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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

2.12.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 9.12.2021. 

Asia 

Luvan hakija Circulation Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 2.6.2021 nro 167/2021. Päätös 

koskee kierrätysaseman toiminnan muuttamista (Vantaa).  

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä   

2.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Vantaan kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 28.1.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20856/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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OFFENTLIG KUNGÖRELSE 

Besvär av tillståndssökanden över ett beslut om miljötillstånd 

Enligt 196 § i miljöskyddslagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom offentlig 

kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över ett 

beslut om miljötillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det 

inte är uppenbart onödigt. Kungörelsen och besvärshandlingarna ska finnas på 

webbplatsen i minst 14 dagar. Information om kungörelsen ska dessutom med 

iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom 

det område som påverkas av verksamheten.  

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 

2.12.2021 

Delfåendedag för besvären  

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.  

Delfåendedagen för besvären är 9.12.2021. 

Ärende 

Tillståndssökande Circulation Oy har inlämnat besvär till Vasa 

förvaltningsdomstol över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

2.6.2021 nr 167/2021. Beslutet gäller ändring av verksamheten vid 

återvinningscentralen (Vanda).  

Tillgänglighållande av besvärshandlingarna 

Denna kungörelse och besvärshandlingarna av tillståndssökanden hålls 

tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-

oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv

ar.html) under tiden 2.12.2021 – 28.1.2022. På webbplatsen av Vasa 

förvaltningsdomstol finns besvären utan bilagor. Information om kungörelsen 

ska publiceras i Vanda stad.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig 

kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av 

sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast 

sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information. 

Tillfälle att avge bemötande 

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att 

avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol 

senast 28.1.2022. Tillståndssökanden samt myndigheter ges skilt tillfälle att 

avge bemötande. 

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, 

telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå 

ärendets diarienummer 20856/2021. 

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och 

innehavare av fastigheten om denna kungörelse. 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Kansliet för hörande, 029 56 42623  

 

 

 

Domstolens kontaktuppgifter 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa 

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 

Telefonnummer: 029 56 42780  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 

 

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 

tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/ 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
 
 
Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 
 
 
 
Valituksenalainen päätös 
  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 167/2021, dnro 
ESAVI/15007/2020, annettu 2.6.2021 

 
 
Valittaja Circulation Oy  

kotipaikka Helsinki, y-tunnus 2479979-3 
 
Asiamies ja prosessiosoite 
 
 
 HPP Asianajotoimisto Oy 
 Bulevardi 1 A, 00100 Helsinki 
  
 
 
 
Vaatimukset Circulation Oy pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa valituksen alai-

sen päätöksen täytäntöönpanon kieltoa koskevin osin ja myöntää sille ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 199 §:ssä tarkoitetun täytäntöönpano-oi-
keuden muutoksenhausta huolimatta. 

 
 Lisäksi Circulation Oy pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus muuttaa lupa-

määräyksiä nrot 13 ja 16 siten, että niissä edellytettyjen suunnitelmien toi-
mittamisen määräajaksi merkitään nyt määrättyjen ajankohtien sijaan 
kolme kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. 

 
Valitus pyydetään käsittelemään kiireellisenä. 
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Perustelut 
 
1 Tausta 

Circulation Oy (jäljempänä ”yhtiö” tai ”hakija”) on hakenut ympäristölu-
paa kierrätysaseman toiminnan muuttamiselle. Muutosta on haettu kier-
rätysaseman voimassa olevan ympäristöluvan betoni- ja tiilijätteen ja sa-
devesiviemäreiden hiekanerotusjätteen määrän nostamiseksi. Lisäksi 
muutosta on haettu rakennus- ja purkutoiminnan jätteiden sekä teollisuu-
den ja kaupan jätteiden vastaanotettavan yhteismäärän korottamiseksi. 
Muutoshakemus on koskenut nimenomaan jätteiden käsittelymäärien li-
säämistä. Sen sijaan varastointimääriin ei ole haettu muutosta. 

Lupahakemus on sisältänyt ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun 
pyynnön toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Toissi-
jaisesti yhtiö on pyytänyt lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta 
huolimatta koskien ainoastaan osaa ympäristölupahakemuksessa kuvattua 
toimintaa, ensisijaisesti betonijätteen vastaanottoa ja käsittelyä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (jäljempänä ”aluehallintovirasto”) on 
valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt yhtiölle hakemuksen mukai-
sen ympäristöluvan, mutta ilman edellä viitattua täytäntöönpano-oikeutta. 

2 Valituksenalaisen päätöksen pääasiallinen sisältö olennaisilta osin 

2.1 Päätös  

Ympäristölupapäätöksessä on päätöksen täytäntöönpanon ja toiminan-
nan aloittamisen osalta todettu, ettei päätöksen mukaista toimintaa saa 
aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen va-
litusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. Hake-
mus toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 
on siten hylätty. 

Lupamääräyksen nro 27 mukaan luvan saajan tulee asettaa 220 000 euron 
vakuus jätteenkäsittelyalueella säilytettävien jätteiden varalta ennen pää-
töksen mukaisen toiminnan muuttamista. Vakuus voidaan asettaa pank-
kitalletuksena, pankkitakauksena, takausvakuutuksena tai vastaavana 
muuna hyväksyttävänä vakuutena. Vakuus on asetettava Uudenmaan 
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen eduksi. Vakuu-
den asettamisessa on otettava huomioon, mitä määrätään ympäristönsuo-
jelulain 61 §:ssä. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa luvan voimassaolo-
aikana, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutosten 
tms. seikkojen vuoksi. 

Lupamääräyksen nro 13 mukaan jätteiden varastointi- ja käsittelyalueiden 
hulevedet on kerättävä ja johdettava hallitusti. Kaikki hulevedet on joh-
dettava vähintään kiintoaineen erotuskaivon kautta ja hulevesiviemäriin 
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tai ojaan johdettavat vedet näytteenoton mahdollistavan sulkuventtiilillä 
varustetun I luokan öljynerotuskaivon kautta. Vesihuoltolaitoksen jäteve-
siverkostoon johdettavan hulevesi on käsiteltävä vähintään II luokan öl-
jynerotuskaivossa. Ojaan johdettavien hulevesien käsittelyä on tehostet-
tava. Kiintoaineen, PAH-yhdisteiden, kloridin, ravinteiden ja raskasmetal-
lien pitoisuuksien vähentämiseksi on hulevedet tarpeen käsitellä tarkoi-
tukseen sopivalla menetelmällä. Suunnitelma hulevesien käsittelyn tehos-
tamisesta on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (jäljempänä ”ELY-keskus”) tiedoksi 30.9.2021 mennessä. Sa-
devesikaivolietteiden vastaanottoaltaan erottunut vesifaasi on johdettava 
kiintoaineen erotuskaivon ja öljynerottimen kautta kaupungin jäteve-
siviemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Johdettavasta jätevedestä 
tulee sopia vesihuoltolaitoksen kanssa ja jäteveden tulee täyttää HSY:n 
Vesihuollon asettamat vaatimukset ja jäteveden laatua on seurattava 
HSY:n edellyttämällä tavalla. Ojat, joihin laitosalueelta johdetaan huleve-
siä, tulee pitää kunnossa. 

Lupamääräyksen nro 16 mukaan toiminnanharjoittajan on varauduttava 
ennalta poikkeuksellisiin tilanteisiin ja laadittava laitoksen toimintaa kos-
keva riskinarvio ja siihen perustuva ennaltavarautumissuunnitelma (sisäl-
täen sammutusjätevesien hallintasuunnitelman). Suunnitelma tulee toimit-
taa ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-
selle kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamispäivästä. Jos suunni-
telmaan tehdään muutoksia, on muuttunut suunnitelma lähetettävä tie-
doksi edellä mainituille viranomaisille. Suunnitelma on tarkistettava vä-
hintään kolmen vuoden välein. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittä-
västi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja tarvikkeita aina saatavilla. 
Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että laitoksen henki-
lökunta perehdytetään torjuntalaitteiden ja tarvikkeiden käyttöön sekä toi-
mintaohjeisiin. Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikutta-
vista vahinko- ja häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä toimivaltai-
selle valvontaviranomaiselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle sekä ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torju-
miseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Mikäli päästöstä voi ai-
heutua vaaraa ihmisten terveydelle, on ilmoitus tehtävä myös Vantaan 
kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle. 

2.2 Päätöksen perustelut 

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan toiminnan aloittamista muu-
toksenhausta huolimatta ei ole voitu hyväksyä hakijan esittämillä perus-
teilla. Voimassa olevan luvan mukaisen betonijätteen vuosittaisen käsitte-
lymäärän (120 000 t/a) ylittyminen heinä-elokuussa ja siitä seuraava beto-
nijätteen vastaanottamisen keskeyttäminen ja työntekijöiden lomauttami-
nen eivät aluehallintoviraston mukaan ole syitä, joiden vuoksi toiminta 
voitaisiin aloittaa muutoksenhausta huolimatta.   
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Ympäristönsuojelulainsäädännön lähtökohtana on lainvoimainen lupa ja 
toiminnan aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta on poikkeusmenet-
tely. Asiassa ei ole tullut ilmi sellaista perusteltua syytä päätöksen täytän-
töönpanolle muutoksenhausta huolimatta, että toiminnan aloittamislupa 
olisi myönnettävissä. Tämän vuoksi ympäristönsuojelulain 199 §:n mukai-
sia edellytyksiä toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaiseksi 
tulemista ei ole. 

Vakuuden osalta aluehallintovirasto on todennut, että yhtiö on päivittänyt 
täydennyksenä 4.5.2021 toimittamassaan vakuuslaskelmassa jätteen käsit-
telytoiminnalta vaadittavaa vakuutta vastaamaan alueella varastoitavia jät-
teitä ja huleveden tarkkailukustannuksia. Vakuus on määrätty esityksen 
mukaisena. Aluehallintovirasto katsoo, että muutettu vakuus on riittävän 
suuri laajentuneesta toiminnasta aiheutuvan jätehuollon, tarkkailun ja toi-
minnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmista-
miseksi. 

Lupamääräyksen nro 13 perusteluissa on suunnitelman osalta todettu, että 
päästöjen minimoimiseksi ja Vantaanjoen suojelemiseksi hakijan tulee 
esittää, miten hulevedet käsitellään tehokkaammin haitallisten aineiden 
pääsyn estämiseksi ojaan ja hulevesiviemäriin ja toimittaa suunnitelma tie-
doksi ELY-keskukselle. ELY-keskus voi toimittaa tehostamissuunnitel-
man aluehallintoviraston hyväksyttäväksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. 
Jätevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriin edellyttää sopimusta 
vesihuoltolaitoksen kanssa. 

Lupamääräyksen nro 16 perusteluissa on suunnitelman osalta todettu, että 
ympäristönsuojelulain 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on ennakolta 
varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilan-
teiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seuraus-
ten rajoittamiseksi. Suunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää Hämeen 
ELY-keskuksen laadintaohjetta toiminnanharjoittajalle. Määräys suunni-
telmien ajan tasalla pitämiseksi on tarpeen, koska toiminnassa saattaa ta-
pahtua muutoksia, jotka eivät edellytä ympäristölupaa tai ympäristöluvan 
muuttamista, mutta muutoksilla voi olla olennainen merkitys ennalta va-
rautumiseen poikkeuksellisissa tilanteissa. Luvansaajan on oltava tietoinen 
toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. 

3 Valitusperusteet täytäntöönpano-oikeuden osalta 

3.1 Täytäntöönpano-oikeudelle muutoksenhausta huolimatta on ollut perusteltu syy  

Ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen 
voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä mää-
rätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapää-
töstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
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muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun 
valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. Vaatimus va-
kuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kun-
tayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon 
lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajan-
kohdasta. Näin ollen täytäntöönpanoa koskeva määräys voidaan antaa pe-
rustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi. Lisäksi hakijan on asetettava hyväksyttävä vakuus. 

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain esitöissä ei ole tarkennettu, mil-
laiset syyt voivat olla lain 199 §:n 1 momentissa tarkoitettuja perusteltuja 
syitä. Esitöiden mukaan säännöksen sisältöä ei kuitenkaan ole ollut tarkoi-
tus muuttaa aiemmasta, minkä vuoksi myös vanhoille esitöille ja oikeus-
käytännölle tulee antaa merkitystä. Ympäristönsuojelulakia edeltäneen ja 
sittemmin kumotun ympäristölupamenettelylain (735/1991) esitöissä 
(HE 312/1990 vp) on säännöksen perusteluissa todettu, että ympäristö-
luvan varaisten laitosten toiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen saattaa 
eri syistä olla kiire. Esitöiden mukaan säännöksellä pyritään turvaamaan 
laitoksen rakentamis- tai muutostöiden viivytyksetön aloittaminen sellai-
sissa tilanteissa, joissa objektiivisesti katsoen ei olisi epäilystä laitoksen sal-
littavuudesta kyseisellä paikalla. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että 
tältä osin kyse voi olla hankkeesta, joka lupaviranomaisen arvion mukaan 
on asiallisesti selvä.1 Ympäristölupapäätösten valmistelua koskevassa ym-
päristöhallinnon ohjeessa on lisäksi todettu, että perusteltuna syynä toi-
minnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta voidaan 
pitää esimerkiksi mahdollisesta muutoksenhausta hakijalle aiheutuvia 
kohtuuttomia taloudellisia kustannuksia tai sitä, että hankkeen lykkäänty-
minen aiheuttaisi ylitsepääsemättömiä prosessiongelmia tehtaassa.2 Ym-
päristönsuojelulain täytäntöönpanosäännöksistä on laadittu myös ympä-
ristöministeriön raportti, joka sisältää analyysin asiaa koskevasta oikeus-
käytännöstä. Analyysin mukaan oikeuskäytännössä on perustellun syyn 
olemassaoloa arvioitaessa annettu merkitystä sille, että kyseessä on ollut 
ympäristönsuojelun kannalta hyödyllinen toiminta, kuten jäteveden puh-
distus tai metallin kierrätys. Oikeuskäytännössä on myös otettu huomioon 
toiminnalle myönnetyt muut tarvittavat luvat ja näin arvioitu täytäntöön-
pano-oikeuden tosiasiallista merkitystä hakijalle.3 

Ympäristöluvan mukainen toiminta sijoittuu kiinteistölle, jolla sijaitsee en-
nestään yhtiön betonin ja puun murskauslaitos. Toiminta sijoittuu asema-

 
1 Kuusiniemi, Kari – Ekroos, Ari – Kumpula, Anne – Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus 2013 (e-kirjan päivitettävä painos). 
2 Suomen ympäristökeskus: Ympäristölupapäätöksen valmistelu – Pienet ja keskisuuret toiminnot.  Ympäristöhallinnon ohjeita 
3/2007, s 19. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41518/OH3_2007_Ymparistolupapaa-
tosten_valmistelu_VIVE.pdf?sequence=2. 
3 Laakso, Tero – Heinonen, Hilkka – Määttä, Tapio: Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosäännösten merkitys ja toimivuus. 
Ympäristöministeriön raportteja 3/2018, s. 39-49. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/160463/YMra_03_18_YSL_saannokset_WEB.pdf. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41518/OH3_2007_Ymparistolupapaatosten_valmistelu_VIVE.pdf?sequence=2
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/41518/OH3_2007_Ymparistolupapaatosten_valmistelu_VIVE.pdf?sequence=2
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160463/YMra_03_18_YSL_saannokset_WEB.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160463/YMra_03_18_YSL_saannokset_WEB.pdf
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kaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T), jossa ulko-
varastointi ja lastaus on sallittua. Muutoshakemus on edellä todetusti kos-
kenut kierrätysaseman voimassa olevan ympäristöluvan mukaisten jäte-
määrien korottamista. Toiminta itsessään ei tule muuttumaan, eivätkä toi-
minnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset merkittävästi muutu. Toi-
minta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai muutoin ympäris-
tön- tai luonnonsuojelun kannalta herkällä alueella. Toiminnalla ei myös-
kään ole merkittäviä ympäristövaikutuksia tällaisiin alueisiin, mikä voisi 
vaikuttaa sen sallittavuuteen kyseisellä paikalla. Näin ollen toiminnan sal-
littavuudesta kyseisellä paikalla ei voida objektiivisesti arvioituna katsoa 
olevan epäilystä ja ympäristölupa-asiaa voidaan pitää asiallisesti selvänä.  

Hakija on ympäristölupahakemuksessa esittänyt, että laajennetun toimin-
nan aloittamisella on sen liiketoiminnan kannalta erityinen kiire. Laitoksen 
voimassa olevan ympäristöluvan mukainen betonijätteen vuosittainen kä-
sittelymäärä (120 000 t/a) on ennakoitu saavutettavan jo heinä-elokuussa, 
mikä tarkoittaisi betonijätteen vastaanoton keskeyttämistä. Yhtiö joutuu 
tällöin todennäköisesti lomauttamaan yli 10 työntekijää 4–5 kuukaudeksi. 
Toiminnan keskeyttäminen ja lomauttaminen toistuvat vuosittain siihen 
asti, kunnes ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman ja laajennettu toi-
minta voidaan aloittaa. Mikäli suunniteltu toiminnan laajentaminen estyy 
täytäntöönpanon kieltämisen seurauksena, on hakijan liiketoiminta alu-
eella vaarassa siten keskeytyä. Asialla on huomattava taloudellinen merki-
tys yhtiölle ja sen henkilöstölle. 

Toiminnan laajennuksen taustalla vaikuttaa betonimurskeen käytön li-
sääntyminen maarakentamisessa ja siten myös kysynnän kasvu. Edellä 
mainittuun kehitykseen on puolestaan vaikuttanut eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maanrakentamisessa annettu asetus (843/2017, ”MARA-
asetus”), jonka tavoitteena on edistää jätteiden hyödyntämistä maaraken-
tamisessa. Betonijätteen murskaus ja hyödyntäminen maarakentamissa to-
teuttaa myös laajemmin jätelain (646/2011) 8 §:n mukaista etusijajärjes-
tystä. Lisäksi laajennetun toiminnan aloittaminen viivytyksettä edesauttaa 
valtakunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien toteutumista. Toiminta 
toteuttaa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 asetettuja ta-
voitteita, edistää korjaus- ja purkutyömaiden materiaalitehokkuutta sekä 
nostaa rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisen astetta. Ra-
kennusalan noususuhdanteessa purkubetonia syntyy aikaisempaa enem-
män ja sen käsittely on pystyttävä hoitamaan niin yksityisellä kuin yhteis-
kunnallisella tasolla. Vantaalla on tarvetta betonijätteen kierrätystoimin-
nalle ja hakija pystyy osaltaan vastaamaan toiminnallaan tähän tarpeeseen. 
Lisäksi yhtiön toimipisteen hyvän maantieteellisen sijainnin vuoksi jätteen 
kuljetusmatkat ovat suhteellisen lyhyet, mikä vähentää toiminnasta aiheu-
tuvia ympäristövaikutuksia. Mikäli toiminnan aloittaminen viivästyy tai es-
tyy, on jäte kuljetettava muualle käsiteltäväksi. Kuljetusmatkojen pidenty-
essä myös toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset kasvavat ja ym-
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päristölle aiheutuva kuormitus näin ollen lisääntyy. Jätteiden käsittelemi-
nen mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ja siten kuljetusmatkojen 
minimoiminen on myös jätehuollon läheisyysperiaatteen mukaista. 

Lisäksi toiminnan hyödyllisyyttä ympäristönsuojelun kannalta arvioitaessa 
tulee huomioon ottaa se, että betonin ja etenkin betonimurskeen on to-
dettu toimivan huomattavina hiilidioksidinieluina. Betoni sitoo elinkaa-
rensa aikana hiilidioksidia karbonisaatioreaktiossa. Betonijätteen murs-
kaamisen jälkeen tämä reaktio kiihtyy ja murskauksen jälkeen betoni pys-
tyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidiok-
sidipäästöistä.4 Betonimurskeen saatavuus voi yhtiön toiminnan keskey-
tymisen johdosta heikentyä merkittävästikin sen toiminta-alueella, mikä 
puolestaan voi johtaa vaihtoehtoisten ja vähemmän ympäristöystävällis-
ten rakennusmateriaalien käytön lisääntymiseen.  

Edellä sanottuun perustuen on katsottava, että betonijätteen kierrätyk-
sessä sekä muussa laitoksella harjoitetussa toiminnassa on kyse ympäris-
tön kannalta hyödyllisestä toiminnasta.  

Lisäksi voidaan todeta, että yhtiöllä on voimassa oleva sopimus niiden 
kiinteistöjen käytöstä, joilla nyt kyseessä olevaa toimintaa on tarkoitus har-
joittaa. Jätteen vastaanottomäärien lisääminen ei aiheuta laitoksella mitään 
sellaisia rakenteellisia muutoksia, joiden toteuttaminen edellyttäisi esimer-
kiksi rakennuslupaa. Toiminnan aloittamiselle ei siten ole muuta tosiasial-
lista estettä kuin ympäristöluvan täytäntöönpanon kieltäminen. Täytän-
töönpano-oikeuden myöntämiselle on siten myös tältä osin tosiasiallisesti 
perusteltu syy. 

Edellä mainituin perustein on katsottava, että hakijalla on ollut perusteltu 
syy pyytää, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lu-
papäätöstä noudattaen. Täytäntöönpano-oikeus olisi siten tullut tällä pe-
rusteella myöntää. 

3.2 Täytäntöönpano-oikeuden myöntäminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi 

Aluehallintovirasto ei ole täytäntöönpano-oikeuden epäämisen yhtey-
dessä esittänyt, että täytäntöönpanomääräys tekisi muutoksenhaun hyö-
dyttömäksi. Yhtiö kuitenkin huomauttaa, ettei täytäntöönpano-oikeuden 
myöntämiselle ole myöskään tältä osin estettä.  

Edellä viitatun ympäristölupamenettelylain esitöissä on todettu, ettei hai-
tankärsijän tosiasiallisia vaikutusmahdollisuuksia tule kyseisellä menette-
lyllä heikentää. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tällaista säännöstä 
on yleensä tulkittava suppeasti. Muutoksenhaku käy hyödyttömäksi esi-

 
4 Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunki: Ohje – Betonimurskeen hyödyntäminen infrarakentamisessa pääkaupunkiseudulla. 
17.3.2015. Saatavilla: https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/ohjeet/betonimurske.pdf. 

https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/ohjeet/betonimurske.pdf
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merkiksi niissä tilanteissa, joissa lupa on myönnetty niin lyhyeksi määrä-
ajaksi, ettei valitusta ehditä käsitellä ennen toiminnan lopettamista. Muu-
toksenhaku käy hyödyttömäksi myös silloin, kun toimenpiteisiin ryhtymi-
nen estäisi sijoituspaikan tai ympäristön ennallistamisen, koska toimista 
aiheutuu peruuttamattomia seurauksia.5 

Edellä viitatussa ympäristöministeriön raportissa on lisäksi katsottu, että 
asiaa koskevan oikeuskäytännön mukaan aloittamisoikeuden myöntämi-
sen edellytyksiä harkittaessa merkitystä ei tulisi antaa mahdollisten valitus-
ten sisällölle, vaan arviointi tulisi tehdä yleisellä tasolla. Arvioitaessa, te-
keekö täytäntöönpano muutoksenhaun hyödyttömäksi, tulisi arviointi 
suorittaa ympäristön kannalta. Kyse on yhtäältä siitä, voidaanko ympäristö 
palauttaa ennalleen ja toisaalta siitä, onko lupapäätös ylipäätään sellainen, 
ettei sen noudattamisesta seuraa ympäristönsuojelulaissa kiellettyä seu-
rausta. Lisäksi arvioinnissa tulisi muodollisten perusteiden lisäksi ottaa 
huomioon myös tapauksen konkreettiset olosuhteet. Oikeuskäytännössä 
on tässä arvioinnissa otettu huomioon mm. se, voidaanko alueelle vas-
taanotetut jätteet toimittaa muualle, voidaanko toiminta alueella ylipäätään 
lopettaa tai siirtää muualle, ovatko päästöjen aiheuttamat ympäristön olo-
suhteiden muutokset ennallistettavissa, miten merkittävä ja peruuttama-
ton on ympäristölle aiheutuva kuormitus sekä voidaanko toiminnasta ai-
heutuvien haittojen syntyminen lopettaa välittömästi.6  

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ympäristölupa on myönnetty tois-
taiseksi voimassa olevana. Näin ollen on selvää, ettei muutoksenhaku voi 
käydä hyödyttömäksi edellä kuvatuista aikataulullisista syistä. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:ssä säädetään ympäristöluvan myöntämisen 
edellytyksistä. Kuten aluehallintovirastokin on ympäristölupapäätökses-
sään katsonut, yhtiön jätteenkäsittelylaitoksen muutetusta toiminnasta, 
asetetut lupamääräykset huomioon ottaen, ei aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai ylei-
seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toimin-
nan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa 
(26/1920) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Edellä sanottu 
perustuu mm. siihen, ettei toiminta-alue sijaitse pohjavesialueella tai muu-
toinkaan ympäristön- tai luonnonsuojelun kannalta herkällä alueella, vaan 
teollisuuskäyttöön kaavoitetulla alueella. Toiminnasta ei siten aiheudu 
haittaa luonnolle tai sen toiminnoille, eikä se estä tai vaikeuta esimerkiksi 
luonnonvarojen käyttöä, vähennä ympäristön yleistä viihtyisyyttä, erityisiä 

 
5 Kuusiniemi, Kari – Ekroos, Ari – Kumpula, Anne – Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus 2013 (e-kirjan päivitettävä painos). 
6 Laakso, Tero – Heinonen, Hilkka – Määttä, Tapio: Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosäännösten merkitys ja toimivuus. 
Ympäristöministeriön raportteja 3/2018, s. 19, 50-58. 
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kulttuuriarvoja tai virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ympäristöluvan mu-
kaisesta toiminnasta ei edellä todetusti seuraa ympäristönsuojelulaissa 
kiellettyä seurausta.  

Ottaen huomioon toiminnan luonne ja sijainti, siitä ei objektiivisesti arvi-
oiden aiheudu kiellettyjä päästöjä ilmaan, maaperään tai pohjaveteen. 
Mahdollinen pilaantumisriski on erittäin alhainen. Lisäksi tarkkailuvel-
voitteiden myötä mahdollinen pilaantumisriski tai pilaantuminen on ha-
vaittavissa nopeasti ja toimiin pilaantumisen torjumiseksi ryhdytään välit-
tömästi. Mahdolliset seuraukset ovat ennallistettavissa, eikä peruuttama-
tonta vahinkoa synny. 

Toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät päästöt ovat melu- ja pölypääs-
töjä. Kyse on sellaisista haittavaikutuksista, jotka voidaan lopettaa välittö-
mästi toiminta keskeyttämällä tai sitä rajoittamalla, eikä niistä voida katsoa 
aiheutuvan peruuttamatonta haittaa ympäristölle tai mahdollisille muu-
toksenhakijoille. Lisäksi yhtiö viittaa ympäristölupahakemuksessaan esit-
tämäänsä ja toteaa, ettei toiminnasta aiheutuva melu suoritettujen melu-
mittausten perusteella ylitä sille lainsäädännössä asetettuja ohjearvoja lä-
himmissä häiriintyvissä kohteissa. Murskauksesta ja liikenteestä syntyvä 
pöly rajoittuu laitosalueen välittömään lähiympäristöön. Toiminnan ai-
heuttamat päästöt ovat vähäisiä, eivätkä ne heikennä alueen ilman laatua. 
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät myöskään ylitä niille lainsää-
dännössä asetettuja raja-arvoja. Alueella suoritetut mittaukset ja tarkkailu 
puoltavat yhtiön näkemystä siitä, etteivät toiminnasta aiheutuvat päästöt 
ole merkittäviä, eivätkä muodosta estettä täytäntöönpano-oikeuden 
myöntämiselle. Toiminnasta aiheutuvien haittojen syntyminen voidaan 
edellä todetusti lopettaa tarvittaessa välittömästi ja päästöjen aiheuttamat 
ympäristön olosuhteiden muutokset ovat ennallistettavissa.  

Lisäksi yhtiö toteaa, että alueelle toiminnan harjoittamisen myötä siirret-
tävät materiaalit voidaan tarvittaessa, jos ympäristöluvan myöntämistä 
koskeva päätös tulee kumotuksi, myöhemmin toimittaa yhtiön toiselle toi-
mipisteelle tai muille vastaavaa toimintaa luvan mukaisesti harjoittaville 
yrityksille. Kuten edellä on todettu, jätteen vastaanottomäärien lisääminen 
ei aiheuta laitoksella mitään rakenteellisia muutoksia, minkä vuoksi ympä-
ristöluvan myöntämistä koskevan päätöksen tullessa kumotuksi toimin-
nan lakkauttaminen ei edellytä esimerkiksi rakennelmien purkamista. Toi-
minnan laajennuksen myötä ainoastaan asfaltoidun alueen pinta-ala kas-
vaa noin 2 000 m2. Asfaltti voidaan kuitenkin tarvittaessa poistaa ja alue 
ennallistaa nykyiseen tilaansa. Nyt kyseessä oleva toiminta-alue on siten 
mahdollista ennallistaa toimintaa edeltäneeseen tilaan, eikä toiminnan 
aloittaminen muutoksenhausta huolimatta tee muutoksenhakua hyödyt-
tömäksi myöskään tältä osin tai tällä perusteella.  
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Edellä sanottuun perustuen toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelu-
laissa kiellettyjä seurauksia. Toiminnasta ei myöskään aiheudu peruutta-
mattomia seurauksia, joiden takia ympäristöä tai toiminta-aluetta ei olisi 
mahdollista myöhemmin ennallistaa. Lisäksi yhtiö huomauttaa, että pää-
töksen täytäntöönpanon salliminen ei tee myöskään mahdollisten valitta-
jien substanssimielessä esittämiä vaatimuksia merkityksettömiksi. Mah-
dollisissa valituksissa esitetyt muutokset, jotka menestyisivät valitusas-
teessa, olisivat toteutettavissa myös toiminnan aloittamisen jälkeen. Toi-
minnasta ei aiheudu peruuttamatonta ympäristö- tai muuta haittaa, jota ei 
voitaisi korjata toiminnan aloittamisen jälkeenkin. Näin ollen ympäristö-
lupapäätöksen täytäntöönpano ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei 
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Täytäntöönpano-oikeus olisi siten 
tullut tälläkin perusteella myöntää. 

3.3 Toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta on esitetty hyväksyttävä vakuus 

Aluehallintovirasto ei ole täytäntöönpano-oikeuden epäämisen yhtey-
dessä myöskään esittänyt, ettei toiminnan aloittamiselle esitetty vakuus 
olisi ollut hyväksyttävä. Yhtiö kuitenkin huomauttaa, ettei täytäntöön-
pano-oikeuden myöntämiselle ole ollut myöskään tältä osin estettä. 

Täytäntöönpano-oikeudelle asettava vakuus liittyy ympäristön saattami-
seen ennalleen ympäristön pilaantumisen osalta. Sitä ei ole lähtökohtai-
sesti tarkoitettu ympäristön fyysiseen muuttamiseen, ellei muuttamisessa 
ole kyse ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä tai pilaantuneen ympä-
ristön kunnostamisesta.7 

Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt ympäristönsuojelulain 199 §:n mukai-
sen toiminnan aloittamisluvan vakuudeksi 150 000 euroa. Lisäksi ympä-
ristölupapäätöksessä on yhtiön esittämällä tavalla määrätty 220 000 euron 
vakuuden asettamisesta jätteenkäsittelyalueella säilytettävien jätteiden va-
ralta. Vakuus on asetettu kerrallaan varastoitavan käsittelemättömän jät-
teen enimmäismäärän perusteella huomioiden materiaalien mahdollisesta 
alueelta pois toimittamisesta sekä käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Li-
säksi vakuuden määrässä on otettu huomioon laajentuneesta toiminnasta 
aiheutuvan jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jäl-
keen tarvittavien toimien varmistaminen. 

Ottaen huomioon, että nyt kyseessä oleva muutoshakemus on koskenut 
ainoastaan käsiteltävien jätteiden määrän lisäämistä ja suurimmat ennallis-
tamiskulut tilanteessa, jossa laajennettu toiminta syystä tai toisesta joudut-
taisiin lakkauttamaan, syntyvät jätejakeiden kuljettamisesta muualle käsi-
teltäviksi, voidaan esitettyä toiminnan täytäntöönpano-oikeuden vakuutta 
ja toiminnalle määrättyä vakuutta pitää osin päällekkäisinä. Tämä sekä toi-
minnan luonne ja siihen edellä kuvatusti liittyvä alhainen pilaantumisriski 

 
7 Laakso, Tero – Heinonen, Hilkka – Määttä, Tapio: Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosäännösten merkitys ja toimivuus. 
Ympäristöministeriön raportteja 3/2018, s. 59-60. 



   
 

 11 (12)
  
 

huomioon ottaen, on ympäristölupahakemuksessa esitettyä vakuutta pi-
dettävä hyväksyttävänä sekä määrältään että laadultaan. 

4 Valitusperusteet lupamääräyksen nro 13 osalta 

Lupamääräyksen nro 13 mukaan suunnitelma hulevesien käsittelyn tehos-
tamisesta on toimitettava ELY-keskukselle 30.9.2021 mennessä. Nyt ky-
seessä oleva ympäristölupapäätös on annettu 2.6.2021 ja valitusaika päät-
tyy 9.7.2021. Asiaa voidaan valitusten johdosta joutua käsittelemään Vaa-
san hallinto-oikeudessa ja aikanaan myös korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa. Päätös ei siten todennäköisesti saavuta lainvoimaa 30.9.2021 men-
nessä. Velvollisuutta toimittaa suunnitelma ennen luvan lainvoimaisuutta 
ei voida pitää laillisena lupamääräyksenä ottaen huomioon, että valitusten 
sisällöstä riippuen lupamääräyksen nro 13 sisältö voi muuttua, minkä li-
säksi ympäristöluvan mukaisen toiminnan aloittaminen voi myöhempien 
prosessien myötä viivästyä huomattavasti suunnitellusta aikataulusta tai 
jopa kokonaan estyä. Laissa tarkoitettuna ratkaisuna on pidettävä suunni-
telman toimittamisen määräajan sitomista päätöksen lainvoimaiseksi tu-
loon. 

Edellä sanotun perusteella yhtiö esittää, että suunnitelma hulevesien kä-
sittelyn tehostamisesta on toimitettava ELY-keskukselle kolmen kuukau-
den kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. 

5 Valitusperusteet lupamääräyksen nro 16 osalta 

Lupamääräyksen nro 16 mukaan ennaltavarautumissuunnitelma tulee toi-
mittaa ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamispäivästä. Päätös 
on annettu 2.6.2021, jolloin määräaika suunnitelman toimittamiselle on 
2.12.2021. Tilanne on vastaava kuin edellä on esitetty lupamääräyksen nro 
13 osalta.  

Viitaten edellä lupamääräyksen nro 13 osalta esitettyihin perusteisiin, yh-
tiö esittää, että ennaltavarautumissuunnitelma on toimitettava lupamää-
räyksessä mainituille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa päätök-
sen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. 

6 Lopuksi 

Lopuksi yhtiö vielä korostaa nyt kyseessä olevan tapauksen konkreettisia 
olosuhteita. Ympäristölupahakemus koskee ainoastaan jo olemassa ole-
van toiminnan laajentamista käsiteltävien jätemäärien osalta. Laajennettu 
toiminta ei siten sisällä esimerkiksi uusien jätejakeiden käsittelyä tai uusien 
toimintatapojen käyttöönottoa. Laajennetun toiminnan vaikutukset ym-
päristöön ovat vähäiset ja, ottaen huomioon alueella jo pitkään jatkuneen 
vastaavanlaisen toiminnan, myös hyvin ennakoitavissa. Laajennetun toi-
minnan aloittamisella muutoksenhausta huolimatta voidaan katsoa olevan 
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suuri merkitys yhtiölle sekä edellä viitattujen yleisten jätehuoltoon liitty-
vien tavoitteiden kannalta, mutta vähäinen merkitys ympäristölle ja mah-
dollisille muille asianosaisille. 

Edellä esitettyyn perustuen ympäristönsuojelulain 199 §:ssä asetetut edel-
lytykset täytäntöönpano-oikeuden myöntämiselle täyttyvät. Yhtiön toi-
minnalle tärkeää ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanoa muutoksen-
hausta huolimatta ei siten olisi tullut kieltää tai rajoittaa aluehallintoviras-
ton esittämin perustein tai muutoinkaan. 

Yhtiö pyytää asian kiireellistä käsittelyä sen huomattavan liiketaloudellisen 
merkityksen ja henkilöstövaikutusten vuoksi. 
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