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Vaasan hallinto-oikeus 
 

 

Päätös  

 Antopäivä Päätösnumero

           24.2.2021 21/0018/3

  Diaarinumerot

  01330/18/5107

01340/18/5107

 

 

 

 

 

 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1.  

 

2.  

 

Luvan hakija Tilausliikenne Ola Mäensivu 

 

 

Päätökset, joihin on haettu muutosta 

 

Pomarkun kunnan tekninen lautakunta 21.12.2017 (18.12.2017 § 97) 

Pomarkun kunnan tekninen lautakunta 2.10.2018 (26.9.2018 § 79) 

 

Aiempi päätös 

 

Pomarkun tekninen lautakunta on myöntänyt päätöksellään 21.12.2016 § 33 

Tilausliikenne Ola Mäensivulle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan 

tiili- ja betonijätteen hyödyntämiseen kiinteistölle 608-406-10-238 rakennetta-

van varastointikentän pohjarakenteessa. Päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan 

pohjarakenteissa saa käyttää pilaantumattoman maa-aineksen lisäksi betonijä-

tettä ja betonilietettä (jätekoodi 19 13 14) sekä rakentamisessa ja purkamisessa 

syntyviä betoni- ja tiilijätteitä (jätekoodit 17 01 01 ja 17 01 07) enintään 1 500 

tonnia vuodessa. Lupa koskee noin 5 000 m2:n suuruisen alueen rakentamista 

1,5–2 metrin kerroksena. Päätöksessä ei ole määritelty käytettävän jätteen ko-

konaismäärää. 

 

Valituksenalaiset päätökset 

 

Tekninen lautakunta on 21.12.2017 antamallaan päätöksellä muuttanut 

21.12.2016 myönnettyä ympäristölupaa. Päätöksellä on muun muassa hyväk-

sytty alueen laajentaminen 1,5 hehtaarin kokoiseksi ja sallittu varastointiken-

tän pohjarakenteissa käytettävän jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää 

jätettä (jätekoodi 19 12 12) enintään 5 000 tonnia vuodessa. 
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Tekninen lautakunta on 2.10.2018 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan 

hakijalle määräaikaisen, 31.12.2023 asti voimassa olevan ympäristöluvan toi-

minnan olennaiseen muuttamiseen ja samalla korvannut 21.12.2017 antamansa 

päätöksen tiili- ja betonijätteen sekä jätteiden mekaanisessa käsittelyssä synty-

vän jätteen hyödyntämiselle maarakenteissa.  

 

Valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty lupa tiili- ja betonijätteen ja jät-

teiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen hyödyntämiseen varastoken-

tän rakenteissa ja välivarastointiin sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvän 

jätteen seulomiseen kiinteistöillä 608-406-10-221 ja 608-406-10-238. 

 

Päätöksessä on annettu seuraavat lupamääräykset: 

 

Vastaanotettavat ja hyödynnettävät jätteet 

 

1. Toiminnassa saa vastaanottaa vuosittain seuraavia jätejakeita 

- jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jätettä (jätekoodi            

19 12 12) enintään 10 000 tonnia 

- betonijätettä ja betonilietettä (jätekoodi 10 13 14) sekä rakentamisessa 

ja purkamisessa syntyviä betoni- ja tiilijätteitä (jätekoodit 17 01 01 ja 

17 01 07) enintään 1 500 tonnia 

 

Vastaanotettua jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jätettä saa väliva-

rastoida kiinteistöllä ennen seulontaa enintään 100 tonnia.  

 

2. Varastointikentän pohjarakenteessa kiinteistöllä 608-406-10-238 saa käyttää 

betonijätettä ja betonilietettä (jätekoodi 10 13 14) sekä rakentamisessa ja pur-

kamisessa syntyviä betoni- ja tiilijätteitä (jätekoodit 17 01 01 ja 17 01 07) 

enintään 1 500 tonnia vuodessa. 

 

Käytettävä betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää muita materiaaleja kuten puuta, ku-

mia, muovia, metallia tai eristemateriaaleja. Käytettävien jätteiden koostumuk-

sen ja haitallisten aineiden liukoisuuksien tulee täyttää valtioneuvoston asetuk-

sessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa asetetut raja-arvot 

(päällystetty kenttärakenne). 

 

Alueelle toimitetut jätemateriaalit tulee levittää rakenteeseen viipymättä kui-

tenkin kolmen kuukauden kuluessa. 

 

3. Varastointikentän pohjarakenteessa saa käyttää seulonnassa syntyvää seula-

alitetta enintään 5 000 tonnia vuodessa. Seula-alitteen on täytettävä liukoisuus-

ominaisuuksiltaan seuraavat arvot (mg/kg kuiva-ainetta, L/S=10): 

 

Aine  Liukoisuuden raja-arvo enintään 

Arseeni, As   0,5 

Barium, Ba   20 

Kadmium, Cd  0,04 

Kromi, Cr   0,5 

Kupari, Cu   2 

Elohopea, Hg  0,01 

Molybdeeni, Mo  0,7 

Nikkeli, Ni   0,4 

Lyijy, Pb   0,5 
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Antimoni, Sb  0,2 

Seleeni, Se   0,1 

Sinkki, Zn   4 

Kloridi, Cl-   4000 

Fluoridi, F-  10 

Sulfaatti, SO4
2-  7000 

 

Liukoisuusmäärittelyn tulee olla tehty käyttäen joko standardin CEN/TS 

14405 mukaista läpivirtaustestiä tai standardin SFS-EN 12457-3 mukaista kak-

sivaiheista ravistelutestiä tai vastaavaa menetelmää. Liukoisuustestien uutto-

liuokset on määritettävä standardien SFS-EN 12506, SFS-EN 13370 ja  

SFS-EN 16192 mukaisin menetelmin. 

 

4. Jätemateriaalikerroksen päälle tasaiseen osaan tulee rakentaa tiivis pintaker-

ros tai ennen lopullista pintakerrosta tiivistyskerros. Tiiviin kerroksen tulee 

olla vähintään 0,5 metrin paksuinen, vedenläpäisevyyden k-arvoltaan enintään 

1 x 10-9 m/s tai muu vastaava rakenne. 

 

Jätehuolto 

 

5. Seulottu kevyt jae (fluffi) tulee toimittaa hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn 

laitokseen, jolla on ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä kyseiseen toi-

mintaan. 

 

Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole tällä luvalla sal-

littu, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai jäte 

on palautettava sen tuottajalle.  

 

Ympäristövaikutusten vähentäminen 

 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa ter-

veydelle tai ympäristölle. Seulonnan tulee tapahtua hallitilassa, joka on pidet-

tävä suljettuna toiminta-aikojen ulkopuolella. 

 

Seulottua kevyt jaetta (fluffi) saa välivarastoida kiinteistöllä enintään 25 ton-

nia. Välivarastoinnin tulee tapahtua hallitilassa, muussa suljetussa tilassa tai 

suljetussa kuljetusvälineessä. 

 

Mikäli toiminta-alueen tai sen ympäristön roskaantumista ilmenee, on roskaan-

tunut alue siivottava viipymättä. 

 

7. Seulontaa saa suorittaa arkisin (ma-pe) klo 8−16 välisenä aikana. 

 

8. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimmässä vakituisessa 

asuinkäytössä olevassa häiriintyvässä kohteessa A-painotettua ekvivalenttita-

soa 55 dB päivällä (klo 7−22). 

 

Tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toiminnanharjoittajan 

kustannuksella määrätä mitattavaksi toiminnasta aiheutuvan melutason tai tee-

tettäväksi melumallinnuksen sekä määrätä tarpeellisista melun vähentämistoi-

menpiteistä. 
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9. Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta pölyhaittaa lähialueen asukkaille tai 

muille toimijoille. Pölyämistä tulee tarvittaessa estää kastelulla tai muilla kei-

noin. 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

 

10. Toiminnanharjoittajan tulee laatia varautumissuunnitelma, jossa esitetään 

toimet häiriö- ja poikkeustilanteiden ehkäisemiseksi ja niistä mahdollisesti ai-

heutuvien ympäristövaikutusten estämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnit-

tää toiminnan paloturvallisuuden varmistamiseen ja toimiin tulipalotilanteessa. 

Kirjallinen varautumissuunnitelma tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaiselle 31.12.2018 mennessä. 

 

11. Toiminnassa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua 

vaaraa ympäristölle tai terveydelle, on viipymättä ilmoitettava kunnan pelas-

tusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle tulee alueelle varata sopivia imey-

tysaineita ja palontorjuntamateriaalia. 

 

Vastaava hoitaja 

 

12. Toiminnanharjoittajan on nimettävä jätteenkäsittelypaikan asianmukaista 

käyttöä varten vastaava hoitaja. Ajantasainen tieto vastaavasta hoitajasta tulee 

toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä. 

 

Tarkkailu ja kirjanpito 

 

13. Toiminnanharjoittajan on kuukauden kuluessa seulonnan aloittamisesta 

kuitenkin viimeistään 30.11.2018 toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle edustavat näytteet vastaanotettavasta jätteiden mekaanisessa käsitte-

lyssä syntyvästä jätteestä sekä seulonnan tuloksena syntyvästä kevyt jakeesta 

(fluffi) ja hyödynnettävästä seula-alitteesta. 

 

Hyödynnettävän seula-alitteen sisältämien haitta-aineiden liukoisuusominai-

suuksista tulee tehdä liukoisuusmäärittely ennen hyödyntämistä varastointi-

kentän pohjarakenteessa. Määrittelyn tulokset tulee toimittaa viipymättä kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näytteenotto tulee suorittaa sertifioidun 

(kiinteät jätteet) ympäristönäytteenottajan toimesta ja määritys on teetettävä 

akkreditoidussa laboratoriossa, jonka akkreditoitu pätevyysalue kattaa käytet-

tävät analyysimenetelmät. 

 

Liukoisuusmäärittelyssä on käytettävä joko standardin CEN/TS 14405 mu-

kaista läpivirtaustestiä tai standardin SFS-EN 12457-3 mukaista kaksivaiheista 

ravistelutestiä tai vastaavaa menetelmää. Liukoisuustestien uuttoliuokset on 

määritettävä standardien SFS-EN 12506, SFS-EN 13370 ja SFS-EN 16192 

mukaisin menetelmin. 

 

14. Seula-alitteen sisältämien haitta-aineiden liukoisuusominaisuuksista tulee 

kalenterivuosittain tehdä liukoisuusmäärittely, jonka tulokset tulee toimittaa 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kesäkuun loppuun mennessä. Näyt-

teenotto tulee suorittaa sertifioidun (kiinteät jätteet) ympäristönäytteenottajan 
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toimesta ja määritys on teetettävä akkreditoidussa laboratoriossa, jonka akkre-

ditoitu pätevyysalue kattaa käytettävät analyysimenetelmät. 

 

Liukoisuusmäärittelyssä on käytettävä joko standardin CEN/TS 14405 mu-

kaista läpivirtaustestiä tai standardin SFS-EN 12457-3 mukaista kaksivaiheista 

ravistelutestiä tai vastaavaa menetelmää. Liukoisuustestien uuttoliuokset on 

määritettävä standardien SFS-EN 12506, SFS-EN 13370 ja SFS-EN 16192 

mukaisin menetelmin. 

 

15. Toiminnanharjoittajan tulee säilyttää määräysten 2 ja 14 mukaiset hyöty-

käyttökelpoisuustutkimusten tulokset varastointikentän valmistumiseen 

saakka, ja pyydettäessä ne tulee esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

selle. 

 

16. Luvan mukaisesta toiminnasta on pidettävä kirjaa. Tarkkailuun on sisälly-

tettävä seuraavat asiat: 

- tiedot vastaanotettujen jätteiden määrästä, laadusta ja alkuperästä 

- tiedot toiminnassa syntyneiden jätteiden määrästä ja toimituspaikoista 

- tiedot toiminnassa hyödynnettyjen jätteiden määrästä ja laadusta (sisäl-

täen määräyksen 2 mukaiset tiedot liukoisuusominaisuuksista) 

- tiedot välivarastossa joulukuun 31. päivä olevien jätteiden määrästä 

- tiedot ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä 

- tiedot poikkeuksellisista tilanteista 

 

Tarkkailun tiedot tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. 

 

Tarkkailua koskeva vuosiyhteenveto on toimitettava vuosittain helmikuun lop-

puun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Toiminnan lopettaminen 

 

17. Varastointikentän valmistumisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee alueen valmistumi-

sen jälkeen esittää yhteenveto käytettyjen jätemateriaalien alkuperästä, laa-

dusta ja määrästä. 

 

Vakuus 

 

18. Toiminnanharjoittajan on asetettava 10 000 euron vakuus Pomarkun kun-

nalle asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamiseksi tai sen 

jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus luovutetaan toiminnan-

harjoittajalle takaisin, kun tarkastuksella todetaan jätehuolto asianmukaisesti 

hoidetuksi. 

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Lupamääräys on hakemuksen mukainen ja on tarpeen valvonnan toteutta-

miseksi (määräys 1). 

 

Ympäristöluvan valvonta edellyttää käytettävien jätemateriaalien ominaisuuk-

sien selvittämistä. Jätemateriaalia voidaan pitää ympäristövaikutusten osalta 

varastointikentän rakenteeseen soveltuvana, mikäli se täyttää asetut raja-arvot 

(määräys 2 ja 3). 
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Pintakerroksen alle rakennettavan tiivistyskerroksen tarkoitus on vähentää 

sade- ja sulamisvesien imeytymistä jätemateriaaliin ja sitä kautta estää haitta-

aineiden liukenemista jätemateriaalista (määräys 4). 

 

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on oikeus ottaa 

vastaan jäteympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain 

mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella 

(määräys 5). 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toi-

mintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos 

pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman 

vähäiseksi. Lisäksi jätelain 72−73 pykälien mukaan roskaaminen on kielletty 

ja roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin 

siivottava roskaantunut alue (määräys 6). 

 

Määräys on hakemuksen mukainen. Toiminnasta aiheutuvan melun mahdolli-

sia haittoja häiriintyvissä kohteissa voidaan vähentää rajaamalla seulonta teh-

täväksi arkisin päiväsaikaan (määräys 7). 

 

Määräys on valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukainen. Melutason oh-

jearvot on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden 

turvaamiseksi. Mikäli toiminnan aikana ilmenee syytä epäillä ohjearvojen ylit-

tyvän, voi ympäristönsuojeluviranomainen edellyttää vaikutukset selvitettä-

väksi ja tarvittaessa määrätä vähentämistoimista (määräys 8). 

 

Määräys on annettu jätemateriaalien pölyämisestä ja mahdollisesta pölyn le-

viämisestä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi (määräys 9). 

 

Ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on 

ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten 

tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seu-

rausten rajoittamiseksi (määräys 10). 

 

Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelusta annetun asetuksen mukaan il-

moitettava välittömästi valvontaviranomaiselle sellaisesta toimintaa koske-

vasta muutoksesta tai poikkeustilanteesta, jolla on vaikutusta ympäristöön tai 

luvan noudattamiseen. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa alueella tulee olla 

käytössä materiaalia mahdollisen ympäristövahingon estämiseksi  

(määräys 11). 

 

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelypaikan toiminnanharjoittajan on nimet-

tävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista käyttöä varten (määräys 12). 

 

Ympäristöluvan valvonnan toteuttamiseksi tulee viranomaisella olla tiedot vas-

taanotettavien ja hyödynnettävien jätteiden ominaisuuksista. Tarkkailemalla 

säännöllisesti hyödynnettävän seula-alitteen laatua varmistetaan, että se täyttää 

määräyksen 3 mukaiset vaatimukset. Laadunvarmistus tulee suorittaa ulkopuo-

lisen asiantuntijan toimesta (määräys 13 ja 14). 
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Ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristönsuojelulain 172 §:n mukainen 

tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Ympäristöluvan valvonta edellyttää, että jät-

teiden hyötykäyttökelpoisuuden osoittavat selvitykset voidaan pyydettäessä 

esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle (määräys 15). 

 

Valvonta edellyttää toiminnanharjoittajan kirjanpitoa toiminnasta ja kiinteis-

töllä käsiteltävistä jätteistä sekä niiden käsittelystä (määräys 16). 

 

Ympäristöluvan valvonta edellyttää ilmoitusta alueen valmistumisesta sekä 

kirjanpitoa toiminnassa käytetyistä jätteistä (määräys 17). 

 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jä-

tehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen 

tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä ympäristön-

suojelulain 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toi-

minnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Vakuuden 

määrä on asetettu huomioiden jätemateriaalien suurin kertavarasto  

(määräys 18). 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1.  on katsottava vaatineen ensisijaisesti teknisen lautakunnan 

päätöksen 2.10.2018 kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä.  on 

vaatinut, että ennen toiminnan alkamista on tutkittava melun määrä ja selvitet-

tävä seulotun jäteosuuden toimituspaikka. Syntyvä jäte on tutkittava ennen sen 

sijoittamista maahan. 

 

 on esittänyt vaatimustensa perusteina muun muassa seuraavaa:  

 

Aikaisemman luvan perusteella alueelle toimitettu betonijäte ei ole ollut murs-

kattua vaan isoja erilliskappaleita. Valituksenalaisesta lupapäätöksestä ei käy 

ilmi, missä betoni murskataan.  

 

Maahan sijoitettava jäte voi sisältää mitä tahansa. Jäte on peräisin autojen kier-

rätyksestä jäävää muuta kuin metallista materiaalia, joten jäte voi sisältää esi-

merkiksi pakkasnestettä, öljyä, styroksia, kumia tai muovia. Näitä materiaaleja 

ei saa päätöksen mukaan olla betonimurskeen seassa. Kierrätyksestä peräisin 

olevan jätteen määrä on huomattavasti suurempi kuin betonimurskeen määrä. 

Melutason määrittely on mahdotonta ilman mittauksia. 

 

 kaivo on suolta tulevan ojan varressa. Mikäli kaivo saastuu, luvan 

hakijan on toimitettava vesi korvauksetta muualta. 

 

Alueelle syntynee soidensuojeluohjelman laajennus. Toiminnan vaikutuksia 

siihen ei ole selvitetty. 

 

Ympäristölupaa ei saa myöntää ennen kuin edellä mainitut asiat on selvitetty, 

koska alueelle on ilmeisesti syntymässä kaatopaikka. 

 

2.  on katsottava vaatineen teknisen lautakunnan päätök-

sen 2.10.2018 kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä. Lisäksi muutoksenha-

kijan on katsottava vaatineen teknisen lautakunnan 21.12.2017 luvan hakijalle 

antaman ympäristölupapäätöksen kumoamista.  



8 (26) 

  

 

Toiminta saastuttaa maaperän, kaivoveden ja läheisen maakunnallisesti arvok-

kaan Isonevan soidensuojelualueen, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon. 

Päätöksessä ei ole edellytetty läheisen ympäristön vesistön ja maaperän kartoi-

tusta. Muiden vastaavien toimijoiden lupapäätöksissä on edellytetty talousvesi-

kaivojen ja hulevesien tutkimista kaksi kertaa vuodessa, tarkastamaan hiekan- 

ja öljynerotuskaivot säännöllisesti, erottamaan aidalla toiminta-alue sekä to-

teuttamaan jätteen käsittely pinnoitetulla alueella. Toiminnalla voi olla vaiku-

tusta muutoksenhakijan talousvesikaivon veden terveellisyyteen. 

 

Varastokentän rakentamista kaavamerkinnällä TY olevalle tontille, joka on 

osin suoaluetta, ei ole perusteltu hakemuksessa, eikä kentän käyttötarkoitusta 

tai maaperän kantavuuteen liittyviä seikkoja ole kuvattu. Kaavoittajan lausun-

toa ei ole pyydetty. 

 

Päätöksen mukaan betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää puuta, kumia, muovia, me-

tallia tai eristemateriaaleja. Mekaanisessa käsittelyssä syntynyt jäte sisältää 

muun muassa muovia, kumia, uretaania, styroksia, ruostetta ja hiekkaa. Ylei-

sen turvallisuuden vuoksi on tarpeen tutkia jätteen liukoisuudet happamaan 

suohon ja vesistöön. 

 

Muutoksenhakija asuu noin 200 metrin etäisyydellä laitosalueesta, mutta ei ole 

saanut erityistiedoksiantoa hakemuksen vireilletulosta, vaikka asuu toiminnan 

vaikutusalueella. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 

valitusten johdosta antamassaan vastineessa todennut, että päätös on kumot-

tava ja asia on palautettava kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi riittä-

vien lupamääräysten antamista varten. ELY-keskus on lisäksi todennut muun 

muassa seuraavaa: 

 

Teknisen lautakunnan vuonna 2017 myöntämän toiminnan muuttamista koske-

van lupapäätöksen (18.12.2017 § 97) käsittelyssä ei ole noudatettu ympäristön-

suojelulain 42–44 pykälien vaatimuksia hakemuksen kuuluttamisesta, lausun-

tojen pyytämisestä ja tiedottamisesta ja tästä johtuen kyseinen lupa ei ole lain-

voimainen. 

 

Lupapäätöksistä ei käy ilmi mitä toimintaa luvan mukaisella kiinteistöllä ny-

kyisin on, mihin toimintaan rakennettava varastointikenttä liittyy, onko raken-

nettavalla kentällä olemassa oleva käyttötarve tai perustuuko varastokentänra-

kentaminen johonkin suunnitelmaan tai maankäyttö ja rakennuslain mukaiseen 

lupaan. Ilman olemassa olevaa tarvetta tapahtuva rakentaminen ko. jätemateri-

aaleilla voidaan katsoa jätteiden läjittämiseksi ja tästä johtuen perusteet varas-

tointikentän rakentamiselle olisi tullut lupahakemuksessa ja -päätöksessä esit-

tää. Kentän koko on ensimmäisessä ympäristöluvassa ollut 5 000 m2 ja kasva-

nut sen jälkeen 1,5 ha suuruiseksi. Päätöksestä ei käy ilmi, tultaisiinko kenttä 

rakentamaan, vaikka kyseessä olevia jätteitä ei olisi lainkaan saatavilla. Tässä 

tapauksessa kyseessä on ennemminkin jätteen loppusijoittaminen tai hävittä-

minen erityisesti seula-alitteen osalta, eikä jätteen suunnitelmallinen hyöty-

käyttö ja neitseellisen aineksen korvaaminen maarakentamisessa. Mikäli ky-

seessä on todelliseen käyttötarpeeseen suunniteltu kentän rakentaminen, sen 
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rakentamiselle on olemassa aikataulu, johon ei vaikuta se, milloin jätettä on 

saatavilla. 

 

Määräysten mukaan varastokentän rakenteeseen voidaan sijoittaa luvan mukai-

sia jätejakeita saatavuuden mukaan 1,5–2 metrin paksuisena kerroksena. Ken-

tän rakennekerroksista ei ole esitetty suunnitelmapiirustusta. Myöskään tietoja 

hyödynnettävien jätteiden teknisestä soveltuvuudesta kohteen rakentamiseen ei 

ole esitetty. Huomioiden rakennettavan kentän sijoittuminen suoalueelle, olisi 

lupakäsittelyn yhteydessä tullut kiinnittää tarkempaa huomiota pohjamaan 

kantavuuteen ja edellyttää asian tarkempaa selvittämistä. Kentän kantavuus-

vaatimukset riippuvat tulevasta käyttötarkoituksesta. Rakentaminen tulee to-

teuttaa siten, ettei kenttärakenteen ja pohjamaan kantavuus vaarannu. 

 

Lupapäätöksessä ei ole määrätty käytettävän betonijätteen suurinta sallittua 

palakokoa. Tosin määräyksissä viitataan siihen, että betonijätteen koostumuk-

sen tulee vastata asetuksen 843/2017 vaatimuksia, ja asetuksessa suurin sallittu 

palakoko on 90 mm. Valituksessa esitettyjen tietojen mukaan laitoksella on ol-

lut isoja betonipaloja, joiden murskaamineen ei ole kiinteistöllä sallittua, joten 

on syytä olettaa että 90 mm palakoko ei ole täyttynyt. 

 

Betonijätteen yleisesti korkeasta pH-arvosta johtuen voi liukeneva betonijäte 

erityisesti läjityksen alkuvaiheessa vaikuttaa suon vedenlaatua heikentävästi. 

Lupapäätöksessä ei ole annettu määräyksiä vedenlaadun tarkkailusta eikä siitä, 

että betonijäte ei saa olla kosketuksissa pinta- tai pohjaveteen. 

 

Lupamääräyksissä on edellytetty, että käytettävä betoni- ja tiilijäte ei saa sisäl-

tää muita materiaaleja kuten puuta, kumia, muovia, metallia tai eristemateriaa-

leja. Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen hyödyntämiselle ei 

kuitenkaan ole asetettu vastaavia rajoituksia, jolloin kentän rakentamiseen käy-

tettävä materiaali voi käytännössä sisältää mitä tahansa, kun luvassa edellyte-

tyt liukoisuus ominaisuusvaatimukset täyttyvät. 

 

Luvassa ei ole annettu määräyksiä jätteen laadunvalvonnan näytekoosta eikä 

siitä, kuinka usein näytteitä tulee ottaa eri jakeiden laadunvalvonnan osalta. 

Betoni- ja tiilijäte tulee useasta eri purkukohteesta, joten luvassa tulisi määrätä 

tutkimaan jäte eräkohtaisesti. Laitosmaisesta tuotannosta syntyvän jätteen 

osalta tulee laadunhallinta järjestää vähintään asetuksen 843/2017 mukaisesti. 

 

Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte (jätekoodi 19 12 12) koostuu 

yleensä muoveista, tekstiileistä, kumista, puusta, hiekasta, metalleista ja la-

sista. Kyseisen jätteen sisältämän orgaanisen hiilen pitoisuus voi usein ylittää 

kaatopaikoille sijoitettaville jätteille sallitun pitoisuuden. Tällöin sitä ei voida 

sijoittaa kaatopaikoille, vaan se on toimitettava muuhun käsittelyyn. Ympäris-

tölupapäätöksessä ei ole asetettu raja-arvoja kenttärakenteeseen sijoitettavan 

jätteen orgaanisen hiilen pitoisuudelle eikä antimonille. Kyseisen seula-alite 

jätteen sijoittaminen suoalueelle ilman pohjarakenteita ei voida katsoa olevan 

jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

 

Lupamääräyksissä edellytettyä tiivistyskerroksen rakentamista on perusteltu 

sillä, että pintakerroksen alle rakennettavan tiivistyskerros vähentää sade- ja 

sulamisvesien imeytymistä jätemateriaaliin ja sitä kautta estää haitta-aineiden 

liukenemista jätemateriaalista. Lupamääräyksissä ei ole huomioitu, että liuke-
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nemista voi tapahtua myös pohja- ja pintaveden kautta, mikäli jäte on koske-

tuksissa suoraan suolla olevaan veteen. Lupakäsittelyn yhteydessä ei kuiten-

kaan ole selvitetty alueen pohjavedenpinnan tasoa eikä läheisyydessä sijaitse-

via talousvesikaivoja. ELY-keskuksella ei ole tarkempia tietoja alueen lähei-

syydessä sijaitsevista kaivoista tai alueen pohjaveden pinnan tasosta. Ottaen 

huomioon varastointikentän sijoittuminen suoalueelle, on todennäköistä, että 

kentän pohjarakenteissa käytettävät jätemateriaalit joutuvat kosketuksiin sekä 

pinta- että pohjaveden kanssa, jolloin haitta-aineiden liukeneminen on mahdol-

lista. Tähän olisi lupapäätöksen yhteydessä tullut ottaa kantaa. Lisäksi olisi tul-

lut selvittää, onko kentän lähialueella käytössä olevia talousvesikaivoja. 

 

Pomarkun Kylänneva sisältyy soidensuojelutyöryhmän ehdotukseen soiden-

suojelun täydentämiseksi, johon on valittu sellaisia soita, joiden luonnonar-

voilla on valtakunnallisesti merkitystä. Kyseessä on luonnontilainen keidassuo. 

Uhanalaisista luontotyypeistä alueella esiintyy puolukkakangaskorpea, juola-

kangaskorpea, tupasvillakorpea, mustikkakangaskorpea, lyhytkorsirämettä ja 

minerotrofista lyhytkorsinevaa. 

 

Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräykset eivät kaikilta osin 

täytä ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimuksia. Toimintaa koskevilla lupa-

päätöksillä on sallittu seula-alite jätteen (jätekoodi 19 12 12) sijoittaminen sel-

laisenaan maaperään ilman mitään pohjarakenteita, mikä ei täytä nykyisen 

lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi tällainen lupa vääristää myös kilpailua, 

sillä tähän saakka ko. jäte on toimitettu loppusijoitukseen kaatopaikalle tai 

energiahyötykäyttöön polttolaitokselle.  

 

Pomarkun tekninen lautakunta on antamassaan lausunnossa todennut, että lu-

van myöntämisen edellytyksiä harkitessa on arvioitu, että luvanmukainen toi-

minta ei annetut lupamääräykset huomioiden aiheuta terveyshaittaa, merkittä-

vää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai pohjaveden pilaantu-

mista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta. Lisäksi määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan si-

jainti, toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-

riski. 

 

Lupahakemuksen vireilläolosta on tiedotettu ympäristönsuojelulain mukaisesti 

kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivulla. Lisäksi kuulutus on an-

nettu tiedoksi toimintakiinteistöjen rajanaapureille sekä lähimpien asuinkiin-

teistöjen omistajille, joita hakemuksen mukaisen toiminnan on arvioitu erityi-

sesti koskevan. Erillistiedoksianto lähetettiin kahdeksalle kiinteistönomista-

jalle. 

 

Tilausliikenne Ola Mäensivun toiminta sijoittuu osittain asemakaavassa teolli-

suusrakennusten korttelialueeksi osoitetulle alueelle ja osittain asemakaavoit-

tamattomalle alueelle. Hakija omistaa kiinteistöt, joille toiminta sijoittuu. Kaa-

voitusviranomaisen lausuntoa ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska varastointi-

kentän rakentamisen on katsottu liittyvän teollisuusalueen toimintaan. Varas-

tointikenttä, jonka rakenteessa jätemateriaaleja käytetään, sijoittuu osittain Ky-

länneva-nimisen suoalueen reunaan. Kylänneva ei kuulu valtakunnalliseen soi-

densuojeluohjelmaan eikä sen liittäminen suojeluohjelmaan ole Varsinais-Suo-

men ELY-keskukselta 28.8.2018 saadun tiedon mukaan vireillä. Kylänneva ei 

ole suorassa yhteydessä noin 2,5 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta si-

jaitsevaan Isonevan soidensuojelualueeseen. 
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Hyödynnettävän jätteen liukoisuusominaisuuksien raja-arvoja asetettaessa on 

soveltuvin osin noudatettu valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) säädettyjä peitetyn kenttäraken-

teen raja-arvoja. Varastointikentän rakenteessa hyödynnettävän jätteen laadun 

varmistamiseksi on lupamääräyksellä määrätty vuosittain toimitettavaksi kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyötykäyttökelpoisuuden osoittavat sel-

vitykset. 

 

Talousvesikäytössä olevat kaivot sijaitsevat noin 300 ja 850 metrin etäisyy-

dellä toiminta-alueesta eikä käytettävissä olevien maastotietojen perusteella 

ole arvioitavissa, että liukoisuusominaisuuksiltaan luvanmukaisten jätteiden 

hyödyntämisestä peitetyssä rakenteessa aiheutuisi pohjaveden pilaantumisen 

vaaraa. 

 

Lupapäätöksessä 2018 ei ole asetettu määräystä toiminta-alueen hulevesien 

tarkkailusta, koska varastointikentän rakenne on määrätty rakennettavaksi niin, 

että sade- ja sulamisvedet ohjautuvat tiiviiltä pintakerrokselta ympäristöön il-

man, että ne suotautuvat jätemateriaaliin. Toimintakiinteistöillä ei ole huleve-

siviemäröintiä. 

 

Seulonnasta mahdollisesti aiheutuvan melu- ja pölyhaitan ehkäisemiseksi lu-

vassa on annettu määräys rumpuseulan sijoittamisesta suljettavaan hallitilaan. 

Mikäli toiminnasta aiheutuu lupamääräyksellä asetettua melun enimmäistasoa 

voimakkaampaa melua, voi kunnan ympäristön suojeluviranomainen tarvitta-

essa määrätä melun vähentämistoimenpiteistä. 

 

Seulonnassa syntyvän kevyen jakeen toimituspaikasta ja siitä kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle tiedottamisesta on määrätty lupamääräyksellä. Mää-

räyksen mukaan kevyt jae tulee toimittaa hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn 

laitokseen, jolla on ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä kyseiseen toi-

mintaan. Ennen toiminnan aloittamista on kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle toimitettava sopimus tai muu luotettava selvitys, mihin syntynyt seu-

lonnan kevyt jae toimitetaan. Muilta osin lautakunta on viitannut valituksen-

alaisessa päätöksessä ja sen perusteluissa esitettyyn. 

 

Satakunnan pelastuslaitos on antamassaan vastineessa todennut, että sillä ei 

ole lisättävää valituksen kohteena olevaan ympäristöluvan muutoshakemuk-

seen. Valittajien huoli muun muassa pohjaveden pilaantumisesta ja kaivoveden 

saastumisesta ympäristöluvan mukaisen toiminnan johdosta on seikka, jota ei 

ole syytä jättää huomioimatta.  

 

Pomarkun kunnalle ja Pomarkun kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on 

varattu tilausuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Tilausliikenne Ola Mäensivu on valitusten, lausunnon ja vastineiden johdosta 

antamassaan vastineessa pyytänyt hylkäämään muutoksenhakijoiden valitukset 

ja myöntämään päätöksen mukaisen ympäristöluvan kuitenkin pidentäen luvan 

voimassaoloaikaa valitusmenettelyn keston verran eli vähintään vuodella, jol-

loin lupa olisi voimassa 31.12.2024 saakka. 

 

Tilausliikenne Ola Mäensivu on vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus velvoit-

taa  ja  yhteisvastuullisesti korvaamaan 
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Ola Mäensivun oikeudenkäyntikulut (5 642 euroa sis. ALV) asiassa kuukauden 

kuluttua päätöksen antamisesta lukien määrättävine korkolain 4 § 1 momentin 

mukaisine korkoineen.  

 

Tilausliikenne Ola Mäensivu on vastineessaan todennut lisäksi muun muassa 

seuraavaa: 

 

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain mukainen eikä luvan mukainen toi-

minta aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, pohjaveden pilaantumista tai kohtuutonta melu- tai muuta haittaa 

naapurustolle. Kunta on menetellyt asiassa oikein ja ympäristönsuojelulain 

mukaisesti. 

 

Nyt myönnetty lupa ei muuta aiemmin annettua lupaa varastointikenttään sijoi-

tettavan jätteen osalta, ainoastaan siltä osin kuin kiinteistöllä seulotaan sinne 

tuleva teollisuuden kuivajäte. 

 

Päätöksessä on annettu riittävät määräykset jätteen laadulle ja raja-arvoille 

sekä niiden tutkimiselle. Teollisuuden kuivajäte tulee Eurajoen Romulta, jossa 

autot kuivataan ja putsataan, kuivajätteessä ei siten ole nesteitä kuten öljyjä, 

eikä metallia ja se on pehmeää. Seulottavaksi tuleva jäte on Eurajoen Romun 

toimesta tutkittua. 

 

Härkämäentie 5 kiinteistöllä on raskaan kaluston huolto- ja korjaustoimintaa 

sekä raskaan kaluston päällysrakenteiden asennuksia ja muutostöitä. Kiinteis-

töllä on kaksi hallia. Toiminta on laajentunut ja erityisesti varastointialueen 

tarve kasvaa kaiken aikaa, koska kiinteistöllä on korjaukseen tulevaa kalustoa, 

korjattua kalustoa sekä erinäisiä päälirakenteita, lavoja ja muita muutostöissä 

irrotettavia ja asennettavia suuria yksiköitä. Alueelle on vuonna 2016 alettu 

rakentamaan varastointikenttää, jonne on tuotu ylijäämämaita sekä vuoden 

2016 luvan mukaisesti betoni- ja tiilimurskaa. Tällä hetkellä valmiina on noin 

300–400 m2 suuruinen varastointialue ja alue laajenee sitä mukaan kuin sen 

rakennustyöt etenevät ja tilantarve kasvaa. 

 

Varastointikenttä sijaitsee suon reuna-alueella ja alue on melko kuiva, jossa 

kasvaa mm. puita. Varastointikentälle ei ole tarkoitus rakentaa, eikä kantavuus 

siten tule olemaan ongelma. Kantavuuteen liittyvät seikat on otettu huomioon 

rakenteessa. Varastointikentän rakenteen pohjalla on seula-alitetta, jonka päällä 

on betonimurskakerros ja päällimmäisenä lupamääräyksen mukainen 0,5 m 

suojakerros. 

 

Toiminta sijaitsee teollisuusalueella noin 1,5 kilometrin päässä Pomarkun kes-

kustasta. Välittöminä rajanaapureina on romuttamo ja kunnan alueita, lisäksi 

alueella toimii metallialan yritys.  

 

Pomarkun kunnalle tulisi vielä antaa tilaisuus lausua ELY-keskuksen vastineen 

johdosta. Asiassa on otettava huomioon, ettei ELY-keskus ole pitänyt tarpeelli-

sena valittaa kunnan ympäristölupapäätöksestä. 

 

Ympäristölupa 18.12.2017 § 97 on tehty ympäristönsuojelulain mukaisesti ja 

lupa on lainvoimainen. Päätös on toimitettu ELY-keskukselle tiedoksi, mutta se 

ei ole valittanut päätöksestä. Väitetyllä menettelyvirheellä ei ole vaikutusta 

päätöksen lopputulokseen. 
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Kyse ei ole kaatopaikka-alueesta, vaan lisäalueen tarpeesta. Varastointikentän 

rakentamisessa voidaan hyödyntää jätettä aiheuttamatta ainakaan merkittävää 

haittaa luonnolle. Varastointikentän tarve on riippumaton jätemateriaalin saata-

vuudesta. Luvan voimassaoloaika asettaa takarajan varastointikentän rakenta-

miselle. Voimassaoloaikaa tulee pidentää muutoksenhakuprosessin arvioidulla 

kestolla, jotta muutoksenhaku ei johda Mäensivun kannalta kohtuuttomaan 

lopputulokseen ja aiheuta luvan muodostumista hyödyttömäksi. 

 

Betonijätteen palakoko on määritelty lupapäätöksessä viittauksella asetukseen 

843/2017. Betonijätteestä noin 40 tonnia tulee elementtitehtaalta ja on sovittu, 

että betonin palakoko ei ylitä 90 mm. Betoni on lisäksi tutkittua. Betonia ei 

murskata alueella.  

 

Orgaanisen hiilen tai antimonien pitoisuus ei ole asiassa olennainen, eikä hii-

len tai antimonien raja-arvojen asettamista ole pidetty tarpeellisina myöskään 

kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksissa, mitä toiminta ei ole. 

 

Paras tekniikka on määritelty vain direktiivilaitoksille, eikä missään ole määri-

telty millaista tekniikkaa tulisi varastointikentän pohjarakenteessa käyttää. 

Käytettävä tekniikka on parasta, mitä kohtuullisin kustannuksin on käytettä-

vissä. Läjitettävä jäte on tarkoin tutkittua. Sen liukenevuus on lupapäätöksessä 

annetut raja-arvot huomioiden niin pieni, ettei sillä ole merkitystä asiassa, eikä 

siitä aiheudu ympäristöhaittoja. Mahdolliset haittavaikutukset ovat niin pieniä, 

että vaikka jäte olisi kosketuksissa suolla olevaan veteen, ei siitä aiheutuisi 

luonnon pilaantumista tai muuta ympäristönsuojelu- tai naapuruussuhdelain 

mukaista haittaa. Kosketus suoalueen vesistöön on myös erittäin pieni johtuen 

sijainnista suoalueen kuivahkolla reuna-alueella. 

 

Kyse ei ole luokitellusta pohjavesialueesta ja alueella on kunnallinen vesijoh-

tovesi. Ympäristössä ei juuri ole talousvesikaivoja. Lähin talouskaivo sijaitsee 

 kiinteistöllä ja sinne on noin 350 metriä matkaa varastointiken-

tästä ja seulonta-alueesta. Pohjaveden virtaus on lisäksi  kiinteis-

töltä Mäensivun kiinteistölle päin.  talouskaivolle on noin 850 met-

riä. Riski kaivovesien pilaantumisesta ei ole kovin suuri. 

 

Kylännevan suoalue ei ole suojeltua, eikä kunnan lausunnossa esitetyin tavoin 

sen liittäminen soidensuojeluohjelmaan ole vireillä Varsinais-Suomen ELY-

keskuksessa. Päätöksenteossa ei myöskään voida ottaa mahdollisia tulevia pää-

töksiä tai esityksiä huomioon. Suoalue ei ole yhteydessä noin 2,5 kilometrin 

päässä sijaitsevaan Isonnevan suoalueeseen. 

 

 valituksesta ei tarkkaan ilmene, mitä  vaatii. Kiinteistöllä 

on ollut rakentamiseen käytettäviä betoni- ja siporexelementtejä, joita valittaja 

mahdollisesti tarkoittaa puhuessaan isoista erilliskappaleista.  

 

 valituksesta ei myöskään ilmene, mitä hän tarkkaan ottaen vaatii. 

Mäensivulle Eurajoen Romulta seulottavaksi tuleva jäte seulotaan sitä varten 

rakennetussa hallissa. Seulottava jäte ei sisällä nesteitä. Nesteet ja metalliosat 

on jätteestä poistettu Eurajoen Romun tiloissa. 

 

Betoni- ja tiilijätteen käyttö on tavanomaista esimerkiksi teiden rakentamisessa 

eikä niiden käyttö varastointikentässä aiheuta ympäristöhaittoja, mutta mikäli 
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luvan saaminen on niistä kiinni, voidaan lupaa muuttaa niin, että betoni- ja tii-

lijätteen käyttö varastointikentän rakenteessa jätetään pois ja se korvataan 

muulla maa-aineksella tai murskeella, joka ei vaadi ympäristölupaa. Muutos 

voidaan tehdä hallinto-oikeudessa palauttamatta asiaa ympäristölupaviran-

omaisen käsiteltäväksi. 

 

Valitukset kohdistuvat enemmänkin Mäensivun autonkorjaustoimintaan ylei-

sesti ja erityisesti naapurustossa toimivien yrittäjien liiketoimintaan (mm. ro-

muttamotoimintaan) sekä kunnan menettelytapoihin kuin siihen, että teollisuu-

den kuivajätettä käytetään varastointikentän rakennusaineena.  

 

Muutoksenhakijat eivät ole hyväksyneet yhtiön tarjousta liittää muutoksenha-

kijoiden kiinteistöt kunnalliseen vesijohtoon. 

 

 on antamassaan vastaselityksessä todennut, että teknisen lauta-

kunnan jäsenet eivät ole perehtyneet asiaankuuluvalla tavalla ympäristöasioi-

hin lupaa myöntäessään ja on huolissaan pohjaveden ja kaivojen pilaantumi-

sesta, pölystä, äänestä ja hajuista. 

 

 on antamassaan vastaselityksessä yhtynyt ELY-keskuksen 

ehdotukseen ympäristölupien kumoamisesta ja todennut muun muassa, että 

vuoden 2017 päätös on tehty naapureita kuulematta ja vähäisillä taustatie-

doilla, eikä valituksenalaisesta lupahakemuksesta ole annettu erillistiedoksian-

toa. Päätökset on tehty vähäisillä taustatiedoilla, mihin viittaa muun muassa se, 

että käyttövesikaivon vedenlaatuun ei ole kiinnitetty mitään huomiota. Lisäksi 

muutoksenhakijan tontti on paljon alempana kuin Mäensivun kiinteistö ja aina-

kin pintavedet valuvat Mäensivun tontilta alas suomaahan ja toiselta puolen 

alas muutoksenhakijan tontin suuntaan. Lisäksi maaperä suon läheisyydessä ja 

muutoksenhakijan kaivoveden laatu tulisi tutkia. 

 

 on täydentänyt valitustaan ympäristöbiokemistin lausun-

nolla sekä vaatinut, että lupaviranomainen määrätään korvaamaan hänen 800 

euron oikeudenkäyntikulunsa, koska valitus johtuu viranomaisen virheestä.  

 

Lausunnossa todetaan muun muassa, että suoalueelle sijoitettava jäte on aiem-

min ollut seulottua autonmurskausjätettä ja nyt seulonta suoritetaan sijoitusalu-

eella. Jäte on peräisin Eurajoen Romulta, jolla ei sen ympäristölupapäätöksen 

mukaan synny kyseistä jätettä. Murskausjäte, josta on poistettu metalli, luoki-

tellaan vaaralliseksi jätteeksi, kuten myös seulan alite. Jätettä on käytetty maa-

rakentamisessa ainakin 2 900 tonnia, mikä on mahdollisesti ympäristörikos. 

Vaarallisen jätteen loppusijoituksen ympäristöluvittaminen ei kuulu kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, eikä kaatopaikkaa saa perustaa 

suolle. Viranomainen on jättänyt selvittämättä jätteen vaaraominaisuudet. 

 

Tilausliikenne Ola Mäensivu on antamassaan vastineessa  valituk-

sen täydennykseen todennut, että läjitetty materiaali on Eurajoki Oy:n toimitta-

maa seulonta-alitetta Pomarkun kunnan myöntämän luvan mukaisesti. Sitä ei 

haudata suohon, vaan rakennetaan suunnitelman mukaista varastokenttää suon 

reunaan. 

 

Pomarkun tekninen lautakunta on  valituksen täydennyksen joh-

dosta antamassaan vastineessa todennut muun muassa, että toiminnalla on 

lainvoimainen lupa eikä valituksenalaisessa päätöksen teossa ole tapahtunut 
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viranomaisen virhettä, jonka perusteella viranomaisen tulee korvata oikeuden-

käyntikuluja. 

 

 on varattu tilaisuus antaa vastaselitys Ola Mäensivun 

vastineen ja Pomarkun teknisen lautakunnan vastineen johdosta. Vastaselitystä 

ei ole annettu. 

 

Merkintä Hallinto-oikeudella on ollut käytettävissään Pomarkun kunnan ympäristötoi-

men neuvottelumuistio 20.11.2017 liitteineen ja teknisen lautakunnan päätök-

sen 18.12.2017 § 97 julkipanoilmoitus. 

 

Hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen nro 21/xxxx/3, jolla on ratkaistu 

valitukset Pomarkun teknisen lautakunnan 27.5.2020 § 48 tekemästä päätök-

sestä, joka on koskenut teknisen lautakunnan 21.12.2017 antaman päätöksen 

muutosta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta  vaatimuksen Pomar-

kun kunnan teknisen lautakunnan 21.12.2017 antaman päätöksen kumoami-

sesta. 

 

2. Hallinto-oikeus kumoaa Pomarkun teknisen lautakunnan päätöksen 

2.10.2018 ja palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

3. Hallinto-oikeus hylkää Tilausliikenne Ola Mäensivun vaatimuksen oikeu-

denkäyntikulujen korvaamisesta. 

 

4. Hallinto-oikeus velvoittaa Pomarkun kunnan korvaamaan 

 oikeudenkäyntikulut 800 eurolla kuukauden kuluttua tämän päätöksen 

antamisesta. 

 

Perustelut 

 

1. Tutkimatta jättäminen 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin mukaan ympäristönsuojelulain no-

jalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaa-

san hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, 

jollei jäljempänä toisin säädetä.  

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 22 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän 

kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti-

päivää ei oteta lukuun. 

 

Hallintolainkäyttölain 58 §:n mukaan hallintoasiassa tehtyyn lainvoiman saa-

neeseen päätökseen saa hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhakukei-

nolla, joita ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen ja purku. 

 

Hallintolainkäyttölain 59 §:n 1 momentin mukaan päätös voidaan kantelun 

johdosta poistaa, jos 1) sille, jota asia koskee, ei ole annettu tilaisuutta tulla 
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kuulluksi ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan; 2) jos asiaa käsiteltäessä on ta-

pahtunut muu menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätök-

seen. 

 

Hallintolainkäyttölain 60 §:n 1 momentin mukaan kantelu tehdään sille viran-

omaiselle, jolle päätöksestä tämän tai muun lain taikka asetuksen nojalla sään-

nönmukaisesti valitetaan. --- 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan kantelu on tehtävä 59 §:n 1 momentin 1 

kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kan-

telija sai tiedon päätöksestä, ja 59 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun seikan 

perusteella samassa ajassa siitä, kun päätös sai lainvoiman. 

 

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan päätös voidaan purkaa: 

1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikut-

taa päätökseen; 

2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, 

joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai 

3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut 

vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan 

esitetty. 

 

Hallintolainkäyttölain 64 §:n 1 momentin mukaan päätöksen purkua haetaan 

korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä 

olevan asian ratkaisemisen yhteydessä voidaan siihen liittyvä päätös purkaa 

ilman hakemusta tai esitystä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan purkua on haettava viiden vuoden kulu-

essa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Samassa ajassa on suoritettava purku il-

man hakemusta tai esitystä. Erityisen painavista syistä voidaan päätös purkaa 

määräajan jälkeenkin. 

 

Ympäristönsuojelulain 44 § 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tiedo-

tettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan toimin-

nan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista 

annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava myös lupaviran-

omaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnan-

harjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen jul-

kaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella ylei-

sesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoit-

taminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tie-

doksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukana hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä 

vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Lisäksi valtion 

ympäristölupaviranomaisen on julkaistava internetsivuillaan yleisölle tarkoi-

tettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja mahdollisuuksien mukaan hakemuksen 

muu keskeinen sisältö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on tiedotettava 

hakemuksen sisällöstä internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemus 

voi sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-
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mentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tie-

dot, jos hakemus pidetään tietoverkossa vain tehokkaan tiedottamisen vaati-

man tarpeellisen ajan. 

 

Ympäristönsuojelulain 84 §:n 1 momentin (527/2014) mukaan lupapäätös an-

netaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen 

tietoon silloin, kun se on annettu. Saman pykälän toisen momentin mukaan 

päätöksen antamisesta 1 momentin mukaisesti ilmoitetaan ennen sen antamis-

päivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Julkipanoilmoituk-

sessa on mainittava viranomainen, asian laatu, päätöksen antamispäivä ja vali-

tusaika sekä missä ja mihin ajankohtaan asti päätös pidetään yleisön nähtävillä. 

Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähin-

tään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. 

Päätöksen on oltava saatavana ilmoituksessa mainittuna antamispäivänä. 

 

Asiassa saatu selvitys ja johtopäätökset 

 

Muutoksenhakija on vaatinut Pomarkun kunnan teknisen lautakunnan 

21.12.2017 (18.12.2017 § 97) antaman päätöksen kumoamista, koska hake-

muksesta ei ole kuultu naapureita ja päätöksestä ei ole ilmoitettu.  

 

Mainitun päätöksen mukaan ”lupahakemuksesta ei ole tiedotettu, koska lain-

voimaisen ympäristöluvan muuttaminen ei vaikuta kuin luvan haltijan oikeu-

teen tai etuun, ei asiasta ole katsottu tarpeelliseksi kuuluttaa tai tiedottaa eikä 

pyytää siitä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa”. Lautakunnan pöytäkir-

jan julkipanon mukaan päätöksen antopäivä on 21.12.2017. Porin ympäristö- 

ja terveysvalvontayksiköltä 19.5.2020 saadun tiedon mukaan erillistä kuulu-

tusta päätöksestä ei tehty eikä päätöstä lähetetty erityistiedoksiantona.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöluvan muutoshakemuksen kuuluttaminen 

ei ole tapahtunut ympäristönsuojelulain 44 §:n vaatimusten mukaisesti. 

 

Asiakirjojen mukaan ympäristölupapäätös on annettu 21.12.2017. Lautakun-

nan päätöspöytäkirja on julkipantu ja julkipanoilmoituksessa on ilmoitettu vii-

meinen muutoksenhakupäivä 22.1.2018. Vaatimus mainitun päätöksen kumoa-

misesta on näin ollen myöhässä tehtynä jätettävä tutkimatta. Hallinto-oikeus 

toteaa, että vaatimus voitaisiin tutkia kanteluna, jos se on saapunut hallinto-

oikeuteen hallintolainkäyttölain 60 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa.  

 

Ympäristönsuojelulain 84 §:n 1 momentti huomioon ottaen ja kun muutoksen-

hakija on asiakirjoista saadun selvityksen perusteella ollut tietoinen kyseisestä 

ympäristölupapäätöksestä, hallinto-oikeus katsoo, että kantelu olisi tullut hal-

lintolainkäyttölain 60 §:n 2 momentin perusteella tehdä viimeistään 22.6.2018. 

 

Muutoksenhakija on vaatinut päätöksen kumoamista 25.10.2018 hallinto-oi-

keudessa vireille tulleessa valituksessa eli kantelulle asetetun määräajan jäl-

keen. Näin ollen kantelu on myöhään tehtynä jätettävä tutkimatta. Hallinto-

oikeus toteaa, että tässä tapauksessa lainvoiman saaneen päätöksen osalta jäl-

jelle jäävät ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat hallintolainkäyttölain  

58 §:n mukaisesti menetetyn määräajan palauttaminen ja purku, joita hallinto-

lainkäyttölain 62 ja 64 §:ien nojalla haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
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2. Pääasiaratkaisu 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelualain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 

vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-

riski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys 

elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja 

vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoi-

tus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan muun ohella luvanvaraista toimintaa ei 

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

kuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan 

sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

  

Ympäristönsuojelulain 39 § 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitet-

tua toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen arviointi-

selostus ja yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta ennen päätök-

sentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 

(1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-

tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 

annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 

muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 

säädetään. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukana ympäristölupa on myönnettävä, jos toi-

minta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 

vaatimukset. 

 

Saman pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista kos-

keva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, 

joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaiku-

tukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

 

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

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

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

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

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

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 
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vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (ympäristönsuojelu-

asetus) 3 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaan hakemuksessa on oltava lupahar-

kinnan ja ilmoitusta koskevan päätösharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toi-

minnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista, 

kohdan 6 mukaan tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, il-

maan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä ja koh-

dan 8 mukaan arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön.  

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminta koskee 

jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, lupahakemuksessa on oltava selvi-

tys: 1) hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi aiotun jätteen laadusta ja mää-

rästä; 2) alueesta, jolta jätettä aiotaan ottaa hyödynnettäväksi tai loppukäsitel-

täväksi; 3) hakijan järjestämästä jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta; 4) jätteen 

hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä kaaviopiirros hyödyntämisen tai 

loppukäsittelyn kulusta; 5) hyödyntämisen tai loppukäsittelyn tuottaman jät-

teen lajista, laadusta ja määrästä sekä siinä syntyvän jätteen hyödyntämisestä 

tai loppukäsittelystä; 6) jätteestä, joka käytyään läpi hyödyntämistoimen ei 

enää ole jätelain 5 §:ssä tarkoitettua jätettä ottaen huomioon jäteluonteen päät-

tymisen perusteet; 7) ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisesta vakuudesta; 8) 

hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta.  

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Hakemuksen mukaisessa toiminnassa on kyse jätteiden mekaanisessa käsitte-

lyssä syntyvän jätteen seulonnasta ja betoni- ja tiilijätteen sekä mekaanisessa 

käsittelyssä syntyneen seula-alitteen hyödyntämisestä varastointikentän raken-

teessa. Kiinteistö sijaitsee Riuttan teollisuusalueella noin 1,5 km Pomarkun 

keskustasta itään teollisuusalueen etelälaidalla. Kiinteistö rajoittuu Kylänneva-

nimiseen suoalueeseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 met-

rin etäisyydellä rakennettavasta varastointikentästä. Toiminta ei sijaitse pohja-

vesialueella. Kiinteistö on osittain asemakaavan mukaisella TY-alueella (teolli-

suusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityi-

siä vaatimuksia). Alue on Pomarkun kunnan keskustan yleiskaavassa merkitty 

maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

 

Laitoksella vastaanotetaan vuosittain jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syn-

tyvää jätettä 10 000 tonnia ja betonijätettä ja -lietettä sekä rakentamisessa ja 

purkamisessa syntyvät betoni- ja tiilijätteitä enintään 1 500 tonnia. 

 

Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte vastaanotetaan ja välivarastoi-

daan ennen seulontaa. Seulottavan jätteen suurin kertavarasto on 400 m3 (100 

tonnia). Seulonnassa käytetään diesel-käyttöistä rumpuseulaa, jonka halkaisija 

on noin kaksi metriä ja tuotto noin 100 m3 tunnissa. Rumpuseulan lähtömelu-

taso on 100 dB. Seulontaa tehdään klo 8–16 välisenä aikana noin viisi tuntia 

kerrallaan pari kertaa viikossa. Seulonnassa syntyvä kevyttä jaetta välivarastoi-

daan 3–4 metriä korkeilla seinäkkeillä rajatulla alueella. Varastointikentän ra-

kenteessa hyödynnettävä seula-alite siirretään rakennettavaan varastointiken-

tän rakenteeseen välittömästi. Kevyt jae, jota syntyy vuosittain noin 5 000 ton-

nia, toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ke-

vyen jakeen suurin kertavarasto on 200 m3 (25 tonnia). 
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Jätemateriaalia käytetään noin 1,5 hehtaarin suuruisen alueen rakenteessa. Va-

rastointikentän pohjarakenteessa käytetään murskattua betoni- ja tiilijätettä ja 

muuta maanrakentamiseen soveltuvaa jätemateriaalia 1,5–2 metrin paksuisena 

kerroksena. Rakenteisiin sijoitetaan betoni- ja tiilijätettä 1 500 tonnia ja seu-

lonnassa syntyvää alitetta 5 000 tonnia vuosittain. Jätekerros ja luiskat peite-

tään ylijäämämailla.  

 

Hakemuksen mukaan jätemateriaalin hyödyntämisestä ei aiheudu haitallisia 

vaikutuksia ympäristössä. Betoni- ja tiilijätteen toimittajalta vaaditaan selvitys 

jätteen hyötykäyttökelpoisuudesta ja jätteen määrästä. Vastaanotettavat jätteet 

tarkastetaan silmämääräisesti.  

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Asiassa on kyse 21.12.2017 myönnetyn ympäristölupapäätöksen muutoksesta. 

Kyseisellä lupapäätöksellä on myönnetty lupa sijoittaa betoni- ja tiilijätettä 

sekä jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jätettä varastokentän raken-

teisiin. Lupapäätöksellä 2.10.2018 on muutettu aiempaa lupaa siten, että jät-

teen sijoittamisen lisäksi jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jätettä 

saa seuloa ja varastoida kiinteistöllä. 2.10.2018 annetulla päätöksellä on kor-

vattu aiempi päätös kokonaisuudessaan ja muutettu lupa määräaikaiseksi. Näin 

ollen asiassa tulee arvioitavaksi toimintaa koskevan muutoksen ohella lupa-

päätös kokonaisuudessaan.  

 

Asiassa on arvioitava, onko 2.10.2018 annettu päätös valitusten johdosta ku-

mottava lainvastaisena.  

 

Kuulemismenettely Pomarkun kunnassa 

 

2.10.2018 myönnetyn ympäristölupapäätöksen mukaan Pomarkun kunnan tek-

ninen lautakunta on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla siitä 

kunnan virallisella ilmoitustaululla 11.6.–10.7.2018 välisenä aikana sekä tie-

dottanut kirjeellä naapurikiinteistöjä. Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaan 

kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityi-

sesti koskee. Yleisen hallintokäytännön mukaan erillistiedoksianto toimitetaan 

sille alueelle, jolle toiminnan ympäristövaikutusten arvioidaan ulottuvan. Hal-

linto-oikeus toteaa, että toiminnan ympäristövaikutukset voivat ulottua 

 kiinteistölle. Ottaen kuitenkin huomioon, että hakemuksesta on kuulu-

tettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti, ei yksinomaan se, ettei 

 ole erikseen tiedotettu asiassa, ole sellainen menettelyvirhe, jonka pe-

rusteella päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Seulonta 

 

Hakemuksen tiedot seulonnasta ja seulan lähtömelutasosta sekä se, että seulon-

tahallin ääneneristävyyttä ei ole esitetty ja asutuksen läheisyys huomioon ot-

taen hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksessa ei ole riittävästi arvioitu seu-

lonnan aiheuttamaa melua tai sen torjumiseksi tehtäviä mahdollisia toimenpi-

teitä eikä hakemus näin ollen täytä ympäristönsuojelulain 39 §:n ja ympäris-

tönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin kohdan 6 vaatimuksia. 
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Jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn tunnusmerkkejä 

 

Sen arviointi, onko kysymys jätteen hyödyntämisestä tai loppukäsittelystä, 

edellyttää kokonaisvaltaista ja tapauskohtaista tarkastelua toteutettavasta hank-

keesta. Lainsäädäntö ei sisällä täsmällisiä vaatimuksia siitä, millaisen tunnus-

merkistön valossa arvioidaan, onko kyse jätteen hyödyntämisestä vai loppukä-

sittelystä. Jätelain ja jätedirektiivin tavoitteiden ja määritelmien, komission tul-

kintaohjeiden, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön sekä eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa valtioneuvoston asetuksessa 

(843/2017) esitetyn perusteella on kuitenkin johdettavissa seikkoja, joiden 

kautta hankkeen luonnetta voidaan arvioida. 

 

Toiminnan luonteen arviointi osana ympäristönsuojelulain mukaista lupahar-

kintaa on tarpeen muun muassa Euroopan unionin lainsäädännön (jätedirek-

tiivi 2008/98/EY ja kaatopaikkadirektiivi 1999/31/EY) noudattamisen varmis-

tamiseksi. Kaatopaikkoja koskeva lainsäädäntö rajoittaa jätteen sijoittamisesta 

kaatopaikalle aiheutuvat ympäristövaikutukset vähäisiksi. Jätteen käyttö maa-

rakentamisessa aiheuttaa käytettävien suojausratkaisujen huonomman tason ja 

sijoituspaikan valintaan liittyvien rajoitusten johdosta suuremmat päästöt ym-

päristöön kuin kaatopaikalle sijoittaminen. Jätteen käytön myönteisenä ympä-

ristövaikutuksena on kuitenkin luonnonvarojen säästyminen, mikä johtaa ym-

päristön kannalta kokonaisuutena arvioiden kaatopaikalle sijoittamista parem-

paan lopputulokseen silloin, kun hankkeella säästetään merkityksellisiä määriä 

luonnonvaroja eikä hyödyntämispaikan olosuhteet, jätteen laatu ja toteutettavat 

suojaustoimet huomioon ottaen aiheuteta ympäristön olennaisesti suurempaa 

kuormittumista verrattuna jätteen sijoittamiseen kaatopaikalle. 

 

Jätedirektiivin ja jätelain tavoitteiden sekä määritelmien, edellä mainitun ase-

tuksen, komission tulkintaohjeiden (Komission päätös 2011/753/EU direktii-

vin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttami-

sen todentamisessa sovellettavista säännöistä ja laskentamenetelmistä) sekä 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön (tuomio C-6/00) perustella voidaan 

todeta, että jätteen käyttö maarakentamisessa on jätteen hyödyntämistä silloin, 

kun jäte korvaa rakentamisessa muutoin käytettävän luonnonmateriaalin. Tä-

män voidaan katsoa tarkoittavan sitä, että jäte korvaa luonnonmateriaalin. Li-

säksi jätteen on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan sopivaa korvaamaan luon-

nonmateriaalia. Jätteen käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten on oltava 

kokonaisuutena arvioiden vähäisemmät kuin jätteen sijoittamisen kaatopai-

kalle ja jätteen käytön on muutoinkin oltava ympäristön kannalta parhaan käy-

tännön mukaista. Myös sillä seikalla, minkälaista taloudellista hyötyä tai hait-

taa toiminnanharjoittaja saa jätteen vastaanottamista on merkitystä asiassa. 

 

Vastaavasti jätteen loppukäsittelyn ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että 

käytettävä jäte soveltuu teknisesti huonosti rakenteeseen, jätteen määrä on tar-

peettoman suuri tai rakentamisaikataulu on lähinnä sidoksissa jätteen saata-

vuuteen eikä tavanomaiseen rakentamisaikatauluun. Lisäksi arvioitavaksi tulee 

rakennettavan kohteen käyttötarkoitus. 

 

Jätteen käyttö kenttärakenteessa 

 

Alueella harjoitetaan raskaan kaluston huolto- ja korjaustoimintaa. Lupapää-

töksen mukaan sijoitettavan betoni- ja tiilijätteen määrä on huomattavasti pie-
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nempi kuin jätteen mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen määrä. Ajoneu-

vojen murskauksesta syntyvän seula-alitteen käsittely on haastavaa sen sisältä-

mien erilaisten jätejakeiden ja niiden laadun takia ja näin ollen vaatii käsitteli-

jältä erityistä ammattiosaamista.  

 

Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jätettä on aiemmalla ympäristölu-

valla sijoitettu maarakenteisiin sellaisenaan. Valituksenalaisella lupapäätök-

sellä vastaavaa jätettä saa ottaa vastaan kaksinkertaisen määrän, joka seulotaan 

ja seulan alite sijoitetaan maarakenteisiin. Lupapäätöksissä on jätteellä sama 

jätekoodi (19 12 12) ja lupamääräyksissä annettu samat liukoisuusvaatimukset. 

 

Asiakirjojen mukaan seula-alite on pehmeää. Päätöksen mukaan jätekerros on 

1,5–2 m paksu, mutta erikseen ei ole esitetty betoni- ja tiilijätteen tai seula-alit-

teen kerrospaksuuksia. Sijoittavat jätemäärät huomioon ottaen betoni- ja tiili-

kerroksen paksuus on huomattavasti seula-alitekerrosta ohuempi. Asiakirjoista 

ei käy ilmi, onko aiemmin vastaanotettu seula-alite sellaisenaan osoittautunut 

teknisesti tai laadullisesti rakenteisiin sopimattomaksi, tai miksi samalla jäte-

koodilla sijoitettava jäte vaatii nyt lisäkäsittelyä ennen sijoittamista.  

 

Lupahakemuksessa on esitetty yksi tutkimustulos seula-alitteen haitta-aineiden 

liukoisuudesta. Lupapäätöksessä on määrätty selvittämään liukoisuus kalente-

rivuosittain. Hallinto-oikeus toteaa, että yhden tutkimustuloksen perusteella ja 

kerran vuodessa tehtävällä liukoisuustestillä ei voida riittävästi arvioida sijoi-

tettavan jätteen laatua. Näin ollen ei myöskään voida arvioida, aiheuttaako jät-

teen käyttäminen varastokentän rakenteessa haitallisia vaikutuksia muun mu-

assa suoalueelle.  

 

Asiakirjoista ei myöskään käy riittävän selvästi ilmi sijoitettavan jätteen laatu, 

mitä jäte korvaa, kentän tarkempi käyttötarkoitus, rakentamisaikataulu, mitkä 

ovat jätteiden kerrospaksuudet ja varastointikentän rakenteet eikä se, voivatko 

jätetäytöt ulottua pohjaveden pinnan tasolle tai sen alapuolelle, jolloin niistä 

voi aiheutua haittaa pohjaveden laadulle. Hakemusasiakirjoista ei käy ilmi va-

rastointikentän olosuhteet, kuten tiedot maaperästä ja pohjaveden korkeudesta 

eikä hakemuksessa ole arvioitu minkälaisen riskin toiminta mahdollisesti ai-

heuttaa varastointikentän alla olevalle suolle. 

 

Saadun selvityksen perusteella asiassa ei myöskään ole varmuutta siitä, onko 

kyse jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa vai jätteen loppusijoittami-

sesta ja soveltuuko hakemuksen mukainen toiminta sijoituspaikalleen ympäris-

tönsuojelulain 11 § ja 12 § huomioon ottaen. 

 

Johtopäätös 

 

Kun otetaan huomioon edellä mainitut puutteet hakemuksessa, suppea kuule-

minen ja tiedottaminen lupaviranomaisessa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

vastine, suoalueen läheisyys ja sen luontoarvot sekä jätteiden sijoituksen mah-

dolliset vaikutukset suo-alueeseen ja pohjaveteen, sekä se, että Eurajoen Ro-

multa ei laitoksen ympäristölupapäätöksen mukaan synny kyseisellä tavalla 

luokiteltua jätettä, hallinto-oikeus katsoo, ettei asiassa ole voitu varmistua ym-

päristönsuojelulain 49 §:n mukaisesti luvan myöntämisen edellytysten täytty-

misestä. Näin ollen päätös on kumottava ja asia on palautettava kunnalle uu-

delleen käsiteltäväksi. 
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Asian uudelleen käsittely 

 

Ennen kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ottaa asian uudelleen kä-

siteltäväksi luvan hakijalle tulee, mikäli se haluaa jatkaa hakemustaan, varata 

tilaisuus täydentää sitä edellä mainituilla puuttuvilla tiedoilla. Kun hakemusta 

on täydennetty riittävillä tiedoilla, se on käsiteltävä ympäristönsuojelulain mu-

kaisessa järjestyksessä ja lupaharkinta on suoritettava kaikilta osin uudelleen.  

 

Hakemusta käsiteltäessä kuuluttaminen tulee tehdä ympäristönsuojelulain  

44 §:n mukaisesti ja erityistiedoksianto tulee toimittaa sille alueelle, jonne ym-

päristövaikutukset yltävät. Kuulutuksesta on käytävä ilmi ympäristönsuojelu-

asetuksen 11 §:n mukaiset tiedot. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan 

pelkkä rajanaapureiden kuuleminen ympäristölupa-asian käsittelyn yhteydessä 

ei yleensä ole riittävää. 

 

Päätös huomioon ottaen ei luvan voimassaoloaikaa ole tarpeen jatkaa. 

 

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että Tilausliikenne Ola Mäensivun ympäristö-

lupa-asiaa käsiteltäessä ei voida arvioida, onko toiminnassa tehty ympäristöri-

koksia eikä muiden toiminnanharjoittajien ympäristölupapäätöksiä. 

 

3. ja 4. Oikeudenkäyntikuluvaatimukset 

 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen 

korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos 

erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä 

joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä kyseisessä pykä-

lässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen 

tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvaus-

velvollisuutta on 74 §:n 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, 

onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.  

 

Asian näin päättyessä ei ole kohtuutonta, että Tilausliikenne Ola Mäensivu 

joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

 

Edellä mainitut virheet hakemuksen käsittelyssä huomioon ottaen asiassa voi-

daan katsoa tapahtuneen sellainen viranomaisen virhe, että Pomarkun kunta on 

velvoitettava korvaamaan  vaatimat oikeudenkäyntikulut 

kokonaisuudessaan. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkipano   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Pomarkun kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin ja kuntalain 

108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 

vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 
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Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 6.4.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumerot 

 01330/18/5107  

01340/18/5107 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Saara  

Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Reko Vuotila 

 

 

 

 

 

 

Saara Juopperi 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Pia Nikkonen

lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumerot 

 01330/18/5107  

01340/18/5107 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös maksutta 

 

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Tilausliikenne Ola Mäensivu 

Osoite:  

AA Sanna Löytökorpi 

 

Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Pomarkun kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Pomarkun kunnanhallitus 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


