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§1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Ympäristölautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
12.1.2021 päivätyllä jäsenille sekä kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston
edustajille toimitetulla kokouskutsulla.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Paukku ja Isto Havu.
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99/11.00.02/2021

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 3
§3

Valvontayksikön valvontasuunnitelma 2021-2025, vuoden 2020
valvontaohjelman toteutuminen ja valvontaohjelma vuodelle 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Kämpe Lasse
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Lautakunta päättää hyväksyä valvontayksikön valvontasuunnitelman
vuosille 2021-2025, selonteon vuoden 2020 valvontaohjelman
toteutumisesta sekä vuoden 2021 valvontaohjelman.

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Valvontasuunnitelma vuosille 2021-2025
Taustaa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava ympäristönsuojelulain mukaista
säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on oltava
tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista
toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista.
Suunnitelmassa on kuvattava tämän lisäksi valvonnan järjestämisen ja
riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten
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yhteistyö. Valvontasuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan
lainsäädännössä tai toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten
perusteella. Valvontasuunnitelma on liitteenä.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava vuosittain
valvontaohjelma luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien
toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä
valvonnasta. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja
niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Kunnan
valvontaohjelmaan ei sisälly ELY-keskuksen valvontaan kuuluvat
luvanvaraiset toiminnot, vaikka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
pääsääntöisesti osallistuukin ELY-keskuksen tekemille tarkastuksille.

Valvontakohteet Espoossa
Etukäteen suunnitellussa valvonnassa priorisoidaan valvottavat kohteet.
Voimavaroja suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, joiden toiminnasta aiheutuu
ympäristön pilaantumisen vaaraa, ja toimintoihin, joissa syntyy vaarallista
jätettä tai merkittäviä määriä muuta jätettä. Valvottavien kohteiden
tarkastustiheyteen vaikuttavat mahdolliset asukkaiden yhteydenotot, aiemmat
viranomaishuomautukset, toiminnasta aiemmin aiheutuneet
ympäristövahingot ja toimintaan liittyvät riskit. Lisäksi kiinnitetään huomiota
vuosiraporttien tarkastamiseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin niiden takia.
Säännöllisesti valvottavia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
toimivaltaan kuuluvia luvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia tai rekisteröitäviä
toimintoja on Espoossa 100 kappaletta. Suurin yksittäinen toimiala on
polttonesteiden jakeluasemat, joita on 61 kappaletta. Muita kuin
luvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia tai rekisteröityjä toimintoja, mutta
mahdollista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia valvontakohteita
ovat mm. moottoriajoneuvokorjaamot, tutkimuslaitokset, venesatamat,
metalliteollisuus ja eläinsuojat. Tällaisia toimintoja on Espoossa noin 400
kappaletta. Ne tarkastetaan tarpeen mukaan tai mahdollisten erillisten
kampanjoiden yhteydessä. Näistä osalla toiminta on niin vähäistä, että ne
eivät edellytä säännöllisiä tarkastuksia. Lisäksi valvotaan säännöllisesti muun
mm. jätteiden ja maa-ainesten hyödyntämistä maarakentamisessa,
häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja, pilaantuneen maaperän
puhdistustoimia ja ympäristönsuojelumääräyksissä mainittuja toimintoja.
Yleistä valvontatarkastuksista
Valvontaviranomaisen on tehtävä luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen tai
rekisteröidyn toiminnan tarkastus riittävän usein toiminnalle määritetyn
riskitason mukaisesti. Tarkastus tehdään myös onnettomuuden, haitasta
tehdyn ilmoituksen, luvan noudattamatta jättämisen tai muun seikan vuoksi
on aihetta olettaa, että toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa, haittaa luonnolle
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ja sen toiminnoille, luonnonvarojen käytön estymistä tai merkittävää muuta
näihin rinnastettavaa seurausta tai sen vaaraa. Kohteeseen tehdystä
tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja.
Riskinarvioinnin perusteella on määritelty neljä valvontaluokkaa, 1-4, joista 1,
2 ja 3 käsittävät pääasiassa luvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia tai
rekisteröityjä toimintoja ja 4 muita pysyviä kohteita. Valvontaluokan 1 kohteet
tarkastetaan joka vuosi, valvontaluokan 2 kohteet 2-5 vuoden välein ja
valvontaluokan 3 kohteet 6-10 vuoden välein. Valvontaluokan 4 kohteissa
käytetään osittain otantamenetelmää, jolla valitaan vuoden aikana
tarkastettava toimiala, johon tarkastukset keskitetään.
Valvontatarkastukset vuosina 2021 – 2025
Kaikki valvontaluokkaan 2 kuuluvat valvontakohteet tarkastetaan ainakin
kerran v. 2021-2025 ja valvontaluokan 1 kohteet vuosittain. Pysyviin
valvontakohteisiin suunniteltu vuosittainen tarkastusten lukumäärä on esitetty
taulukossa 1.

Taulukko 1. Tarkastusten määrä vuosittain eri valvontaluokissa Espoossa vuosina
2021-2025

Valvontaluokka
1

Ympäristöluvanvaraiset,
ilmoituksenvaraiset ja
rekisteröidyt
4

Muut
pysyvät
kohteet
1

Tarkastukset
vuosittain
5

2

85

18

15-25

3

11

5

0-4

400

20-30

4

Valvontaohjelma vuodelle 2021
Vuonna 2021 tarkastetaan yhteensä 23 kohdetta. Tarkastus tehdään kaikkiin
neljään valvontaluokan 1 kohteeseen sekä kuuteentoista valvontaluokan 2 ja
neljään valvontaluokan 3 kohteeseen. Vuodelle 2021 suunnitellut
valvontaohjelman mukaiset tarkastukset kunnan valvontavastuulle kuuluviin
laitoksiin toimialoittain on esitetty taulukossa 2. Yksilöity valvontaohjelma
kohteittain vuodelle 2021 on pyydettäessä nähtävissä kokouksessa.
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Taulukko 2. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset kunnan valvontavastuulle
kuuluviin laitoksiin vuonna 2021

Ympäristöluvanvaraiset,
ilmoituksenvaraiset ja
rekisteröidyt laitokset
Asfalttiasemat

kokonaismäärä

tarkastukset
2021

1

1

Betonitehtaat

5

2

Bitumisia katemateriaaleja
valmistava tehdas

1

Elintarviketeollisuus

2

1

Eläinsuojat

1

1

Energiantuotanto

7

1

Jakeluasemat

61

8

Jätteen käsittely

3

2

Kemikaalien varastointi

1

Krematorio

1

Maankaatopaikat

1

Moottoriurheiluradat

1

Mullan valmistus

4

1

Louhinta ja/tai murskaus

3

1

Orgaanisia liuottimia
käyttävä toiminta

2

2

Palolaboratorio

1

1

Pintakäsittely

1

1

Siirtoajoneuvovarasto

1

Varikot

3

1

100

23

Yhteensä

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman toteutuminen vuonna 2020
Valvontasuunnitelmassa vuosille 2016-2020 ei ole esitetty sitovia määrällisiä
tulostavoitteita, mutta tavoite on asetettu kokemukseen perustuen noin 900
vuosittaiseen tarkastukseen. Vuonna 2020 tehtiin valvontaohjelman mukaisia
tarkastuksia 23 kappaletta ja kaikkiaan tarkastettuja kohteita oli yhteensä
911. Kokonaismäärään sisältyvät valvontaohjelmassa esitettyjen tarkastusten
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lisäksi mm. muiden kuin luvanvaraisten laitosten tarkastukset, tarkastukset
koskien öljyvahinkotapauksia ja pilaantuneita maita, jätelain 8 luvun
mukaisten roskaantuneiden paikkojen tarkastukset sekä erilaisten
yhteydenottojen kautta vireille tulleet melu-, pöly-, vesi- ja savuhaitta-asioiden
selvittäminen. Summaan sisältyy myös 108 kpl eri toimintojen raporttien
tarkastusta.
Vuodelle 2020 suunnitelluista valvontaohjelman mukaisista tarkastuksista
toteutui 82 % (23/28). Tarkastetut kohteet käsittivät 19 jakeluasemaa,
louhinta- ja murskauskohteen, pintakäsittelylaitoksen, kemikaaleja
varastoivan laitoksen ja varikon. Tarkastuksia jäi tekemättä osittain siksi, että
tarkastuksia jouduttiin lykkäämään muiden kiireellisempien tehtävien vuoksi ja
valvontayksikössä oli henkilöstövaihdoksia. Myös koronaviruspandemia ja
lupahakemuksen viivästyminen siirsivät kahta loppuvuodeksi suunniteltua
tarkastusta vuodelle 2021.

Päätöshistoria

Liitteet
1 Valvontasuunnitelma 2021-2025
Jakelu|Distribution|Distribution
Uudenmaan elinkeino- ja ympäristökeskus
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6973/00.01.02/2020

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 4
§4

Villa Elfvikin luontotalon vuosisuunnitelma 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Pulkkinen Riitta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
puh. 043 8265217
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan
Villa Elfvikin luontotalon vuosisuunnitelman 2021.

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Villa Elfvikin luontotalo on Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus,
joka tarjoaa luonto- ja ympäristötietoutta espoolaisille ja muille
kiinnostuneille. Luontotalon tavoitteena on, että talon palvelujen avulla
kävijät oivaltavat vastuunsa yhteisestä ympäristöstä ja toimivat itse
kestävämmällä tavalla.
Tärkeät kohderyhmät suuren yleisön lisäksi ovat koulu- ja päivähoitoikäiset
opettajineen ja ohjaajineen, joita erityisesti luontokoulu ja piharakennus
Uikunpesä palvelevat. Luontotalon järjestämän luonto- ja
ympäristöaiheisen ohjelman, vaihtuvien näyttelyiden ja ulkopuolisen
kahvilatoiminnan avulla pyritään luontotalo pitämään mielenkiintoisena
ympärivuotisena käyntikohteena. Talon toimintaan vaikuttaa
koronapandemia ja toimimme sen tuomien rajoitusten mukaisesti.
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Villa Elfvikissä jatketaan luonnon monimuotoisuus teemaa. Nyt
kohderyhmänä ovat koulut ja päiväkodit. Tavoitteena on lisätä koulujen ja
päiväkotien tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä
opetusmateriaaleista, ja helpottaa Elfvikin luonnon monimuotoisuudesta
kertovien palvelujen käyttöä opetuksessa.

Päätöshistoria

Liitteet
2 Vuosisuunnitelma Villa Elfvik 2021
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6980/11.01.06/2020

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 5
§5

Espoon ympäristölautakunnan järjestämät retket 2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Pulkkinen Riitta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puh. 043 8265217
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi raportin vuoden 2020
luontoretkistä.

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Villa Elfvikin luontotalo on järjestänyt vuodesta 2011 lähtien kaikki
ympäristölautakunnan rahoituksella toteutettavat retket Espoossa.
Hankintatoimi kilpailutti luontoretket 2019 ja uusi sopimus astui voimaan
keväällä 2020.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, koronapandemia esti retkien aloittamisen
normaaliin aikaan, kevään linturetkiä ei voitu vetää ollenkaan ja jo
painossa ollutta Luontoretkiesitettä ei voitu panna jakoon. Korjattu
luontoretkiesite oli vain internetissä. Retkistä tiedottamista vaikeutti myös
se, että sanomalahtien menopalstat olivat koronan takia poissa käytöstä
osan aikaa. Menopalstat eivät myöskään julkaisseet tietoja retkistä, joihin
oli ennakkoilmoittautuminen.
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Pääkaupunkiseudun tasolla sovittiin koronaturvallisista retkikäytänteistä,
esim. yhdellä oppaalla on max 25 opastettavaa ja retkellä käytetään
käsidesiä ja esim. luupit ja muut välineet desinfioidaan käytön jälkeen.
Aikuisille tarkoitetut ja kesäsunnuntaiden perheretket aloitettiin kesäkuun
alussa niin, että niille piti ilmoittautua etukäteen. Tämä
ennakkoilmoittautuminen ilmeisesti karsi monia retkeläisiä.
Syyssesonkiretkille ei uskallettu tulla koronan takia, useimmat koulu- ja
päivähoitoryhmäthän tulevat bussilla Elfvikiin.
Retket vuonna 2020 olivat:
- Aikuisille tarkoitetut luontoretket Espoon parhaisiin retkikohteisiin ml.
Retki Villa Elfvikin puulajipolulle elokuussa, Lepakkoluento ja -retki Espoopäivänä ja syyskuussa retki Kylämaiseman historia Elfvikin alueen
menneisyyteen.
- Villa Elfvikin syyskuun sesonkiretket 5-11-vuotiaille lapsiryhmille, 3
retkeä. Kevätsesonkiretkiä ei ollut.
- Koko perheen retket pitkin vuotta Villa Elfvikissä: Retki talviseen metsään
ja Talvisia leikkejä helmikuussa, Luonnonkukkien päivän retki kesäkuussa
ja Elämyksellinen kaamosretki Villa Elfvikin metsään marraskuussa ja
kesä-syyskuussa koko perheen sunnuntairetket Villa Elfvikissä.
Heinäkuussa oli myös yksi perheretki Pentalan saaressa.
Retket järjestettiin ajalla 1.6.–22.11.2020. Vuoden suosituin retki oli
Nuuksion sieniretki Sorlammen ympäristöön, retkellä oli 41 osallistujaa.
Ympäristölautakunnan järjestämään luontoretkitoimintaan osallistui
yhteensä 437 henkeä, mikä on 2 420 henkeä vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
Aikuisten retkiä oli 15 ja niillä oli osallistujia yhteensä 184, viime vuoteen
verrattuna 439 henkeä vähemmän. Osallistujamäärä retkeä kohden oli
12,3 henkeä, kun se edellisenä vuonna oli 31,2 henkeä/retki.
Villa Elfvikin sesonkiretkiä oli yhteensä 3 ja niillä oli 57 osallistuja,
keskimärin 19 henkeä/retki. Edellisenä vuonna oli 71 retkeä, niillä oli 1 415
osallistujaa, keskimäärin 19,1 henkeä /retki.
Koko perheen retkiä oli yhteensä 21, retkeläisiä yhteensä 196, keskimäärin
9 henkeä /retki. Edellisenä vuonna retkiä oli 22 ja retkeläisiä oli 707
henkeä, keskimäärin 32,1 henkeä/retki.
Espoo tarinassa tavoitteena on, että lähiluonto on esteettömästi
saavutettavissa. Opastettujen luontoretkien kautta myös ne espoolaiset,
jotka omin päin eivät uskalla lähteä liikkeelle luontoon, saavat siihen
mahdollisuuden. Retkien tavoitteena on oppia arvostamaan omaa
lähiluontoa entistä enemmän.
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Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Espoossa ei ole koskaan ollut
niin vähän retkellä kävijöitä kuin vuonna 2020. Luonnossa liikkuminen
lisääntyi koronan vuoksi runsaasti, mutta ohjatuille retkille ei uskallettu
tulla. Emme ehkä onnistuneet myöskään viestimään koronaturvallisista
toimintatavoista retkillä.
Luontoretkien toteuttajat olivat Nature Experts/Ympäristötutkimus Yrjölä,
(aikuisten retket) ja Luonnonihme Ohjelmapalvelut Oy (koko perheen
retket). Luontotalon sesonkiretket vetivät talon omat oppaat.

Päätöshistoria

Oheismateriaali
Ei julkaista 2020 Retkiyhteenveto Espoo_Nature Experts 27.11.2020
Ei julkaista 2020 Retkiyhteenveto Luonnonihme
Jakelu|Distribution|Distribution
Luonnonihme ohjelmapalvelut Oy
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy
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5203/11.01.00/2020

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 6
§6

Ympäristöluvan myöntäminen asfalttirouheen hyödyntämiselle
osoitteessa Turveradantie 11, NSF IV Fin NewCo 1 Oy
Valmistelijat / lisätiedot:
Paavilainen Tommi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta päättää myöntää liitteen mukaisesti NSF IV Fin
NewCo 1 Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan
asfalttirouheen hyödyntämiselle maarakentamisessa kiinteistöllä 49-17-607 osoitteessa Turveradantie 11.

Käsittely
Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

NSF IV Fin NewCo 1 Oy hakee ympäristölupaa asfalttirouheen
hyödyntämiselle maarakentamisessa kiinteistöllä 49-17-60-7 osoitteessa
Turveradantie 11, 02180 Espoo.
Kiinteistöllä ollaan rakentamassa liikerakennusta Retail Park -tyyppistä
kaupallista toimintaa varten. Maarakennustöiden aikana kiinteistön
maaperässä on monin paikoin todettu asfalttirouhetta, joka on alun perin
rouhittu kaduilta. Asfalttirouhe kaivetaan pois rakentamisen edellyttämässä
laajuudessa. Ympäristölupaa haetaan kaivetun asfalttirouheen (noin 5 000
t) hyödyntämiselle kiinteistön pysäköinti- ja noutopiha-alueiden kantavassa
kerroksessa korvaamaan maa- tai kiviaineksia.
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Asfalttirouhe sijoitetaan vähintään 1 m korkeimman alueella todetun
orsivesipinnan tason yläpuolelle ja päällystetään asfaltilla.
Asfalttirouheesta ei arvioida aiheutuvan päästöjä maa- ja kallioperään,
vesistöön eikä pohjaveteen. Hyödyntämisen ansiosta vältytään
asfalttirouheen poisajamiselta sekä korvaavan maa- tai kiviaineksen
tuonnilta ja muulta käsittelyltä. Toiminnalla vähennetään siten
rakentamisesta aiheutuvia melu- ja ilmapäästöjä huomattavasti.
Lupa on myönnettävä, koska toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja
jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset, eikä
hankkeesta aiheudu annettavat lupamääräykset huomioon ottaen
ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettuja seurauksia.
Päätöshistoria

Liitteet
3 Ympäristölupapäätöksen liite Turveradantie 11
Jakelu|Distribution|Distribution
Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Espoon kaupunki, rakennusvalvontakeskus
NSF IV Fin NewCo 1 Oy
Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -
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5720/11.01.03/2020

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 7
§7

Espoon ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallintooikeudelle koskien asiaa: Espoon Golfseura ry:n veden ottaminen Espoon
Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun (00767/20/5208)
Valmistelijat / lisätiedot:
Olsen Saara
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta antaa asiassa seuraavan vastineen:
Lupamääräys 1
Ympäristölautakunta yhtyy kalatalousviranomaisen ja Uudenmaan ELYkeskuksen antamiin lausuntoihin, joissa todetaan, ettei Aluehallintoviraston
päätös vedenoton tuplaamisesta ole perustunut tietoihin Gumbölenjoelle
määritellystä ekologisesti kestävästä vähimmäisvirtaamasta. Siten
Ympäristölautakunta hyväksyy hakijan ehdotuksen pitää otettavan veden
enimmäismäärä 50 000 m3:ssä. Ympäristölautakunta puoltaa lisäksi
Espoon ympäristönsuojeluyhdistyksen vaatimaa tarkennusta kirjata
vedenottomäärä 9 l/s hetkelliseksi maksimivirtaamaksi ja hakijan
vastaehdotusta luopua pumppukapasiteetin tuplaamisesta.
Lupamääräys 2
Espoon ympäristöyhdistys on vaatinut lupamääräyksen 2 muuttamista
siten, että Espoon Golfseura ry velvoitetaan vastaamaan virtaaman
mittauksesta. Ympäristölautakunta pitää nykyisessä luvassa määrättyä
automaattisella pysäytyksellä varustettua vedenottolaitteistoa riittävänä
Gumbölenjoen virtaaman huomioimiseen. Lupamääräykset 5 ja 6
edellyttävät vielä erikseen vesistötarkkailua sekä kalataloudellista
tarkkailua, mitkä osaltaan varmistavat Gumbölenjoen tilan seuraamisen
jatkossa.
Lupamääräys 3
Espoon ympäristölautakunta puoltaa Espoon ympäristöyhdistys ry:n
valitusta lisätä lupamääräykseen numero 3 velvoite kastelu- ja
varastointialtaiden rakentamiseen. Nyt lupamääräyksessä ei velvoiteta
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hakijaa riittävän selkeästi konkreettisiin toimiin turvallisemman
kasteluveden varmistamiseksi alivirtaama-aikaan. Velvoittamalla hakija
rakentamaan kasteluvesialtaat, vähennetään merkittävästi riskiä
haitallisten virtaamaolosuhteiden ja siten heikentyneiden
ympäristöolosuhteiden syntymiseen.

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 19.5.2020 nro 189/2020
(dnro ESAVI/12203/2018) Espoon Golfseura ry:lle luvan veden ottamiseen
Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun. Lisäksi aluehallintovirasto on
myöntänyt Espoon Golfseura ry:lle käyttöoikeuden vedenjohtamiseen
tarvittavan ottoputken pitämiseen Gumbölenjoessa yhteisellä vesialueella
49-416-876. Aluehallintoviraston päätöksestä valittivat Espoon
ympäristönsuojeluviranomainen sekä Espoon ympäristöyhdistys.
Aluehallintoviraston lupamääräyksen 1 mukaan ”Gumbölenjoesta saa ottaa
vettä golfkentän kasteluun ajalla 1.5.–30.9., kun joen virtaama Dämmanin
vesilaitoksen kohdalla olevalla mittapadolla on suurempi kuin 35 l/s.
Virtaaman ollessa mittapadolla alle 70 l/s tulee enimmäisvedenottomäärän
olla enintään 9 l/s. Virtaaman ollessa mittapadolla 70 l/s tai suurempi tulee
enimmäisvedenottomäärän olla enintään 18 l/s. Vedenottomäärän tulee
olla enintään 100 000 m3 kastelukauden aikana.” Lupamääräyksen 2
mukaan ”vedenottolaitteisto on varustettava automaattisella pysäytyksellä,
joka katkaisee vedenoton, kun Gumbölenjoen virtaama mittapadolla
pienenee määrältään 35 l/s.” Lupamääräyksen 3 mukaan
”kasteluvesialtaat tulee mitoittaa ja niitä tulee käyttää siten, että vedenotto
alimpien virtaamien
aikana on mahdollisimman vähäistä.”
Espoon ympäristölautakunta valitti Vaasan hallinto-oikeuteen
Aluehallintoviraston päätöksestä 19.5.2020 nro 189/2020. Espoon
ympäristölautakunta vaati valituksessaan Vaasan hallinto-oikeutta
kumoamaan lupamääräyksen 1 vesilain luvan myöntämisperusteiden ja
lain tavoitteiden vastaisena ja palauttamaan asian aluehallintovirastoon
uudelleen käsiteltäväksi, tai muuttamaan lupamääräystä 1 siten, että
kastelukauden aikaisen vedenottomäärän tulee olla enintään 50 000 m3.
Ympäristölautakunta on katsonut, ettei päätöstä ole tehty riittävillä tiedoilla
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ja lupamääräyksessä sallittu vedenottomäärä, 100 000 m3 / kastelukausi,
vaarantaa Gumbölenjoen kalakannan.
Espoon ympäristöyhdistys ry on vaatinut päätöksen kumoamista ja
asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti on vaadittu
lupamääräyksen 1 muuttamista siten, että kastelukauden aikainen
suurin sallittu vedenottomäärä saa olla enintään 30 000 m3, ja
tarkentamaan, että vedenottomäärä 9 l/s tarkoittaa hetkellistä
maksimimäärää; lupamääräyksen 2 muuttamista siten, että Espoon
Golfseura ry velvoitetaan vastaamaan virtaaman mittauksesta ja lisäämään
lupamääräys, jossa Espoon Golfseura ry velvoitetaan rakentamaan
altaat kasteluveden varastointia varten, jotta kasteluvettä ei alivirtaamaaikana tarvitse ottaa joesta. Myös Espoon ympäristöyhdistys perusteli
vaatimuksiaan luontoon ja kalastoon kohdistuvalla haitalla ja, että
aluehallintoviraston päätös on tehty puutteellisin tiedoin.
Vaasan hallinto-oikeus on varannut Espoon ympäristölautakunnalle
tilaisuuden vastineen antamiseen 4.12.2020 päivätyllä kirjeellä Espoon
ympäristöyhdistyksen valituksen johdosta. Samalla on varattu tilaisuus
antaa vastaselitys asiassa annettujen vastineiden ja lausunnon johdosta.
Vastineen määräajaksi on annettu 15.1.2021. Vastineen antamiseen on
saatu lisäaikaa 25.1.2021 saakka.

Päätöshistoria
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§8

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja:
Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat lausunnot, päätökset
ja kirjelmät:
Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot:
Ympäristökeskuksen lausunto lupa-asiassa: Uudisrakennus, pienet
hankkeet alle 1200 m2 (9.2018) Raide-Jokeri: Otarannan
sähkönsyöttöasema
Sijainti: Otaniementie 1 (49-10-9903-23)
Hakijat: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristökeskuksen lausunto lupa-asiassa:
Uudisrakennus, pienet hankkeet alle 1200 m2 (9.2018)
Sijainti: Punavarpusentie, Lintuvaara Lintukorpi
Ympäristökeskuksen lausunto lupa-asiassa:
Uudisrakennuslupa 049-2020-2012
Sijainti: Kelohongantie 6 (49-12-234-1)
Hakijat: Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
Espoon ympäristökeskuksen lausunto hakemuksesta MRL:n mukaista
poikkeamispäätöstä ja/tai suunnittelutarvetta varten kiinteistöllä 049-429908-24 Ruukinmestarintie 10, lupatunnus 049-2020-2074
Ympäristökeskuksen ehdollinen kannanotto rakennusvalvonnalle
puunkaatoon omakotitalotonttien pihoilta Piispankalliossa.
Ympäristökeskuksen kielteinen kannanotto rakennusvalvonnalle lupaan
puunkaatoon pihalla (9.2018) Matinkylässä
Ympäristökeskuksen ehdollinen kannanotto rakennusvalvonnalle lupaan
puunkaatoon pihalla (9.2018) Kaitaalla
6389/2020
Espoon ympäristökeskuksen lausunto 27.11.2020 Espoon huleveden
viemäröintialueluonnoksesta 2020 kaupunkitekniikan keskukselle
Valmistunut raportti: Espoon virtavesikartoitus 2020 Monikonpuro,
Finnobäcken, Lambrobäcken ja Soukanoja
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6430/11.01.00/2020
Ympäristöjohtajan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Lankasuon maaaines- ja ympäristöluvan valituksista
Espoon ympäristökeskukselle tulleet kirjeet ja päätökset:
6971/2020
Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty
Uudenmaan ELY -keskuksen päätös 21.12.2020 (UUDELY/12859/2020)
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevasta ilmoituksesta
Nupurinkartanontiellä
6513/11.01.00/2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös HSY:n Konalan Sortti-aseman
ympäristöluvan muutoshakemuksesta
6612/11.01.00/2020
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksesta, joka koskee Etelä-Suomen
aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa Lassila & Tikanoja Oyj:lle
6664/11.01.00/2020
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista, jotka koskevat Etelä-Suomen
aluehallintoviraston myöntämää ympäristölupaa HSY:lle
6705/11.01.00/2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös uuden Mikkelän sillan
rakentamisesta yli Espoonjoen sekä valmisteluluvasta
Valvontapäällikön päätökset (ympäristöasiat):
Jatke Uusimaa Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus
louhinnasta ja paalutuksesta osoitteessa Kirstinharju 4, § 87 / 30.11.2020
Delete Demolition Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus
purkutyöstä ja betonin murskauksesta Kiannonkadulla, § 88 / 10.12.2020
Delete Demolition Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus
betonin murskauksesta ja purkutyöstä Kalkkipellontiellä, § 89 / 15.12.2020
NHP-Yhtymä Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus louhinnasta
ja murskauksesta osoitteessa Karakalliontie 1, § 90 / 15.12.2020
Lujatalo Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus paalutuksesta
osoitteessa Tekniikantie 21, § 91 / 18.12.2020
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Skanska Infra Oy ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus
murskauksesta Gobbackantiellä, § 92 / 19.12.2020
TerraWise Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
louhinnasta, paalutuksesta ja pontituksesta Konemiehentiellä ja
Sähkömiehentiellä, § 93 / 28.12.2020
Fira Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus paalutuksesta
osoitteessa Majurinkatu 19, §1 / 11.1.2021
Ympäristöjohtajan päätökset (ympäristöasiat):
Tutkimatta jättäminen: Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin
liittämisestä, § 163-164 / 04.12.2020, § 3 / 7.1.2021
Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin liittämisestä, § 167 /
18.12.2020, § 1-2, 4-12 / 07.01.2021
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään, § 165-166 /
18.12.2020
Ympäristölautakunnan toimialaan liittyvät valtuuston hyväksymät
vastaukset valtuustoaloitteisiin
Valtuustokysymys Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen
turvaamisesta Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöissä
Valtuusto 7.12.2020 § 177
-

Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuudet päivittää
Espoonjoen suojelusuunnitelmaa.

Valtuustoaloite Suomenojan linnustoseurannan toteuttamisesta vuosittain
Valtuusto 7.12.2020 § 180
-

Päätös

Valtuusto toivoo, että kaupunki varmistaisi Suomenojan lintukosteikon
linnuston pitkäaikaisen vuosittaisen seurannan, jotta ympäristössä
tapahtuvan rakentamisen mahdolliset negatiiviset linnustovaikutukset
huomattaisiin ajoissa ja niihin voitaisiin reagoida

Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali
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Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3
Muutoksenhakukielto
Edellä mainituista päätöksistä ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain
6 §:n mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 6
Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tai päätöksestä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on
- asianosaisella;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät;
- valtion valvontaviranomaisella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
määräaikaan.
Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöksen ja
sitä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallintooikeuden kirjaamon aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituksen toimittaminen
Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

