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Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1.  

 

2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

 

Luvan hakija Tilausliikenne Ola Mäensivu 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pomarkun tekninen lautakunta 27.5.2020 § 48 

 

Aikaisemmat päätökset 

 

Pomarkun kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt päätöksellään 21.12.2016 

§ 33 Tilausliikenne Ola Mäensivulle toistaiseksi voimassa olevan ympäristölu-

van tiili- ja betonijätteen hyödyntämiseen kiinteistölle 608-406-10-238 raken-

nettavan varastointikentän pohjarakenteessa. Päätöksen lupamääräyksen 1 mu-

kaan pohjarakenteissa saa käyttää pilaantumattoman maa-aineksen lisäksi be-

tonijätettä ja betonilietettä (jätekoodi 19 13 14) sekä rakentamisessa ja purka-

misessa syntyviä betoni- ja tiilijätteitä (jätekoodit 17 01 01 ja 17 01 07) enin-

tään 1 500 tonnia vuodessa. Lupa koskee noin 5 000 m2:n suuruisen alueen ra-

kentamista 1,5–2 metrin kerroksena. Päätöksessä ei ole määritelty käytettävän 

jätteen kokonaismäärää. 

 

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 jätteen 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 hakijalle 

määräaikaisen, 31.12.2023 asti voimassa olevan ympäristöluvan ja samalla 

korvannut 21.12.2017 myönnetyn ympäristöluvan. Päätöksellä on edellä mai-

nittujen jätteiden hyödyntämisen varastointikentän rakenteissa lisäksi myön-

netty lupa vastaanottaa ja käsitellä seulomalla jätteen mekaanisessa käsitte-

lyssä syntyvää jätettä (jätekoodi 19 12 12) enimmillään 10 000 tonnia vuo-

dessa. Päätös ei ole lainvoimainen. 

 

Valituksenalainen päätös 

 

Tekninen lautakunta on 27.5.2020 § 48 päätöksellään toistamiseen muuttanut 

Tilausliikenne Ola Mäensivulle 18.12.2017 § 97 myönnettyä ympäristölupaa ja 

samalla korvannut 18.12.2017 § 97 myönnetyn ympäristöluvan. Lupapäätös on 

voimassa toistaiseksi. 

 

Päätöksen mukaan toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ja toimin-

nassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä (muutokset kursiivilla): 

 

1. Varastointikentän pohjarakenteessa saa käyttää 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 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 

(perustutkimus). 

 

2. Varastointikentän pohjarakenteessa saa käyttää jätteiden mekaanisessa käsit-

telyssä syntyvää jätettä (jätekoodi 19 12 12) enintään 5 000 tonnia vuodessa. 

Käytettävän jätteen on täytettävä liukoisuusominaisuuksiltaan 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 

Antimoni, Sb  0,2 

Seleeni, Se  0,1 

Sinkki, Zn  4 

Kloridi, Cl  4000 

Fluoridi, F 10 

Sulfaatti, SO42-  7000 

 

Tämän määräyksen mukaisten jätteiden ominaisuuksista tulee vuosittain tehdä 
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laadunvalvontatesti (liukoisuusmäärittely), jonka tulokset tulee toimittaa kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Tämän määräyksen mukaisten jätteiden ominaisuuksista tulee ulkopuolisen 

asiantuntijan toimesta tehdä näytteenotto ja laadunvalvontatesti (liukoisuus-

määrittely) jätteen syntypaikalla, ja toimittaa sitä koskevat tiedot kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaiselle ennen jätteen toimittamista tämän luvan mukai-

selle kiinteistölle. Laadunvalvontatesti tulee tehdä jokaista alkavaa 200 tonnin 

erää kohden, ja sen tulee edustaa yhtä seulontaerää. 

 

Liukoisuusmäärittelyn tulee olla tehty standardin SFS-EN 12457-3 mukaisesti 

(kaksivaiheinen ravistelutesti). 

 

3. Toiminnanharjoittajan tulee säilyttää määräyksen 1 mukaisia vastaanotettuja 

jätteitä koskevat hyötykäyttökelpoisuustutkimusten tulokset ja pyydettäessä 

esittää ne kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Vastaanotettujen jätteiden määrästä tulee pitää kirjaa. Kirjanpito tulee pyydet-

täessä esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

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.  

 

Tiivis pintakerros tai tiivistyskerros tulee rakentaa vaiheittain niin, että jätera-

kennetta on avoinna korkeintaan 250 m2. Tieto avoinna olevan jäterakenteen 

pinta-alasta tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosit-

tain joulukuun loppuun mennessä. 

 

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

veydelle tai ympäristölle. Mikäli roskaantumista ilmenee, on alue siivottava 

viipymättä. Alueelle toimitetut jätemateriaalit tulee levittää rakenteeseen viipy-

mättä kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa.  

 

6. Varastointikentän rakentamisen yhteydessä tapahtuvista poikkeuksellisista 

tilanteista, joista voi aiheutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle, on viipy-

mättä ilmoitettava kunnan pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle. 

 

7. Toiminnanharjoittajan on nimettävä jätteenkäsittelypaikan asianmukaista 

käyttöä varten vastaava hoitaja. 

 

8. Varastointikentän valmistumisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee alueen valmistumi-

sen jälkeen pyydettäessä esittää yhteenveto käytettyjen jätemateriaalien alku-

perästä, laadusta ja määrästä. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet 

 

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan 
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annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä 

niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. 

 

Luvan myöntämisen edellytykset 

 

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshait-

taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai pohjaveden 

pilaantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua koh-

tuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan si-

jainti, toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-

riski. 

 

Hyödyntämällä soveltuvia jätemateriaaleja voidaan säästää luonnonmateriaa-

lien käyttöä. Jätemateriaalien hyödyntäminen on valtakunnallisen ja alueelli-

sen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaista. Tekninen lautakunta katsoo, että 

toiminnanharjoittajalla on käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen näh-

den riittävä asiantuntemus. Koska kyseessä on jätteiden hyödyntäminen pysy-

vässä rakenteessa, ei ympäristönsuojelulain mukaisen vakuuden määräämiseen 

ole aihetta. Lupaharkinnassa on soveltuvin osin sovellettu eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta. 

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Ympäristöluvan valvonta edellyttää käytettävien jätemateriaalien ominaisuuk-

sien selvittämistä. Jätemateriaalia voidaan pitää ympäristövaikutusten osalta 

soveltuvana, mikäli se täyttää asetut raja-arvot. Jotta voidaan varmistua jäte-

materiaalin ominaisuuksien täyttävän tämän päätöksen mukaiset vaatimukset, 

tulee laadunvalvontatesti tehdä ennen jätemateriaalin toimittamista hyödyn-

nettäväksi. Jätteen syntypaikalla tehtävä seulonta ei ole jatkuvaa, joten laa-

dunvalvontatesti tulee kohdistaa jäljitettävään seulontaerään (määräys 1 ja 2). 

 

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimin-

tansa ympäristövaikutuksista. Ympäristöluvan valvonta edellyttää kirjanpitoa 

vastaanotettujen jätteiden laadusta ja määrästä (määräys 3). 

 

Pintakerroksen alle rakennettavan tiivistyskerroksen tarkoitus on vähentää 

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

aineiden liukenemista jätemateriaalista. Koska hyödynnettävän jätemateriaalin 

vastaanotto kiinteistölle on jaksottaista, on tarpeen määrätä varastointikentän 

avoinna olevan jäterakenteen pinta-alasta (määräys 4). 

 

Määräys on annettu jätelain 72 §:n mukaisen roskaantumisen ehkäisemiseksi 

(määräys 5). 

 

Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelusta annetun asetuksen mukaan il-

moitettava välittömästi valvontaviranomaiselle sellaisesta toimintaa koske-

vasta muutoksesta tai poikkeustilanteesta, jolla on vaikutusta ympäristöön tai 

luvan noudattamiseen (määräys 6). 

 

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelypaikan toiminnanharjoittajan on nimet-

tävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista käyttöä varten (määräys 7). 
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Ympäristöluvan valvonta edellyttää ilmoitusta alueen valmistumisesta sekä 

kirjanpitoa toiminnassa käytetyistä jätteistä (määräys 8). 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1.  on katsottava vaatineen päätöksen kumoamista.  

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on todennut, että koska on tapahtunut ympä-

ristöluvan laiminlyönti, toiminta on keskeytettävä ja jätekenttä tutkittava aiem-

pien laiminlyöntien selvittämiseksi. Kyläneva kuuluu soidensuojeluohjelmaan 

ja on luonnontilainen keidassuo. 

 

Muutoksenhakija on erittäin huolissaan pohjavesien ja talousvesikaivojen pi-

laantumisesta, oma käyttövesikaivo(lähde) on kylännevan valumavesiojan var-

rella. Tästä jätekentästä on matkaa omalle kiinteistölle 850 m, melu ja hajuhai-

tat on mainittavia. 

 

Kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt luvan ottaa vastaan Eurajoen ro-

multa autoja murskatessa syntyvää jätettä: muovia, kumia, uretaania, styroksia, 

ruosteista hiekkaa (jarruneste, pakkasneste), lasia. Betonijätteen ja betoniliet-

teen joukossa ei saa olla puuta, kumia, muovia, metallia. Mutta nämä ja kaikki 

muut yhdisteet voidaan upottaa kylänevaan luvan myöntäjän suojeluksessa. 

Tekniset lautakunnat eivät saisi tehdä ympäristölupapäätöksiä, jääviysasiat, 

ilmoitusmenettely. 

 

2. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut pää-

töksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi päätöksessä 

olevien puutteiden ja epäselvyyksien vuoksi. 

 

Lupapäätöksestä ei käy ilmi mitä toimintaa luvan mukaisella kiinteistöllä on, 

mihin toimintaan rakennettava varastointikenttä liittyy, onko rakennettavalla 

kentällä olemassa oleva käyttötarve tai perustuuko varastokentän rakentaminen 

johonkin suunnitelmaan tai maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen 

lupaan. Hakemuksessa ei ole myöskään perusteltu sitä, miksi hakemuksen mu-

kainen kenttärakenne on tarpeellinen Tilausliikenne Ola Mäensivun tai kiin-

teistöllä tapahtuvalle toiminnalle. Ilman olemassa olevaa tarvetta toteutettavaa 

jätteen käyttöä maarakentamisessa voidaan pitää jätteiden hyötykäytön sijaan 

jätteiden läjittämisenä ja tästä johtuen perusteet varastointikentän rakentami-

selle olisi tullut lupahakemuksessa ja -päätöksessä esittää. Päätöksestä ei 

myöskään käy ilmi, rakennettaisiinko kenttä, vaikka kyseessä olevia jätteitä ei 

olisi lainkaan saatavilla. Jätteen hyödyntämisestä on kyse vain silloin, kun jäte 

korvaa rakentamisessa muutoin käytettävän luonnonmateriaalin. 

 

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi, eikä siinä tai lupahakemuksessa ole esi-

tetty aikataulua kentän rakentamiselle. ELY-keskus katsoo, että mikäli kyse on 

todelliseen käyttötarpeeseen suunniteltu kentän rakentaminen, sen rakentami-

selle on olemassa aikataulu, johon ei vaikuta jätteen saatavuus. 

 

Ensimmäinen ympäristölupa jätteiden hyödyntämiseen kiinteistölle  

608-406-10-238 on myönnetty jo 21.12.2016 (Pomarkun kunnan rakennus- ja 

ympäristölautakunta § 33). Tällöin lupa on myönnetty pilaantumattoman maa-

aineksen lisäksi betonijätteen ja -lietteen (jätekoodi 10 13 14) sekä rakentami-

sessa ja purkamisessa syntyvien betoni- ja tiilijätteen (jätekoodit 17 01 01 ja 
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17 01 07) käyttöön 5 000 m2 suuruisen kentän rakentamiseen. Lupapäätöstä on 

muutettu 18.12.2017 (Pomarkun kunnan tekninen lautakunta § 97) siten, että 

rakennettavan kentän koko kasvatettiin 1,5 hehtaariin ja rakentamisessa käytet-

täviin jätteisiin lisättiin jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jäte (jäte-

koodi 19 12 12). 

 

Vaasan hallinto-oikeuden 16.5.2019 antamassa päätöksessä (Päätösnumero 

19/0117/2, Diaarinumero 00978/17/5107) on katsottu, että enimmillään viiden 

vuoden rakentamisaika varastointi- tai käsittelyalueen rakentamiselle on epä-

tyypillisen pitkä. Lisäksi samassa päätöksessä on todettu, että jos rakentaminen 

on sidottu jätteen alkuperäisen haltijan aikatauluun, niin tällöin kyse voi olla 

ensisijaisesti siitä, että jätteen sijoittamisella rakenteeseen vältetään jätteen va-

rastointi- ja kaatopaikkakustannuksia. Lisäksi se, että jätteen tuottaja maksaa 

jätteen käyttäjälle jätteestä huolehtimisesta, tukee tulkintaa toiminnan luon-

teesta loppukäsittelynä hyödyntämisen sijaan. 

 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ELY-keskus katsoo, että valituksen 

kohteena olevassa luvassa on ennemminkin kyse jätteen loppusijoittamisesta 

tai hävittämisestä, ei jätteen suunnitelmallisesta hyötykäytöstä ja neitseellisen 

aineksen korvaamisesta maarakentamisessa. Siksi lupaa jätteen hyödyntämi-

selle ei voida myöntää. 

 

Rakennettava kenttä sijoittuu Pomarkun Kylännevan suoalueelle. Maaperäkar-

tan mukaan kentän maaperä on rahkaturvetta. Kylänneva sisältyy soidensuoje-

lutyöryhmän ehdotukseen soidensuojelun täydentämiseksi, johon on valittu 

sellaisia soita, joiden luonnonarvoilla on valtakunnallisesti merkitystä. Ky-

seessä on luonnontilainen keidassuo. Uhanalaisista luontotyypeistä alueella 

esiintyy puolukkakangaskorpea, juolakangaskorpea, tupasvillakorpea, mustik-

kakangaskorpea, lyhytkorsirämettä ja minerotrofista lyhytkorsinevaa. 

 

Lupapäätöksen mukaan kentän rakenteeseen on sallittua sijoittaa luvan mukai-

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

senaan, ilman erillisiä pohjarakenteita. Kentän rakennekerroksista ei ole esi-

tetty suunnitelmapiirustusta. Myöskään tietoja hyödynnettävien jätteiden tekni-

sestä soveltuvuudesta kohteen rakentamiseen ei ole esitetty. ELY-keskuksen 

käsityksen mukaan tämä ei täytä nykyisen lainsäädännön vaatimuksia. Kentän 

kantavuusvaatimukset riippuvat tulevasta käyttötarkoituksesta ja rakentaminen 

tulee toteuttaa siten, ettei kenttärakenteen ja pohjamaan kantavuus vaarannu. 

Etenkin kun huomioidaan rakennettavan kentän sijoittuminen suoalueelle, olisi 

lupakäsittelyn yhteydessä tullut kiinnittää tarkempaa huomiota pohjamaan 

kantavuuteen ja edellyttää asian tarkempaa selvittämistä. 

 

Luvassa ei ole annettu määräyksiä betoni- ja tiilijätteen laadunvalvonnan näy-

tekoosta eikä siitä, kuinka usein näytteitä tulee ottaa eri jakeiden laadunval-

vonnan osalta. Betoni- ja tiilijäte tulee useasta eri purkukohteesta, joten lu-

vassa tulisi määrätä tutkimaan jätteet eräkohtaisesti. Laitosmaisesta tuotan-

nosta syntyvän jätteen osalta tulee laadunhallinta järjestää vähintään asetuksen 

843/2017 mukaisesti. 

 

Lupamääräyksissä on edellytetty, että maarakentamisessa käytettävä betoni- ja 

tiilijäte ei saa sisältää muita materiaaleja kuten puuta, kumia, muovia, metallia 

tai eristemateriaaleja. Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen (jä-
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tekoodi 19 12 12) hyödyntämiselle ei kuitenkaan ole asetettu vastaavia rajoi-

tuksia, jolloin kentän rakentamiseen käytettävä materiaali voi käytännössä si-

sältää mitä tahansa, kun luvassa edellytetyt liukoisuus ominaisuusvaatimukset 

täyttyvät. 

 

Jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte koostuu yleensä muoveista, 

tekstiileistä, kumista, puusta, hiekasta, metalleista ja lasista. Kyseisen jätteen 

sisältämän orgaanisen hiilen pitoisuus voi usein ylittää kaatopaikoille sijoitet-

taville jätteille sallitun pitoisuuden. Tällöin sitä ei voida sijoittaa kaatopai-

koille, vaan se on toimitettava muuhun käsittelyyn. Ympäristölupapäätöksessä 

ei ole asetettu raja-arvoja kenttärakenteeseen sijoitettavan jätteen orgaanisen 

hiilen pitoisuudelle eikä antimonille. 

 

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-

nemista voi tapahtua myös pohja- ja pintaveden kautta, mikäli jäte on koske-

tuksissa suoraan suolla olevaan veteen. Lupakäsittelyn yhteydessä ei ole selvi-

tetty alueen pohjavedenpinnan tasoa eikä läheisyydessä sijaitsevia talousvesi-

kaivoja. Tietoja rakennettavan kenttäalueen vesien johtamisesta ja käsittelystä 

ei ole esitetty. 

 

Betonijätteen yleisesti korkean pH-arvon takia voi liukeneva betonijäte, erityi-

sesti läjityksen alkuvaiheessa, vaikuttaa suon vedenlaatua heikentävästi. Lupa-

päätöksessä ei ole annettu määräyksiä vedenlaadun tarkkailusta eikä siitä, että 

jätteet eivät saa olla kosketuksissa pinta- tai pohjaveteen. 

 

ELY-keskuksella ei ole tarkempia tietoja alueen läheisyydessä sijaitsevista kai-

voista tai alueen pohjaveden pinnan tasosta. Kuitenkin ottaen huomioon varas-

tointikentän sijoittuminen suoalueelle, on todennäköistä, että kentän pohjara-

kenteissa käytettävät jätemateriaalit joutuvat kosketuksiin sekä pinta- että poh-

javeden kanssa, jolloin haitta-aineiden liukeneminen on mahdollista. Tähän 

olisi tullut lupapäätöksen yhteydessä ottaa kantaa. Lisäksi olisi tullut selvittää, 

onko kentän lähialueella käytössä olevia talousvesikaivoja. Lupaan olisi myös 

tullut tarvittaessa lisätä määräykset toiminnan vaikutusten tarkkailusta sekä 

kenttäalueen vesien hallinnasta. 

 

Jätelain (646/2011) 13 §:n 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa 

aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen 

turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yk-

sityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen kä-

sittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön 

jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien 

melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Saman pykälän 3 momentin 

mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen 

on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vai-

kutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Ympäristön-
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suojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympä-

ristöluvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otet-

tava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Sa-

man pykälän 3 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista koskeva 

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

olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja 

riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 3 §:n 1 

momentin mukaan lupahakemuksessa on oltava muun muassa tiedot toiminnan 

sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista sekä tiedot toiminnan päästöjen 

laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheutta-

masta melusta ja tärinästä. Saman pykälän 2 momentin mukaan lupahakemuk-

sessa on oltava, jos se on toiminnan luonne ja vaikutukset huomioon ottaen 

lupaharkinnan kannalta tarpeellista, muun muassa arvio parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa, selvitys päästöjen vä-

hentämistä ja puhdistamista koskevista toimista sekä selvitys maaperän ja poh-

javeden suojelemista koskevista toimista ja pilaantumisriskin perusteella teh-

tävä arvio maaperän ja pohjaveden tarkkailutarpeesta ja mahdollisen määrä-

ajoin toteutettavan tarkkailun aikavälistä. 

 

ELY-keskus katsoo, että luvan mukaisten jätteiden sijoittaminen suoalueelle 

ilman pohjarakenteita ei edusta jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa. Lisäksi, kun otetaan huomioon toiminnan laajuus ja sijaintipaikka 

sekä luvan mukaisten jätteiden laatu, olisi lupahakemuksessa tullut esittää tar-

kemmat tiedot toiminnan mahdollisista ympäristövaikutuksista, vaikutusten 

tarkkailusta sekä mahdollisista toimenpiteistä haittojen ehkäisemiseksi. ELY-

keskus katsoo, että ympäristölupapäätös perustuu riittämättömiin selvityksiin 

eikä täytä ympäristösuojelulain ja jätelain vaatimuksia. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pomarkun kunnan tekninen lautakunta on valitusten johdosta antamassaan 

vastineessa todennut, että Pomarkun kunnan 1.6.2017 voimaan tulleen hallin-

tosäännön mukaan tekniselle lautakunnalle kuuluvat kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaiselle säädetyt tehtävät, ja tekninen lautakunta päättää kuntien ym-

päristönsuojelunhallinnosta annetussa laissa tai muualla ympäristön suojeluvi-

ranomaiselle säädetyistä asioista. 

 

Valituksenalaisella päätöksellä ympäristönsuojelulain mukaisena lupaviran-

omaisena tekninen lautakunta on aloitteestaan toiminnanharjoittajaa kuultuaan 

muuttanut Tilausliikenne Ola Mäensivulle myönnetyn ympäristöluvan kahden 

lupamääräyksen sisältöä. Valituksissa ei ole esitetty näihin muutoksiin liittyviä 

sellaisia seikkoja, joiden vuoksi päätös tulisi kumota.  

 

Pomarkun kunnalle ja Pomarkun kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on 

varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Tilausliikenne Ola Mäensivu on antamassaan vastineessa vaatinut valitusten 

hylkäämistä ja luvan voimassaoloajan pidentämistä 31.12.2025 saakka valitus-

menettelyajan keston takia. Lisäksi vastineessa on todettu muun muassa, että 

teknisen lautakunnan antama ympäristölupa on ympäristönsuojelulain mukai-

nen ja ettei luvan mukainen toiminta aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta 
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ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pohjaveden pilaantumista tai kohtuu-

tonta melu- tai muuta haittaa naapurustolle. 

 

Alueella tehdään raskaan kaluston huolto- ja korjaustoimintaa sekä raskaan 

kaluston päälirakenteiden asennus- ja muutostöitä. Kiinteistölle on rakennettu 

hallit vuonna 2006 ja 2010. Toiminta laajenee, ja tällä hetkellä erityisesti va-

rastointialueen tarve kasvaa. Kuorma-autoja koskevat säädösmuutoksen ai-

heuttavat muutostarvetta autoihin ja päälirakenteisiin.  

 

Alueelle on vuonna 2016 alettu rakentamaan varastointikenttää, jossa mm. 

korjattavaksi tulevaa kalustoa säilytetään silloin kun sille ei tehdä hallissa toi-

menpiteitä. Alueelle on tuotu ylijäämämaita vahvistamaan kentän rakennetta ja 

vuoden 2016 lupapäätöksen myötä myös tiili- ja betonimurskaa luvan mukai-

sesti. Tällä hetkellä valmiina on noin 300–400 m2 suuruinen varastointialue ja 

alue laajenee sitä mukaa kuin sen rakennustyöt etenevät ja tilantarve kasvaa.  

 

Varastointikenttä sijaitsee suon reuna-alueella ja alue on melko kuivaa. Alu-

eella kasvaa puita. Varastokentälle ei ole tarkoitus rakentaa, eikä kantavuus 

siten tule olemaan ongelma. Kantavuuteen liittyvät seikat on otettu huomioon 

varastointikentän rakenteessa. 

 

Varastointikentän rakenteessa pohjalla on seula-alitetta, jonka päällä on betoni-

murskekerros ja päällimmäisenä 0,5 m suojakerros. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen on lisäksi todettu, että 

ympäristölupapäätös 18.12.2017 § 97 on toimitettu sille tiedoksi, eikä ELY-

keskus ole hakenut lupaan muutosta. Lupaan ei kukaan muukaan hakenut 

muutosta, joten se tuli lainvoimaiseksi.  

 

Varastokentän tarve on selvitetty lupahakemuksessa. Kyse ei ole kaatopaikka-

alueesta tai loppukäsittelypaikasta, vaan lisäalueen tarpeesta ja siitä johtuvasta 

varastointikentän rakentamistarpeesta, jossa rakentamisessa voidaan hyödyn-

tää jätettä ilman, että siitä aiheutuisi ainakaan merkittävää haittaa luonnolle. 

Varastointikentän tarve on riippumaton jätemateriaalin saatavuudesta, mutta 

varastointikentässä voidaan hyödyntää siihen soveltuvaa materiaalia, mikä on 

valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaista. Toi-

saalta varastointikentän rakentamiselle ei ole asetettu tiukkoja aikatauluja, 

koska varastointikentän tarve vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. 

 

Betonijäte tulee pääosin elementtitehtaalta, se on uutta, käyttämätöntä betonia, 

joka on ripoteltu lavalle ja kipattaessa murtuu pieniksi palasiksi. Betonijätettä 

tulee noin 40 tonnia vuodessa. Betoni on tutkittua. Yksityisiltä rakentajilta tu-

lee betoni/tiilimurskaa noin 4 tonnia vuodessa. 

 

Hakijan käsityksen mukaan paras tekniikka on määritelty vain direktiivilaitok-

sille, eikä missään ole määritelty millaista tekniikkaa varastointikentän pohja-

rakenteessa käyttää. Käytettävä tekniikka on parasta mitä kohtuullisin kustan-

nuksin on käytettävissä. Läjitettävä jäte on tarkoitetun tutkittua. Sen liukene-

vuus on lupapäätöksessä annetut raja-arvot huomioiden niin pieni, ettei sillä 

ole merkitystä asiassa, eikä siitä aiheudu ympäristöhaittoja. Mahdolliset haitta-

vaikutukset ovat niin pieniä, että vaikka jäte olisi kosketuksessa suolla olevaan 

veteen, ei siitä aiheudu luonnon pilaantumista tai muuta ympäristönsuojelu- tai 

naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Kosketus suoalueen vesistöön on erittäin 
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pieni johtuen sijainnista suoalueen kuivahkolla reuna-alueella. 

 

Kyse ei ole luokitellusta pohjavesialueesta ja alueella on kunnallinen vesijoh-

tovesi. Ympäristössä ei juuri ole talousvesikaivoja. Lähin talousvesikaivo si-

jaitsee  kiinteistölle, minne on matkaa noin 350 m varastointiken-

tästä. Pohjaveden virtaus on  kiinteistöltä Mäensivun kiinteistölle 

päin.  kiinteistölle on noin 850 metriä. Lähistölle ei ole talouksia, 

jotka ottavat talousvettä kaivosta. Riski kaivovesien pilaantumisesta ei siten 

ole kovin suuri. 

 

Kylänevan suoalue ei ole suojeltua, eikä kunnan lausunnon mukaan siitä ole 

vireillä liittämistä soidensuojeluohjelmaan Varsinais-Suomen ELY-keskuk-

sessa. Päätöksenteossa ei voida ottaa mahdollisia tulevia päätöksiä tai esityksiä 

huomioon. Suoalue ei ole yhteydessä noin 2,5 kilometrin päässä sijaitsevaan 

Isonnevan suoalueeseen. 

 

Seulonta sekä muu aineksen käsittely tullaan tekemään sitä varten hankitussa 

hallissa, näin pystytään minimoimana sekä meteli että ympäristön mahdollinen 

roskaantumien. Seulonta tapahtuu tarkkaan määriteltynä kellon aikana. 

 

Varastokentästä otetut näytteet ovat täyttäneet ympäristöluvan ehdot. Kentässä 

käytettävä jäte on tarkoin tutkittua, ja vaikka betonijätteen ja seulotun jätteen 

lupamääräyksissä olisi ristiriitaa, ei mahdollinen ristiriita aiheuta ympäristön 

pilaantumista.  

 

 on antamassaan vastaselityksessä edelleen vaatinut luvan ku-

moamista ja jätekentän tutkimista virkamiesten johdolla. Hän ei ole hyväksy-

nyt luvan jatkamista. Pomarkun ympäristöviranomainen on hyväksynyt silmä-

määräisen arvioinnin kenttään tuodusta jätteestä. Muutoksenhakija on huolis-

saan pohjavesistä ja ympäristön pilaantumisesta eikä ymmärrä, miksi on ym-

päristöteko, kun autoromu ja betonijäte sekä liete kipataan valtakunnallisesti 

arvokkaaksi todettuun Kylännevaan. Kylännevasta tuli näin jätteen loppusijoi-

tus paikka. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antamassaan 

vastaselityksessä todennut, että ELY-keskuksen käsityksen mukaan valituksen-

alaisessa lupapäätöksessä on kyse ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n 

mukaisesta olennaisesta muutoksesta, jolloin lupaa on ympäristönsuojelulain 

230 §:n 2 momentin mukaisesti haettava koko toiminnalle. Koska lupaa on 

muutettu toiminnassa havaittujen tapahtumien takia, ei kyse tällöin ole ympä-

ristönsuojelulain 89 §:n mukaisista muutoksista toiminnan ulkopuolisissa olo-

suhteissa. 

 

Vastineen mukaan alueella on valmista kenttää tällä hetkellä 300–400 m2 ja 

jatkossa alue edelleen laajenee töiden etenemisen ja tilantarpeen kasvun 

myötä. Kenttää rakennetaan tulevaisuuden tarpeita varten, mutta tarkempaa 

tietoa tulevasta toiminnasta tai sen laajuudesta ei vielä ole, ja siksi toiminnalle 

ei vastineen mukaan voida asettaa aikataulua. ELY-keskus kuitenkin katsoo, 

että lupaa jätteiden hyödyntämiselle ei voida myöntää ennakkoon, vain var-

muuden vuoksi tulevaisuuden mahdollisia tarpeita varten. Jotta voidaan var-

mistua siitä, että kyse ei ole vain jätteiden läjittämisestä, tulee hyödyntämisen 

olla suunnitelmallista ja perustua todelliseen tarpeeseen. 
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Vastineessa todetaan, että kentän rakentaminen ei ole riippuvainen jätemateri-

aalin saatavuudesta, mutta jätemateriaalien käytölle ei ole esitetty vaihtoehtoja. 

Lisäksi vastineessa katsotaan, että luvan voimassaoloaika asettaa takarajan 

kentän rakentamiselle ja siksi voimassaoloaikaa tulee pidentää muutoksenha-

kuprosessin kestolla. Valituksenalaisessa lupapäätöksessä kentän rakentami-

selle ei kuitenkaan ole asetettu aikataulua, vaan lupapäätös voimassa tois-

taiseksi, mitä ELY-keskus nimenomaan pitää ongelmallisena. 

 

Lausunnossa tai vastineessa ei ole esitetty uusia tietoja alueen pohjaveden pin-

nankorkeudesta, vesien johtamiseksi tehtävistä rakenteista, pohjamaan kanta-

vuudesta, tulevan kenttärakenteen kantavuudesta, hyödynnettävien jätteiden 

teknisestä soveltuvuudesta kenttärakenteeseen tai tarkempia suunnitelmapii-

rustuksia kentän rakennekerroksista. Myöskään tietoja laitosmaisesta tuotan-

nosta syntyvän jätteen (seula-alite ja betonijäte) laadunhallinnasta ei ole esi-

tetty tietoja. 

 

Muilta osin ELY-keskus on viitannut valituksessa esitettyyn. 

 

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

valitukset Pomarkun teknisen lautakunnan 2.10.2018 antamasta päätöksestä, 

joka koski teknisen lautakunnan 21.12.2017 antaman päätöksen muutosta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus kumoaa Pomarkun teknisen lautakunnan päätöksen ja palaut-

taa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Perustelut 

 

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 44 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaisen lupaviran-

omaisen on annettava ympäristölupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja 

hakemusasiakirjat on kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julki-

suudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanhar-

joittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Viranomaisen verkkosivuilla 

julkaistavat henkilötiedot on poistettava viranomaisen verkkosivuilta päätök-

sen tultua lainvoimaiseksi. 

 

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. 
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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 

vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava lupapää-

tös tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62a §:ssä sää-

detään.  

 

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 

 

Asian aikaisemmat vaiheet 

 

Pomarkun kunnan tekninen lautakunta on 18.12.2017 (§ 97) päätöksellään 

muuttanut Tilausliikenne Ola Mäensivun hakemuksesta 21.12.2016 (§ 33) 

myönnettyä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa jätteiden hyödyn-
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tämiselle kiinteistölle 608-406-10-238. Tilausliikenne Ola Mäensivun hake-

muksesta päätöstä on muutettu teknisen lautakunnan päätöksellä 26.9.2018 

(§79), jolla on myönnetty lupa mekaanisessa jätteen käsittelyssä syntyvän jät-

teen seulontaan.  

 

18.12.2017 myönnettyä ympäristölupaa on muutettu edelleen valituksenalai-

sella päätöksellä ympäristöluvan valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella. 

Valvonnan mukaan hyödynnettäväksi vastaanotettu jätteiden mekaanisessa kä-

sittelyssä syntyvä jäte (jätekoodi 19 12 12) ei ole täyttänyt ympäristöluvan 

vaatimuksia, minkä perusteella lupaviranomainen on laittanut vireille luvan 

muuttamisen. Valituksenalaisella lupapäätöksellä on tarkennettu määräyksiä 

hyödynnettävän jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvän jätteen (jäte-

koodi 19 12 12) hyödyntämiskelpoisuuden varmistamisesta ennen vastaanotta-

mista sekä rajoitettu avoinna olevan jäterakenteen laajuutta ja edellytetty tii-

viin pintakerroksen rakentamista vaiheittain varastointikentän rakentamisen 

yhteydessä. 

 

Kuuleminen 

 

Lupapäätöksen mukaan ympäristöluvan muuttaminen ei vaikuta muiden kuin 

luvanhaltijan oikeuteen tai etuun, joten asiasta ei ole katsottu tarpeelliseksi 

kuuluttaa tai tiedottaa eikä pyytää siitä terveydensuojeluviranomaisen lausun-

toa. Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on varannut Tilauslii-

kenne Ola Mäensivulle mahdollisuuden antaa vastineensa luvan muuttamista 

koskevassa asiassa. Päätöksen mukaan lupapäätöksestä on ilmoitettu Pomar-

kun kunnan internetsivuilla. 

 

Toiminnan sijainti ja toiminta 

 

Kiinteistö sijaitsee Riuttan teollisuusalueella noin 1,5 km Pomarkun keskus-

tasta itään teollisuusalueen etelälaidalla. Kiinteistö rajoittuu Kylänneva-nimi-

seen suoalueeseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin 

etäisyydellä rakennettavasta varastointikentästä. Toiminta ei sijaitse pohjavesi-

alueella. 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). 

 

Lupapäätöksen mukaan laitoksella saa vastaanottaa ja hyödyntää varastoken-

tän rakenteissa betonijätettä ja betonilietettä (jätekoodi 10 13 14) sekä rakenta-

misessa ja purkamisessa syntyvät betoni- ja tiilijätteitä (jätekoodit 17 01 01 ja 

17 01 07). Vuosittain vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen määrä on enintään 

1 500 tonnia. Muuta maanrakentamiseen soveltuvaa, jätteiden mekaanisessa 

käsittelyssä syntyvää jätettä (jätekoodi 19 12 12) saa vastaanottaa ja hyödyntää 

varastointikentän rakenteessa 5 000 tonnia vuodessa. Jätteen laadulle on ase-

tettu vaatimuksia lupamääräyksissä 1 ja 2. 

 

Varastointikentän pohjarakenteessa käytetään murskattua betoni- ja tiilijätettä 

ja muuta maanrakentamiseen soveltuvaa jätemateriaalia 1,5–2 metrin paksui-

sena kerroksena. Jätemateriaalia käytetään noin 1,5 hehtaarin suuruisen alueen 

rakenteessa. Yhtiön antaman vastineen mukaan varastokentän rakentaminen on 

aloitettu vuonna 2016. Kenttää on valmiina 300–400 m2. Jätekerros ja luiskat 

peitetään ylijäämämailla. Päätöksen mukaan jätemateriaalin hyödyntämisestä 
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ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristössä. Betoni- ja tiilijätteen toimitta-

jalta vaaditaan selvitys jätteen hyötykäyttökelpoisuudesta ja jätteen määrästä. 

Vastaanotettavat jätteet tarkastetaan silmämääräisesti.  

 

Vastineessa on esitetty seula-alitteen kaatopaikkakelpoisuustestauksen tulosten 

vertailu asetuksen raja-arvoihin (Eurofins 25.7.2017). Selvityksen johtopäätök-

senä on todettu, että Eurajoelta otettu näyte alittaa sekä tavanomaisen että vaa-

rallisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen orgaanisen hiilen kokonaispi-

toisuudelle sekä liukoiselle pitoisuudelle valtioneuvoston asetuksessa kaato-

paikoista 331/2013 asetetut raja-arvot. Selvityksessä esitettyjen tulosten perus-

teella seula-alite ei antimonin, kloridin, sulfaatin ja liukoisen kiintoaineen 

osalta täytä pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen raja-arvoja, alit-

taen kuitenkin tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen raja-

arvot.  

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Asiassa on kyse 21.12.2017 myönnetyn ympäristölupapäätöksen muutoksesta 

valvonnassa havaittujen puutteiden takia. Kyseisellä lupapäätöksellä on myön-

netty lupa sijoittaa betoni- ja tiilijätettä sekä jätteiden mekaanisessa käsitte-

lyssä syntyvää jätettä varastokentän rakenteisiin. Valituksenalaisella, 27.5.2020 

§ 48, päätöksellä on tarkennettu muun muassa jätteiden laadunvalvontaa ja 

tarkkailua koskevia määräyksiä. Päätöksellä on korvattu aiempi päätös koko-

naisuudessaan ja muutettu lupa toistaiseksi voimassaolevaksi. Näin ollen tulee 

arvioitavaksi toimintaa koskevan muutoksen ohella lupapäätös kokonaisuudes-

saan.  

 

Asiassa on arvioitava, onko  ja ELY-keskuksen valitusten johdosta 

päätös kumottava lainvastaisena. Erityisesti ELY-keskuksen valituksen perus-

teella on arvioitava, onko hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa kyse jätteen 

loppukäsittelystä vai jätteen hyödyntämisestä kenttärakenteissa.  

 

Kuulemismenettely Pomarkun kunnassa 

 

Lupapäätöksen mukaan asian vireilläolosta ei ole kuulutettu, koska muutoksen 

ei ole katsottu vaikuttavan muiden kuin luvanhakijan etuun tai oikeuteen. Hal-

linto-oikeus toteaa, että sillä seikalla, miten asia on tullut vireille tai mitä pää-

töksessä on tarkoitus muuttaa, ei ole merkitystä kuulemismenettelyssä. Hal-

linto-oikeus katsoo, että asiasta olisi tullut ympäristönsuojelulain 44 §:n mu-

kaisesti antaa tieto julkisella kuulutuksella ja lisäksi niille asianosaisille, joita 

asia erityisesti koskee. Kuuleminen asian vireilläolosta ei näin ollen ole tapah-

tunut ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti.  

 

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 
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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. 

 

Johtopäätös  

 

Yksistään se seikka, että luvan hakija pitää jätteen käyttöä hyödyntämisenä tai 

että toiminnassa on ainakin toissijaisesti kyse jätteen hyödyntämisestä, ei tee 

koko hankkeesta jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua jätteen hyö-

dyntämistä.  

 

Saadun selvityksen perusteella alueen kenttää on rakennettu noin neljä vuotta 

ja valmiina on vain pieni osuus 1,5 hehtaarin kokonaispinta-alasta. Täyttöker-

roksen paksuus on 1,5–2 metriä. Eri jätejakeiden kerrospaksuuksia, kentän ra-

kennetta ja kantavuutta ei ole esitetty hakemuksessa. Vastaanotettavien jättei-

den määrän perusteella voidaan arvioida, että suurin osa rakenteesta on jätteen 

mekaanisessa käsittelyssä syntyvää jätettä (seula-alite). Lupa on myönnetty 

toistaiseksi voimassa olevana. Seula-alitteen määrä ja laatu sekä tarkentamaton 

rakentamisaikataulu viittaavat siihen, että kyseessä on enemmänkin jätteen 



16 (19) 

  

loppukäsittely kuin hyödyntäminen. Hakijan mukaan varastokentälle on kui-

tenkin todellinen tarve tulevaisuudessa. 

 

Asiakirjoista ei käy ilmi, voivatko jätetäytöt ulottua pohjaveden pinnan tasolle 

tai sen alapuolelle, jolloin niistä voi aiheutua haittaa pohjaveden laadulle tai 

suoalueelle. Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä pohjaveden pinnan kor-

keudesta. Sinällään muutettua lupamääräystä 2 voidaan pitää seula-alitteen laa-

dun tarkkailun osalta parannuksena aikaisempaan verrattuna. Lupamääräyk-

sessä 2 liukoisuudelle annetut raja-arvot ylittävät joiltakin osin valtioneuvos-

ton asetuksessa kaatopaikoista pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettaville jät-

teille asetetut liukoisuusvaatimukset. Asetuksessa on annettu pysyvän jätteen 

kaatopaikalle muun muassa pohjarakenteita koskevia tiiviysvaatimuksia. Par-

haan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita tulee noudattaa myös muussa kuin 

direktiivilaitosten toiminnassa. Kaatopaikka-asetus huomioon ottaen kyseessä 

olevassa tapauksessa parhaana käyttökelpoisena tekniikkana ei voida pitää esi-

tettyä jätteen käyttämistä kenttärakenteessa ilman asianmukaista suojausta 

pohjarakenteissa, mikäli jätetäyttö voi ulottua pohjaveden pinnan tasolle tai se 

alapuolelle tai mikäli kentän läpi voi suotautua hulevesiä.  

 

Hakemusasiakirjoista ei myöskään käy ilmi mitä jäte korvaa eikä tietoja maa-

perästä. Hakemuksessa ole arvioitu minkälaisen riskin toiminta mahdollisesti 

aiheuttaa osin varastointikentän alla ja vieressä olevalle suolle. Myöskään hu-

levesien laatua tai määrää sekä näiden vesien mahdollisia vaikutusta suohon ei 

ole arvioitu. Hakemuksesta ei myöskään käy ilmi, maksaako jätteen tuottaja 

yhtiölle jätteestä huolehtimisesta. 

 

Kun otetaan huomioon edellä mainitut puutteet hakemuksessa, kuulemisessa 

tapahtunut virhe, suoalueen läheisyys ja sen luontoarvot, jätteiden laatu sekä 

jätteiden sijoituksen mahdolliset vaikutukset suoalueeseen ja pohjaveteen, hal-

linto-oikeus katsoo, ettei asiassa ole voitu varmistua ympäristönsuojelulain  

49 §:n mukaisesti luvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä. Saadun selvi-

tyksen perusteella asiassa ei myöskään ole varmuutta siitä, onko kyse jätteen 

hyödyntämisestä maarakentamisessa vai jätteen loppusijoittamisesta. Näin ol-

len päätös on kumottava ja asia on palautettava kunnalle uudelleen käsiteltä-

väksi. 

 

Kun lupapäätös on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana ja se kumotaan 

lain vastaisena, yhtiön vaatimus luvan voimassaolon jatkamiseksi on perustee-

ton. Kyseessä olevassa päätöksessä ei ole myönnetty lupaa seulonnalle eikä 

tämän lupa-asian käsittelyn yhteydessä käsitellä aiemmin mahdollisesti tapah-

tunutta pilaantumista. 

 

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 

kokonaisuus huomioon ottaen.  

 

Hakemusta käsiteltäessä kuuluttaminen tulee tehdä ympäristönsuojelulain  
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44 §:n mukaisesti ja erityistiedoksianto tulee toimittaa sille alueelle, jonne ym-

päristövaikutukset yltävät. Kuulutuksesta on käytävä ilmi ympäristönsuojelu-

asetuksen 11 §:n mukaiset tiedot.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

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. 

 

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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 Diaarinumero 

 00783/20/5107 

00815/20/5107 

 

 

 

 

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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 Diaarinumero 

 00783/20/5107 

00815/20/5107 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös maksutta  

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /  

 Ympäristö ja luonnonvarat- vastuualue, sähköisesti 

 

Jäljennös maksutta 

 

Tilausliikenne Ola Mäensivu 

 

Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Pomarkun kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Pomarkun kunnanhallitus 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


