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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue 

Luvan hakija Metsä KTK Oy 

Päätös, johon haetaan muutosta 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 14.1.2021 (8.12.2020 § 165) 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Metsä KTK Oy:lle 
ympäristöluvan bioenergiaterminaalin ja maa-ainespankin toimintaan 
Huittisissa Savimetsä-nimisen kiinteistön (102-424-1-90) määräalalla 
osoitteessa Raumantie 122.  

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta on lisäksi myöntänyt Metsä KTK 
Oy:lle luvan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.  

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei toimintaa 
koskevissa lupamääräyksissä 1–24 ole toisin määrätty. Lupamääräykset 1,  
4–9, 16–18 ja 24 kuuluvat seuraavasti: 

Yleiset määräykset  

1. Metsä KTK Oy saa ottaa Savimetsän terminaalialueelle välivarastoitavaksi 
ja käsiteltäväksi hakemuksen mukaisesti vastaan 300 000 tonnia 
käsittelemätöntä puutavaraa, 400 000 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia 
sekä 10 000 tonnia puutuhkaa vuosittain. Alueen täyttöön on ensimmäisinä 
toimintavuosina mahdollista käyttää alueelle tulevia aineksia. Kun alue on 
rakennettu valmiiksi eikä sen täyttämiseen enää tarvita maa-aineksia, alueelle 
tuotavat materiaalit on toimitettava joko suoraan tai käsittelyn jälkeen 
hyödynnettäväksi. Materiaaleja ei saa säilyttää alueella ennen hyödyntämistä 
tai esikäsittelyä yli kolmea vuotta.  

4. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä varastoimiensa ja käsittelemiensä 
ainesten laadusta ja määrästä ja niiden sopivuudesta laitoksen toimintaan ja 
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annettuun lupaan. Laitoksella ei saa käsitellä eikä varastoida muita kuin 
lupamääräyksen 1. mukaisia materiaaleja. Alueelle kulkeutuvat, mutta sinne 
sopimattomat jäte-erät on toimitettava laitokselle, jolla on ympäristölupa 
niiden vastaanottoon ja käsittelyyn.  

5. Laitosalueen rakenteiden ja siellä käytettävien laitteiden kuntoa on 
tarkkailtava säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita tai puutteita, jotka 
saattavat johtaa päästöjen syntymiseen, rakenteet ja laitteet on korjattava 
välittömästi. Asiattoman liikkumisen estämiseksi laitoksen kulkutiellä tulee 
olla lukittava portti/puomi.  

6. Laitoksen toiminta on järjestettävä ja sen ympäristönsuojelutoimia on 
ylläpidettävä ja edistettävä niin, etteivät laitoksen toiminnasta aiheutuvat 
päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle, 
ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista, ympäristön 
roskaantumista, yleistä viihtyisyyden alenemista tai muuta näihin verrattavaa 
haittaa.  

7. Laitosalueen perustamiseen ja täyttöön voidaan hyödyntää vastaanotettavia 
puhtaita maa-aineksia sekä puhtaita maanrakennukseen kelpaavia jätteitä 
kuten betoni- ja tiilijätettä sekä asfalttijätettä. Laitosalueen rakentamisessa 
hyödynnettävien jätteiden on täytettävä Valtioneuvoston asetuksen (Vna 
843/2017) mukaiset laatuvaatimukset ja niiden käytön on oltava 
tarkoituksenmukaista rakentamisen kannalta.  

Päästöt pintavesiin ja maaperään  

8. Materiaalien varastointi- ja käsittelykentät sekä kulkureitit on pidettävä 
puhtaina ja siisteinä ja mahdollisten onnettomuuksien aiheuttama 
likaantuminen on siivottava välittömästi.  

9. Hulevedet alueelta tulee johtaa hallitusti laskeutusaltaiden kautta laskuojaan 
niin, että niistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista. Laskeutusaltaat 
on mitoitettava niin, että niiden viipymä on riittävä maa-ainesten 
laskeutumiselle. Altaiden mitoituksessa tulee ottaa huomioon myös suuret 
hetkittäiset sademäärät. Laskeutusaltaat on tarpeen mukaan tyhjennettävä 
niihin kertyneestä maa-aineksesta. Alueelle ei saa syntyä lammikoitumista.  

Tarkkailu, tiedonsaanti ja raportointi  

16. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. 
Toiminnasta pidettävään käyttö- ja työmaapäiväkirjaan on kirjattava myös 
ympäristöasioita, kuten poikkeavat melu- ja pölypäästöt, maaperän 
likaantuminen tai likaantumista aiheuttavat vuodot, roskien tai muun 
ulkopuolisen materiaalin ilmaantuminen alueelle jne. Vuosiraportti edellisen 
vuoden kirjanpidosta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvetoraportin tulee 
sisältää ainakin seuraavat tiedot:  
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- laitokselle vastaanotettujen, varastoitujen ja käsiteltyjen ainesten määrä 
ja laatu  

- laitoksesta poiskuljetettujen ainesten määrä, laatu ja toimituspaikat  
- alueelta poiskuljetettujen jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikat  
- tiedot mahdollisista olennaisista muutoksista, huolloista ja korjauksista  
- tiedot mahdollisista laitoksen toiminnassa tapahtuneista 

ympäristönsuojeluun liittyvistä häiriöistä, onnettomuuksista tai 
poikkeustilanteista  

- vesistötarkkailun tulokset  
- tulokset mahdollisista muista alueella suoritetuista päästömittauksista  

17. Toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan osallistuttava Raijalan vanhan 
yhdyskuntajätteen kaatopaikan kuormitus- ja vesistövaikutusten 
velvoitetarkkailuun Huittisten kaupungin kanssa tehtävällä erillisellä 
sopimuksella. Jos sopimukseen ei päästä, on pintavesien tarkkailuvelvoite 
hoidettava ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi esitetyn 
tarkkailusuunnitelman mukaisella tavalla.  

18. Toiminnanharjoittaja on velvollinen tarvittaessa suorittamaan pöly- tai 
melumittauksia sekä tutkimaan tarkemmin ojaan johdettavan pintaveden laatua 
ympäristönsuojeluviranomaisen erikseen edellyttämällä tavalla.  

Vakuus  

24. Luvan saajan on ennen tämän luvan mukaisen varastointi- ja 
käsittelytoiminnan aloittamista annettava Huittisten kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 59 §:n mukainen 
vakuus. Vakuuden määrä on 8 000 €. Vakuus on pidettävä voimassa niin 
kauan kuin alueella harjoitetaan luvanvaraista toimintaa. 

Lupamääräysten perustelut siltä osin, kuin asiassa on kyse 

Lupamääräyksellä 1 määritellään varastointi - ja käsittelylaitoksessa 
käsiteltävien ja varastoitavien materiaalien ja jätteiden määrät ja laatu. 
Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen käsittelyä koskeva 
ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Alueelle ei ole 
mahdollista perustaa tällä luvalla maankaatopaikkaa eikä sinne näin ollen voi 
sijoittaa lopullisesti muita maa-aineksia kuin alueen perustamisen yhteydessä 
täyttöön, tasoitukseen ja kantavuuden aikaansaamiseksi on tarpeellista.  

Lupamääräys 4: Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on 
oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden 
hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus).  

Lupamääräykset 5 ja 6 on annettu sen varmistamiseksi, että varastointi, 
käsittely ja kuljetus eivät aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai 
sen vaaraa, eivätkä kohtuutonta haittaa naapureille. Laitoksen toiminnasta ja 
ympäristönsuojelusta on huolehdittava, jotta siitä ei aiheudu 
ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaista terveyshaittaa, merkittävää muuta 
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ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, jätelain mukaista roskaantumista tai 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta.  

Lupamääräyksellä 7 mahdollistetaan maanrakennusjätteiden hyödyntäminen 
laitosalueen rakentamisessa ilman erillistä ilmoitusta.  

Lupamääräys 8: Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maaperään ei saa 
päästää jätettä eikä muutakaan ainetta, joka voi pilata maaperän tai aiheuttaa 
haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

Lupamääräys 9 on annettu pintavesien pilaantumisvaaran minimoimiseksi 
sekä siitä syystä, että toiminnanharjoittajan on hallittava alueelta valuvien 
hulevesien johtaminen. Toiminnan laadusta johtuen vesien pilaantumisvaara 
arvioidaan vähäiseksi.  

Toiminnan raportointia koskeva lupamääräys 16 on annettu viranomaisten 
toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. 
Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen 
toiminnan lainmukaisuutta ja annetun luvan noudattamista. 
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat 
sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan 
ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä.  

Lupamääräykset 17 ja 18 on sillä perusteella annettu, että 
toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla tietoinen toimintansa vaikutuksista 
ja alueelta ympäristöön valuvien hulevesien laadusta ja niiden mahdollisesti 
ojille tai vesistölle aiheuttamasta haitasta. Jos lupamääräysten mukaisesta 
toiminnasta myöhemmin todetaan aiheutuvan ennalta arvaamatonta haittaa, 
toiminnanharjoittaja on velvollinen tarkemmin selvittämään toiminnan 
vaikutuksien laajuutta, suuruutta ja haitallisuutta.  

Lupamääräys 24. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen 
käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen 
jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen 
tarvittavien toimien varmistamiseksi.  

Luvan voimassaolo  

Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta on katsonut, ettei toiminnan 
aloittamiselle ole ympäristönsuojelullisia esteitä eikä päätöksen 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnassa ei voida 
katsoa olevan sellaisia ympäristöriskitekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa 
ympäristössä voimakasta pilaantumista esimerkiksi onnettomuustilanteessa. 
Ennen kuin varsinainen toiminta voidaan aloittaa, alue on rakennettava. Tämä 
tarkoittaa vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan kunnostamista ja jätetäytön 
peittämistä. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
vaatinut, että valituksenalainen päätös on kumottava ja toiminnan aloittaminen 
muutoksenhausta huolimatta kiellettävä seuraavassa esitetyillä perusteilla.  

Toimivaltainen lupaviranomainen 

Lupapäätöksen mukaan Metsä KTK Oy:n toiminta-alueelle saa vastaanottaa 
välivarastoitavaksi ja käsiteltäväksi vuosittain 300 000 tonnia käsittelemätöntä 
puutavaraa, 400 000 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia ja 10 000 tonnia 
puutuhkaa. Lisäksi alueelle rakennettavan kentän rakenteissa saa käyttää  
3 000 m3 betonimursketta sekä asfalttijätettä. Hyödynnettävän asfalttijätteen 
määrää ei ole luvassa rajattu. 

Luvan mukaan bioenergiaterminaalin toimintaan sisältyy prosessoimattoman 
puuaineksen vastaanotto, välivarastointi ja käsittely. Osa puuaineksesta 
käsitellään energiakäyttöön soveltuvaksi ja toimitetaan polttolaitoksille, osa 
toimitetaan eteenpäin sellaisenaan. Maa-ainespankkiin vastaanotetaan 
pilaantumattomia maa-aineksia, joita seulotaan, sekoitetaan ja kompostoidaan 
ennen eteenpäin toimittamista. Yksittäisille ihmisille voidaan tarjota 
ympärivuorokautinen maa-ainesten, risujen ja puutarhajätteiden vastaanotto. 
Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista koko toiminta-alue täytetään  
0,5–2 metrin paksuudelta vastaanotettavilla maa-aineksilla, betonimurskeella 
ja asfalttijätteellä. 

Toiminta edellyttää ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin 
ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella. Kyse on 
jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittelystä, joka on ammattimaista 
tai laitosmaista. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen  
1 §:n 2 momentin 13 f kohdan mukaan valtion lupaviranomainen käsittelee 
pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän 
jätteen muuta käsittelyä kuin sijoittamista kaatopaikalle koskevan lupa-asian, 
kun käsiteltävä määrä on vähintään 50 000 tonnia vuodessa ja 13 h kohdan 
mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittelyä koskevan lupa-
asian, kun jätettä käsitellään vähintään 20 000 tonnia vuodessa. Näin ollen 
lupa-asia olisi kuulunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.  

Maa-ainespankin toiminnassa vastaanotetun maa-aineksen hyödyntämisen 
tarkka ajankohta ja hyödyntämiskohde eivät ole yleensä ennakkoon tiedossa, 
eikä kaikkien alueelle vastaanotettavien maa-ainesten hyödyntäminen ole 
varmaa tai suunniteltua. Luvassa ei ole asetettu enimmäisvarastointiaikaa 
alueelle vastaanotettavalle maa-ainekselle. Lisäksi toiminta on pitkäaikaista, 
joten kyse ei ole kertaluonteista hyödyntämistä varten tapahtuvasta 
välivarastoinnista. Edellä esitetyn perusteella maa-ainespankissa on kyse 
jätelain tarkoittamasta jätteen ammattimaisesta tai laitosmaisesta 
käsittelytoiminnasta. 

Maa- ja metsätaloudessa syntyvä ympäristölle ja terveydelle haitaton puu ja 
muu kasviperäinen materiaali (esimerkiksi kannot, hakkuutähteet, risut, 
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kuoret, hake) luokitellaan pääsääntöisesti jätteeksi. Kannot ja hakkuutähteet, 
jotka varmuudella hyödynnetään energiana, eivät kuitenkaan ole jätelaissa 
tarkoitettua jätettä ja niitä voidaan hyödyntää energiantuotannossa ilman 
jätteen hyödyntämistä koskevaa ympäristölupaa. Energiantuotantoon 
tarkoitettujen puujätteiden lyhytaikainen varastointi ei myöskään edellytä 
ympäristölupaa. Lupapäätöksen mukaan osa bioterminaaliin vastaanotettavasta 
puuaineksesta hyödynnetään energiana, mutta luvasta ei selviä minne muualle 
vastaanotettavaa puuainesta on tarkoitus toimittaa. Vastaanotettavan 
puuaineksen varastointiaikaa ei myöskään ole erikseen rajattu. Edellä esitetyn 
perusteella puuainesten vastaanotossa ja käsittelyssä on kyse jätteen 
ammattimaisesta tai laitosmaisesta käsittelytoiminnasta.  

Toiminnan sijoittuminen 

Toiminta sijoittuu suljetun Raijalan yhdyskuntajätteen kaatopaikan jätetäytön 
päälle. Kaatopaikka on suljettu vuonna 2002. Kaatopaikan jälkitarkkailun 
valvontaviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kaatopaikkojen 
käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevan ympäristöhallinnon ohjeen 
(1/2008) mukaan lopettaneille kaatopaikka-alueille voidaan sijoittaa 
esimerkiksi erilaisia jätehuollon palveluita, kun huolehditaan siitä, että 
jätetäytön rakenteellinen kantavuus riittää eikä toiminnalla vaaranneta 
rinteiden pysyvyyttä. Suunnittelussa on aina otettava huomioon muun muassa 
jätepenkereiden painuminen, niiden rakenteellinen kantavuus, kaasunhallinta 
ja perustusten korroosio. Jätetäytön päälle ei tule rakentaa rakennuksia tai 
rakenteita, koska kunnostettuihinkin jätepenkereisiin liittyy vielä toistaiseksi 
tunnistamattomia haittatekijöitä. Jatkokäytöllä ei saa vaarantaa kaatopaikan 
päälle rakennetuilla pintarakenteilla saavutettuja ympäristönsuojelutavoitteita.  

ELY-keskuksella ei ole suljetun Raijalan kaatopaikan toteutuneista 
rakennekerroksista tarkkaa tietoa. Kaatopaikan sulkemissuunnitelman mukaan 
kaatopaikan viimeistelykerrokset on suunniteltu muodostettavaksi alhaalta 
ylöspäin siten, että ensin jätetäytön päälle rakennetaan 
kaasunkeräilyjärjestelmä ja sitten esipeittokerros, tiivistyskerros, 
kuivatuskerros, pintakerroksen alaosa, pintakerroksen yläosa sekä 
kaatopaikkakaasujen hapetuskerros.  

Lupapäätöksen mukaan alue vaatii huomattavan määrän täyttömateriaaleja 
(betonimursketta, asfalttijätettä ja maamassoja) ennen kuin siitä saadaan 
tasainen ja kantava. Tarkoituksena on täyttää koko toiminta-alue (3,47 ha) 
0,5–2 metrin paksuisella täyttökerroksella. Lupakäsittelyn yhteydessä ei 
kuitenkaan ole selvitetty kaatopaikan rakenteita tai jätetäytön kantavuutta ja 
rinteiden pysyvyyttä tai arvioitu, miten kentän rakentaminen vaikuttaa alla 
olevaan kaatopaikkaan ja sen rakenteisiin. Suunniteltu kenttärakenne on niin 
raskas, ettei sellaista tule sijoittaa kaatopaikan päälle ainakaan ilman tarkempia 
tutkimuksia. Pääsääntöisesti suljetuille kaatopaikoille ei tule enää läjittää 
mitään uutta ainesta, kun sulkemistoimenpiteet ovat valmistuneet. 

Luvan mukaan alueelle rakennetaan neljä laskeutusallasta eri puolille 
toiminta-aluetta. Laskeutusaltaiden tarkempaa sijaintia tai kokoa ei ole 
tarkemmin määritelty. Koska lupa-alue sijoittuu kokonaisuudessaan suljetun 
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kaatopaikan jätetäytön päälle, on oletettavaa, että laskeutusaltaat kaivetaan 
ainakin osittain kaatopaikan jätetäyttöön. Laskeutusaltaiden kaivaminen 
kaatopaikka-alueelle ilman tarkempia tutkimuksia ja suunnitelmia vaarantaa 
kaatopaikan pintarakenteiden toimivuuden ja aiheuttaa riskin ympäristölle. 

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 
yksityisen edun loukkausta. Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin 
mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen 
selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista. 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Ympäristölupapäätös 
perustuu riittämättömiin selvityksiin eikä täytä ympäristönsuojelulain ja 
jätelain vaatimuksia. 

Lupamääräykset 

Luvan mukaan toiminnan aloittaminen edellyttää kentän rakentamista, jonka 
vuoksi alue täytetään 0,5–2 metrin paksuudelta vastaanotettavilla maa-
aineksilla, betonimurskeella ja asfalttijätteellä. Lupapäätöksessä ei ole annettu 
määräyksiä kentän rakentamiseen käytettävän maa-aineksen tai asfalttijätteen 
määrästä tai asfalttijätteen laadusta ja laadunvalvonnasta. Kentän 
rakentamisesta tai rakennekerroksista ei myöskään ole esitetty tarkempaa 
suunnitelmapiirustusta. Kentän kantavuusvaatimukset riippuvat tulevasta 
käyttötarkoituksesta ja rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei kenttärakenteen 
ja pohjamaan kantavuus vaarannu. Etenkin, kun huomioidaan rakennettavan 
kentän sijoittuminen kaatopaikan jätetäytön alueelle, olisi lupakäsittelyn 
yhteydessä tullut kiinnittää tarkempaa huomiota pohjan kantavuuteen ja 
edellyttää asian tarkempaa selvittämistä. Lisäksi kentän rakentamista 
koskevien lupamääräysten puutteellisuuden takia alueelle on mahdollisuus 
läjittää aineksia enemmän kuin kentän rakentamisen todellinen tarve 
edellyttäisi. Ilman olemassa olevaa tarvetta tapahtuvaa jätteen käyttöä 
rakentamisessa voidaan pitää jätteiden hyötykäytön sijaan jätteiden 
läjittämisenä, ja tämän takia lupapäätöksessä olisi tullut esittää tarkemmat 
määräykset kentän rakentamiselle.  

Luvassa on edellytetty, että toiminnasta muodostuvia vesiä tarkkaillaan 
Raijalan kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailusuunnitelman mukaisesti 
tai tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi esitettävän 
tarkkailusuunnitelman mukaisella tavalla. Päätöksestä ei kuitenkaan käy ilmi, 
miten kaatopaikan ja uuden toiminnan vesistövaikutukset voidaan erottaa 
toisistaan. Vesienjohtaminen ja -tarkkailu tulisi toteuttaa siten, että 
kaatopaikan ja jätteenkäsittelytoiminnan vaikutukset olisivat erotettavissa.  

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Päätöksessä on myönnetty lupa aloittaa muutettu toiminta muutoksenhausta 
huolimatta. Perusteluna on se, että toiminnassa ei katsota olevan sellaisia 
ympäristöriskitekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa ympäristössä voimakasta 
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pilaantumista esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Koska ennen varsinaisen 
toiminnan aloittamista alue on rakennettava, tarkoittaa tämä päätöksen mukaan 
vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan kunnostamista ja jätetäytön peittämistä. 
Toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ei kuitenkaan ole 
vaadittu vakuutta.  

Kyseessä olevalla ympäristölupapäätöksellä toiminnanharjoittajalle on 
myönnetty lupa sijoittaa suljetulle kaatopaikka-alueelle huomattava määrä 
betoni-, asfaltti- ja maa-ainesjätettä selvittämättä rakentamisen vaikutuksia 
kaatopaikan jätetäyttöön. Tällä voi olla vaikutuksia kaatopaikkarakenteisiin ja 
sitä myötä myös kaatopaikan ympäristövaikutuksiin. Lähtökohtaisesti 
kaatopaikalle, jonka sulkemisrakenteet on valmistuneet, ei tule enää läjittää 
uutta ainesta. 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisella vakuudella turvataan alueiden 
saattaminen ennalleen tilanteessa, jossa lupapäätös kumotaan tai 
lupamääräystä muutetaan. Ympäristönsuojelulain 199 § ei jätä 
lupaviranomaiselle harkintavaltaa sen suhteen, vaaditaanko vakuus vai ei. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta on lausunnossaan todennut, että lupa-
asian on käsitellyt Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, 
vaikka käsiteltävien materiaalien määrät ovat suuria, sillä bioterminaali- ja 
maa-ainespankkitoiminnassa alueella välivarastoitavien ja käsiteltävien 
ainesten ei ole pääsääntöisesti tulkittu olevan jätteitä. Bioterminaalissa 
säilytetään pyöreää suoraan metsästä tulevaa prosessoimatonta puuta ja maa-
ainespankkiin vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maamassoja. Jos asia 
tulkitaan toisin, lupaviranomainen on ainesmäärien perusteella Etelä-Suomen 
aluehallintoviranomainen. Ympäristölautakunnan tulkinnan johdosta myös 
esitetyt selvitykset ja vesientarkkailusuunnitelma on arvioitu riittäviksi. 
Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset ojavesistössä ovat 
todettavissa, sillä valumavesiä on seurattu jo pitkään sekä Huittisten 
kaupungin että ojan yläpuolella olevan turvetuotantoalueen toimesta.  

ELY-keskuksen valituksessa on todettu, että kaatopaikan 
sulkemissuunnitelman toteutumista ei ole valvottu. Lupaharkinta on suoritettu 
sen tiedon varassa, että kaatopaikalla ei ole kaikilta osin suunnitelman 
mukaisia rakennekerroksia, joten rakenteiden tuhoutumista tai vaikutuksia 
niiden toimintaan ei ole huomioitu. Lupaharkinnassa on päinvastoin ollut 
esillä se, että kunnostamaton kaatopaikka peitetään toiminnan alussa maa- ja 
kiviaineksilla, jolloin sen aiheuttamat ympäristöriskit kuten suotovesien 
vaikutukset vähenevät. Vanhan kaatopaikka-alueen saaminen hyödylliseen 
käyttöön on koettu positiivisena ja kyseinen toiminta on muutenkin tarpeen 
Huittisten kaupungissa, sillä se ohjaa haitattomia materiaaleja uudelleen 
käyttöön ja vähentää neitseellisen kiviaineksen tarvetta.  

Toiminnan aloittaminen on kyseisessä tapauksessa tarkoittanut sitä, että aluetta 
voisi rakentaa ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Kaatopaikan peittäminen on 
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koettu positiivisena asiana eikä ennallistamista näin ajatellen tarvitsisi luvan 
peruuttamisesta huolimatta tehdä. Varsinaista toimintaa ei ole mahdollista 
aloittaa ennen kuin kantava rakenne on valmiina. 

Huittisten kaupunginhallitus on vastineessaan yhtynyt Etelä-Satakunnan 
ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja vaatinut valituksen 
hylkäämistä. 

Metsä KTK Oy:n on katsottava vastineessa vaatineen valituksen hylkäämistä.  

Aluetta käytetään ensisijaisesti bioenergiaterminaalina ja toissijaisesti maa-
ainesten käsittelyyn. Yhtiö on hakenut mahdollisimman suuria vastaanotto- ja 
varastointimääriä, ettei toiminnassa tule ongelmia. Luvan mukaisia 
materiaalimääriä ja -lajeja voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa. Asfaltti- ja 
betonimurske voidaan tarvittaessa jättää kokonaan luvasta pois ja lupa niiden 
hyödyntämiseen voidaan hakea erikseen, mikäli tämä vaikuttaa luvan saantiin. 
Asfaltti- ja betonimursketta on tarkoitus käyttää ainoastaan pohjatöihin, eikä 
sitä välitetä eteenpäin tai myydä. Asfalttijätteen määrää ei ole arvioitu 
hakemuksessa, koska sen saatavuus on heikko. 

Kaikki alueelle toimitettu puu myydään eteenpäin. Ainoastaan varastoinnin 
aikana kasan pohjalla syntyvä hävikki, jonka määrä on 2–5 % varastoidusta 
puumäärästä, kompostoidaan. Merkittävä osa maa-aineksesta käytetään 
täyttöön ja alueen tasaamiseen. Maa-aineksen jatkojalostuksessa suurempi 
kiviaines murskataan ja käytetään yhtiön päätoiminnassa tarvittavien 
metsäautoteiden ja kääntöpaikkojen rakentamiseen. Yhtiö ostaa vuosittain 
tähän tarkoitukseen 50 000–100 000 euron arvosta neitseellistä kiviainesta. 
Hienojakoisempi maa-aines jatkojalostetaan maanparannusaineeksi ja mullaksi 
tai käytetään puhtaana täyttömaana. Maa-aineksia ei ole tarkoitus arkistoida 
alueella. 

Alueen käyttäminen puutavaran varastointiin ja käsittelyyn edellyttää 
tasaamista, sillä kaatopaikan sulkemisen yhteydessä toteutettu täyttö on 
epätasainen ja vajaa. Alueella on painaumia ja epätasaisuutta, mikä on 
syntynyt osittain puutteellisesta täytöstä ja jätteen asettumisesta. Kantavuus ja 
tasaisuus ratkaisevat täytön paksuuden eikä täyttöä tehdä tarvetta enempää. 

Raijalan kaatopaikka on suljettu puutteellisesti ja kaatopaikan päälle 
rakennetut pintarakenteet ovat osittain tekemättä. Raumantietä vasten oleva 
penkere on tehty tukevasti ja vahvalla kivitäytöllä. Alueella olevat 
seurantakaasuputket on tarkoitus suojata ja pitää käytettävissä täytöstä 
huolimatta. Täyttö olisi 80-prosenttisesti kaatopaikan pintarakenteiden tekoa. 
Laskeutusaltaat on tarkoitus rakentaa jätetäytön ulkopuolelle ja ne ovat 
kokoluokaltaan 50–100 m2. Alueen kantavuuden tutkiminen on käytännössä 
mahdotonta ilman, että alueelle tuodaan todellista kuormaa. Tutkimuksen 
tekeminen on turhaa, mikäli täyttöä ei ole alun perin tehty kunnolla. 

Asfalttijätettä ja betonimursketta on tarkoitus käyttää alueen tasaamiseen 
pintakerrokseen hakeaumoja varten, jotta hakkeen mukana kulkeutuva 
kiviaines saataisiin minimoitua. ELY-keskus on katsonut, että yhtiön 
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tarkoituksena ei olisi käsitellä maa-aineksia vaan toimia niiden läjittäjänä. 
Tällöin yhtiö olisi kuitenkin voinut hakea suoraan lupaa maa-aineksen 
läjittämiseen. 

Vesistöä on tarkkailtu vuosia ja tarkkailu jatkuu edelleen kaatopaikan osalta. 
Yhtiö osallistuu seurannan kustannuksiin ja merkittävät muutokset ovat 
havaittavissa nykyisestä seurannasta. 

Vuokrasopimus Huittisten kaupungin kanssa on voimassa 10 vuotta, joten 
toiminta on ollut tärkeää päästä aloittamaan heti. Toiminta on aloitettu ja 
alueelle on varastoitu energiapuuta ja tasattu alueen Raumantien puoleista 
aluetta noin 500 m2. Kentän rakentaminen on tällä hetkellä pysähtynyt, koska 
maa-ainesta ei ole ollut saatavilla kustannustehokkaasti. Yhtiö on asettanut 
Huittisten kaupungille 15 000 euron vakuuden toisella puolella Raumantietä 
olevaan terminaaliin liittyen. Vakuus on käytettävissä myös tähän lupaan.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus on vastaselityksessään Etelä-Satakunnan 
ympäristölautakunnan lausunnon ja Huittisten kaupunginhallituksen vastineen 
johdosta todennut, että maa-ainesten ja puujätteen laitosmainen ja 
ammattimainen käsittely on ympäristöluvanvaraista myös 
ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella. 

Vastaselityksen liitteenä toimitetussa ympäristöministeriön kaivettujen maa-
ainesten käsittelyä ja jäteluonnetta koskevassa 3.7.2015 päivätyssä muistiossa 
todetaan, että maa-ainesaseman toiminta on yleensä katsottava 
ympäristöluvanvaraiseksi ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin 
mukaiseksi jätteen ammattimaiseksi tai laitosmaiseksi käsittelyksi. 
Valituksenalaisen päätöksen mukaisessa toiminnassa on kyse maa-
ainesasemasta. 

Yhtiön vastineen mukaan alueen ensisijainen tarkoitus on toimia energiapuun 
terminaalina ja kaikki sinne toimitettu puu myydään eteenpäin. Mikäli kaikki 
bioterminaaliin vastaanotettava puuaines hyödynnetään varmuudella 
energiana, eivät ne ole jätelaissa tarkoitettua jätettä. Tämän tulisi käydä ilmi 
myös lupapäätöksen toimintaa koskevasta kuvauksesta. 

Lausuntojen mukaan lupaharkinta on suoritettu sen tiedon varassa, että 
kaatopaikalla ei ole kaikilta osin sulkemissuunnitelman mukaisia rakenteita, 
joten rakenteiden tuhoutumista tai vaikutuksia niiden toimintaan ei ole 
huomioitu. ELY-keskus katsoo, että kaatopaikan toteutuneet rakennekerrokset 
olisi lupakäsittelyn yhteydessä tullut selvittää, jotta luvan mukaisen toiminnan 
vaikutukset niihin olisi voitu arvioida. Lupaa ei voida myöntää puutteellisten 
tietojen perusteella. 

Lausunnoissa Raijalan kaatopaikkaan viitataan kunnostamattomana 
kaatopaikkana, joka peitetään lupapäätöksen mukaisen toiminnan avulla. 
Myös yhtiön vastineessa todetaan, että alueella tehtävä täyttö olisi  
80-prosenttisesti kaatopaikan pintarakenteiden tekoa. ELY-keskus totesi 
luvasta antamassaan valituksessa, ettei sillä ole tarkkaa tietoa suljetun Raijalan 
kaatopaikan toteutuneista rakennekerroksista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
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kaatopaikka olisi aikanaan suljettu ilman mitään toimenpiteitä ja vaatisi siksi 
nyt kunnostustoimenpiteitä. Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt 
10.11.2009 Raijalan kaatopaikalla tarkastuksen. Vastaselityksen liitteenä 
toimitetussa tarkastuksesta laaditussa muistiossa todetaan, että kaatopaikan 
jälkihoitotoimet oli tarkastuksen aikana saatu päätökseen lukuun ottamatta 
pintakerrokseen ajettuja kasalla olevia maa-aineskuormia. Tällöin oli sovittu, 
että kun kaatopaikalla olevat maa-aineskuormat on tasattu kaatopaikan 
pintaan, on kaatopaikan jälkihoitotoimet saatu valmiiksi. Muistiosta ei käy 
tarkemmin selville, miten kaatopaikan pintakerrokset on toteutettu, eikä ELY-
keskuksella ole tiedossa rakentamisen aikaisia dokumentteja tai muita 
asiakirjoja. Tiedossa kuitenkin on, että alueelle on asennettu 
kaatopaikkakaasun tarkkailuun tarkoitettuja havaintoputkia, joista on tehty 
kaasujen tarkkailua vuoteen 2016 asti. Tämän perusteella kaatopaikan 
jätetäytön päälle on toteutettu ainakin jonkinlainen kaasunkeräyskerros. 

Raijalan kaatopaikalla on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 18.12.1997 
myöntämä ympäristölupapäätös. Kaatopaikan sulkemissuunnitelma on 
hyväksytty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä 12.2.2003. 
Kaatopaikan viimeistelytöiden valmistumiselle on myönnetty lisäaikaa 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä 27.9.2004 vuoden 2007 
loppuun asti. Raijalan kaatopaikan lupapäätösten ja jälkitarkkailun 
valvontaviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Mikäli 
valituksenalaisessa päätöksessä olisi kyse kaatopaikan pintarakenteiden 
toteuttamisesta tai korjaamisesta, olisi niiden toteuttamiselle tullut hakea 
erikseen lupaa kaatopaikan lupaviranomaiselta toimivalta 
aluehallintovirastolta tai vähintäänkin hyväksyntä valvontaviranomaisena 
toimivalta ELY-keskukselta.  

Muilta osin ELY-keskus on viitannut valitukseensa.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan päätöksen 
8.12.2020 § 165 ja hylkää hakemuksen.  

Perustelut 

Merkitykselliset oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön 
pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko 
yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa 
luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai 
melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten 
kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön 
soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen 
käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 
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Ympäristönsuojelulain 7 §:n 2 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava jätelain (646/2011) 2 
luvussa säädettyjä yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita. 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;  
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta;  
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 
(direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa).  

Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava toimintaan, josta 
saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan 
luvanvaraisesta hankkeesta (1 kohta), jätevesien johtamiseen, josta saattaa 
aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitetun noron pilaantumista (2 kohta) ja toimintaan, josta saattaa 
ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n  
1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (3 kohta).  

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan luvanvaraista 
on muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain 
soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai 
laitosmaista. 

Ympäristönsuojelulain 32 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupaa ei tarvita 
liitteen 1 taulukossa 2 kohdassa 13 tarkoitettuun jätteen ammattimaiseen tai 
laitosmaiseen käsittelyyn silloin, kun kysymyksessä on haitattomaksi 
käsitellyn jätevesilietteen, sakokaivolietteen, umpisäiliölietteen tai 
kuivakäymäläjätteen taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyödyntäminen ja 
käyttö lannoitevalmistelain mukaisesti (2 kohta) tai maa- ja metsätaloudessa 
syntyvän ympäristölle ja terveydelle haitattomista luonnonaineksista 
koostuvan kasviperäisen jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa  
(3 kohta). 

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtion 
ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristölupahakemuksen, jos 
toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian 
ratkaiseminen valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten on perusteltua 
toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen.  
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Pykälän 4 momentin mukaan 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista valtion 
ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista toiminnoista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä 
noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun 
valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. Vaatimus 
vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai 
kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon 
lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon 
aloitusajankohdasta. 

Jätelain 3 §:n 2 momentin mukaan lain 11 lukua ja 118–121 §:ää ei sovelleta 
maa- ja metsätaloudessa syntyvään ympäristölle ja terveydelle haitattomista 
luonnonaineksista koostuvaan jätteeseen, joka käytetään maa- ja 
metsätaloudessa muutoin kuin energiantuotannossa eikä maa- ja 
metsätaloudessa syntyvään mainituista aineksista koostuvaan kasviperäiseen 
jätteeseen, joka käytetään energiantuotannossa. 
 
Jätelain 5 §:n 1 momentin mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, 
jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen 
poistamaan käytöstä.  
 
Hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa olleen jätelain 5 §:n 2 momentin 
mukaan aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa 
tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai 
esineen valmistaminen, ja: 1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus, 2) 
ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun 
sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti, 3) 
aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana sekä 4) aine tai esine 
täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja 
terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena 
arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Jätelain 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 
yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen 
käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja 
käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta 
aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien 
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melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai 
paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(ympäristönsuojeluasetus) 1 §:n 2 momentin 13 f kohdan mukaan lupa-asian 
käsittelee valtion lupaviranomainen, kun kyseessä on pilaantumattoman maa-
ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely 
kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on vähintään  
50 000 tonnia vuodessa.  

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin 12 b kohdan mukaan, ellei 
ympäristönsuojelulain 34 §:stä johdu muuta, kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätteiden ammattimaista tai 
laitosmaista käsittelyä koskevan lupa-asian, kun kyseessä on 
pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän 
jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä 
on alle 50 000 tonnia vuodessa. 
 
Jätedirektiivi  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 2008/98/EY (jäljempänä jätedirektiivi) on pantu täytäntöön 
jätelailla.  
 
Jätedirektiivin 2 artiklan kohdan 1 alakohdan c mukaan jätedirektiiviä ei 
sovelleta maa-ainekseen ja muuhun luonnosta peräisin olevaan ainekseen, joka 
ei ole pilaantunut ja joka on kaivettu pois rakennustoimien aikana, kun on 
varmaa, että aines käytetään kaivupaikalla sellaisenaan rakennustarkoituksiin. 

Jätedirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan jätteellä tarkoitetaan mitä tahansa 
ainetta tai esinettä, jonka haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on 
velvollinen poistamaan käytöstä. 
 
Jätelakia ja ympäristönsuojelulakia koskevia esitöitä  
 
Hallituksen esityksessä eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 199/2010 vp) jätelain soveltamisalan rajoituksia koskevan 3 §:n 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälään ei sisällytettäisi kaikkia 
jätedirektiivin 2 artiklassa säädettyjä poikkeuksia soveltamisalasta. Direktiivin 
2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa soveltamisalasta rajataan maa-aines ja muu 
luonnosta peräisin oleva aines, joka ei ole pilaantunut ja joka on kaivettu pois 
rakennustoimien aikana, kun on varmaa, että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakentamistarkoituksiin. Säännöksessä tarkoitettu aines, joka 
käytetään varmasti ja jokseenkin välittömästi sellaisenaan taikka seulomalla tai 
muulla vastaavalla tavalla esikäsiteltynä rakentamistarkoituksiin kaivupaikalla 
tai muualla, täyttää harvoin jätteen yleiset tunnusmerkit eikä poikkeuksen 
sisällyttäminen jätelain soveltamisalaan ole siten tarpeellista. 
 
Jätelain 5 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen (HE 199/2010 vp) 
mukaan jätteen yleinen määritelmä säilyisi nykyisen lain määritelmän 
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mukaisena. Määritelmä olisi myös yhdenmukainen jätedirektiivin vastaavan 
määritelmän kanssa. 

Ympäristönsuojelulain 32 §:n esitöissä (HE 214/2013) on todettu, että pykälä 
vastaa suurimmaksi osaksi aiemman ympäristönsuojelulain (86/2000)  
30 a §:ää. Pykälää koskevien jätelain esitöiden (HE 199/2010) mukaan maa- ja 
kiviainesten ottamisessa taikka rakennus- tai maarakentamistoiminnassa 
syntyvän pilaantumattoman maa- ja kiviainesjätteen hyödyntäminen tai 
käsittely ottamis- tai rakennuspaikalla taikka muulla rakentamispaikalla, jossa 
jäte hyödynnetään tai käsitellään jätelain vastaavat vaatimukset täyttävän 
hyväksytyn suunnitelman tai luvan mukaisesti, ei ole luvanvaraista, sillä 
säännöksessä tarkoitettu, varmasti ja suunnitelmallisesti ilman edeltäviä 
muuntamistoimia ottamispaikalla hyödynnettävä pilaantumaton maa-aines tai 
muu luonnon aines ei oikeuskäytännön mukaan ole jätettä. Kyseisessä 
säännöksessä tarkoitetut maa-ainekset eivät useimmiten ole jätteitä myöskään 
silloin, kun ne hyödynnetään muualla kuin ottamispaikalla.  

Jätelakia koskevia tulkintaohjeita  

Puutavaran jäteluonnetta on käsitelty ympäristöministeriön jätelain eräiden 
säännösten tulkintalinjauksia koskevassa muistiossa (19.12.2014), jonka 
mukaan maa- ja metsätaloudessa syntyvä ympäristölle ja terveydelle haitaton 
puu ja muu kasviperäinen materiaali, esimerkiksi kannot, hakkuutähteet, risut, 
kuoret ja hake, luokitellaan pääsääntöisesti jätteeksi, jonka hyödyntäminen 
energiantuotannossa ei jätelain 3 §:n 2 momentin perusteella edellytä jätelain 
mukaisia hyväksymis- ja muita hallinnollisia menettelyjä eikä 
ympäristönsuojelulain 32 §:n perusteella ympäristölupaa. Kannot ja 
hakkuutähteet, jotka varmuudella hyödynnetään energiana, eivät kuitenkaan 
ole jätelaissa tarkoitettua jätettä. Jätteen hyödyntämisenä pidetään myös sen 
varastointia hyödyntämistä varten. Varastoinnin osalta on todettu, että 
ympäristölupaa ei edellytetä, jos varastointi kestää vain lyhyen aikaa, mikä 
pääsääntöisesti tarkoittaa alle vuotta. Joissakin tapauksissa voi olla erityisiä 
perusteita pitää lyhyenä varastointiaikana myös jonkin verran yli vuoden 
kestävää varastointiaikaa. Esimerkkinä tällaisesta perusteesta on mainittu 
kantojen kuivattaminen energiantuotannossa hyödyntämistä varten.   

Ympäristöministeriön kaivettujen maa-ainesten jäteluonnetta ja käsittelyä 
koskevan muistion (3.7.2015) mukaan maa-ainespankki, jossa vastaanotetaan, 
välivarastoidaan ja lajitellaan maa-aineksia sekä mahdollisesti esikäsitellään 
niitä mekaanisesti ennen hyödyntämistä, on yleensä katsottava 
ammattimaiseksi tai laitosmaiseksi jätteen käsittelyksi. 

Asiassa esitetty selvitys 

Bioenergiaterminaali ja maa-ainespankki sijoittuvat hakemuksen mukaan 
Huittisten kaupungin omistaman kiinteistön (102-424-1-90) määräalalle noin 
seitsemän kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta. Alueen ympäristössä 
on talousmetsää ja vähäpuustoista suota. Toiminta ei ole pohjavesialueella 
eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse Natura 2000 -verkostoon kuuluvia 
tai muita luonnonsuojelualueita. 
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Toiminta-alueen vieressä on yhtiön toinen bioterminaali ja puujätteen 
haketusalue sekä toisen toimijan jätteensiirtoasema. Lisäksi Raumantien 
toisella puolella sijaitsee kallionottoalue. Lähin asuinrakennus sijaitsee 
Raumantien toisella puolella noin puolen kilometrin etäisyydellä toiminta-
alueesta.  

Toimintakiinteistö ei sijaitse asemakaava- tai yleiskaava-alueella. Alue 
sijoittuu voimassa olevan Satakunnan maakuntakaavan ohjeellisen 
tielinjauksen ja merkittävän kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun 
kehittämisen kohdevyöhykkeen (mv-2) läheisyyteen. Valituksenalaisen 
päätöksen mukaan kaavamääräykset eivät rajoita toimintaa.  

Lupamääräyksen 1 mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa vastaan vuosittain 
400 000 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia, kuten kiviä, soraa, hiekkaa ja 
multaa, ja 10 000 tonnia puutuhkaa, joka hakemuksen mukaan käytetään 
myyntiin menevien maa-ainesten sekoittamiseen ja jalostamiseen. 
Hakemuksen mukaan maa-ainespankki ottaa vastaan pilaantumattomia maa-
aineksia ja maa-ainekset jalostetaan seulomalla, kompostoimalla ja 
sekoittamalla aineksia keskenään sekä puutuhkaan ja toimitetaan sitten 
hyödynnettäväksi. Hakemuksen mukaan maa-ainesten vastaanotto olisi 
tarkoitus järjestää kuluttajille ja pientuojille ympärivuorokautiseksi omalle 
aidatulle alueelle. Suurtuojille voidaan järjestää väliaikainen 
ympärivuorokautinen kulkumahdollisuus alueelle. Maa-aineksia varastoitaisiin 
alueella kerrallaan enintään 200 000 tonnia. Yhtiön vastineen mukaan maa-
aineksia käytetään sen toiminnassa tarvittavien metsäautoteiden ja 
kääntöpaikkojen rakentamiseen sekä maanparannusaineena, multana ja 
täyttömaana. Lisäksi maa-aineksia on tarkoitus myydä niiden jalostamisen 
jälkeen. 

Lupamääräyksen 1 mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa vuodessa vastaan  
300 000 tonnia käsittelemätöntä puutavaraa. Hakemuksen mukaan määrä 
koostuu 200 000 tonnista välivarastoitavaa puuta ja 100 000 tonnista muuta 
puuainesta, kuten kantoja, haketta ja risuja, joka käsiteltäisiin alueella 
hakettamalla tai murskaamalla. Puuaineksia on sallittua varastoida alueella 
kerrallaan enintään 40 000 tonnia. Yhtiön vastineen mukaan kaikki alueelle 
toimitettu puu myydään eteenpäin. Varastoinnin aikana syntyvä hävikki (noin 
2–5 % vastaanotetusta määrästä) kompostoidaan. 

Toiminta-alue on Raijalan vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan alueella. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastaselityksen liitteenä toimitetun 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 26.11.2009 päivätyn tarkastusta ja 
neuvottelua koskevan muistion mukaan Raijalan kaatopaikka on suljettu 
vuoden 2001 lopussa, minkä jälkeen kaatopaikalla on tehty jälkihoito- ja 
kunnostustoimia. Muistion mukaan Lounais-Suomen ympäristökeskus on 
10.11.2009 tekemällään tarkastuksella todennut, että kaatopaikan 
jälkihoitotoimet on saatu päätökseen lukuun ottamatta pintakerrokseen ajettuja 
muutamia kasalla olevia maa-aineskuormia. Kaatopaikan jälkihoitotoimet ovat 
valmiit, kun kaatopaikalla vielä olevat maa-aineskuormat tasataan kaatopaikan 
pintaan tarkastuksen jälkeisessä neuvottelussa sovitusti. Aluetta ei tämän 
jälkeen enää käytetä ylijäämämaiden vastaanottokohteena, ja siellä voidaan 
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vastaanottaa ainoastaan vähäisessä määrin kaatopaikan pintarakenteen, kuten 
painumien, korjaamiseen soveltuvia maamassoja. 

Hakemuksen mukaan Raijalan vanhan kaatopaikkatäytön epätasaisen alueen 
rakentaminen terminaalikäyttöön sopivaksi edellyttää täyttöä noin  
0,5–2 metrin paksuudelta siten, että täyttömateriaalin määrä ensimmäisen 
kolmen vuoden aikana olisi noin 3 000 m3. Laitosalueen perustamisessa ja 
täytössä on lupamääräyksen 7 mukaan sallittua hyödyntää vastaanotettavien 
puhtaiden maa-ainesten lisäksi puhtaita maanrakennukseen kelpaavia jätteitä 
kuten betoni- ja tiilijätettä sekä asfalttijätettä. 

Toiminnassa käytettävistä koneista ja laitteista aiheutuu melua ja tärinää sekä 
pöly- ja pakokaasupäästöjä. Toiminnassa ei synny jätevesiä. Alueen 
valumavedet ohjataan putkituksin tai avo-ojien kautta neljään 
laskeutusaltaaseen, joista vesi kulkeutuu alueen länsireunalla olevaan ojaan ja 
sieltä edelleen Kokemäenjokeen. Laskeutusaltaiden mitoituksesta ja 
tyhjentämisestä on määrätty lupamääräyksellä 9. Hakemuksen mukaan 
vaikutuksia vesistöihin ja niiden käyttöön seurataan kahdesti vuodessa ja 
pohjavesivaikutuksia kerran vuodessa Raijalan vanhan kaatopaikan vuonna 
2018 päivitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

Oikeudellinen arviointi 

Asiassa on ELY-keskuksen valituksen johdosta ratkaistava, onko 
ympäristölautakunnan päätös kumottava lainvastaisena. Asian ratkaisemiseksi 
hallinto-oikeudessa on selvitettävä, onko lupahakemuksen käsitteleminen 
kuulunut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vai valtion 
ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan. Asiassa on lisäksi ratkaistava, onko 
lupapäätös perustunut riittäviin selvityksiin ja täyttääkö päätöksen mukainen 
toiminta sijaintipaikka ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen 
ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimukset. 

Maa-ainespankin toiminta sekä maa-ainesten ja tuhkan käsittely 

Asiassa on valituksen johdosta ensin ratkaistavana kysymys, onko 
lupahakemuksessa tarkoitettua maa-ainesta pidettävä jätteenä. 

Rakennuspaikalta poistettavat maa-ainekset ovat ylijäämäluonteisia ja 
rakentamista haittaavia, minkä johdosta niitä voidaan pitää jätteen yleisen 
määritelmän mukaisesti jätteenä. Tapauskohtaisesti maa-aines voidaan 
kuitenkin arvioida sen irrottamispaikalla muuksi kuin jätteeksi. Hakemuksen 
perusteella yhtiön tarkoituksena on vastaanottaa maa-aineksia 
yksityishenkilöiltä ja ammattimaisilta toimijoilta. Nyt puheena olevassa 
asiassa ei ole esitetty yksityiskohtaista selvitystä maa-ainesten alkuperästä, 
käsittelystä, laadusta tai laadun varmistuksesta vaan lupa koskee useilta 
ennalta määräämättömiltä rakennus- ja maanrakennuspaikoilta poistettavia 
maa-aineksia. Lupaa ei tässä tapauksessa myöskään ole hakenut taho, jonka 
työmailta aineksia poistetaan. Edellä mainittujen seikkojen voidaan katsoa 
osoittavan, että hankkeen pääasiallinen tavoite on ollut löytää työmailta 
poistettaville aineksille jatkokäsittely- tai sijoittamispaikka, eikä niiden 
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jatkokäytölle rakennus- tai maanrakennuspaikoilla ole osoitettu olevan 
tarvetta.  
 
Hakemuksen mukainen maa-ainesten käyttö ei ole suunnitelmallista ja 
välitöntä, eikä hakija ole vedonnut siihen, että hakemuksen mukaisiin maa-
aineksiin olisi sovellettava jätelain 5 §:n 2 momentin mukaista sivutuotteen 
määritelmää. Kun lisäksi otetaan huomioon, että yhtiö ei ole esittänyt tarkkaa 
selvitystä siitä, miten vastaanotettavat maa-ainekset hyödynnetään, että 
lupamääräyksellä 1 on sallittu maa-ainesten varastointi kolmen vuoden ajan, ja 
että maa-aineksia käsitellään puutuhkaan sekoittamalla ja kompostoimalla, 
hallinto-oikeus katsoo, että luvan mukaisessa toiminnassa vastaanotettava ja 
varastoitava maa-aines on jätettä. 

Seuraavaksi on ratkaistava, onko toiminta ammattimaista tai laitosmaista 
jätteenkäsittelyä. 

Hallinto-oikeus katsoo, että kun otetaan huomioon lupahakemuksen mukainen 
suuri maa-aineksen määrä, luvan voimassaolo toistaiseksi, toiminnan 
tapahtuminen tarkoitukseen nimenomaisesti varatulla terminaalialueella ja, 
että siihen käytetään laitteita, muun muassa siirrettäviä murskaus- ja 
haketuslaitteita sekä maansiirtokalustoa sekä se, että toimintaa harjoitetaan 
ympäri vuoden ja paikalla on henkilökuntaa, toimintaa on pidettävä jätteen 
laitosmaisena käsittelynä. Edelleen, kun otetaan huomioon se, että hakijayhtiö 
harjoittaa maa-aineksen jatkuvaa vastaanottamista, käsittelyä ja myyntiä 
maanparannusaineena, kyse on myös jätteen ammattimaisesta käsittelystä. 
Näin ollen hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisessa toiminnassa on 
kyse ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdassa 13 f tarkoitetusta 
ammattimaisesta ja laitosmaisesta jätteen käsittelystä. 

Valituksenalaisen päätöksen tehneen viranomaisen toimivalta 

Lupapäätöksellä vastaanotettavaksi, välivarastoitavaksi ja käsiteltäväksi 
sallitun pilaantumattoman maa-ainesjätteen vuosittainen määrä 400 000 tonnia 
ylittää selvästi ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 13 f kohdassa 
asetetun 50 000 tonnin vuosirajan, jolloin lupa-asia kuuluu 
aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalla 
ei siten ympäristönsuojelulain 34 §:n 1 ja 4 momentin ja 
ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 13 f kohdan perusteella ole 
ollut toimivaltaa päätöksen tekemiseen. 

Bioenergiaterminaalin toiminta ja puutavaran käsittely 

Vaikka lupapäätöksen mukaan ainakin osa puutavarasta hyödynnetään 
energiantuotannossa, vastaanotettavan pyöreän puun hyödyntämistapa on 
jäänyt epäselväksi. Yhtiö ei ole esittänyt tarkkaa selvitystä myöskään 
vastaanotettavan puutavaran varastointiajoista. Hallinto-oikeus katsoo, että 
lupaharkinnan perusteeksi esitetty selvitys on ollut siten puutteellista, ettei 
vastaanotettavan ja varastoitavan puuaineksen jäteluonteeseen, eikä näin ollen 
myöskään lupaviranomaisen toimivaltaan, voida ottaa kantaa. Toiminnan 
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ympäristölupa-asia kuuluu kuitenkin aluehallintoviraston ratkaistavaksi jo 
hakemuksen mukaisen maa-ainespankkitoiminnan johdosta. 

Maa-ainesten hyödyntäminen suljetun kaatopaikan rakenteissa 

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että toiminta-alueen täyttö olisi tarpeen 
Raijalan vanhan kaatopaikan rakenteiden ja jätetäytön kantavuuden 
turvaamiseksi. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty terminaalialueen ja 
laskeutusaltaiden rakentamista koskevia tarkempia suunnitelmia, tai selvitystä 
rakentamisen vaikutuksesta kaatopaikan rakenteisiin ja ympäristövaikutuksiin, 
eikä lupamääräyksillä ole edellytetty tällaisten suunnitelmien tai 
vaikutusarviointien toimittamista viranomaiselle. Yhtiön antaman vastineen 
perusteella alueen kantavuutta ei ole tutkittu. Myöskään kaatopaikan 
sulkemistoimenpiteiden riittävyydestä ei ole esitetty selvitystä.  

Hallinto-oikeus katsoo, että terminaalialueen rakentaminen ja siihen liittyvien 
laskeutusaltaiden kaivaminen kaatopaikka-alueelle ilman tarkempia 
kaatopaikan rakenteita sekä jätetäytön ja rinteiden kantavuutta koskevia 
tutkimuksia ja suunnitelmia voi vaarantaa kaatopaikan pintarakenteiden 
toimivuuden ja aiheuttaa riskin ympäristölle. Hakemuksen mukaisen 
toiminnan sijoittaminen Raijalan suljetun kaatopaikan alueelle edellyttäisi 
siten, että lupaharkinnan perusteeksi toimitetaan perusteelliset selvitykset 
muun muassa kaatopaikan pintarakenteista, jätetäytön hajoamistilasta, 
kaasunmuodostuksesta, painumista ja siitä, onko painavien maamassojen ja 
koneiden sijoittaminen toiminta-alueelle rakennusteknisesti mahdollista. 
Lisäksi asiassa on huomioitava mahdollinen kaatopaikan sulkemista koskevan 
ympäristöluvan muuttamistarve ja viranomaisten toimivalta tältä osin.  

Johtopäätökset 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan päätös on edellä toimivallan osalta 
esitetyn perusteella kumottava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valituksen 
johdosta. 
 
Toiminnanharjoittaja on vastineessaan esittänyt, että luvan mukaisia 
materiaalimääriä ja -lajeja voidaan tarvittaessa muuttaa. Hallinto-oikeus toteaa, 
että ympäristölupa-asia saatetaan vireille ympäristölupahakemuksella ja 
ratkaisevaa lupaviranomaisen toimivallan osalta ovat hakemuksessa esitetyt 
tiedot. Kun otetaan huomioon, että lupaharkinnan perusteeksi ei ole toimitettu 
riittävää selvitystä toiminnasta ja Raijalan vanhan kaatopaikka-alueen 
soveltuvuudesta hakemuksen mukaiseen toimintaan, asiaa ei ole syytä siirtää 
aluehallintoviraston käsiteltäväksi vaan hakemus on hylättävä. Yhtiö voi niin 
halutessaan panna muutetun tai kokonaan uuden lupahakemuksen vireille 
toimivaltaisessa viranomaisessa. 

 
Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan 
aloittamisoikeuden myöntäminen edellyttää hyväksyttävän vakuuden 
asettamista siltä varalta, että lupapäätös kumotaan tai sitä muutetaan. Etelä-
Satakunnan ympäristölautakunnan päätös on siten ollut lainvastainen myös 
sillä perusteella, ettei päätöksellä ole määrätty ympäristönsuojelulain 199 §:n  
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1 momentissa tarkoitettua vakuutta asetettavaksi. Valituksenalaisen päätöksen 
tultua tällä päätöksellä kumotuksi, kumoutuu myös toiminnalle myönnetty 
oikeus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Asian näin päättyessä lausuminen muista ELY-keskuksen esittämistä 
valitusperusteluista raukeaa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus  

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Huittisten kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta 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-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 28.1.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Tanja Fagerhed sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Anne Saari.  

 
Esittelijä   käräjänotaari Noora Britschgi 
 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös maksutta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
  Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Jäljennös maksutta Metsä KTK Oy 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

Huittisten kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Huittisten kaupunginhallitus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 
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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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


