Erityisesti tulee määrätä poistamaan yli 0.1 % rikkiä sisältävät sedimentit  
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9) Jätteiden käsittelyille tulee määrätä kattavat tarkkailut kaikkien merkittävien 

luvanvaraisten aineiden osalta. 

 

 

10) Vakuuksissa tulee huomioida jätteen stabiloinnin riskit ja pitkäaikainen tarkkailu. 

Töölönlahden sedimenttitutkimuksen yhteydessä konsultti on arvioinut sedimenttien 

kiinteytyksen kuluksi 100 euroa/m3.  Maalle läjitettävän sedimentin käsittelyvakuus on 

siten vähintään 4 000 000 euroa. Kattavat vakuudet tulee myös asettaa naapuritaloille 

aiheutuville pohjavesi – ja resonanssivaurioiden riskeille. 

 

11) Ympäristö- ja vesiluvanmukaisille toimenpiteille tulee määrätä asianmukaiset vaikutuksia 

lieventävät toimet, kuten melun ja pölyn torjunta sekä toimenpiteet saastuneiden 

sedimenttien leviämisen estämiseksi. Paalutus, mikäli se todetaan selvityksen jälkeen 

välttämättömäksi, tulee määrätä tehtäväksi puristusmenetelmällä.  Meriläjityskelvoton 

sedimentti tulee poistaa jäädytysmenetelmällä. Meriläjitettävät sedimentit on purettava 

putkella merenpohjalle ja purkupaikalla on käytettävä suojaverhoja. Suojaverhoissa tulee 

olla suljettava aukko, ei pysyvästi auki olevaa aukkoa, kuten luvassa.  Nämä 

lievennystoimet ovat tässä tapauksessa hyvin perusteltuja ja ne on mainittu Sedeimenttien 

läjitysohjeessa, josta otteita liitteessä 1. 

 

12) Sekä sedimentteihin kajoavat ruoppaustyöt sekä melua aiheuttavat rakenteiden purut, 

meriläjitykset, paalutukset ja ruoppaukset tulee kieltää kevätkutuisten kalojen 

lisääntymisaikana 15.4.-15.6. sekä toisaalta syksyisin lohikalojen vaellusaikoina 

Vantaanjokeen. Lupadokumentista on ilmeistä, että osa haitta-aineista leviää verhojen 

ulkopuolelle satojen metrien päähän. Edelleen liukenevien haitta-aineiden vaikutusalue on 

suurempi. Keskeisiä haitta-aineita kalojen karkoittumiselle ovat esimerkiksi ammonium-

typpi ja rikkivety, jotka ovat molemmat todennäköisiä haitta-aineita hapettomissa 

sedimenteissä. Rikkivety voi karkottaa kaloja pitoisuuksina 1 mikrog/L. 

 

13) Imuruoppauksen yhteydessä pohjasta paljastuvia rakenteita on tarkkailtava kameroilla, 

joiden kuvamateriaali on toimitettava Museoviraston tarkistettavaksi. Ruoppausmassat on 

laskettava sihtien läpi, joista tiukin kerää 1 cm läpimittaiset esineet. Sihteihin kertyvä 

materiaali on toimitettava museoviraston tarkistettavaksi Jäädytettävänä poistettava 

sedimentti on tarkastettava röntgen tai muulla läpivalaisutekniikalla.   

 

 

14) Melu- ja tärinä- ja pohjavesivaikutukset tulee tarkkailla kattavasti. Tähän kuuluu 

erityisesti: 

-melun ja tärinän tarkkailu eniten altistuvissa asunnoissa, 

-melun tarkkailu matalilla taajuuksilla STMn asetuksen mukaan 

-pohjaveden tarkkailu naapuri talojen perustusten ympärillä. 

-tärinä- ja resonanssivaurioiden vuoksi lähitalojen perustukset, kellarit ja herkät rakenteet 

tulee kuvata kattavasti ennen töiden aloittamista 

 

 

15) EU-laatunormit ja muut ympäristölaatunormit tulee määrätä raja-arvoksi alapuoliseen 

vesistöön, myös jätealueiden sulkemisen jälkeen, koska sekoittumisvyöhykettä ei ole 

esitetty eikä haettu kaivannaisjäteasetuksen tai kaatopaikkalainsäädännön perusteella 

haittaa ei haittaa saa tulla sulkemisen jälkeenkään. Pysyvät sekoittumisvyöhykkeet olisivat 

kohtuuttomia naapurien ja ympäristön suhteen. Laatunormien valvomiseksi valvottavat 

aineet kuten elohopea, lyijy, kadmium ja nikkeli tulee mitata riittävän usein vesitoimien 
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aikana ainakin kaksi kertaa viikossa asetuksen edellyttämällä tavalla riippumattoman 

konsultin toimesta. Myös muille alueen päästöaineille, kuten esimerkiksi sinkki, koboltti, 

kupari, kromi, rauta, mangaani, alumiini, barium, tina, hopea, seleeni natrium, kalsium, 

magnesium, kalium, arseeni, antimoni, strontium, litium jne. tulee määrittää laatunormit 

tai raja-arvot päästöissä ja vesistössä, niin että päästöt eivät heikennä vesistön laatua.  

Pohjaveden laatunormit tulee määrätä raja-arvoiksi niissä pohjavesiputkissa, joissa 

luonnontausta on normia alhaisempi.  

Edelleen hakija tulee määrätä järjestämään kattavat tarkkailut muille haitta-aineille, joita 

pitoisuus- ja vaikutusselvitykset ravinteille, rikkiyhdisteille, hiilelle, hapenkulutukselle.  

 

 

 

16) Vaikutuksille tulee määrätä lailliset ja kohtuulliset raja-arvot sekä välitön 

puuttumismenettely ml. töiden keskeyttäminen  

a) Pohjaveden laatunormit ja ekologiset rajat kemialliseen tarkkailuun. Pohjaveden 

korkeudelle kattavat raja-arvot perustuen nykyiseen tasoon lähitalojen ympäristöön ennen 

kaivuu töiden aloittamista. 

b) Melulle tulee asettaa valtioneuvoston ohjeen rajat, sisämelun raja-arvot STMn 

asetuksen mukaisesti ml. matalataajuisen melun taulukon mukaiset rajat. 

Maksimelun rajaksi asuntojen ulkopuolle on asetettava 55 dB tai alempi raja perustuen 

sisämeluvaikutukseen  

b) Tärinävaikutuksille tulee asettaa rajat perustuen VTTn ohejisiin viihtyvyysvaikutuksista 

c) Pölylle tulee asettaa pienhiukkaspölyn pitoisuuksien ja tarvittaessa haitta-aineiden 

kuten asbestin tarkkailut. 

d) Kalojen haitta-aineiden pitoisuuksille tulee määrätä raja-arvot ml. elohopea, dioksiinit 

ja furaanit sekä PAH-aineet.  

 

17) Lupaan on määrättävä vesilainmukaiset toimet kuten intressivertailu ja suojeltavien 

luontoarvojen mahdollinen hävittäminen on estettävä.  

 

18) Vesilupa ja valmistelulupa tulee hylätä, koska suunniteltuja kaavanmukaisten toimien 

yhteisvaikutuksia erityisesti ympäristön sekä alueen pinta- ja pohjavesien suhteen ei ole 

selvitetty.  Jotta vesilain intressivertailu voitaisiin suorittaa, tulee suunnitellun liikenne- ja 

rakennuskokonaisuuden kaikki ympäristövaikutukset, kuten maaperään, pohjaveteen, 

vesistöön ja ilmaan selvittää. 

 

19) Meluisien töiden ml. täytöt, purkutyöt, ruoppaukset ja kuljetukset, työajaksi tulee määrätä 

lupamääräyksellä kello 9.00-16.00 arkipäivisin lomakauden ulkopuolella eli 1.9.-30.4. 

Muut mahdolliset toiminta-ajat tulee poistaa luvasta.  

 

 

20) Luvasta tulee poistaa maininnat tehtävästä paalutustyöstä tai ne tulee luvittaa uudestaan. 

 

21) Meriläjitykseen kelpaamattomien ja kelpaavien sedimenttien määrät on selvitettävä  

perustuen oikeisiin lukuihin ja pitoisuuksiin ja nämä on korjattava lupamääräyksiin. 

 

22) Vaadimme oikeudenkäyntikulujen korvaamista, tällä hetkellä 810 euroa. 
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Perustelut 

 

Yleiset perustelut 

 

Lupa on ympäristölainsäädännön vastainen. Ympäristöä ja vesistöä pilaavalle toiminnalle ei ole 

määrätty ympäristölupaa. Edes tarkkailu ei ole riittävää EU-standardeilla tai verrannollinen muiden 

päästöreittien tarkkailuun, vaikka päästöt ovat raskasmetallien suhteen suuremmat.   

  

Erityiset perustelut vaatimuksittain 

 

 

. 

Toiminnanaloittaminen 

 

1) Suunniteltu läjityksen aloittaminen tekee muutoksenhaun tyhjäksi, ympäristöriskit ovat 

vaarassa toteutua.  

 

Edelleen happaman kaivosvuodon ongelma on ilmeinen kaivannaisjäteasetuksen 

190/2013 mukaan. Suhteessa pitkäaikaisiin vaikutuksiin ei ole kohtuutonta määrätä 

aikalisä tämän hankeen suhteen, vaikka se hidastaisi tuotantoa tai pysäyttäisi sen. 

 

Koska lupa on ehdollinen kaavan lainvoimaisuudelle, tulee toiminnanaloitusluvan olla sitä 

myöskin. 

 

 

Luvan hylkääminen 

2) Lupa on hylättävä YVA-, naapuruussuhde-, hallinto-, ympäristövaikutusten arviointi- sekä 

ympäristö- ja vesilainsäädännön vastaisena. 

 

Naapuruussuhdelaki 

Naapureilla ja naapurikiinteistöille tulevat haitat ja vahingot ovat naapuruussuhdelain 

vastaisia. 

 

Hallintolainsäädäntö 

Kuulemis- ja kuulutusvirheet. Luvasta ilmenee intensiivinen lupakäsittely käsittäen mm. 

sedimenttien laadun selvittämisestä sekä virtausmallinnuksia lukuisin asiakirjoin yli vuoden 

aikana. Valitettavasti näitä asiakirjona ei ole julkaistu tai kuulutettu uudestaan. Asiakirjat 

ovat olleet keskeisiä luvanhyväksymiselle.  

Puuttuvat tiedot ympäristövaikutuksista ja ympäristöluvan tarpeesta aiheuttavat selvän 

kuulutus- ja kuulemisvirheen. 

Muistuttaneille asuntoyhtiöille tai muille tahoilla ei myöskään ole annettu vastineoikeutta. 

Vaikuttaa myös siltä, että päätöksestä ei ole tiedotettu asianmukaisesti. 

 
Ympäristö- ja vaarallisten aineiden lainsäädäntö 

Mineraaleista vapautuu luvanvaraisia aineita, kuten metalleja, arseenia tai yhdisteitä, sus-

pendoituneita aineita, fluoridia, tai m.m. pysyviä hiilivetyjä tai pysyviä tai kertyviä orgaani-

sia yhdisteitä ei päästetä luvatta ympäristöön/vesiin 713/2014 15§ katso Liite 1. Sedimen-

teistä tiedetään esiintyvän haitallisia alkuaineita, joita ei ole uskottavasti selvitetty. 

 

Poistettavat sedimentit käsittävät merelle läjityskelvottomia materiaaleja, joiden haitallisuut-

ta, riskejä ja käsittelyjä ei kuvata asianmukaisesti, johtuen korkeista pitoisuuksista vaikutuk-
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set toiminnan aikana ovat todennäköisiä. Kaupungin sedimenttien käsittelylaitokset eivät 

toimi laillisten vesinormien puitteissa, mikä myös heijastaa lupaviranomaisen tyypillisiä 

menettelytapoja, joissa ei kunnioiteta EUn vesinormeja. Poikkeuksellisen haitallisten sedi-

menttien laittaminen näihin prosesseihin olisi merkittävä ympäristöriski. Kaupunki on luo-

nut prosessin, jossa sedimenttien alkuperästä johtuvat riskit häivytetään erottamalla ruop-

pauksen ja jätteiden luvitukset. 

 

Poistettavat sedimentit käsittävät merelle läjityskelvottomia materiaaleja, joiden haitallisuut-

ta, riskejä ja käsittelyjä ei kuvata asianmukaisesti, johtuen korkeista pitoisuuksista vaikutuk-

set toiminnan aikana ovat todennäköisiä. Kaupungin sedimenttien käsittelylaitokset eivät 

toimi laillisten vesinormien puitteissa, mikä myös heijastaa lupaviranomaisen tyypillisiä 

menettelytapoja, joissa ei kunnioiteta EUn vesinormeja. Poikkeuksellisen haitallisten sedi-

menttien laittaminen näihin prosesseihin olisi merkittävä ympäristöriski. Kaupunki on luo-

nut prosessin, jossa sedimenttien alkuperästä johtuvat riskit häivytetään erottamalla ruop-

pauksen ja jätteiden luvitukset. 

 

Pohjavesillä on ehdoton pilaamiskielto, joka tarkoittaa myös vastaavien aineiden päästökiel-

toa (527/2014 17§, 1022/2006, 4a§, liite E, 1038/2015). EUn ja Suomen lainsäädäntö edel-

lyttää, että pohjaveden ja vesistöjen laatua heikennetä, mitä valvotaan metallien ja muiden 

haitta-aineiden pintaveden laatunormeilla (1022/2006) ja pohjaveden laatunormeilla 

(341/2009). Lisäksi ympäristönsuojelulaissa on maaperän pilaamiskielto (527/2014 16§).  

Lupahakemuksesta ja luvasta puuttuu m.m. vesi- ja pölypäästöjen kemiallinen koostumus. 

 
Vesilaki. Hankkeella tulee suorittaa vesilain mukainen intessivertailu. Huomioiden 
hankkeen erittäin pitkäaikaiset haitat ja yhteiskunnalle tulevat tappiot, hanke voi olla 
tosiasiallisesti kannattamaton. 
 
Vertailtaessa eri loppusijoitusvaihtoehtoja, lainsäädännön ja yhteiskunnan kokonaisedun 
suhteen tulee huomioida:  pinta- ja pohjaveden sekä maaperän pilaantuminen, melu- ja 
pölyhaitat, sekä kiinteistöille ja elinkeinoille tulevat haitat niin kauan kuin maalla oleva 
jätealue olisi muusta käytöstä pois, mikä voi olla satoja tai tuhansia vuosia. 
Edelleen toiminta on jo todennäköisesti muuttanut merkittävästi laskureitin pohjan 
ekologiaa. Vesilain intressivertailu tulee suorittaa laillisten jätteiden stabilointi- ja/tai 
hyötykäyttövaihtojen suhteen. 
 
 

Ympäristösuojeluasetuksessa kerrotaan mitä pitää ympäristölupahakemuksessassa 

olla. Tuotos ei ole edes lähellä. Tämä on jyrkässä ristiriidassa sekä ympäristönsuojelulain, 

että Suomen ja EUn ympäristö-, vesi- ja vaarallisten aineiden lainsäädäntöjen kanssa. 

 

Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 3§ Lupahakemuksessa on oltava:: 
4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja 
niiden sijainnista; 
5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista; 
6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta 
melusta ja tärinästä; 
7) tiedot syntyvistä jätteistä ja jätelain 5 §:ssä tarkoitetuista sivutuotteista sekä niiden ominaisuuksista ja mää-
rästä; 
8) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön; 

 

 

Luvituksesta puuttuvat m.m. kohdan 4 mukaiset tosiasiallisesti tarvittavat vedenpuhdistus-

prosessit erityisesti maaläjityksen yhteydessä mukaan lukien jäteveden laadut ja tuotetun 
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puhdistetun veden laatu. On ilmeistä, että haitta-aineita ja mahdollisesti sulfidimineraaleja 

käsittävät hule- ja suoto-vedet eivät sovellu pelkän laskeutuksen jälkeen ympäristöön lasket-

taviksi.  

. 

Kohdan 5 ympäristöolosuhteet vesien päästöreitillä on esitetty puutteellisesti tai väärin, sa-

moin puutuvat pölyn vaikutusalueet. 

Kohdan 6 päästötiedot puuttuvat ja niitä on korvattu yksittäisillä arvauksilla perustuen toisen 

kaivoksen päästötietoihin, kyseiset päästöt ovat myös toisessa kaivoksessa luvittamatta. 

Kohdan 7 jätetiedot ovat puutteelliset aiheuttaen todennäköisen riskin pitkäaikaisesta ja lait-

tomasta jäteongelmasta. 

Kohdan 8 ympäristövaikutustiedot puuttuvat. Erityisesti puuttuvat päästöaineiden vaikutuk-

set niiltäkin osin, kun päästötietoa on arvioitu. 

 
Edelleen hakemuksesta/väärin myönnetystä luvasta puuttuvat YSA 713/2014 5§ mukaan Lisätiedot pääs-

töistä vesistöön 

Jos laitos tai toiminta aiheuttaa päästöjä vesistöön, lupahakemuksessa on oltava: 
1) purkuvesistön yleiskuvaus ja tiedot virtaamista, veden laadusta, kalastosta sekä kalastuksesta; 
2) tiedot vesistön käytöstä; 
3) selvitys toiminnan vaikutuksesta veden laatuun, kalastoon ja muihin vesieliöihin; 
4) selvitys päästöjen vaikutuksista vesistön käyttöön; 
5) selvitys vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä; 
6) arvio mahdollisuuksista estää vesistön pilaantumisesta aiheutuva korvattava vahinko; 
7) korvauskysymysten ratkaisemiseksi tarpeelliset kiinteistötiedot ja arvio päästöjen aiheuttamista vahingoista 
sekä ehdotus niiden korvaamisesta, jos päästöistä arvioidaan aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. 

 
Edelleen hakemuksesta/väärin myönnetystä luvasta puuttuvat YSA 713/2014 15 § mukaiset lupamääräykset 
Lupapäätöksen ratkaisuosan sisältö 
Lupapäätöksen ratkaisuosasta on käytävä ilmi:; 
2) luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi annettavat ja valvonnan kannalta tarpeelliset lupamääräyk-
set; 
3) liitteen 1 mukaisia aineita koskevat päästöraja-arvot ja muut päästömääräykset, jos näitä aineita voi päästä 
ympäristöön tai vesihuoltolaitoksen viemäriin sellaisia määriä, että toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Päästöraja-arvot puuttuvat esityisesti sulkemisenjäl-
keiselle ajalle 

 

 

Luvan palauttaminen 

3) Lupa palautettava, korjattava ja käsiteltävä yhdessä asianmukaisen ympäristöluvan kanssa. 

Katso muiden kohtien perustelut erityisesti 1-2 ja seuraavat kohdat. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi ja/tai ympäristöselvitykset 

 

4) Toiminnanharjoittaja on velvoitettava tekemään sedimenteille/jätejakeille kattava 

ympäristövaikutusten arviointi ja/tai luvituksen selvitykset 

käsittäen erityisesti suotovesien pitkäisen käsittelyn tarpeet painottaen seuraavia 

a)   jätteiden/sedimenttien haitta-aineet laajasti, haitta-aineiden liukoisuudet 

b)  jätteiden turvallinen hyötykäyttö raaka-aineiden tuotannossa, 

c)   jätteiden loppusijoituksen pysyvään stabilointiin perustuvat eri vaihtoehdot ja  

d)  jätteiden turvallinen väliaikainen sijoittaminen ja sen suotovesien vaikutukset, 

loppusijoituksen riittävät vakuudet 

e) mahdollisesti mereen sijoitettavan jätteen vaikutukset on käsiteltävä laajasti 

Nyt esitetyssä ei ole selvitystä jätteiden stabiloinnin menetelmien lainmukaisista 

vaihtoehdoista, koska niihin liittyy riskejä pidemmällä aikajänteellä ympäristöä 

turmeltumisesta 

Toiminnanharjoittaja on velvoitettava selvittämään määrätyssä aikataulussa 

vaihtoehtoiset ratkaisut jätejakeiden turvallisen loppusijoituksen suhteen, esimerkiksi 
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kiinteyttäminen tai hyötykäyttö.  

 

 

YVA-menettelyn avulla kyettävä selvittämään muiden loppusijoitusvaihtoehtojen ja/ tai 

hyötykäytön mahdollisuudet erityisesti pitkäaikaisen ympäristöturvallisuuden ja alueiden 

käytön kannalta. Hakija on velvoitettava välittömästi selvitystyöhön. 

 

Jätemäärät edellyttävät YVA, johtuen mm. happoa muodostavista sulfideista, tai 

raskasmetallien korkeista määristä ja yhteisvaikutuksista kyseessä voi olla jopa 

vaarallinen jäte. Vaarallisen jätteen YVA-raja on 5000 tonnia ja kaatopaikkajätteen 30 000 

tonnia. 

 

5) YVA-, vesi- ja ympäristölupaprosesseissa on käsiteltävä yhteisvaikutukset: 

a) Toiminnanharjoittaja on velvoitettava tekemään Helsingin Kruunuvuoden selän 

ympäristön merirakennustöille kattava ympäristövaikutusten arviointi. Alueella on paljon 

pilaantuneita maita ja sedimenttejä, vaikutukset kohdistuvat sekä suojeltuihin lintuihin, 

että kalalajeihin, kuten Vantaanjokeen vaeltaviin lohikaloihin. Alueen vesien huono tila on 

vesienhoitosuunnitelman vastainen ja seurausta holtittomasta toiminnasta 

vesirakentamisessa ja jätevesien dumppauksessa. 

b) Rakennus ja purku/murskaustoimintojen melu- ja pölyn ympäristövaikutukset täytyy 

selvittää valituksenalaisesta ja rinnakkaisista hankkeista. 

c) Vesiluvan ja tarvittavan ympäristöluvan toimintojen yhteisvaikutukset. 

Yhteisvaikutukset ovat ilmeisiä. 

 

6) Hankkeelle tulee suorittaa ympäristöluvan edellyttämät selvitykset asianmukaisine 

julkisine kuulemisineen käsittäen 

a) Vaikutukset pohjaveden korkeuteen, virtauksiin ja laatuun koko kaivuu alueella 

 

b) Meluvaikutukset johtuen kaikista toiminnoista.  

 

Luvan mukaisesta toiminnasta seuraa merkittävä raskas liikenne salmen rannalle 

täyttömaan kuljetuksista ja toisaalta rantarakenteiden poistosta.  

 

Täyttömaan 171 000 m3 eli noin 300 000 tonnin kuljetus tarkoittaisi yksistään 6000 

edestakaista matkaa 50 tonnin rekalla. 

 

Luvassa on myönnetty maantäytön meluvaikutus, mutta jätetty kertomatta. Maa-aineisten 

kippaus ja rekkojen peruutussignaalit aiheuttaa melua.  

 

Samoin ruoppaajan/jien melutasot on kertomatta. Äänet ovat tyypillisesti mm. kivien ja 

kauhojen metallista kolinaa. 

 

Rantarakenteiden purusta aiheutuisi ilmeisimmin merkittävää melua esimerkiksi 

betonoitujen metallikivikorien kansien purkamisesta sekä kivikorien osittaisesta 

purkamisesta (Hakemussuunnitelma 5.6.2), katso Hakemussuunnitelma sivu 16, kappale 

3.6.2: 

 
”Merihaan kivikorimuurit 

Hakaniemensillan pohjoispään itäpuolinen Merihaan rantaosuus on täyttöpenkereen 

päälle aseteltua kivikorimuurirakennetta. Kivikorien rakentamisajankohta on arviolta 

1970-luvulla. Kivikorien päälle on asennettu betonilaattoja, joiden päällä kävellään. 

Vesisyvyys muurin edustalla on noin 1…1,5 m. Kivikorit on perustettu louhetäyttö-
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penkereen varaan. Suunnitelmatietojen perusteella louhetäyttöpenkereen rakenta-

mista ennen alue on ruopattu kovaan pohjaan. Vanhojen suunnitelmien ja pohjatut-

kimusten perusteella täyttöpenger nojaa osittain ruoppausluiskaan. Kivikorirakenteita 

on peruskorjattu 1980- luvulla useassa vaiheessa mm. ruiskubetonoimalla koriraken-

teen pinta ja valamalla betonia korirakenteiden sisään.” 

 

 

 

Melu tulee selvittää määritettävä sisämelu huomioiden sisämelun normit ja 

matalataajuinen melu, jotka on mallinnettava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

mukaan. Maksimimelu on myös mallinnettava. 

c) Tärinävaikutukset läheisiin taloihin ja asuntoihin täytyy selvittää esimerkiksi purku- ja 

liikenne toiminnasta 

 

d) Pölyn vaikutukset ml. pienhiukkas- ja hengitettävien hiukkasten pölyn pitoisuudet ja 

haitta-aineiden kuten metallit ja asbesti. 

 

d) Perustilaselvitykset vesistössä eri vuodenaikoina ja kalojen haitta-aineiden 

pitoisuuksina. Kalojen haitta-aineiden pitoisuuksille tulee tarkkailut ml. elohopea, 

dioksiinit ja furaanit sekä PAH-aineet, maku ja haju sekä kalojen esiintyminen/saaliit. 

Alue on tärkeää kalastusaluetta ja kaloja syödään. Toisaalta osa haitta-aineista kertyy 

kalanlihaan haitaten myös niitä syöviä eläimiä ja ihmisiä tai vaurioittavat kaloja 

esimerkiksi kertymällä niiden sisäelimiin. 

 

e) Virtausmallinnus meren ja Eläintarhanlahden sekä Töölönlahden välillä huomioiden 

kaikki suunnitellut meren täytöt sekä tulvaportit ja erityisesti: 

i) Salmen kaventamisen vaikutus alimpien vedenkorkeuksien aikana ja talvella 

jäiden olleessa paksuimmillaan. Mallinnukset on tehty toistuvasti vain 

keväällä ja kesällä. Sisälahtien happi- ja ravintotilanne on huonoimmillaan 

todennäköisesti kovana talvena veden ollessa alhaalla ja veden ollessa jäässä. 

Sen, että Vantaanjoesta tulee kevättulvan aikaan ravinteita myös vesistön tilaa 

haitaten, ei pidä vaikuttaa suunnitelmiin, vaan tätä on myös korjattava. 

ii)  Sen, että ruoppaus ei tapahdu koko salmen pituudella vaan vain 

rakennustöiden kohdalla. Pohjan epätasaisuuden vaikutus sedimenttien 

liikkeeseen ja haitta-aineiden vapautumiseen voimakkaan virtauksen aikana. 

Mallinnuksessa on kapea kohta, joka tulisi nykyistä syvemmäksi osalle 

salmea. Tämä täyttyisi nopeasti sedimentistä, luvassa sitä ei velvoiteta 

ruoppaamaan säännöllisesti. 

Erikseen luvitettu siltarakenteen poistaminen voi parantaa salmen tilannetta, 

mutta se ei oikeuta kaventamaan salmea muualla. On ilmeistä, että sisälahtien 

veden ekologista tilaa on pyrittävä parantamaan 

iii) Kasvihuoneilmiön aiheuttaman lämpenemisen ja äärimmäisten sääolojen 

vaikutukset. Lämpö rehevöittää. Toisaalta Golf-virran heiketessä kovat talvet 

tulevat mahdollisiksi. 

iv) Kasvava sisäisäinen kuormitus Eläintarhanlahdella sekä Töölönlahdella, 

erityisesti talvella, kun kaventuneesta salmesta virtaa vähemmän vettä. 

v) Mikä on virtauksen hidastumisen vaikutus yhdellä tunnilla veden nopeaan 

vaihtumiseen lyhytaikaisten tuuli ja virtausolojen aikana? Mikä on nykyinen 

läpivirtauksen aika? 

vi) Mallinnuksen varmistaminen todellisilla virtausmittauksilla salmessa ja 

virtaus- ja vedenkorkeus tietojen esittäminen kaikkina vuodenaikoina. 
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f) Uusien rannalle sijoittuvien toimintojen melu- ja tärinävaikutukset kapeassa salmessa ja 

niiden vaikutus kalojen vaellukseen. 

g) Hankkeen melu- ja pölyvaikutus ilmanlaatuun lähitaloissa. 

h) Maaperän pilaantuminen on selvitettävä koko hankealueella uskottavasti. Ns. 

kenttämittauksissa on jopa kymmenkertaisia eroja kemiallisiin analyyseihin nähden. 

Lähes kaikki poistettava maa voi olla merkittävän pilaantunutta 

 

Vaikutukset pilaisivat ympäristöä ja loukkaisivat naapurien oikeuksia. 

 

 

 

 

    

Luvan korjaaminen, mikäli lupa kuitenkin myönnetään laillisten selvitysten ja 

kuulemisten jälkeen tulee: 

 

 

7) Maaläjitys tulee sallia vain maaläjityksen osalta väliaikaiselle sijoitukselle, jolla tulee olla 

ympäristölupa kaikkien jätteessä olevien haitta-aineiden osalta mukaan lukien orgaanisten 

ja organometallisten haitta-aineiden, sulfidi- ja rikkiyhdisteet, suolayhdisteet, ravinteet, 

raskasmetallit sekä niiden yhdisteet, ja vedenkäsittely on lain edellyttämällä tasolla. 

Maaläjityksen vaihtoehtoja ja menettelyjä ei ole kuvattu luvassa.  

 

Kaupungin sedimentin käsittelyluvista ja -selvityksistä ilmenee, että vesiä lasketaan 

sedimenteistä kevyen laskeutuksen jälkeen takaisin mereen ja raja-arvot ylittävät 

moninkertaisesti laatunormit. Toiminta ei siten ole laillisella tasolla, vaan sedimenttien 

laskeutusvesillä pilataan vesien kemiallista tilaa. 

 

Luvan Hakemussuunnitelmassa kerrotaan kuivauksessa välivarastointiin luvitetuilla 

Hernesaaren ja Kalasataman alueista. Kyseisten alueiden luvat eivät ole laillisella tasolla 

ympäristölaatunormien ja niiden valvonnan suhteen. Alueiden luvista puuttuvat useat 

sedimenttien haitta-aineet ja siksi ko. sedimenttejä ei voi viedä kyseisille alueilla. 

Sedimenttien poikkeuksellisen korkeat pitoisuudet voivat myös olla kyseisten alueiden 

lupaehtojen vastaisia. Hernesaaren laskettavien vesien tarkkailu on ”ainakin kaksi kertaa 

vuodessa”, luparajat ovat useita kymmeniä kertoja ympäristölaatunormeihin nähden, 

kadmiumilla 100-kertaisia, sekoittumisvyöhykettä ei ole määrätty ja vedet lasketaan 

ilmeisesti uimarannan läheisyyteen, tarkkailusta puuttuu mm. orgaaniset tinayhdisteet. 

Jätteillä on lupa ylittää Pima-asetuksen alemmat ohjearvot1 Sittemmin Hernesaaressa on 

erikseen kielletty vaaralliset jätteet2. Sedimenttien varastointimäärä on laajennettu 

kuuluttamattoman hakemuksen perusteella 60 000:sta 100 000 m3:een3. Kalasatamassa on 

vastaavat laatunormeja rikkovat luparajat, tarkkailu noin 3 kuukauden välein, 

organotinayhdisteet on mainittu tarkkailussa, mutta niiltä puuttuu luparaja.4  

Valituksenalaisessa luvassa kerrotaan merialueella havaittavat PAH- ja 

organotinayhdisteitä. 

 

8) Meriläjityksen osalta tulee ennen sitä toiminnanaloittamista varmistaa toiminnan 

ympäristöturvallisuus ja korjata puutteet.  

 
1 https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1457765 
2 https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1598160 
3 https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1645914 
4 https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1771569 
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Erityisesti tulee määrätä poistamaan yli 0.1 % rikkiä sisältävät sedimentit sekä kieltää 

vesistön tilaa heikentävä, orgaanisten ja organometallisten haitta-aineiden, erityisesti 

tinayhdisteet., metallien, suolojen ja ravinteiden haitalliset liukoiset pitoisuudet.  

 

9) Jätteiden käsittelyille tulee määrätä kattavat tarkkailut kaikkien merkittävien 

luvanvaraisten aineiden osalta.  

Merkittävinä pitoisuuksina esiintyvillä haitta-aineilla pitää olla raja-arvot. 

 

10) Vakuuksissa tulee huomioida jätteen stabiloinnin riskit ja pitkäaikainen tarkkailu. 

Töölönlahden sedimenttitutkimuksen yhteydessä konsultti on arvioinut sedimenttien 

kiinteytyksen kuluksi 100 euroa/m3.  Maalle läjitettävän sedimentin käsittelyvakuus on 

siten vähintään 4 000 000 euroa. Kattavat vakuudet tulee myös asettaa naapuritaloille 

aiheutuville pohjavesi – ja resonanssivaurioiden riskeille. 

Kaupungin vakavaraisuus voi hävitä ja etuoikeudet vakuuksien suhteen eivät ole hyväksi. 

 

11) Ympäristö- ja vesiluvanmukaisille toimenpiteille tulee määrätä asianmukaiset vaikutuksia 

lieventävät toimet, kuten melun ja pölyn torjunta sekä toimenpiteet saastuneiden 

sedimenttien leviämisen estämiseksi. Paalutus, mikäli se todetaan selvityksen jälkeen 

välttämättömäksi, tulee määrätä tehtäväksi puristusmenetelmällä.  Meriläjityskelvoton 

sedimentti tulee poista jäädytysmenetelmällä. Meriläjitettävät sedimentit on purettava 

putkella merenpohjalle ja purkupaikalla on käytettävä suojaverhoja. Suojaverhoissa tulee 

olla suljettava aukko, ei pysyvästi auki olevaa aukkoa, kuten luvassa.  Nämä 

lievennystoimet ovat tässä tapauksessa hyvin perusteltuja ja ne on mainittu Sedimenttien 

läjitysohjeessa, josta otteita liitteessä 1. 

 

12) Sekä sedimenttien kajoavat ruoppaustyöt sekä melua aiheuttavat paalutukset ja 

ruoppaukset tulee kieltää kevätkutuisten kalojen lisääntymisaikana 15.4.-15.6. sekä 

lohikalojen vaellusaikoina Vantaanjokeen ja sieltä pois. Lupadokumentista on ilmeistä, 

että osa haitta-aineista leviää verhojen ulkopuolelle satojen metrien päähän. Edelleen 

liukenevien haitta-aineiden vaikutusalue on suurempi. Keskeisiä haitta-aineita on kalojen 

karkoittumiselle ovat esimerkiksi ammonium-typpi ja rikkivety, jotka ovat molemmat 

todennäköisiä haitta-aineita hapettomissa sedimenteissä. Rikkivety voi karkoittaa kaloja 

pitoisuuksina 1 mikrog/L, perustuen Australian viranomaisten alustavaan arvioon. 

 

13) Imuruoppauksen yhteydessä pohjasta paljastuvia rakenteita on tarkkailtavat kameroilla, 

joiden kuvamateriaali on toimitettava Museoviraston tarkistettavaksi. Ruoppausmassat on 

laskettava sihtien läpi, joista tiukin kerää 1 cm läpimittaiset esineet. Sihteihin kertyvä 

materiaali on toimitettava museoviraston tarkistettavaksi. Jäädytettävänä poistettava 

sedimentti on tarkastava röntgen tai muulla läpivalaisutekniikkaa.  

Kaupungilla ei ole oikeutta hävittää muinaismuistoja. Salmen pohjalla näkyy vanhempia 

rakenteita ja niitä on todennäköisesti lisää sedimenttien alla. 

 

 

14) Melu- ja tärinä- ja pohjavesivaikutukset tulee tarkkailla kattavasti. Tähän kuuluu 

erityisesti: 

-melun ja tärinän tarkkailu eniten altistuvissa asunnoissa, 

-melun tarkkailu matalilla taajuuksilla STMn asetuksen mukaan 

-pohjaveden tarkkailu naapuri talojen perusten ympärillä. 

-tärinä- ja resonanssivaurioiden vuoksi lähitalojen perustukset, kellarit ja herkät rakenteet 

tulee kuvata kattavasti ennen täiden aloittamista. 

Vaikutukset pilaisivat ympäristöä ja loukkaisivat naapurien oikeuksia. 
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15) EU-laatunormit ja muut ympäristölaatunormit tulee määrätä raja-arvoksi alapuoliseen 

vesistöön, myös jätealueiden sulkemisen jälkeen, koska sekoittumisvyöhykettä ei ole 

esitetty eikä haettu. Kaatopaikkalainsäädännön perusteella haittaa ei saa tulla sulkemisen 

jälkeenkään. Pysyvät sekoittumisvyöhykkeet olisivat kohtuuttomia naapurien ja 

ympäristön suhteen. Laatunormien valvomiseksi valvottavat aineet kuten elohopea, lyijy, 

kadmium ja nikkeli tulee mitata riittävän usein vesitoimien aikana ainakin kaksi kertaa 

viikossa asetuksen edellyttämällä tavalla riippumattoman konsultin toimesta. Myös muille 

alueen päästöaineille, kuten esimerkiksi sinkki, koboltti, kupari, kromi, rauta, mangaani, 

alumiini, barium, tina, hopea, seleeni natrium, kalsium, magnesium, kalium, arseeni, 

antimoni, strontium, litium jne. tulee määrittää laatunormit tai raja-arvot päästöissä ja 

vesistössä, niin että päästöt eivät heikennä vesistön laatua.  

Pohjaveden laatunormit tulee määrätä raja-arvoiksi niissä pohjavesiputkissa, joissa 

luonnontausta on normia alhaisempi.  

Edelleen hakija tulee määrätä järjestämään kattavat tarkkailut muille haitta-aineille, joita  

pitoisuus- ja vaikutusselvitykset ravinteille, rikkiyhdisteille, hiilelle, hapenkulutukselle.  

Vaatimus perustuu EUn vesidirektiiveihin ja ympäristönsuojelulakiin, katso myös muut 

kohdat erit. kohta 3). 

 

 

 

16) Vaikutuksille tulee määrätä lailliset ja kohtuulliset raja-arvot sekä välitön 

puuttumismenettely ml. töiden keskeyttäminen  

a) Pohjaveden laatunormit ja ekologiset rajat kemialliseen tarkkailuun. Pohjaveden 

korkeudelle kattavat raja-arvot perustuen nykyiseen tasoon lähitalojen ympäristöön ennen 

kaivuu töiden aloittamista. 

b) Melulle tulee asettaa valtioneuvoston ohjeen rajat, sisämelun raja-arvot STMn 

asetuksen mukaisesti ml. matalataajuisen melun taulukon mukaiset rajat. 

Maksimelun rajaksi asuntojen ulkopuolle on asetettava 60 dB tai alempi raja perustuen 

sisämeluvaikutukseen  

b) Tärinävaikutuksille tulee asettaa rajat perustuen VTTn ohejisiin viihtyvyysvaikutuksista 

c) Pölylle tulee asettaa pienhiukkaspölyn pitoisuuksien ja tarvittaessa haitta-aineiden 

kuten asbestin tarkkailut. 

d) Kalojen haitta-aineiden pitoisuuksille tulee määrätä raja-arvot ml. elohopea, dioksiinit 

ja furaanit sekä PAH-aineet.  

 

17) Lupaan on määrättävä vesilain mukaiset toimet kuten intressivertailu ja suojeltavien 

luontoarvojen mahdollinen hävittäminen on estettävä.  Hanketta puoltavat intressit ovat 

epämäärisiä, eivät oikeuta ympäristön pilaamista. 

 

18) Vesilupa ja valmistelulupa tulee ensisijaisesti hylätä, koska suunniteltuja kaavanmukaisten 

toimien yhteisvaikutuksia erityisesti ympäristön sekä alueen pinta- ja pohjavesien suhteen 

ei ole selvitetty. Toissijaisesti tulee tehdä tarvittavat selvitykset ja suorittaa intressivertailu.  

Jotta vesilain intressivertailu voitaisiin suorittaa, tulee suunnitellun liikenne ja 

rakennuskokonaisuuden kaikki ympäristövaikutukset, kuten maaperään, pohjaveteen, 

vesistöön ja ilmaan selvittää. Rakennusalueiden ja ruoppausalueiden maaperässä sekä 

sedimenteissä on merkittäviä määriä haitta-aineita. 

 

 

Vesilupa ja valmistelulupa tulee hylätä, koska suunniteltuja kaavanmukaisten toimien 
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yhteisvaikutuksia erityisesti ympäristön sekä alueen pinta- ja pohjavesien suhteen ei ole 

selvitetty.  Jotta vesilain intressivertailu voitaisiin suorittaa, tulee suunnitellun liikenne- ja 

rakennuskokonaisuuden kaikki ympäristövaikutukset, kuten maaperään, pohjaveteen, 

vesistöön ja ilmaan selvittää. 

 

19) Meluisien töiden ml. täytöt, purkutyöt, ruoppaukset ja kuljetukset, työajaksi tulee määrätä 

lupamääräyksellä kello 9.00-16.00 arkipäivisin lomakauden ulkopuolella eli 1.9.-30.4. 

Muut mahdolliset toiminta-ajat tulee poistaa luvasta.  

 

 

20) Luvasta tulee poistaa maininnat tehtävästä paalutustyöstä tai ne tulee luvittaa uudestaan. 

Luvan selitysosassa on mainittu rantamuurin paalutus, vaikka toisaalta on vakuutettu, ettei 

paalutusta tehtäisi. 

 

21) Meriläjitykseen kelpaamattomien ja kelpaavien sedimenttien määrät on selvitettävä  

perustuen oikeisiin lukuihin ja pitoisuuksiin.  Lupadokumenteissa kerrotaan 3.2 hehtaarin 

ruoppausalasta sekä vähintää 1.2 m ruoppaussyvyydestä, edelleen lupamääräyksessä 

kuorintaruoppaus on juuri tuota syvyyttä vastaava 38 000 m3:lle. Kuitenkin ruoppaus on 

määrätty syvemmälle useilla alueilla. 

 

 

22) Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen, koska valitus johtuu kaupungin viranomaisten ja 

lupaviranomaisen ilmeisistä virheistä, pyydämme oikeuden käyntikulujen korvaamista, 

tällä hetkellä 810 euroa. 
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