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YMPÄRISTÖLUPA

Etelä-Suomen
aluehallintoviraston
päätös
26.3.2010
jätteen
siirtokuormausaseman toiminnan olennaisesta muuttamisesta (nro
9/2010/2, dnro ESAVI/178/04.08/2010) ja Vaasan hallinto-oikeuden
päätös 1.12.2011 (nro 11/0840/2).

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ
Tilanteen kuvaus ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet
Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin ympäristönsuojelulain 123 §:n
mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta 27.3.2017. Ilmoitusta
täydennettiin 7.4.2017, 28.4.2017 ja 4.5.2017.
Ilmoituksen mukaan hälytyskeskukseen tuli ilmoitus yöllä 27.3.2017
noin klo 00:30 Vantaalla palavasta jätekatoksesta. Poliisi saapui
ensimmäisenä paikalle ja hälytti palokunnan kiinteistölle.
Lassila & Tikanoja Oyj:n 7.4.2017 antaman selvityksen mukaan
kiinteistöllä olevan jätekatoksen eteen oli tilapäisesti kuormattu
pahvikasa, joka oli syttynyt tuleen ja sytyttänyt jätekatoksen.
Jätekatoksessa paloi puuta, rakennusjätettä, energiajätettä, pahvia ja
kotikeräyspaperia sekä erillisessä puristimessa ollutta kaupan ja
teollisuuden sekajätettä. Palossa muodostui savua, joka kulkeutui
tuulen mukana Tuusulantien suuntaan. Sammutusvettä käytettiin
arviolta 6000 m3/24h. Sammutuksessa käytettiin vettä, lukuun ottamatta
yhtä yhdyskuntajätekonttia, jonka sammutukseen käytettiin noin 500
litraa vaahtonestettä. Muita kemikaaleja ei käytetty. Sammutusvesiä
kulkeutui viemäriverkostoon ja läheisiin ojiin.
Katoksen lisäksi muita rakennuksia ei vaurioitunut palossa. Yhtiön
työntekijät siirsivät ajoneuvokaluston (150 ajoneuvoa) pois paloalueelta.
Yksi pyöräkuormaaja ja muutama siirtolava jäivät palopaikalle.
Pyöräkuormaajan akku vaurioitui palossa, mutta siitä ei havaittu
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päässeen valumia kiinteistölle tai ympäristöön.
sammutettua 28.3.2017 noin klo 6.00 aamulla.

Palo

saatiin

Raivaustyöt palopaikalla aloitettiin 28.3.2017. Palojätettä toimitettiin
1526 tonnia Vantaan Energian jätevoimalaan. Lassila & Tikanoja Oyj:n
Keravan jätteenkäsittelylaitokselle toimitettiin 422 tonnia rakennus- ja
purkujätettä sekä vaurioituneita vaihtolavoja sekä palossa tuhoutunutta
katosrakennelmaa.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja selvitykset ympäristöhaitoista
Uudenmaan ELY-keskus velvoitti Lassila & Tikanoja Oyj:n ottamaan
pintavesinäytteitä kiinteistön hulevesikaivosta, lähialueen ojista,
Keravanjoesta ja Vantaanjoesta. Vantaanjoen havaintopisteet eivät
kuitenkaan käytettävissä olevien tietojen mukaan ole sammutusvesien
purkureitillä, vaikka näin alun perin oletettiin.
Sammutusvesien
aiheuttamaa
vesistökuormitusta
selvitettiin
jälkisammutustöiden aikana 27.3.2017 ja sammutustöiden jälkeen
30.3.2017 otettujen näytteiden avulla.
Kohdekiinteistön alueella sijaitsevasta hulevesikaivosta havaittiin
ympäröiviin vesistöihin nähden korkeita pitoisuuksia metalleja ja erilaisia
haitta-aineita. Sammutusvesien vaikutukset vedenlaatuun olivat selvästi
havaittavia. Verrattaessa hulevesikaivosta havaittuja pitoisuuksia
pintavesiä koskeviin ympäristönlaatunormeihin havaittiin useita ylityksiä.
Pintavesien enimmäispitoisuus (MAC-EQS) ylittyi bentseenin ja
naftaleenin osalta ja vuosikeskiarvoa koskeva normi DEHP:n osalta.
Hulevesikaivossa
PAH-yhdisteiden
sekä
PCDD/F-yhdisteiden
pitoisuudet nousivat näytteenottokertojen välillä. Dioksiinien ja furaanien
ryhmästä tunnistettiin runsaasti OctaCDD:tä, mitä muodostuu
tyypillisesti savunmuodostuksen yhteydessä, eikä se ole yhtä haitallinen
kuin haitallisimpina pidetyt tetraklooratut dioksiiniyhdisteet.
Ojavesissä
sammutusvesien
vaikutus
näkyi
voimakkaana
hapenkulumisena ja kohonneina metallien pitoisuuksina välittömästi
paloaluetta lähinnä olevilla pisteillä. Etelän suuntaan virtaavassa ojassa
tilanne oli toisella näytteenottokerralla kohentunut, mutta pohjoisen
suunnassa vaikutukset olivat edelleen havaittavissa. Haihtuvista
hiilivedyistä bentseenin enimmäispitoisuuden ympäristönlaatunormi
(MAC-EQS) ylittyi pohjoiseen virtaavassa ojassa sammutustöiden
yhteydessä
otetussa
näytteessä.
Naftaleenin
pitoisuuden
vuosikeskiarvoa koskeva pintavesien ympäristölaatunormi (AA-EQS)
ylittyi molemmissa näytteissä pohjoiseen virtaavassa ojassa (TP3) sekä
sammutustöiden yhteydessä otetussa näytteessä pisteellä TP4. Muuten
ympäristölaatunormien ylityksiä ei havaittu.
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Kirkonkylänojassa
havaittiin
happipitoisuuden
alentuneen
sammutustöiden aikaan, mutta vain hieman. Haitta-aineiden
pitoisuuksissa ei havaittu selviä viitteitä sammutusvesistä lukuun
ottamatta yksittäisiä havaintoja PAH-yhdisteistä ja haihtuvista
hiilivedyistä, jotka voivat olla peräisin sammutusvesistä. Havaittujen
PFC-yhdisteiden
pääasiallinen
lähde
Kirkonkylänojassa
on
todennäköisesti muualla kuin paloalueella.
Keravanjoessa tai Vantaanjoessa ei havaittu viitteitä sammutusvesistä.
Isoissa joissa ylittyi kuitenkin pääosin kuluttajakäytössä olevista
muovituotteista lähtöisin olevan DEHP:n vuosikeskiarvoa koskeva
ympäristönlaatunormi.
Kaikkiaan tulipalon vaikutukset otettujen näytteiden perusteella
rajoittuvat välittömästi paloaluetta lähimpään ojastoon. Isompiin uomiin
päätyessä pitoisuudet laimenevat nopeasti, eikä Keravanjoessa enää
voida erottaa sammutusvesien vaikutusta muusta kuormituksesta.
Näytteissä havaittiin vesieliöstölle välittömästi haitallinen pitoisuus
bentseeniä ainoastaan paloaluetta lähimmällä olevilla pisteillä
sammutustöiden aikana. Pitoisuudet olivat laskeneet selvästi
näytteenottokertojen välillä, eikä kolmen vuorokauden jälkeen akuutisti
toksinen raja-arvo ylittynyt.
Esitys jatkotoimenpiteistä
Lassila & Tikanojan toimipisteen tarkkailua esitetään jatkettavaksi
aikaisemmin toteutetulla tavalla. Tulipalon sammutusvesien vaikutuksia
ei arvioida enää havaittavan purkuvesistössä eikä laitoksen normaalista
toiminnasta arvioida aiheutuvan sellaista vesistökuormitusta, jonka
perusteella olisi aihetta muuttaa tarkkailua.
Laitoksen toiminta
Toiminnanharjoittaja on 7.4.2017 ilmoittanut, että siirtokuormausasema
on toistaiseksi suljettu eikä materiaalia oteta asemalla vastaan.
Selvityksessään
28.4.2017
toiminnanharjoittaja
esittää,
että
tarkoituksena olisi jatkaa kiinteistöllä siirtokuormaustoimintaa.
Toiminnanharjoittaja on 10.5.2017 ilmoittanut, että laitoksella otetaan
vastaan tietosuojamateriaalia (paperi), keräyspaperia, lasia ja
energiajaetta.

PYYDETYT LAUSUNNOT JA ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Vantaan ympäristökeskus on ilmoittanut, että Lassila & Tikanoja Oyj:n
selvitys on riittävä.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (vesilaitos) on
varattu mahdollisuus kommenttien antamiselle, mutta kommentteja ei
ole ELY-keskukselle toimitettu.
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ELY-KESKUKSEN RATKAISU
ELY-keskus antaa ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla seuraavat
määräykset:
1. Tulipalon aiheuttamat ilmapäästöt tulee arvioida.
2. Laitosalueella sekä sammutusvesien valuma-alueella on tehtävä
maaperän pilaantuneisuustutkimukset. Tutkimusten perusteella on
arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on esitettävä
Uudenmaan
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskukselle
tarkastettavaksi vähintään 30 vuorokautta ennen suunnitellun
tutkimuksen aloittamista.
3. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukainen riskinarviointiin
perustuva varautumissuunnitelma tulee tehdä. Toiminnanharjoittajan
tulee lisäksi esittää toimenpiteet, joilla vastaavan kaltainen tulipalo ja
sen leviäminen laitosalueella olisi estettävissä.
4. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että estetään mm.
roskaantumis-, haju-, pöly- ja meluhaitat ympäristölle ja naapurustolle.
Lassila & Tikanoja Oyj:n on esitettävä suunnitelma, jonka mukaisesti
laitoksen toiminnan päästöjä ja niistä aiheutuvaa ympäristön
pilaantumista voidaan jatkossa rajoittaa ja toiminta täyttää parhaan
käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset.
5. Edellä mainittujen määräysten edellyttämät tiedot on toimitettava
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Vantaan
kaupungin ympäristökeskukselle. Määräysten 1. ja 3. edellyttämät tiedot
on toimitettava 30.9.2017 mennessä, ja määräysten 2. ja 4. edellyttämät
tiedot 30.10.2017 mennessä.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa
tarvittaessa
lisämääräyksiä
tulipalon
ympäristövaikutusten
selvittämiseksi.

PERUSTELUT
Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain
(527/2014)
123
§:n
mukaan,
jos
onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta
niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta
poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta
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luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai
syntyy jätettä siten, että aiheutuu tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa
tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida
noudattaa tai tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi
tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta
vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle,
taikka
valtion
valvontaviranomaiselle, jos valtion ympäristölupaviranomainen myöntää
toimintaan ympäristöluvan, tai 116 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus
on tehty valtion valvontaviranomaiselle. Toiminnasta vastaavan tai
jätteen haltijan on viipymättä ilmoituksen jälkeen toimitettava
viranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja
jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan
rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.
Viranomaisen on ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ja annettava
tarpeelliset määräykset toiminnan palauttamiseksi lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukaiseksi sekä tilanteesta
aiheutuvan haitan ja vaaran poistamiseksi ja samalla asetettava
määräaika, johon mennessä tämä on tehtävä. Lisäksi on tarvittaessa
annettava toiminnan harjoittajan suunnitelman ja muun tiedon
perusteella väliaikaiset määräykset ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka
ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.
Määräysten yksilöidyt perustelut
Palossa muodostui runsaasti savua, joka kulkeutui Tuusulantien
suuntaan. Savusta aiheutui haittaa lähiympäristölle ja liikenteelle usean
tunnin ajan. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä aiheuttamistaan
päästöistä. Lassila & Tikanoja Oyj:n tulee arvioida palossa
muodostuneiden savukaasujen määrää ja laatua perustuen palaneiden
jätteiden määrään ja laatuun sekä käytettävissä olevaan
tutkimusmateriaaliin. (Määräys 1.)
Maaperätutkimusten
avulla
voidaan
arvioida
tulipalon
ja
sammutusvesien vaikutusta maaperän tilaan. Pilaantuneisuudesta
vastaava taho on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän.
Tarvittaessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa
erillisen päätöksen maaperän kunnostamisesta. (Määräys 2.)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaan luvanvaraisen
toiminnan
harjoittajan
on
ennakolta
varauduttava
toimiin
onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja
niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.
Ennalta varautumista varten toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan
myöntää valtion lupaviranomainen, on laadittava riskinarviointiin
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perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset laitteet ja muut
varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä
harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita
varten (ennaltavarautumisvelvollisuus). Määräys on tarpeen, jotta
tulevaisuudessa osattaisiin varautua vastaavanlaisiin tilanteisiin ja
palojen estäminen pystyttäisiin suunnittelemaan. (Määräys 3.)
Suunnitelma laitoksen toimintojen järjestämisestä on tarpeen
ympäristöluvan lupamääräysten muuttamistarpeen arvioimiseksi. Mikäli
poikkeuksellinen tilanne laitoksella pitkittyy, on toimitettava myös
väliaikainen suunnitelma toimintojen järjestämisestä. Laitoksen
toiminnot on järjestettävä siten, että laitoksen toiminnan päästöjä (ml.
jätevesipäästöt) ja niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan
rajoittaa ja toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan
vaatimukset. (Määräys 4.)
Määräys on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (Määräys 5.)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi saatuaan
toiminnanharjoittajan selvitykset antaa lisämääräyksiä, koska käytössä
ei ole mm. kaikkia tietoja sammutusvesien aiheuttamista vaikutuksista
maaperään eikä tulipalon ilmapäästöistä.
Uhkasakkolain mukaisten tehosteiden asettaminen ei katsota olevan
tarpeen ottaen huomioon alueella jo suoritetut tutkimukset ja
toimenpiteet sekä annettujen määräysten laatu.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 15 §, 123 §, 135 §, 175 §, 184 §, 185 §, 190 §,
191 § ja 205 §
Hallintolaki 34 §
Valtioneuvoston
asetus
maaperän
pilaantuneisuuden
ja
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä hallinto- ja kehittämiskeskusten
maksullisista suoritteista vuonna 2017 (1554/2016)

MUUTOKSENHAKU
ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus on
päätöksen liitteenä.
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Päätöksen on ratkaissut yksikön päällikön sijainen Satu Lyytikäinen ja
esitellyt ylitarkastaja Anna Mikkola. Merkintä asiakirjan sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös

Lassila & Tikanoja Oyj (saantitodistuksella)
Valimotie 27
00380 Helsinki

Tiedoksi

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (sähköisesti)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (sähköisesti)

MAKSU

Poikkeuksellisista tilanteista perittävä maksu on 570 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017 olevan
maksutaulukon mukaisesti (1554/2016).

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument har godkänts elektroniskt
Lyytikäinen Satu 11.07.2017 14:53

VALITUSOSOITUS

LIITE ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖKSEEN

Valitusviranomainen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos kysymyksessä on sijaistiedoksianto,
päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Tavallisen kirjeen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
250 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua
ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

