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Asia Valitus ympäristöluvan muuttamista koskevassa asiassa 

 

Muutoksenhakija Kajaanin Romu Oy 

 

Luvan hakija Kajaanin Romu Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 30.9.2019 nro 138/2019 

 

Aluehallintovirasto ei ole käsitellyt hakemusta jätelain 7 §:n mukaisena vaaral-

lisen jätteen luokittelusta poikkeamisena ja on hylännyt Kajaanin Romu Oy:n 

hakemuksen toiminnassa syntyvän jätteen luokittelemiseksi vaarallisen jätteen 

asemesta tavanomaiseksi jätteeksi.  

 

Aluehallintovirasto on perustellut ratkaisuaan hylkäämisen osalta muun mu-

assa seuraavasti: Kajaanin Romu Oy:n murskauslaitoksella syntyvä SLF-jäte 

on tutkittu ja jäteluokitus arvioitu tutkimuslaitoksen (VTT) toimesta Metalli-

kierrätyslaitosten primäärimurskauksessa syntyvän jätefraktion jäteluokituksen 

menettelytapa ja käytännöt -projektiraportissa esitetyn menettelytapaohjeen 

mukaisesti. Jätteen on todettu tutkimuksessa ilmentävän vaaraominaisuutta 

HP14 eli ympäristövaarallinen, jonka vuoksi se tulee luokitella vaaralliseksi 

jätteeksi. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Kajaanin Romu Oy on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja 

SLF-jätteen luokittelua tavanomaiseksi jätteeksi hakemuksen mukaisesti. Tois-

sijaisesti yhtiö on vaatinut, että päätös kumotaan ja SLF-jätteelle annetaan vaa-

rallisen jätteen nimikkeiden lisäksi vaihtoehtoiset tavanomaista jätettä koske-

vat nimikkeet 19 10 04 ja 19 12 12. Kolmassijaisesti yhtiö on vaatinut päätök-
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sen kumoamista ja asian palauttamista aluehallintovirastolle hakemuksen hy-

väksymiseksi. 

 

Yhtiö on perustellut vaatimustaan muun muassa sillä, että sen hakemukseen 

liittämää VTT:n 1.2.2019 päivättyä selvitystä jätteen ekotoksisuudesta on tul-

kittava siten, että jätteellä ei ole vaaraominaisuutta HP 14 (ympäristölle vaaral-

linen). Ekotoksisuustestien käyttö jätteen luokittelussa ei ole vakiintunutta ja 

rutiininomaiset käytännöt puuttuvat sekä testausmenetelmistä että tulosten tul-

kinnasta. Jätteen ekotoksisuutta on selvitetty kolmella eri testillä. Valobakteeri-

testissä ja vesikirpputestissä ei esiintynyt toksisuutta, mutta levätestin perus-

teella suodos oli toksista. Yhtiö on katsonut, ettei jätettä tule luokitella vaaral-

liseksi jätteeksi yhden testin perusteella, kun kaksi muuta ekotoksisuustestiä 

osoittivat, ettei jätteellä ole kyseistä vaaraominaisuutta. 

 

Yhtiö on perustellut valitustaan myös yhdenvertaisuusperiaatteella ja todennut, 

että vastaava luokitusmuutos on myönnetty kahdelle muulle yhtiölle. Näiden 

kahden yrityksen murskaamoilla on samantyyppiset prosessit kuin Kajaanin 

Romu Oy:llä eivätkä vastaanotettavat jätteet poikkea merkittävästi toisistaan. 

Näin ollen syntyvä SLF-jäte on laitoksilla laadultaan hyvin samankaltaista. 

 

Yhtiö on perustellut luokittelun muutosta koskevaa vaatimustaan myös sillä, 

että jätteen luokittaminen tavanomaiseksi jätteeksi mahdollistaisi sen käsitte-

lyn myös muualla kuin vaarallisen jätteen polttolaitoksella Riihimäellä. Kulje-

tusmatkojen lyhentyminen vähentäisi kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Li-

säksi yhtiö on viitannut Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon, jonka mukaan 

jätteen ekotoksisuuteen perustuva luokitus vaaralliseksi jätteeksi tuntuu ylimi-

toitetulta, koska jäte ei joudu kosketuksiin eliöiden kanssa jätettä poltettaessa. 

  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan katsonut, että Kajaanin 

Romu Oy:n valitus ei anna aihetta päätöksen kumoamiseen, muuttamiseen va-

lituksessa vaaditulla tavalla tai asian palauttamiseen aluehallintovirastoon.  

 

Lausunnossa on todettu muun muassa, että päätöksen perusteena on ollut Tek-

nologian tutkimuskeskuksen (VTT) laatima tutkimusraportti, joka on toimi-

tettu aluehallintovirastoon 4.2.2019. Raportin johtopäätöksen mukaan Kajaa-

nin Romu Oy:n metallinmurskauslaitokselta seulonnan ylitteenä syntyvä tutki-

tun näytteen kaltainen SLF -energiajae ilmentää vaaraominaisuutta HP14 (ym-

päristölle vaarallinen). Näin ollen kyseessä oleva jäte tulee VTT:n nykykäsi-

tyksen mukaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi. Aluehallintovirasto on toden-

nut VTT:llä olevan pitkäaikainen ja riittävä kokemus jätteiden luokittelusta, 

eikä aluehallintovirasto ole nähnyt syytä muuttaa raportissa esitettyä tutkimuk-

siin perustuvaa päätelmää.  

 

Yhdenvertaisuutta koskevan valitusperusteen osalta aluehallintovirasto on to-

dennut, että luokittelun on perustuttava Kajaani Romu Oy:n prosessissa muo-

dostuvan jätteen laatuun, eikä luokitusta voida perustaa muiden laitosten pro-

sesseihin tai niille myönnettyihin ympäristölupapäätöksiin. Laitoksien kohte-

lun päätöksenteossa tulee olla yhdenvertaista ja perustua lainsäädäntöön. Jäte-

luokitusta voidaan myöhemmin hakemuksesta muuttaa, jos jätteen laatu 

osoittautuu toisenlaiseksi kuin mitä ympäristöluvan myöntämisen yhteydessä 

oli arvioitu. Näin voi käydä, jos esimerkiksi laitoksen jätteenkäsittelyprosessia 
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kehitetään ja laitoksella muodostuvan jakeen ominaisuudet muuttuvat käsitel-

tävien jätejakeiden laadun muutoksista johtuen. Alehallintovirastossa on tullut 

vireille 30.9.2019 Kajaanin Romu Oy:n hakemus, joka koskee metalliromun 

kierrätyslaitoksen toiminnan olennaista muuttamista ja ympäristöluvan tarkis-

tamista uusien BAT-päätelmien vuoksi.  

 

Luokittelun muuttamisen kokonaishyötyjen osalta aluehallintovirasto on to-

dennut, että Kajaanin Romu Oy:n laitoksella varastoitavan SLF-jätteen määrä 

on moninkertainen verrattuna laitoksen ympäristöluvassa määrättyyn enim-

mäisvarastointimäärään, minkä vuoksi käsittelykustannukset ja käsittelyyn ku-

luva aika ovat kasvaneet. Mikäli Suomessa ei ole riittävästi polttokapasiteettia, 

jätettä voi olla mahdollisuus toimittaa myös ulkomaille. 

 

Aluehallintovirasto on liittänyt lausuntoonsa Kainuun ELY-keskus tarkastus-

kertomuksen 4.9.2019 ja todennut jätteen metallipitoisuuksien vaikutuksen nä-

kyvän myös laitoksen vesistötarkkailutuloksissa.  

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan todennut 

muun muassa, että ympäristöluvan muutos olisi ollut perusteltua hyväksyä si-

ten, että jätteelle olisi annettu ympäristöluvassa sekä tavanomaisen että vaaral-

lisen jätteen nimikkeet eli rinnakkaisnimikkeet siten, että jäte-erät voidaan lai-

toksen ympäristöluvan valvojan toimesta luokitella tavanomaiseksi tai vaaral-

liseksi riippuen jätteen vaaraominaisuuksista. Näin ELY-keskus laitoksen ym-

päristöluvan valvojana voisi ratkaista toiminnanharjoittajan pyynnöstä käyte-

täänkö vaarallisen vai tavanomaisen jätteen nimikkeitä tapauskohtaisesti sen 

mukaan mitä jätteiden vaaraominaisuuksista tehdyt tutkimukset osoittavat. 

Muutoksen hyväksyminen ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan välttämättä 

edellytä, että käytettävissä olisi tutkimustulos jäte-erästä, joka ei ole sisältänyt 

yhtään vaaraominaisuutta. Tilanteessa, jossa laitoksessa syntyvälle jätteelle on 

olemassa rinnakkaisnimikkeet ja syntyvän jätteen on osoitettu olevan laadul-

taan lähellä tavanomaista jätettä (eli tavanomaisen jätteen luokituksen tavoitta-

misen on oletettava olevan mahdollista pienillä prosessimuutoksilla), luvan 

myöntäminen rinnakkaisnimikkeen käytölle on perusteltua, vaikka hakemuk-

sen yhteydessä ei esimerkkiä tavanomaisen jätteen kriteerit täyttävästä jäte-

erästä olekaan toimitettu. 

 

Kainuun ELY-keskus on lisäksi todennut, että eri toiminnanharjoittajia tulisi 

kohdella tasapuolisesti ympäristölupakysymyksiä ratkaistaessa. Vastaavia eko-

toksisuustestejä ei ole edellytetty muilta Suomessa vastaavaa jätettä tuottavilta 

laitoksilta, vaikka näille on edellä esitetyllä tavalla hyväksytty rinnakkaisni-

mikkeiden käyttö ympäristöluvissa. 

 

Kajaanin kaupungille, Kajaanin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kajaanin 

terveydensuojeluviranomaiselle on annettu mahdollisuus vastineen antami-

seen. Vastineita ei ole annettu. 

 

Kajaanin Romu Oy on vastaselityksessään aluehallintoviraston lausunnon joh-

dosta muun ohella todennut, että jätteiden käsittelyongelman siirtäminen ulko-

maille ei ole kestävän kehityksen ja globaalin ilmasto-ongelman mukainen rat-

kaisu. Yhtiö käsittelee jätteet uudella huippuluokkaa olevalla seulontalaitteella, 

minkä avulla jätteestä seulotaan ja poistetaan kaikki vaarallinen aines, jolloin 

on myös perusteltua muuttaa syntyvän jätteen luokitusta. Aluehallintoviraston 
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lausunnossaan esittämän mukaisesti Kajaanin Romu Oy on pannut vireille ym-

päristölupahakemuksen, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimin-

nan olennaista muuttamista siten, että jätteen käsittely pystyttäisiin toteutta-

maan kokonaisuudessaan yhdessä paikassa kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti. Koska jäteluokitusta voidaan aluehallintoviraston lausunnossakin 

todetun mukaisesti muuttaa uudella hakemuksella, asia olisi perusteltua palaut-

taa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi yhtiö on toistanut 

arvionsa siitä, että jätteen luokituksen muutos toisi huomattavasti lisää mah-

dollisuuksia jätteen jatkohyödyntämiseen ja todellisen kiertotalouden toteutta-

miseen. Yhdenvertaisuutta koskevan valitusperusteen osalta yhtiö on viitannut 

ELY-keskuksen vastineessaan lausumaan. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet ja muut asiassa merkitykselliset ohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pi-

laantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään 

toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheutta-

man pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdolli-

suudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varo-

vaisuus- ja huolellisuusperiaate). 

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittaja voi 

hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan toiminnan-

harjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään lupahakemuk-

sesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys muun muassa toiminnasta ja sen 

vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ympäristöluvassa 

on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuu-

den vähentämisestä. 

 

Jätelain (646/2011) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan vaarallisella jätteellä 

tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, 

muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominai-

suus (vaaraominaisuus).  

 

Saman lainkohdan 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan 

antaa tarkempia säännöksiä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista ominaisuuk-

sista, joiden perusteella jätettä on pidettävä vaarallisena jätteenä, sekä säätää 

jätteiden luokittelusta vaarallisiin ja muihin jätteisiin. 
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Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) (jäljempänä jäteasetus) 

3 §:n, muutettu 86/2015, mukaan ominaisuuksista, joiden perusteella jäte luo-

kitellaan vaaralliseksi jätteeksi, säädetään jätteistä ja tiettyjen direktiivien ku-

moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 

N:o 1357/2014. Komission asetuksen mukaan vaaraominaisuus HP 14 (ympä-

ristölle vaarallinen) katsotaan olevan jätteillä, jotka aiheuttavat tai voivat ai-

heuttaa välittömästi tai myöhemmin vaaraa yhdelle tai useammalle ympäristön 

osa-alueelle. 

 

Neuvoston asetuksella (EU) 2017/997 on muutettu jätedirektiivin liitettä III 

vaarallisuusominaisuuden HP 14 ”ympäristölle vaarallinen” osalta. Muutos on 

tullut voimaan 5.7.2018.  

 

Komission päätöksessä 2014/955/EU (EU:n jäteluettelo) luetellaan yleisimmät 

jätteet ja vaaralliset jätteet.  

 

Jäteasetuksen liitteessä 4, muutettu 86/2015, luetellaan yleisimmät jätteet ja 

vaaralliset jätteet.  

 

Jäteasetuksen liitteen 4 kohdassa 2.1 todetaan jätteen vaaraominaisuuksien ar-

vioinnista seuraavaa: Jätteiden vaaraominaisuuksia arvioitaessa on sovellettava 

komission asetuksessa N:o 1357/2014 vahvistettuja perusteita. Vaaraominai-

suuksien HP 4, HP 6 ja HP 8 osalta arvioinnissa on sovellettava kyseisessä ase-

tuksessa ilmoitettuja yksittäisten aineiden raja-arvoja. Jos aineen pitoisuus jät-

teessä on pienempi kuin sen raja-arvo, ainetta ei oteta huomioon kynnysarvoja 

koskevissa laskelmissa. Jos jätteen vaaraominaisuus on arvioitu testillä ja käyt-

tämällä mainitussa asetuksessa ilmoitettuja vaarallisten aineiden pitoisuuksia, 

testin tulokset jäävät voimaan.  

 

Yllä mainitun jäteasetuksen liitteen 4 kohdassa 2.2 selostetaan mitä sellaisten 

jätteiden, jotka voivat kuulua sekä vaarallisen että muun jätteen nimikkeeseen, 

luokitteluun sovelletaan. Liitteen 4 kohdan 2.2 alakohta a kuuluu seuraavasti: 

jäteluettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty nimike, jossa on erityinen tai 

yleinen viittaus vaarallisiin aineisiin, liitetään jätteeseen ainoastaan, jos siinä 

on näitä vaarallisia aineita sellaisina pitoisuuksina, että jätteellä on yksi tai 

useampi vaaraominaisuuksista HP 1–HP 8 tai HP 10–HP 15, sellaisina kuin ne 

on lueteltu komission asetuksessa N:o 1357/2014. Vaaraominaisuuden HP 9 

arviointi on tehtävä asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ala-

kohdan b mukaisesti vaaraominaisuus voidaan arvioida selvittämällä aineen 

pitoisuus jätteessä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisesti, tai jollei 

CLP-asetuksessa muuta yksilöidä, suorittamalla testi testimenetelmien vahvis-

tamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoi-

tuksista (REACH) annetun asetuksen (EY) 1907/2006 nojalla annetun komis-

sion asetuksen (EY) 440/2008 tai muiden kansainvälisesti tunnustettujen testi-

menetelmien ja ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon CLP-asetuksen 7 artikla 

eläimillä ja ihmisillä tehtävästä testauksesta.  

 

Euroopan komissio on antanut tiedonannon - Tekniset ohjeet jätteiden luokitte-

lussa (2018/C 124/01). Tiedonannon kohdassa 3.2 on käsitelty sellaisten jättei-

den luokittelua, joille on EU:n jäteluettelossa annettu sekä vaarallisen että vaa-

rattoman jätteen nimikkeet. 
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Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan Jätteen luokittelu vaaralliseksi jät-

teeksi – päivitetty opas (Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2). Oppaan 

kohdassa 4.13 on käsitelty vaaraominaisuutta ympäristölle vaarallinen (HP 14) 

ja liite 8 sisältää ehdotuksen jätteiden ympäristövaarallisuuden arvioinnissa 

käytettäväksi ekotoksisuustestivalikoimaksi.  

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Voimassaolevan ympäristöluvan (PSAVI nro 31/2017/1, 12.5.2017) mukaan 

Kajaanin Romu Oy saa ottaa vastaan murskattavaksi romuajoneuvoja enintään 

8 000 t vuodessa ja sekalaista rakennus- ja teollisuusromua enintään 43 000 t 

vuodessa.  

 

Hakemuksen mukainen jäte syntyy, kun raskaasta, metallipitoisesta päävirrasta 

erotetaan muun muassa ilmaerotuksella ja magnetointiprosesseilla kevyttä 

kumi-, muovi- ja puupitoista jätejaetta, jota käsitellään seulomalla. Yli 30 mm 

fraktio otetaan erilleen. Hienoerottelulla saadaan fraktioitua jäte vielä luokkiin: 

pöly, 0–3 mm, 3–6 mm ja 6–12 mm. Alle 3 mm:n jae ja pöly koostuvat pää-

osin mineraaliaineksista. Yli 3 mm:n kokoiset jakeet ovat pääasiassa kevyttä, 

palavaa orgaanista materiaalia.  

 

Ympäristölupapäätöksessä murskauksessa syntyvää kevytjaetta on nimetty 

metallinöyhtäksi (fluff) 19 10 03*. Yhteensä tätä jätettä muodostuu lupapää-

töksen mukaan 2 000–6 000 tonnia vuodessa. Yhtiö käyttää jätteestä hakemuk-

sessaan nimitystä SLF, Shredder Light Fraction. Jäte muodostuu samalla ta-

voin kuin ympäristölupapäätöksessä tarkoitettu metallinöyhtä. Jäteasetuksen 

(179/2012) liitteessä 4 olevassa jäteluettelossa nimikeryhmä 19 10 pitää sisäl-

lään metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet. Metallinöyh-

tälle on annettu kaksi rinnakkaista jätenimikettä, joista toinen on vaarallinen 

(19 10 03*) ja toinen vaaraton jäte (19 10 04). Yhtiö hakee ympäristöluvassa 

metallinöyhtäksi nimetyn jätteen luokittelua muutettavaksi siltä osin kuin kyse 

on yli 3 mm fraktiosta jäteluokasta 19 10 03* jäteluokkiin 19 10 04 ja  

19 12 12. 

 

Jätteen laatua ja luokitusta on selvitetty muun muassa VTT:n projektiraportissa 

05102016; Metallikierrätyslaitosten primäärimurskauksessa syntyvän jätefrak-

tion jäteluokituksen menettelytapa ja käytännöt. Sen yhteenvedossa on todettu 

muun muassa, että murskausjätteen mineraaliöljypitoisuuden (C6−C40) ylittä-

essä 10 000 mg/kg kuiva-ainetta kohti, se on lähtökohtaisesti katsottava vaaral-

liseksi jätteeksi. Mikäli murskausjätteen voidaan osoittaa sisältävän voiteluöl-

jyä, sovellettava pitoisuusraja olisi 25 000 mg/kg. Lisäksi yhteenvedossa on 

todettu, että ekotoksisuustestit voisivat antaa luotettavamman kuvan jätteen 

toksisuudesta. 

 

Hakemukseen on liitetty raportti SLF-energiajakeen jäteluonteen arviointi jäte-

luokitusta varten, VTT asiakasraportti, 1.2.2019. Raportin mukaan yhtiö on 

toimittanut selvitystä varten tutkimuslaitokselle jätenäytteen (260 kg), joka 

kuivatettiin ja murskattiin ensin alle 5 mm:n partikkelikokoon, minkä jälkeen 

se hienonnettiin alle 4 mm:n partikkelikokoon.  

 

Jätenäytteestä analysoitiin XRF-menetelmällä metallipitoisuudet. Joidenkin 

metallien pitoisuudet olivat koholla, kuten muun muassa kuparin 5 300 mg/kg 
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kuiva-ainetta, lyijyn 970 mg/kg ja sinkin 4 700 mg/kg. Näytteen klooripitoi-

suus oli 1,2 %.  

 

Tutkimusnäytteen sisältämien hiilivetyjakeiden (C6–C40), polysyklisten 

aromaattisten hiilivetyjen (PAH), polykloorattujen bifenyylien (PCB) sekä 

bentseeni-, tolueeni-, etyylibentseeni- ja ksyleeniyhdisteiden (BTEX) pitoisuu-

det määritettiin kaasukromatografia-massaspektrometrisesti (GCMS). Orgaa-

nisten aineiden pitoisuudet olivat: kokonaishiilivedyt (C6−C40) 35 000 mg/kg, 

PAH-yhdisteet 54 mg/kg, PCB 5,1 mg/kg ja BTEX -yhdisteet 15 mg/kg. Ko-

konaishiilivedyt koostuivat suurelta osin muovin pehmittiminä käytettävistä 

ftalaateista.  

 

Ekotoksisuustutkimukset koostuivat kolmesta vesiympäristötestistä, jotka 

suoritettiin tutkimusnäytteestä akkreditoidulla yksivaiheisella CEN-ravistelu-

testillä (EN 12457-2) tuotetulle suodokselle. Analyysit suoritti Suomen ympä-

ristökeskus SYKE, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testaus-

laboratorio. 

 

Valobakteeritesti (ISO 11348-3) ei osoittanut suodoksen olevan toksista. Vesi-

kirpputestin (ISO 6341) mukaan suodos aiheutti toksisuutta, mutta myös liu-

koisuuskokeessa käytetty uuttoliuos (ionivaihdettu vesi) aiheutti jonkin verran 

toksisuutta vesikirpuilla. Kun uuttoliuoksen aiheuttama toksisuus vähennettiin 

suodoksen aiheuttamasta toksisuudesta, tulos oli ”ei toksinen”. Levätestin 

(ISO 8692) mukaan suodos oli toksinen, EC50 4,6 %. 

 

Raportissa olevan tutkimustulosten arvioinnin mukaan jätteiden luokittelussa 

vesiympäristölle vaaralliseksi huomioitava pienin yhteenlaskussa huomioitava 

rajapitoisuus (0,1 %) ylittyi näytteissä muun muassa sinkin ja kuparin osalta. 

Tutkittu näyte ilmensi yhdessä kolmesta käytetystä ekotoksisuustestistä (levän 

kasvunestymistesti) saatujen tulosten perusteella vaaraominaisuutta HP14 

(ympäristölle vaarallinen). 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Asiassa on Kajaanin Romu Oy:n valituksen johdosta ratkaistavana kysymys, 

onko yhtiö esittänyt riittävää selvitystä, jonka perusteella toiminnassa nykyisin 

syntyvä murskauksen kevyt jae (SLF) voitaisiin yli 3 mm fraktioiden osalta 

luokitella vaarattomaksi jätteeksi, kun vastaava jäte (metallinöyhtä, fluff) on 

lainvoimaisessa ympäristöluvassa luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Lisäksi on 

ratkaistava, voidaanko SLF-jätteen nimikkeeseen lisätä tavanomaisen jätteen 

nimikkeet vaarallisen jätteen nimikkeen rinnalle.  

 

Komission päätöksessä 2014/955/EU ja jäteasetuksen liitteessä 4 metallia si-

sältävien jätteiden paloituksessa syntyvälle metallinöyhtälle on annettu kaksi 

rinnakkaista jätenimikettä, joista toinen on vaarallinen (19 10 03*) ja toinen 

vaaraton jäte (19 10 04).  

 

Jätelain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan, jäteasetuksen 3 §:n ja jäteasetuksen liit-

teen 4 kohdan 2.2 mukaan jäte on luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi, jos sillä 

on vaaraominaisuus HP 14 (ympäristölle vaarallinen). 

 

Jäteasetuksen liitteen 4 kohdan 2.2 alakohdan b mukaan vaaraominaisuus voi-

daan arvioida selvittämällä aineen pitoisuus jätteessä tai suorittamalla testi 



8 (11) 

  

kansainvälisesti tunnustettujen testimenetelmien ja ohjeiden mukaisesti.  

 

Teknologian tutkimuskeskus (VTT) on kyseisen kaltaisen jätteen luokittelua 

koskevassa asiakirjoihin liitetyssä projektiraportissaan 05102016 todennut, että 

ekotoksisuustestit voisivat antaa haitta-aineiden kokonaispitoisuustarkastelua 

luotettavamman kuvan jätteen toksisuudesta. 

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on suorittanut jätteelle ekotoksisuustestit. 

Levätestin mukaan suodos oli toksinen. Testi on tehty kansainvälisesti tunnus-

tetun testimenetelmän (ISO) mukaisesti.  

 

Jäteasetuksen liitteen 4 kohdan 2.1 mukaan jos jätteen vaaraominaisuus on ar-

vioitu testillä ja käyttämällä kohdassa mainitussa komission asetuksessa ilmoi-

tettuja vaarallisten aineiden pitoisuuksia, testin tulokset jäävät voimaan. 

 

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että analysoidulla jätteellä 

on vaaraominaisuus HP 14 eikä jätteen luokitusta ole perusteltua muuttaa vali-

tuksessa esitetyllä tavalla muuttamalla jätteen luokitus vaarattomaksi jätteeksi. 

 

Siltä osin kuin yhtiö on katsonut, ettei jätettä tule luokitella vaaralliseksi jät-

teeksi yhden ekotoksisuustestin tuloksen perusteella, hallinto-oikeus toteaa, 

että kun otetaan huomioon ympäristöoikeudessa vakiintunut varovaisuus- ja 

huolellisuusperiaate ja se, että analyysitulosten mukaan jäte sisältää korkeita 

orgaanisten haitta-aineiden ja metallien pitoisuuksia, yhden ekotoksisuustestin 

perusteella todettu vaaraominaisuus on riittävän luotettava, että aluehallintovi-

rasto on sen perusteella voinut olla muuttamatta aikaisemmassa ympäristölu-

vassa olevaa jätteen luokittamista vaaralliseksi jätteeksi.  

 

Toissijaisen vaatimuksen osalta hallinto-oikeus toteaa, että niiden jätteiden 

osalta, joille on EU:n jäteluettelossa ja jäteasetuksen liitteessä 4 annettu niin 

sanottu kaksoisnimike, jäte on luokiteltava muun muassa komission tiedonan-

non (2108/C 124/01) kohdasta 3.2 ilmenevällä tavalla jompaankumpaan ni-

mikkeeseen. Luokittelu tapahtuu muun muassa ympäristönsuojelulain 52 § 

huomioon ottaen ympäristöluvan myöntämisen tai muuttamisen yhteydessä. 

Tämän estämättä lupapäätöksessä voidaan samaan nimikkeeseen kuuluvat jät-

teet luokitella toisistaan poikkeavalla tavalla, jos kyseiset jätteet syntyvät eri-

laisissa prosesseissa tai niitä käsitellään eri tavoin haitattomuuden vähentä-

miseksi. Jäteluettelossa olevaa kaksoisnimikettä ei voida käyttää valituksessa 

esitetyllä tavalla siten, että yhtiö ja ELY-keskus luokittelisivat syntyvät jätteet 

jäte-erittäin joko vaarallisiksi tai vaarattomiksi jätteiksi. 

 

Yhdenvertaisuutta koskevan valitusperusteen osalta hallinto-oikeus toteaa, että 

jätteen luokittelu tehdään laitos- ja prosessikohtaisesti sitä koskevan erillisen 

selvityksen perusteella eikä vastaavan kaltaisia tapauksia koskeneella hallinto-

käytännöllä ole merkitystä asiaa tuomioistuimessa ratkaistaessa. 

 

Siltä osin kuin yhtiö on vedonnut luokituksen muuttamisen ympäristöllisiin 

kokonaishyötyihin, hallinto-oikeus toteaa ensinnäkin, että jätteiden luokitus ja 

jätteiden asianmukainen käsittely perustuvat eri kriteeristöön. Jätteen käsittely-

vaatimukset voivat olla jätteen ominaisuuksista johtuen vaativat silloinkin, kun 

jätettä ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi. Yhtiön valituksessaan esittämällä 

ympäristöllisellä kokonaishyödyllä ei ole merkitystä jätettä luokitettaessa.  
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Hakemuksessa tarkoitetun jätteen on katsottava edelleen olevan vaarallista jä-

tettä, eikä ympäristöluvassa olevaa jätenimikettä tule muuttaa myöskään toissi-

jaisen vaatimuksen mukaisesti. Yhtiön valitus on näin ollen hylättävä.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Kajaanin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen 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 

 01324/19/5107  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 

Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli Viita-

saari. Asian on esitellyt Sauli Viitasaari. 

 

 

 

 

 

 

Arto Hietaniemi  Sauli Viitasaari 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila  

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri  
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 Diaarinumero 

 01324/19/5107  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Kajaanin Romu Oy 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kajaanin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Kajaanin kaupunginhallitus 

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-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. 

 

 

 

 

 

 

 



HallJK (01.20)      2 (2) 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


