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JULKINEN KUULUTUS

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole
ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan
vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

18.1.2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 25.1.2022.

Asia

Luvan hakija Lohjan kaupunki on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle
valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 24.8.2021 nro
245/2021. Päätös koskee Teutarin kaatopaikan kunnostamista, Lohja.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.1. –
15.2.2022 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
Lohjan 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.

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

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 15.2.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus
vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
21170/2021.

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/
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OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Besvär av tillståndssökanden över ett beslut om miljötillstånd

Enligt 196 § i miljöskyddslagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom offentlig
kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över ett
beslut om miljötillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det
inte är uppenbart onödigt. Kungörelsen och besvärshandlingarna ska finnas på
webbplatsen i minst 14 dagar. Information om kungörelsen ska dessutom med
iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom
det område som påverkas av verksamheten.

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol

18.1.2022

Delfåendedag för besvären

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

Delfåendedagen för besvären är 25.1.2022.

Ärende

Tillståndssökande Lojo stad har inlämnat besvär till Vasa förvaltningsdomstol
över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 24.8.2021 nr
245/2021. Beslutet gäller iståndsättning av avstjälpningsplatsen i Tötar, Lojo.

Tillgänglighållande av besvärshandlingarna

Denna kungörelse och besvärshandlingarna av tillståndssökanden hålls
tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-
oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv
ar.html) under tiden 18.1. – 15.2.2022. På webbplatsen av Vasa
förvaltningsdomstol finns besvären utan bilagor. Information om kungörelsen
ska publiceras i Lojo stad.

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig
kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av

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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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 15.2.2022. 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 21170/2021.

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/
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

VALITUS

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 245/2021
(Dnro ESAVI/33917/2019)

MUUTOKSENHAKIJA

Lohjan kaupunki
Y-tunnus: 1068322-0

Prosessiosoite
Ramboll Finland Oy

Itsehallintokuja 3
02600 Espoo

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS JA VALITUSAIKA

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 245/2021
(Dnro ESAVI/33917/2019)

Teutarin kaatopaikan kunnostaminen, Lohja.

Valitusaika päättyy valitusosoituksen mukaan 30.9.2021
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ASIANOSAISASEMA

Hakija on ympäristölupapäätöksen haltija.

TAUSTA

Lohjan kaupunki haki ympäristölupaa Teutarin kaatopaikan sulkemiseksi asianmukaisilla
pintarakenteilla (Dnro ESAVI/33917/2019). Kaatopaikan toiminta alkoi arviolta 1950-
luvulla. Jätteiden vastaanottaminen lopetettiin vuonna 1993 ja kaatopaikka suljettiin silloin
voimassa olleiden määräysten mukaisesti. Osa kaatopaikasta on suljettu nykyisten
määräysten mukaisilla pintarakenteilla koetoimintaluvalla (Dnro UUS-2002-Y-444-18 ja
UUS-2002-Y444-18). Suljetun osan päällä on vuosina 1994–2007 sijainnut
kompostointialue, jossa on kompostoitu jätevedenpuhdistamoilta tuotua kuivatettua
lietettä (Dnro UUS-2004-Y-840-121). Pinta- ja pohjavesien tarkkailua on toteutettu
vuosittain kompostointitoiminnan ympäristöluvan mukaisesti. Kompostointitoiminta on
päättynyt vuonna 2007 ja ympäristölupa on rauetettu vuonna 2021 (Dnro
ESAVI/33274/2020).

VAATIMUKSET

Lohjan kaupunki (jäljempänä ”hakija”) vaatii, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston
(jatkossa ”ESAVI”) lupapäätöstä nro 245/2021 (Dnro ESAVI/33917/2019) muutetaan
hylättyjen hakemuskohtien osalta. ESAVI on hylännyt hakemuksen johtaa jätevedet
ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisesti toisen alueelle (lupamääräys 11). ESAVI on niin
ikään päätöksellään hylännyt ohjearvojen väliin sijoittuvan määrän PCDD/F-yhdisteitä
sisältävän puujätemateriaalin hyödyntämisen pintakerroksessa (lupamääräys 16). Valittaja
vaatii, että hylätyt lupamääräykset myönnetään hakemuksen mukaisina.

Hakija valittaa päätöksestä seuraavilta osin:
- Lupamääräyksessä 3: Kielto ylittää melun ohjearvoja luonnonsuojelualueella

- Lupamääräyksessä 11: Vaatimus ympäristölupien hakemiseen jätevesien
johtamiseksi toisten alueella sijaitseviin ojiin

- Lupamääräyksessä 14: Maa-ainesten ja jätteiden kerrallaan yhteensä enintään
varastoitava määrä ja jätteiden varastoinnin kolmen vuoden määräaika

- Lupamääräyksessä 16: Vaatimus suunnitelman laatimisesta kaatopaikan
kunnostamisessa hyödynnettävien maa-ainesten sisältämän jätteen
merkityksettömän määrän arviointimenettelystä

- Lupamääräyksessä 27: Vaatimus putken/putkien asentamisesta aiemmin
pintarakennetulle alueelle. Lisäksi vaatimus kaatopaikan sisäisen veden pinnan
alentamismenetelmien ja poistoveden hallinnan selvityksen ja suunnitelman
laatimisesta

- Lupamääräyksessä 33: Vaatimus tihennetystä kaivoveden tarkkailusta
tarkkailupisteessä K8

Hakija vaatii myös, että hallinto-oikeus vahvistaa, että edellytykset toiminnan aloittamiselle
uusien lupamääräysten mukaisesti ovat olemassa muilta osin kuin koskien valituksen
kohteita.
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VALITUKSEN PERUSTEET

Hakija uudistaa valituksensa perusteluina em. ympäristölupahakemuksessa
täydennyksineen sekä sitä koskevassa vastineessa esitetyt perusteet valituksensa
perusteina sen lisäksi, mitä on alla esitetty.

Kaatopaikan sulkemisessa hyödynnettävät materiaalit

PCDD/F-yhdisteitä yli alemman ohjearvon sisältävän puujätemateriaalin hyödyntämiskielto

Kaatopaikan kunnostuksessa saa hyödyntää… haitta-ainepitoisuudeltaan ns. alemman
ohjearvon alittavaa puukuori- ja sahanpurujätettä (määräys 16)

Teutarin kaatopaikan kunnostuksessa on suunniteltu käytettävän muualta tuotavaa osittain
maatunutta puunkuori- ja sahanpurutäyttöä pintakerroksen yläosassa kasvukerroksessa.
Vuonna 2013–2014 tehdyssä tutkimuksessa kahdessa näytteessä puunkuorimassan
PCDD/PCDF-pitoisuudet (0,0011 mg/kg ja 0,00012 mg/kg) ylittivät Vna 214/2007
mukaisen alemman ohjearvotason (0,0001 mg/kg). Lisäksi yhdessä puunkuorinäytteessä
sinkkipitoisuus (275 mg/kg) ylitti alemman ohjearvotason (250 mg/kg) ja yhdessä
näytteessä arseenipitoisuus (25,2 mg/kg) ylitti kynnysarvotason (5 mg/kg). Muutoin
puunkuorimassassa haitta-ainepitoisuudet olivat joko alle kynnysarvotason tai alle
laboratorion määritysrajan. Raportti on esitetty liitteenä 3.

Vna 214/2007 4 § 2 mom. mukaan maaperää pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota
käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena, jos
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon. Hakija katsoo,
että kaatopaikkaa voidaan pitää asetuksessa mainittuna ”muuna vastaavana alueena”.
Kaatopaikan kiinteistöllä ei ole herkkää maankäyttöä, kuten asutusta tai ravintokasvien
viljelyä eikä sinne ole suunnitteilla sellaista. Kaatopaikka ei myöskään sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella. Asetuksen 214/2007 mukaan maaperän pilaantuneisuuden tulee
perustua kohdekohtaiseen arvioon maaperässä olevien haitta-aineiden mahdollisesti
aiheuttamasta vaarasta ja haitasta terveydelle ja ympäristölle. Hakijan näkemyksen
mukaan puunkuorimassan hyötykäyttö kaatopaikan pintarakenteissa olisi jätelain 8 §:n
mukaisen etusijajärjestyksen mukaista. Haitta-aineita sisältävää puunkuorimassaa ei voi
hyötykäyttää herkän maankäytön alueilla tai pohjavesialueilla.

PCDD/PCDF-yhdisteet eivät merkittävissä määrin liukene veteen. Näin ollen
puunkuorimassassa esiintyvien PCDD/PCDF-yhdisteiden leviäminen on mahdollista maan
siirron yhteydessä, eroosion vaikutuksesta (esim. pölyämällä) ja veden kuljettaman
kiintoaineksen mukana. Rakennustöiden aikana pölyämistä estetään kostuttamalla.
Viimeistellyn alueen pintaan kylvetään nurmi nopeasti vihertyvällä nurmikenttälajikkeita
sisältävällä siemenseoksella. Kasvien kasvettua tuulen ja veden aiheuttama eroosio
vähenee merkittävästi.

Päätökseen haetaan muutosta yksittäisten näytteiden PCDD/F-pitoisuuksien osalta.
Huomioiden puunkuori- ja sahanpurujätteen ison määrän (arviolta 15 000 m3) ja PCDD/F-
yhdisteiden matalat ohjearvotasot, hakija ei voi varmuudella todeta, että puunkuori- ja
sahanpurujätteen PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet ovat kaikissa näytteissä alle ylemmän
ohjearvotason. Aiempien tutkimusten täydentämiseksi syyskuussa 2021 puunkuori- ja
sahanpurujätteestä analysoitiin metalli- ja PCDD/F-pitoisuudet viidestä
kokoomanäytteestä, joissa todetut haitta-ainepitoisuudet alittivat Vna 214/2007 mukaisen
alemman ohjearvotason. Tutkimustodistus on esitetty liitteenä 4. Hakija esittää, että
puunkuori- ja sahanpurujätteestä analysoidaan näytteet 5000 tonnin kokoomaerinä, joiden
keskimääräinen pitoisuus tulisi olla alle 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason, mutta
yksittäiset näytetulokset voisivat olla Vna 214/2007 mukaisten alemman ja ylemmän
ohjearvon välissä.

"Hyödynnettävä maa-aines ei saa sisältää merkittävää määrää jätettä eikä muita
materiaaleja. Merkityksetön määrä on määritettävä ja määrän arviointimenettelystä on
laadittava suunnitelma (lupamääräys 16).”



4(8)

Teutarin kaatopaikan pintarakenteiden rakentamiseen ei hankita ylijäämämaita, jotka
sisältävät merkittävän määrän jätettä, minkä takia lupamääräyksen vaatimus on tarpeeton.
Lupamääräyksessä 16 mainitun maa-aineksen sisältämän jätteen ja muiden materiaalien
merkityksettömän määrän arviointimenettelyn suunnitelman laatiminen aiheuttaa
kohtuuttomia kustannuksia hakijalle.

Maa-aineksia ja jätteitä saa varastoida kerrallaan yhteensä enintään 50 000 m3, josta
pilaantunutta maata saa olla enintään 10 000 m3. (määräys 14)

Hakemuksen täydennyksessä esitettiin kerralla yhteensä varastoitavaksi määräksi enintään
100 000 m3. Työalueen pinta-ala rajoittaa varastoitavaa määrää, joten lupamääräys on
tarpeeton. Jos kuitenkin asetetaan enimmäisvarastointirajoitus, lupamääräyksessä esitetyt
määrät ovat liian pieniä. Hakijan näkemyksen mukaan Teutarin kaatopaikalla pitäisi
tarvittaessa olla mahdollista varastoida kunnostuksessa tarvittavia maa-aineksia ja jätteitä
siinä laajuudessa kuin työmaalla turvallisesti ja laadukkaasti on mahdollista varastoida.
Kerralla varastoitaisiin määrä, joka on mahdollistaa alueella työskentelyn ja rakentamisen
aikaisten vesien hallinnan lupamääräysten mukaisesti. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa
kunnostustyön urakoitsijalle massojen hankkiminen ja työn toteuttaminen
tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Jätettä saa varastoida ennen sen hyödyntämistä enintään kolmen vuoden ajan
vastaanottopäivästä lukien (määräys 14)

Myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksen 14 kolmen vuoden määräaika jätteen
varastoinnille on hakijalle kohtuuton vaatimus. Lupakäsittelyn kesto,
hankintalainsäädännöstä johtuvat aikataulut ja Lohjan kaupungin vuosittaiset määrärahat
johtavat tilanteeseen, jossa kolmen vuoden määräaikaa on mahdotonta noudattaa.
Teutarin kaatopaikan alueelle on tähän mennessä viety vain Uudenmaan ELY-keskuksella
etukäteen hyväksytettyjä pilaantumattomia, alueen muotoilussa käytettäviä
ylijäämämaita, jotka on pyritty varastoimaan lopullisella paikallaan.  Alueelle ei ole viety
välivarastoon kaatopaikan kunnostuksessa hyödynnettäviä jätteitä.

Teutarin kaatopaikan alueelle ei olla jatkossakaan viemässä muita kuin kaatopaikan
kunnostamisessa käytettäviä materiaaleja. Alue on ollut jo 70 vuotta kaatopaikka-alue ja
ympäristölupahakemuksen tavoitteena on kaatopaikan kunnostaminen. Hakijan
näkemyksen mukaan kaatopaikan kunnostuksessa käytettäviä ylijäämaita, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat Vna 214/2007 mukaisten kynnysarvotason ja alemman ohjearvotason
välissä, pitäisi tarvittaessa voida varastoida kaatopaikan alueella yli kolme vuotta. Kolmen
vuoden määräajan asettaminen on ympäristönsuojelullisesti tarpeeton. Kaikki Teutariin
tuotavat materiaalit ovat jäteverolain (1126/2010) 6 §:n mukaisesti jäteverottomia.

Jätevedet ja niiden johtaminen

YSL 68 §:n nojalla hylätty jäteveden johtaminen pohjoispuolen luonnonsuojelualueelle

Lupamääräys 11 (…) huomioitava pohjoisen luonnonsuojelualueen vesitaseen säilyminen
ja luontoarvojen säilyminen

Luonnonsuojelualueen suojeluarvot ovat muodostuneet tilanteessa, jossa kaatopaikka-
alueen sade- ja sulamisvedet on johdettu ojaan 60–70 vuoden ajan. Hakemuksessa esitetty
ratkaisu vesien johtamisesta pohjoispuolen ojaan on luonnonsuojelualueen kannalta
vähäisin muutos. Jos luonnonsuojelualueen läpi virtaavaa ojaa muutetaan tai ojaan
johdettavien vesien määrää muutetaan, voivat alueen suojeluarvot muuttua.
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Metsähallitus hallinnoi kaatopaikka-alueen pohjoisreunaan rajautuvaa kiinteistöä (Suojelu-
Takamaa, kiinteistötunnus 444-408-1-255), jolle on perustettu Pytbergin
luonnonsuojelualue. Metsähallituksen lausunnon (liite 5) mukaan alueella on reheviä lehtoja,
jalopuita, järeitä haapoja sekä tervaleppäkorpea. Alueen itäreunan läpi kulkeva oja on
luonnontilaisen oloinen, ojassa on mutkitteleva uoma ja runsaasti lahopuuta ojaan
kaatuneena. Metsähallitus on myöhemmässä lausunnossaan (liite 6) todennut, että
Teutarin kaatopaikan sade- ja sulamisvesien johtaminen nykyisen ojalinjan kautta voidaan
sallia edellytyksellä, että johdettavien vesien ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet eivät
merkittävällä tavalla heikennä uoman vesien tilaa ja luonnonsuojelualueen luontoarvoja.

Ojassa virtaavan veden ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet ovat aiemmin olleet korkeampia
kuin nyt. Kaatopaikan sisäisen veden osuus ojaan johdettavasta vedestä tulee
pienenemään kaatopaikan kunnostamisen myötä ja siten myös ojaveden ravinteiden ja
haitta-aineiden pitoisuus tulee laskemaan edelleen.

Sade- ja sulamisvesien ja kaatopaikan sisäisten vesien erilleen kerääminen aiheuttaa
kohtuuttomia kustannuksia rakenteiden rakentamisen ja rakenteiden kunnossapitämisen
osalta. Oja kulkee luonnonsuojelualueen itäreunan läpi vain noin 30 metrin matkan. Hakijan
näkemyksen mukaan vesien johtamisen haitat luonnonsuojelualueelle ovat vähäisemmät
kuin lupamääräyksen mukainen toteutus. Vesitaseen muuttaminen saattaa johtaa myös
luonnonsuojelualueen suojeluarvojen menettämiseen.

Hakijan näkemyksen mukaan ei ole myöskään ”de facto”-merkitystä YSL (527/2014) 68
§:n kannalta, johdetaanko vedet luonnonsuojelualeen kiinteistön läpi vai viereiselle
kiinteistölle, koska YSL 68 §:ssä on muotoilu "välittömässä läheisyydessä".

Lupamääräyksen 11 mukaan kaatopaikan pohjoispuolella alueen vesienhallinnan
suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luonnonsuojelualueella sijaitsevan
ojan vesitaseen säilyminen siten, että suojelun perusteena olevat luontoarvot eivät
heikkene. Vallitsevassa tilanteessa kaatopaikkavesi johdetaan kaatopaikan
pohjoispuoliseen ojaan.  Annetulla lupapäätöksellä on hylätty YSL 68 §:n mukainen
hakemus jatkaa jo aiemmin aloitettua kaatopaikkavesien johtamista Pytbergin
luonnonsuojelualueelle. Yhdessä nämä kaksi lupaehtoa aiheuttavat tilanteen, jossa
lupapäätöksessä tarkoitetun vastaisesti vaarannetaan ojan vesitase ja Pytbergin
luonnonsuojelualueen suojeluarvot kuten rehevät lehdot.

Jos kaatopaikan pohjoispuolella vesien poisjohtamista ei ole mahdollista järjestää luvan
hakijan hallinnassa oleville alueille, on vesien johtamiselle ojaan haettava lupaa
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin kohdan 2) mukaisesti. (…) Jos tarkkailutulokset
osoittavat kaatopaikan eteläpuoliseen ojaan purettavan veden olevan jätevettä, on veden
johtamiselle haettava ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin kohdan 2) nojalla
ympäristölupa ja ympäristönsuojelulain 68 §:n mukainen oikeus jäteveden johtamiseen
toisen alueella. (määräys 11)

Nykytilanteessa ennen kaatopaikan kunnostustoimenpiteitä vedet johtuvat pohjois- ja
etelänpuoleisiin ojiin ja hakemuksessa on esitetty kaatopaikan kunnostuksen jälkeiset
vesienjohtamisreitit. Hakijan on hakenut koko toimintakokonaisuudelle lupaa.
Lupaviranomaisen olisi tullut käsitellä YSL 27 2 §:n 2-kohdan mukainen ympäristölupa nyt
myönnetyn ympäristöluvan yhteydessä. Myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 11
todetaan, että kaatopaikan eteläpuoliseen ojaan purettavaa vettä tulee tarkkailla
mittauksin, ja jos tarkkailutulokset osoittavat veden olevan jätevettä, on johtamiselle
haettava ympäristönsuojelulain 27 § 2 momentin 2 kohdan nojalla ympäristölupa ja
ympäristönsuojelulain 68 §:n mukainen oikeus jäteveden johtamiseen toisen alueelle.
Perusteluosassa todetaan, että kaatopaikalta eteläpuoliseen ojaan purettavan veden
jätevesiluonnetta ei ole mahdollista arvioida, koska niistä ei ole ollut saatavilla edustavaa
näytettä. Kuitenkin todetaan myös, että eteläpuolelle kertyy jätevettä ja pintarakennetun
kaatopaikan kuivatuskerroksen vesi on jätevettä.
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Ympäristönsuojelulaki määrittelee jäteveden pilaantuneelta alueelta johdettavaksi vedeksi
tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdetuksi
vedeksi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Määritelmä kattaa siten myös hule-
ja suotovedet kaatopaikka-alueella. Ympäristönsuojelulain jäteveden määritelmässä ei ole
esitetty jäteveden pitoisuusrajoja. Tämän takia määräys veden analysoinnista ja tulosten
perusteella tehtävästä määrittelystä jätevedeksi on ristiriidassa ympäristönsuojelulain
jäteveden määritelmän kanssa.

Lupaviranomaisen  olisi  pitänyt  ratkaista  asiat  (YSL  27  §  ja  YSL  68  §)  tämän
lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai pyytää täydennystä hakemuksen käsittelyn
aikana. Lupaviranomainen on oman päätöksen perusteluosiossa todennut vesien
johtamisen olevan ympäristöluvanvaraista ja on kuitenkin vaatinut erillisen
ympäristölupahakemuksen. Uuden valituskelpoisen ympäristölupapäätöksen hakeminen
aiheuttaa tarpeetonta viivästystä hankkeelle.

Tarkkailu

Kaatopaikan aiemmin pintarakennetulla alueella oltava väh. 1 jätetäytön sisäisen veden
putki. Olemassa olevat putket on uusittava, jos putken siiviläosuus sijaitsee jätetäytön
alapuolella tai jos siiviläosuus kattaa puutteellisesti jätetäytön osuuden (…) Jos jätetäytön
sisäisen veden pinnan taso on edustavasta putkesta mitattuna korkea, on laadittava teknis-
taloudellinen selvitys jätetäytön sisäisen veden pinnan tason alentamismenetelmistä ja
alentamisen vaikutuksesta jätetäytön sisäiseen tilaan ja pohjavesikuormitukseen (määräys
27)

Jos aiemmin pintarakennetulle alueelle asennettaisiin uusi putki myönnetyn ympäristöluvan
määräyksen 27 mukaisesti, tiiviin pintarakenteen lävistäminen saattaisi johtaa sade- ja
sulamisvesien virtaamiseen jätetäyttöön. Aiemmin pintarakennetulle alueelle on siirretty
suojeltuja kasveja. Uusien putkien asentaminen saattaisi vahingoittaa suojeltuja kasveja,
koska asennustyössä tarvitaan kairakonetta. Näiden syiden takia hakija katsoo, että uuden
putken asentamisesta aiemmin pintarakennetulle alueelle olisi ympäristönsuojelun kannalta
enemmän riskejä kuin hyötyä. Aiemmin pintarakennetulla alueella olevia jo olemassa olevia
putkia voidaan hyödyntää tarkkailussa, mikäli putket ovat toimintakunnossa. Muutoin
hakija katsoo, että hakemuksessa esitetyt kolme putkea ovat riittävä määrä sisäisen veden
tarkkailuun Teutarin kaatopaikan kokoisella alueella ja että lisäputkia ei tarvitse asentaa.

Myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksessä 27 on vaadittu selvitys ja suunnitelma
kaatopaikan sisäisen veden pinnan alentamismenetelmistä ja poistoveden hallinnasta,
mikäli sisäisen veden pinnan taso on korkea. Vaatimus on turha, koska
ympäristölupahakemuksen mukaisella pintarakenteiden rakentamisella alennetaan sisäisen
veden tasoa. Lisäksi myönnetyssä ympäristöluvassa on määräykset kaatopaikkaveden
hallinnasta, minkä takia määräys poistoveden hallinnan suunnitelmasta on turha.

Kaivosta K6 ja K8 bakteerit on tutkittava jokaisella näytteenottokerralla ja kaivosta K8
kahdesti vuodessa kolmen vuoden välein (määräys 33)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatimassa kaivon K8 kaivokortissa on todettu:
”Kesäkäytössä. Talousvetenä ja pesuun, mutta ei juomavetenä. Kunto kohtalainen, vesi
samea ja siinä on roskia. Ylintä rengasväliä ei ole tiivistetty. Kaivo jäätyy talvisin”. Kaivoon
K8 pääsee pintavesiä, minkä takia ei ole mahdollista erottaa kaatopaikalta johdettavien
vesien ja muiden pintavesien vaikutusta. Hakijan näkemyksen mukaan kaivon K8
tihennetyllä tarkkailulla ei saada lisätietoa kaatopaikan vaikutuksista ympäristöön.
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Melu

Luonnonsuojelualueen LAeq(7-22) ei saa ylittää 45dB (määräys 3)

Teutarissa sijaitsevien suojelualueiden suojeluperusteet ovat alueella esiintyvät
luontotyypit ja kasvillisuus. Suojeluperusteina ei mainita melulle herkkiä eläinlajeja. Alueen
suojeluarvot liittyvät puustoon ja metsätyyppeihin. Luonnonsuojelualueet eivät ole
erityisesti virkistyskäytössä. Melusuojausten rakentaminen olisi tehtävä myös koneellisesti,
jolloin sen toteuttaminen olisi mahdotonta ylittämättä 45 dB. Huomioiden sen, että
kaatopaikan kunnostaminen on määräaikainen työ ja työskentely pohjoisosassa on vain osa
tätä ajallisesti rajattua kunnostamista, hakija katsoo, että lupamääräys on kohtuuton.
Hakijan näkemyksen mukaan lupamääräyksellä tulisi sallia ohjearvon ajoittaiset ylitykset
työskentelyn aikana, kun ympäristölupaa myönnettäessä on ollut tiedossa tarve melurajan
ylitykselle.

Paikka: Espoossa
Aika: 30.9.2021

Valtakirjalla
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