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Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i 

den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 7.2.2022. 

 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


  1 (43) 

Osoite Puhelin Telekopio Sähköposti 

Korsholmanpuistikko 43   02956 42611 02956 42760 vaasa.hao@oikeus.fi 

PL 204 

65101 VAASA 

 

Vaasan hallinto-oikeus 
 

 

Päätös  

 Antopäivä Päätösnumero 

 31.12.2021 21/0158/3 

   

  Diaarinumerot 

  00961/20/5107 

00984/20/5107  

 

 

 

 

 

 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa 

 

Muutoksenhakijat 1) Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ja  

   Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry 

 

 2) Ruskon Omakotiyhdistys ry 

 

Luvan hakija Keräyslava Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8.7.2020 nro 273/2020 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Keräyslava Oy:lle ympäristöluvan hake-

muksen mukaiselle jätteenkäsittelytoiminnalle ja siihen liittyville oheistoimin-

noille Ruskon kunnassa kiinteistöllä 704-408-4-15 päätöksen liitteen 2 asema-

piirroksen mukaisella kolmen hehtaarin alalla.  

 

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla lupamääräysten mu-

kaisesti täydennettynä ja muutettuna.  

 

Päätökseen sisältyvät lupamääräykset 1–30 kuuluvat seuraavasti:  

 

Toiminta 

 

1. Laitoksella saa ottaa vastaan, lajitella, siirtokuormata ja varastoida jätteitä 

seuraavan taulukon mukaisesti: Taulukossa on esitetty myös suurimmat sallitut 

käsittelymäärät (t/a) ja varastointimäärät (tonnia).  
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Laitoksella vastaanotettavat ja käsiteltävät sekä varastoitavat jätteet 

Vastaanotettavat jätteet Tunnusnumero t/a Varasto 

enintään t 

Teollisuus-, maatalous- ja  

yhdyskuntaromu 

02 01 10, 02 01 99 

20 01 40 

60 000 8 000 

Rakennus- ja purkutoimin-

nassa syntyvä romu 

17 04 05  

17 04 07 

5 000 2 000 

Kaapelit 17 04 11 590 200 

Romuajoneuvot 16 01 06  

16 01 17–16 01 20  

16 08 01 

1 450 200 

Sähkö- ja elektroniikka-

romu 

16 02 14, 16 02 16  

16 02 98 

600 200 

Muuntajat 16 02 14 200 20 

Rakennusjäte 17 01 01–17 01 03  

17 02 01–17 02 03  

17 08 02, 17 09 04 

1 400 300 

Puujäte, risut ja kannot 15 01 03, 20 01 38  

20 02 01 

600 300 

Autonrenkaat 16 01 03 400 200 

Välivarastoitavat jätteet Tunnusnumero t/a Varasto 

enintään t 

Rauta- ja terästeollisuu-

dessa syntyvät kuonat 

10 02 01, 10 02 02  

10 09 03 

1 500 300 

Metallien viilaus- ja  

sorvausjätteet 

12 01 01  

12 01 03 

1 000 400 

Akut ja paristot 16 06 04, 16 06 05 100 20 

Liuottimet, maalit ja liimat 08 01 12, 08 01 14  

08 01 16, 08 01 18  

08 01 20, 08 01 99  

08 04 10, 08 04 12  

08 04 14, 08 04 16  

08 04 99 

10 5 

Vastaanotettavat vaaralli-

set jätteet 

Tunnusnumero t/a Varasto 

enintään t 

Kaapelit 17 04 10* 5 5 

Romuajoneuvot 16 01 04* 40 10 

Öljyiset muuntajat 16 07 08* 100 10 

Kyllästetyt sähkötolpat 17 02 04* 200 20 

Vaarallisten aineiden pien-

erät 

20 01 13*–20 01 15*  

20 01 17*, 20 01 21*  

20 01 27*, 20 01 29* 

5 5 

Akut ja paristot 16 06 01*–16 06 03* 1 400 100 

 

Mikäli jätteen lajittelu- ja käsittelypaikalle tuodaan jätettä, jota ei ole ympäris-

töluvassa hyväksytty vastaanotettavaksi, on jäte viipymättä toimitettava laitok-

seen tai paikkaan, jolla on ympäristöluvan perusteella oikeus vastaanottaa ky-

seistä jätettä, tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. Jätteistä, joita ei ole 

otettu vastaan, on raportoitava viranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä.  

 

2. Jätteiden käsittelytoimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin kello  

8–22. Jätteitä saa ottaa vastaan kello 8–16. Jätteiden vastaanotto-, lastaus- ja 
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käsittelytoiminnat ovat kiellettyjä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä. Asia-

ton pääsy ja jätteen luvaton tuonti alueelle on estettävä aidalla ja lukittavalla 

portilla. Aita on pidettävä kunnossa ja alueen portit on pidettävä lukittuina 

muina kuin toiminnan aukioloaikoina.  

 

Jätteen lajittelu- ja käsittelypaikalla on sen aukioloaikana oltava valvoja, joka 

tarkastaa jätekuorman ja sitä koskevat asiakirjat. Kaikki jätteen lajittelu- ja kä-

sittelypaikalle tuotavat jätteet on punnittava.  

 

3. Toiminnanharjoittajan on nimettävä jätteen lajittelu- ja käsittelypaikan toi-

minnan käytöstä ja niihin liittyvistä tarkkailuista vastuussa oleva hoitaja. Vas-

taavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Ruskon kunnan ympäristösuojelu-

viranomaiselle ja Turun lentoaseman lennonjohtoon. Yhteystietojen ajantasai-

suudesta on huolehdittava. 

 

Ajoneuvojen purkaminen 

 

4. Romuautojen käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava romuajoneu-

voista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettua 

valtioneuvoston asetusta (123/2015).  

 

Romuajoneuvoille on suoritettava vastaanottotarkastus heti niiden tultua lai-

tokselle mahdollisten nestevuotojen toteamiseksi. Vuotavat ajoneuvot on käsi-

teltävä välittömästi. Kaikkien ajoneuvojen käsittely on tehtävä sisätiloissa.  

 

Käsittelyssä tulee ottaa talteen ajoneuvojen ilmastointijärjestelmän sisältämät 

kylmäaineet, öljyt, polttoaineet ja muut nesteet sekä muut vaaralliset jätteet 

suoraan omiin keräysastioihin ja -säiliöihin. Kylmäainejätteiden (CFC, HCFC, 

HFC ja HC) talteenottoa varten tulee olla asianmukaiset työvälineet.  

 

5. Mikäli POP-yhdisteitä sisältäviä osia irrotetaan ja erotellaan käsittelypai-

kassa käsin purkamalla, tulee tällaisten osien käsittelyn tapahtua pysyvistä or-

gaanisista yhdisteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

((EU) 2019/1021) edellyttämällä tavalla. Osat on säilytettävä omissa säilytys-

astioissaan erillään muista jätteistä, kuivassa sateelta suojatussa tilassa, esimer-

kiksi erillisessä kontissa. Muoviosat voidaan erotella autojen purkamisen yh-

teydessä, mikäli toiminnanharjoittajalla on esimerkiksi kannettava XRF-analy-

saattori yksittäisen osan bromipitoisuuden mittaamista varten.  

 

Jos muovien bromipitoisuutta ei selvitetä irrotuksen yhteydessä esimerkiksi 

XRF-analysaattorilla, saa kierrätystä varten eroteltavat muovit toimittaa edel-

leen vain sellaiselle vastaanottajalle, joka erottelee bromattuja palonsuoja-ai-

neita sisältävä muovit erilleen kierrätykseen menevistä muoveista.  

 

Bromattuja palonsuoja-aineita sisältävät muovi- ja tekstiiliosat on toimitettava 

käsiteltäväksi POP-jätteenä poltettavaksi sellaisessa jätteenpolttolaitoksessa, 

jolla on lupa ottaa tällaista jätettä vastaan. POP-yhdisteitä sisältävien muovi- ja 

tekstiilijätteiden kierrätys on kielletty.  

 

Tuottajavastuun alaiset jätteet  

 

6. Tuottajavastuun alaisten sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastoinnissa ja 
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käsittelyssä on noudatettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun val-

tioneuvoston asetuksen (519/2014) 7 §:ää.  

 

7. Otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen liitteen I mukaisia aineita sisältäviä 

laitteita tai järjestelmiä käytöstä poistavalla tai talteenottoa suorittavalla henki-

löllä tai toiminnanharjoittajalla on oltava aineiden päästöjen ehkäisemiseksi 

edellytetty riittävä pätevyys. Pätevyyden todentamista ja siitä todistuksen saa-

mista varten on tehtävä ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Toimin-

nanharjoittajan tulee esittää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskukselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 159 §:n mukaisesti todistus 

henkilöiden pätevyydestä ennen edellä mainittujen toimintojen aloittamista.  

 

8. Tuottajavastuun alaiset jätteet (sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut, paristot, 

romuautot, renkaat) on vastaanotettava ja välivarastoitava erillään muista jät-

teistä omiin astioihinsa.  

 

Tuottajavastuun alaiset jätteet on toimitettava vähintään kaksi kertaa vuodessa 

hyödynnettäväksi ympäristöluvan saaneeseen paikkaan.  

 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanotto on tehtävä yhteistoi-

minnassa tuottajan kanssa. Luvan saajan on tehtävä kyseisen tuottajan tai tuot-

tajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviää yh-

teistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös 

selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee. Asia-

kirjat on pyydettäessä esitettävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskukselle.  

 

Päästöt pintavesiin ja viemäriin  

 

9. Toimisto- ja sosiaalitiloissa muodostuvat sosiaalijätevedet on johdettava ve-

sihuoltolaitoksen viemäriin.  

 

Jätteiden varastointi- ja käsittelyalueiden sekä polttoaineen jakelualueen hule-

vedet on kerättävä ja johdettava hallitusti hakemuksen mukaiseen laskeutusal-

taaseen, josta vedet on johdettava sulkuventtiilillä varustetun öljynerotuskai-

von kautta avo-ojaan tai hulevesiviemäriin. Hulevedestä on oltava mahdollista 

ottaa näytteitä öljynerotuskaivon jälkeen. Sulkuventtiilin on oltava suljetta-

vissa kaikissa olosuhteissa. Öljynerottimen on oltava standardin  

SFS-EN-858-1 I -luokan mukainen. Öljynerotin on varustettava hälyttävällä 

öljynilmaisimella, jonka toimivuus on testattava vähintään kaksi kertaa vuo-

dessa.  

 

Kattovedet ja muut laadultaan niihin rinnastuvat puhtaat hulevedet saa johtaa 

hakemuksessa kuvatulla tavalla avo-ojaan tai hulevesiviemäriin.  

 

Avo-ojaan purettavasta vedestä ei saa aiheutua purkualueen liettymistä, vetty-

mistä tai muuta haittaa, eikä alueen avo-ojien pintaveden kiintoaineskuormi-

tuksen tai muun kuormituksen haitallista lisääntymistä.  

 

Laskeutusallas on tarvittaessa tyhjennettävä lietteestä ja/tai vedestä. Lintujen 

pois pitämiseksi alueelta allas on tarvittaessa varustettava verkolla tai katteella. 

Lintujen häätämiseksi alueelta voidaan käyttää myös muita vähintään yhtä te-

hokkaita toimia. 
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Päästöt ilmaan  

 

10. Jätteen lajittelu-, käsittely-, varastointi- ja liikennealueet on pidettävä puh-

taina ja tarvittaessa pestävä tai pölyäminen on estettävä muulla asianmukai-

sella menetelmällä. Roskaantuneet alueet on siivottava viivytyksettä.  

 

Murskaus ja haketus  

 

11. Murskausta ja haketusta saa tehdä vain tyynellä säällä eikä toiminnasta saa 

aiheutua pölyhaittaa. Pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla tai 

muulla tehokkaalla tavalla. Toiminta on sijoitettava mahdollisimman kauas 

asutuksesta ja lentokentän kiitotiestä. Toiminta on keskeytettävä, mikäli toi-

minnasta aiheutuu pöly-, savu- tai irtoainespäästöjä torjuntatoimenpiteistä huo-

limatta.  

 

Käsittely- ja varastoalueiden rakenteet  

 

12. Liikennöinti-, käsittely- ja varastointialueet on päällystettävä kokonaisuu-

dessaan tiiviillä asfaltilla, jonka tyhjätila on 3 %.  

 

Ympäristölle vaarallisia nesteitä, öljyjä tai kylmäaineita sisältävät SER-jätteet 

on varastoitava vähintään katoksellisessa tilassa.  

 

Rakennus- ja purkujäte tulee käsitellä hallissa, joka estää materiaalin käsitte-

lystä syntyvän pölyn leviämisen ympäristöön.  

 

Käsittelyhallin kaikki lattiapinnat on pinnoitettava nestetiiviiksi esimerkiksi 

asfaltilla, jonka tyhjätila on <3 % ja allastettava siten, että mahdolliset neste-

vuodot saadaan kerättyä hallitusti talteen. Käsittelyhallin allastuksista tai kai-

voista ei saa olla yhteyttä viemäri- tai hulevesiverkostoon.  

 

Yksityiskohtainen suunnitelma käsittelyhallin lattiapinnan ja allastusten raken-

teista tulee esittää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

selle viimeistään kuukautta ennen niiden rakentamista. Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tarkastaa käsit-

tely- ja varastoalueiden rakenteet ennen niiden käyttöönottoa.  

 

Varastointi  

 

13. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralli-

set ja muut jätteet on säilytettävä kullekin jätetyypille tarkoitetussa asianmu-

kaisessa astiassa, säiliössä tai pakkauksessa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on 

varastoitava varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai 

reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisessa vuototapauk-

sissa ne saadaan kerättyä talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään 

samansuuruinen kuin suoja-altaan suurimman säiliön tilavuus. 

 

Akut voidaan varastoida pinnoitetulla alueella tiiviissä akkulaatikoissa, joissa 

on kannet. Kannettomat akkulaatikot on sijoitettava katoksen alle pinnoitetulle 

alueelle, josta valumat ovat kerättävissä talteen.  
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Öljyä tai muita nesteitä sisältävät tai valuvat jätteet, mukaan lukien romuautot, 

on vastaanotettava ja varastoitava tiiviillä alustalla, josta nesteet ovat kerättä-

vissä hallitusti talteen eivätkä ne pääse imeytymään maaperään. Alueella on 

oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia.  

 

Käytöstä poistetut autonrenkaat on varastoitava asfaltoidulla alueella, josta hu-

levedet voidaan kerätä ja johtaa hallitusti öljynerotuksen kautta ojaan.  

 

14. Kylmäainejäte, mukaan lukien kylmälaitteista irrotetut eristeet, on varas-

toitava sisätiloissa kyseisten yhdisteiden varastointiohjeiden ja -säädösten mu-

kaisesti. Talteen otetut kylmäaineet on varastoitava niihin soveltuvissa kaasu-

pulloissa. Kaasupullot tulee säilyttää suojatussa tilassa, jossa on riittävä ilman-

vaihto.  

 

HFC-yhdisteen säiliön tai muun pakkauksen on oltava tiivis ja kestettävä ta-

vanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuormi-

tus ja rasitus.  

 

Kevyet jätteet, kuten muovi, on varastoitava sisätiloissa tai muussa sääsuo-

jassa, joka estää jätteiden leviämisen ympäristöön. Kevyen ja tuulen mukana 

leviävän jätteen käsittely ja varastointi tulee tarvittaessa tapahtua suojatussa 

tilassa, kuten hallissa, konteissa tai muulla vastaavalla tavalla suojattuna siten, 

että laitosalueen ulkopuolelle ei leviä pölyä tai jätteitä.  

 

15. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa mahdollisimman pian, vähintään puoli-

vuosittain laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn. Siirroista on 

laadittava siirtoasiakirjat.  

 

16. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettu kiinteällä 

suoja-altaalla. Valuma-altaan tilavuuden on oltava vähintään 1,1-kertaa altaa-

seen sijoitetun suurimman säiliön tilavuus. Säiliöissä on oltava laponesto ja 

ylitäytönestolaite. Polttoainesäiliöiden täyttöputken on oltava lukittu, kun alu-

eella ei työskennellä. Polttoainesäiliöt sekä niiden täyttö- ja tankkauspaikka on 

sijoitettava paikkaan, josta ei ole suoraa yhteyttä viemäri- tai hulevesijärjestel-

mään. Tankkauspaikalla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten 

vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.  

 

Työkoneiden voiteluöljyt ja muut toiminnassa käytettävät kemikaalit on varas-

toitava lukitussa tilassa tiiviillä alustalla.  

 

17. Kaasuhitsaukseen käytettävä happi on varastoitava hyväksytyssä painesäi-

liössä turvallisuusohjeen mukaisesti, sitä edellyttävällä huolellisuudella käyttö-

turvallisuusohjeen mukaisesti. 

 

Melu  

 

18. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää melulle altistuvissa kohteissa 

ekvivalenttimelutasoa 55 dB päivällä kello 7–22 eikä ekvivalenttimelutasoa  

50 dB yöllä kello 22–7. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakais-

taista, mittaus- tai laskentatulokseen on lisättävä 5 dB ennen sen vertaamista 

sallittuun melutasoon.  
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19. Toiminnasta aiheutuvan melun suuruus ja leviäminen on selvitettävä mit-

taamalla ja mallintamalla vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Toimin-

nan keskeisten melulähteiden mukaan lukien haketus lähtömelutasot on selvi-

tettävä mittaamalla ja saatujen tulosten perusteella on selvitettävä melun leviä-

minen ympäristöön mallintamalla. Mallinnuksen oikeellisuus on varmistettava 

tekemällä laitoksen ympäristössä häiriintyvissä kohteissa melumittauksia vä-

hintään kolmessa pisteessä. Suunnitelma meluselvityksestä on toimitettava 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarkastetta-

vaksi viimeistään kuukautta ennen lähtömelumittausten suorittamista. Suunni-

telmassa on esitettävä mm. mitattavat melulähteet, käytettävän melumallin pe-

rustiedot ja ympäristön melumittausten sijaintipisteet. Melumallinnus on päivi-

tettävä aina, jos toiminnassa tapahtuu melutilanteeseen vaikuttavia muutoksia. 

Ympäristömelumittaukset on uusittava vähintään kerran viidessä vuodessa. 

Meluselvityksen tulokset on toimitettava kuukauden kuluessa niiden valmistu-

misesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Toiminnassa muodostuvat jätteet  

 

20. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat toiminnassa 

muodostuvat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön tai asianmu-

kaiseen käsittelyyn.  

 

Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa 

vastaanottaa kyseisiä jäteitä.  

 

Jätteen lajittelu- ja käsittelypaikalla vastaanotetut ja sieltä jatkokäsittelyyn toi-

mitettavat jätteet on kuljetettava jätteen laadun mukaisesti tarvittaessa tiiviissä 

konteissa tai lavoilla kuormat peitettyinä roskaantumisen estämiseksi. Kulje-

tuskaluston puhtaudesta on huolehdittava siten, ettei toiminta aiheuta roskaan-

tumista.  

 

Romuajoneuvoista ja SER-romusta kierrätystä varten erotellut muoviosat saa 

toimittaa vain sellaiselle vastaanottajalle, joka erottelee bromattuja palonsuoja-

aineita sisältävät muovit erilleen kierrätykseen menevästä muovijakeesta ja 

toimittaa bromattuja palonsuoja-aineita sisältävän muovijakeen edelleen käsi-

teltäväksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältävänä jätteen poltosta an-

netun valtioneuvoston asetuksen (151/2013) vaatimukset täyttävässä polttolai-

toksessa. Myös bromattuja palonsuoja-aineita sisältävä tekstiilijäte tulee toi-

mittaa käsiteltäväksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) sisältävänä jätteenä.  

 

Tarkkailu  

 

Tarkkailusuunnitelmat  

 

21. Toiminnanharjoittajan on laadittava tämän päätöksen mukaiseksi päivitetty 

toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma, joka on toimitet-

tava tarkastettavaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukselle ja tiedoksi Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

30.9.2020 mennessä. Tarkkailusuunnitelmassa on mm. esitettävä näytteiden 

ottopisteet sekä tiedot analyyseissä käytettävistä menetelmistä. Tarkkailusuun-

nitelma on pidettävä ajan tasalla.  
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Luvan saajan tulee toimittaa jätelain 120 §:n mukainen erillinen jätteen käsitte-

lyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle ja tiedoksi Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

selle 30.9.2020 mennessä. Jos käsiteltävän jätteen määrä, laatu tai käsittelyn 

järjestelyt muuttuvat, on suunnitelmaa tarpeen mukaan tarkistettava. Päivitetty 

suunnitelma on toimitettava edellä mainituille viranomaiseille. 

 

Käyttötarkkailu  

 

22. Varastointi- ja käsittelykenttien sekä liikennealueiden rakenteiden kuntoa, 

kuten halkeilua ja painumista, on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmalli-

sesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä.  

 

Öljyn- ja hiekanerotuslaitteet tulee tarkastaa säännöllisesti ja puhdistaa vähin-

tään kaksi kertaa vuodessa.  

 

Murskauksen ja muun toiminnan mahdollisia tärinävaikutuksia on seurattava 

ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla häiritsevä tärinä voidaan estää 

tai häiritsevää tärinää aiheuttavat toimenpiteet on keskeytettävä.  

 

Päästöjen tarkkailu  

 

23. Hulevesien haitta-aineet on tutkittava keväällä ja syksyllä. Hulevesistä 

otettavista näytteistä on tutkittava sähkönjohtavuus, sameus, kiintoaine, kemi-

allinen hapenkulutus CODMn, pH, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kloridi, sul-

faatti, arseeni, tina, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, elohopea, sinkki, 

vanadiini, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt (C10–C40) ja haihtuvat orgaaniset yh-

disteet (VOC). Metallit tulee analysoida kokonaispitoisuuksina ja liukoisina 

pitoisuuksina.  

 

Vaikutusten tarkkailu  

 

24. Pohjaveden tarkkailua varten alueelle on asennettava kaksi havaintoputkea. 

Toinen putkista tulee sijoittaa toiminta-alueen ja Munittulan pohjavesialueen 

väliselle alueelle ja toinen toiminta-alueen vastakkaiselle puolelle. Putkien on 

sijaittava siten, että toiminnan vaikutus on mahdollista selvittää niiden avulla. 

Pohjavedestä on otettava näytteitä vähintään kerran vuodessa. Näytteistä on 

analysoitava ainakin pH, sähkönjohtokyky ja metallien (lyijy-, nikkeli-,  

sinkki-, kupari-, kromi- ja kadmium) liukoiset pitoisuudet. Havaintoputkien 

pohjaveden pinnankorkeus tulee mitata neljä kertaa vuodessa (maaliskuun ja 

joulukuun välisellä ajalla).  

 

Tulokset on toimitettava osana lupamääräyksen 28 mukaista vuosiraporttia. 

Poikkeavista tuloksista on ilmoitettava välittömästi Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Putkikortit on toimitettava Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään ensim-

mäisen raportoinnin yhteydessä.  

 

Tarkkailun laadunvarmistus ja muuttaminen  

 

25. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on tehtävä standardien (EN, ISO, 

SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käy-

tössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti 
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käytössä olevilla tarkkailusuunnitelmassa hyväksytyillä menetelmillä.  

 

26. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi muuttaa 

käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua perustellusta syystä. Muutokset eivät saa 

heikentää tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen valvotta-

vuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 

 

Riskien hallinta sekä häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet  

 

27. Häiriötilanteisiin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten tulipaloihin, sam-

mutusvesien keräilyyn ja laiterikkoihin tulee varautua ennakolta laatimalla ti-

lanteista ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen ennaltavarautumissuunni-

telma ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa. Ennaltavarautumissuunnitel-

maa tulee täydentää näiltä osin 31.12.2020 mennessä. Täydennetty suunni-

telma tulee toimittaa Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ja seuraavan vuosi-

raportoinnin yhteydessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle.  

 

Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriö-

tilanteista on ilmoitettava viipymättä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja 

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi 

toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämisek-

si. Mikäli päästöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle, on ilmoitus teh-

tävä myös Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Lentotoimintaan 

vaikuttavista poikkeuksellisista tilanteista kuten esimerkiksi tulipalosta on tie-

dotettava myös Turun lentoasemaa. Tilanteista, joiden vaikutukset ilmenevät 

Turun kaupungin puolella, on ilmoitettava myös Turun kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle.  

 

Kirjanpito ja raportointi  

 

28. Laitoksen toiminnasta ja kaikista vastaanotettavista, varastoitavista, käsi-

teltävistä ja muualle toimitettavista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjaa on pi-

dettävä myös jäljempänä raportoitavaksi vaadituista tiedoista sekä häiriötilan-

teista ja muista poikkeuksellisista tilanteista.  

 

Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain ja viimeistään tarkkailuvuotta 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toimitettava toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle ja Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

vuosiyhteenveto, joka sisältää ainakin:  

 

- kalenterivuoden aikana vastaanotettujen ja edelleen toimitettujen jätteiden 

kokonaismäärät (t/a) valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukai-

sesti luokiteltuna.  

- jätteet, joita ei ole vastaanotettu ja mihin ne on palautettu  

- sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätettäväksi tai muulla tavoin käsitel-

täväksi tuodun ja käsittelyn jälkeen muualle toimitetun romun ja sen kom-

ponenttien, materiaalien ja aineiden määrät  

- laitoksella vuoden lopussa välivarastossa olevien jätteiden määrät (t) val-

tioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaisesti luokiteltuna  

- tiedot laitoksella käytettävistä kemikaaleista  

- selvityksen poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamisista hyväksy-

tyistä suunnitelmista  
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- tiedot laitoksella tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä  

- laitoksen toiminnan tarkkailua koskevat raportit.  

 

Raportointi tulee soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojär-

jestelmään toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla ta-

valla. 

 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen  

 

29. Toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 

lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja Ruskon kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden 

haltijan on kirjallisesti ilmoitettava vaihtumisesta toimivaltaiselle valvontavi-

ranomaiselle.  

 

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitet-

tävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma maape-

ränsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toi-

mista ja lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.  

 

Vakuus  

 

30. Toiminnanharjoittajan tulee ennen jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoimin-

nan aloittamista asettaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen eduksi 72 000 euron (sis. alv.) jätteen käsittelytoimintaa koskeva 

vakuus. Vakuus on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä ta-

valla.  

 

Toiminnanharjoittajan tulee viiden vuoden välein vuosiraportoinnin yhteydessä 

esittää valvontaviranomaiselle laskelma vakuudella katettavien jätteiden käsit-

telyn yksikköhinnoista ja kuljetuskustannuksista sekä vakuuden vastaavuu-

desta. Mikäli vakuutta on tarpeen muuttaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä 

lupaviranomaiselle sitä koskeva esitys.  

 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

 

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätök-

sen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta (ympä-

ristönsuojelulaki 199 §).  

 

Luvan haltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 15 000 euron suu-

ruinen vakuus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualueelle ympäristön saattamiseksi ennalleen 

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus 

voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai takausvakuutuksena. 

Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoi-

tuslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.  

 

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon (ympäris-

tönsuojelulaki 201 §). 
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Lupapäätöksen ja -määräysten perustelut  

 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen yhteys 

muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen todennäköisyys, 

onnettomuusriski, lähialueen asutuksen ja taajama-alueiden läheisyys sekä ym-

päristönsuojelulain vaatimus käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa.  

 

Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kun 

laitos toimii tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti.  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelli-

set määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja ra-

joittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantu-

misen ehkäisemisestä; jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentä-

misestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lo-

pettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä 

sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja muista toimista, 

joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  

 

Jätteen käsittelyä ja raportointia koskevat määräykset ovat jätelain ja jätteistä 

annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisia. 

 

Lupamääräykset 1–3. Vastaanotettavat ja hyötykäyttöön ohjattavat jätteet on 

hyväksytty hakemuksen mukaisina.  

 

Jätteen lajittelu- ja käsittelypaikalle on sallittu vastaanottaa vain lupamääräyk-

sen 1 mukaisia jätteitä, minkä vuoksi muut jätteet on määrätty toimitettava kä-

sittelylaitokseen tai paikkaan, jonka voimassa olevassa ympäristöluvassa ky-

seisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Jätelain 31 §:n mukaan kuljetuksen 

suorittajan on palautettava jäte sen haltijalle, jos jätettä ei oteta vastaanottopai-

kassa vastaan. Jätelain 13 §:n mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallit-

semattomasti.  

 

Jätteiden käsittelytoiminta ja jätteiden vastaanottoaika on hyväksytty hake-

muksen mukaisena. Jätteiden vastaanotto ja käsittely lauantaisin ja sunnuntai-

sin on kielletty mm. meluhaittojen ehkäisemiseksi.  

 

Jätteen lajittelu- ja käsittelypaikan aitaamisella estetään asiattomien pääsy jät-

teiden käsittelyalueelle, ilkivalta ja jätteen luvaton tuominen alueelle.  

 

Siirto- ja kuorma-asiakirjoista voidaan todeta tuotavan jätteen soveltuvuus vas-

taanotettavaksi ja varmistua jätteen laadusta ja alkuperästä. Jätteiden määrän 

selvittämiseksi jätteet on määrätty hakemuksen mukaisesti punnittavaksi.  

 

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoit-

tajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, 

käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua var-

ten. Henkilöllä on oltava tehtävän hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Vastuu-

henkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan asetettuja ympäristösuojelu-

vaatimuksia.  
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Lupamääräys 4. Romuautojen käsittelystä ja varastoinnista on määrätty romu-

ajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa an-

netun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) perusteella. Lisäksi ajoneuvojen  

purkamisesta annetut määräykset perustuvat ympäristöhallinnon Autopurka-

moiden luvittamista ja valvontaa koskevaan ohjeeseen 3/2017. 

 

Romuajoneuvoja purettaessa otetaan talteen autojen ilmastointilaitteessa olevia 

kylmäaineita, joiden talteenotto ja varastointi vaatii erityistä asiantuntemusta ja 

varastointia. HFC-yhdisteiden päästäminen ilmakehään on estettävä asianmu-

kaisilla välineillä ja toimenpiteillä.  

 

Lupamääräys 5. Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet 

on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on tervey-

delle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisen taikka jäte-

huollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista.  

 

Romuajoneuvojen muoviosat, penkit, piirikortit ja muut elektroniset osat sekä 

tekstiili- ja nahkaverhoukset voivat sisältää pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi 

(POP) luokiteltuja bromattuja palonsuoja-aineita, jotka voivat aiheuttaa mer-

kittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja. POP-yhdisteitä sisältävien osien käsitte-

lystä on säädetty pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetussa Euroopan parla-

mentin ja neuvoston asetuksessa ((EU) 2019/1021).  

 

Lupamääräys 6. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä koskevista vä-

himmäisvaatimuksista on säädetty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun 

valtioneuvoston asetuksessa (519/2014) ja sen liitteessä 3.  

 

Lupamääräys 7. Ympäristönsuojelulain 159 §:ssä ja 162 §:ssä säädetään otso-

nikerrosta heikentäviä aineita ja tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja käsitte-

leviltä vaadittavasta pätevyydestä, sen osoittamisesta ja todentamisesta. Tur-

vallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja pitää rekisteriä luvallisista em. ainei-

den käsittelijöistä.  

 

Lupamääräys 8. Tuottajavastuun alaisten jätteiden toimittamisesta hyödyntä-

miseksi vähintään kaksi kertaa vuodessa on säädetty varastointitilojen riittä-

vyyden takaamiseksi ja jätteiden kertymisen laitosalueelle estämiseksi.  

 

Jätelain 47 §:n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen 

kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat pe-

rustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojär-

jestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle 

jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Jä-

telain 48 §:ssä on säädetty tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja tuot-

tajista. 

 

Lupamääräys 9. Toimisto- ja sosiaalitiloissa muodostuvat jätevedet on mää-

rätty johdettavaksi jätevedenpuhdistamolle hakemuksen mukaisesti.  

 

Laitosalueen hulevesien käsittely I luokan öljynerotuskaivossa poistaa huleve-

sistä mahdollisen öljyn, jolloin hulevedet voidaan johtaa ojaan. Luokan I öl-

jynerottimen jälkeinen veden öljypitoisuus on alle 5 mg/l.  
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Laskeutusaltaan asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sen huollosta mm. 

tyhjentämällä on määrätty. Läheisen lentokenttätoiminnan vuoksi allas ei saa 

houkutella vesilintuja, minkä vuoksi toiminnanharjoittajan tulee estää vesilin-

tujen pääsy altaaseen esimerkiksi verkkojen tai katteen avulla tai jollakin 

muulla vähintään yhtä tehokkaalla karkotusmenetelmällä.  

 

Lupamääräykset 10 ja 11. Pölyn leviämistä ympäristöön voidaan hillitä huo-

lehtimalla varastoalueen ja kulkuväylien puhtaudesta.  

 

Naapuruussuhdelain 17 §:n perusteella kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää 

siten, että naapurille tai lähistöllä asuvalle kiinteistöä tai rakennusta hallitse-

valle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista kuten, 

noesta, liasta, pölystä, hajusta, melusta, tärinästä tai muista vastaavista vaiku-

tuksista.  

 

Murskauksesta ja haketuksesta on määrätty ilmaan kohdistuvien päästöjen mi-

nimoimiseksi.  

 

Lupamääräys 12. Käsittely- ja liikennöintialueen päällystevaatimuksella este-

tään epäpuhtausien pääsy maaperään sekä mahdollistetaan hulevesien hallittu 

kerääminen ja johtaminen.  

 

Jätelain 13 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka on suunni-

teltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käy-

töstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Nestetiivistä lattia-

rakennetta koskevan suunnitelman esittäminen on vaadittu valvonnallisista 

syistä.  

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelypaikkaa koskevista teknisistä vä-

himmäisvaatimuksista on säädetty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun 

valtioneuvoston asetuksen (519/2014) liitteessä 4.  

 

Rakennus- ja purkujätteen käsittelystä pressuhallissa on määrätty hakemuksen 

mukaisesti.  

 

Vaarallisen jätteen varastointitilojen ja astioiden vaatimuksilla estetään vaaral-

lisen jätteen joutuminen ympäristöön. Ympäristön pilaantumisvaaran ehkäise-

miseksi toiminnanharjoittajan on vaarallisen jätteen käsittelyssä ja varastoin-

nissa huolehdittava rakenteellisista suojaustoimenpiteistä.  

 

Yksityiskohtaisen suunnitelman toimittamisesta valvovalle viranomaiselle on 

määrätty valvonnallisista syistä.  

 

Lupamääräykset 13 ja 14. Vaarallisten jätteiden varastointia koskevalla mää-

räyksellä ehkäistään vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja niistä aiheutuva 

maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantuminen. Vahinko- tai onnettomuusti-

lanteessa voidaan vaarallisten aineiden ja öljyjen leviäminen ympäristöön es-

tää tehokkaasti imeyttämällä sitä tarkoitukseen suunniteltuun materiaaliin.  

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 3 momentin mukaisesti määräyksissä ei 

ole toistettu mm. jätelaissa jätteiden etusijajärjestykseen (8 §), syntypaikkala-

jitteluun, pakkaamiseen (16 §), varastointiin, kuljettamiseen ja edelleen toimit-
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tamiseen (29 § ja 31 §) vaarallisten jätteiden sekoittamiskieltoon (17 §) ja ros-

kaamiskieltoon (72 §) liittyviä vaatimuksia.  

 

Kevyen jätteen varastoinnista on määrätty ympäristön roskaantumisen estä-

miseksi.  

 

Lupamääräys 15. Vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsitte-

lyyn vähintään puolivuosittain vähentää varastointitilan tarvetta ja ehkäisee 

mahdollisten ympäristöhaittojen syntymistä.  

 

Vaarallisen jätteen pakkaukseen merkittävistä tiedoista on säädetty jätteistä an-

netun valtioneuvoston asetuksen 9 §:ssä ja määräys on annettu jätteen turvalli-

suuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen varmistamiseksi.  

 

Jätelain mukaan siirtoasiakirja on laadittava mm. jätteestä, joka siirretään ja 

luovutetaan jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Ilmoituksesta jäte-

huoltorekisteriin merkitsemisestä ja siirtoasiakirjasta on määrätty jätteistä an-

netun valtioneuvoston asetuksen 24 ja 30 §:ssä.  

 

Lupamääräykset 16 ja 17. Polttoaineiden ja kemikaalien varastointia koske-

valla määräyksellä ehkäistään polttoaineiden pääsy maaperään ja niistä aiheu-

tuva maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantuminen. Varoaltailla estetään 

myös polttoainesäiliön täyttötilanteissa tapahtuvia vahinkoja.  

 

Happikaasun varastoinnista on määrätty, koska sen käsittely ja varastointi edel-

lyttävät erityistä huolellisuutta. 

 

Lupamääräykset 18 ja 19. Asetetut melun raja-arvot perustuvat melutason oh-

jearvoista annettuun valtioneuvoston päätökseen (993/1992).  

 

Hakemuksessa esitetyn meluselvityksen ja muiden tietojen perusteella on to-

dennäköistä, että määrättyjä melun raja-arvoja ei toiminnassa ylitetä. Melusel-

vitys ja -mittaukset on vaadittu laadittavaksi ja tehtäväksi tämän ja meluselvi-

tyksen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi sekä ympäristönsuojelulain  

6 §:n mukaisen selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi. Toiminnassa ja toimin-

nasta aiheutuvassa melussa voi tulla muutoksia ajan kuluessa. Tämän vuoksi 

melumittaukset on vaadittu tehtäväksi uudelleen määrävälein. Mittaussuunni-

telman ja tulosten toimittamisesta on määrätty valvonnallisista syistä.  

 

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon häiriintyvien kohteiden sijainti ja 

alueen muut melulähteet.  

 

Lupamääräys 20. Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012)  

12 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, joka ammattimaisesti tai laitosmaisesti 

lajittelee tai muutoin käsittelee jätettä, on järjestettävä jätteen valmistelu uu-

delleenkäyttöön, kierrätys tai muu hyödyntäminen jätelain 8 §:n mukaisesti 

siten, että käsiteltävästä jätteestä mahdollisimman pieni osa päätyy loppukäsi-

teltäväksi.  

 

Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai hait-

taa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heiken-

tymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun louk-

kausta.  
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Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat 

sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäris-

tön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Jätteiden käsittelytekniikassa on huo-

mioitava myös, että etusijajärjestystä voidaan noudattaa mahdollisimman hy-

vin ja jätteiden loppukäsittelyä vähentää.  

 

Sähkö- ja elektroniikkaromun purkamisessa syntyvistä bromattuja palonsuoja-

aineita sisältävien muovien sekä romuautojen purkamisessa syntyvistä bromat-

tuja palonsuoja-aineita sisältävien muovien ja tekstiilien käsittelystä on mää-

rätty pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetuksen ((EU) 2019/1021) nojalla.  

 

Lupamääräys 21. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman sekä jät-

teen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman päivittämisestä ja toimitta-

misesta valvovalle viranomaiselle on määrätty valvonnallisista syistä. Valvovat 

viranomaiset tarvitsevat ajantasaiset tiedot toiminnan tarkkailusta. 

 

Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajalla on oltava 

ajantasainen suunnitelma jätteen käsittelyn, seurannan ja tarkkailun järjestämi-

sestä. Jätelain 120 §:ssä on säädetty jätehuollon seurannasta, tarkkailusta ja 

suunnitelman noudattamisesta, ja jonka yksityiskohtaisesta sisällöstä on tar-

kemmin määrätty jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:ssä. Jos kä-

siteltävän jätteen laatu tai määrä muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioi-

tava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja toimitettava ajantasainen 

suunnitelma viranomaisille.  

 

Lupamääräys 22. Jätteen lajittelu- ja käsittelypaikalla suoritettavan käyttötark-

kailun avulla voidaan estää haitallisten aineiden tai roskien joutuminen ympä-

ristöön. Tarkkailujen avulla selvitetään jäteaseman aiheuttamaa kuormitusta 

pinta- ja pohjavesiin  

 

Lupamääräys 23. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on 

annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta ja luvassa 

on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Ympäristönsuoje-

lulain 6 §:n ja jätelain 12 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista.  

 

Hulevesien tarkkailusuunnitelma on hyväksytty pääosin hakijan esityksen mu-

kaisena. Koska lupaviranomainen on tehnyt siihen muutoksia, on se vaadittu 

päivitettäväksi tämän päätöksen mukaisena. Tarkkailusuunnitelmaa päivitettä-

essä tulee huomioida esim. raskasmetallianalyysit, hulevesien kulkeutuminen 

vesistöön ja kartta näytepisteistä. Ajantasainen tarkkailusuunnitelma tulee olla 

valvovalla viranomaisella.  

 

Jätteen lajittelu- ja käsittelypaikalla suoritettavan hulevesitarkkailun avulla 

voidaan estää haitallisten aineiden joutuminen ympäristöön. Tarkkailujen 

avulla selvitetään toiminnan aiheuttamaa kuormitusta pintavesiin.  

 

Lupamääräys 24. Pohjaveden tarkkailuputkien osalta voidaan hyödyntää toi-

minta-alueen ja Munittulan pohjavesialueen välisellä alueella jo olevia putkia. 

Jos se ei ole mahdollista, on asennettava tarvittavat tarkkailuputket. Elinkei-
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no-, liikenne- ja ympäristökeskus tarvitsee tiedot käytettävistä pohjavesiput-

kista.  

 

Lupamääräykset 25 ja 26. Lupamääräys mittausten, testausten, selvitysten ja 

tutkimusten tekemisestä on annettu ympäristönsuojelulain 209 §:n perusteella 

ja sillä varmistetaan mittausten luotettavuus. 

 

Määräyksen mukaiseen tarkkailuun tehtävät muutokset on delegoitu valvonta-

viranomaiselle lupamääräyksestä ilmenevillä ehdoilla ympäristönsuojelulain 

65 §:n mukaisesti.  

 

Lupamääräys 27. Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain mukaisesti 

oltava selvillä toimintansa riskeistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä hai-

tallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.  

 

Ennaltavarautumisvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 15 §:ään, jonka 

mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toi-

miin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja 

niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten välttämiseksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 2 momentin mukaan, jos toiminnasta aiheutuu tai 

uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan 

on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäise-

miseksi tai jos pilaantumista on jo tapahtunut, sen rajoittamiseksi mahdollisim-

man vähäiseksi.  

 

Lupamääräys 28. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen 

valvonnan järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Jätelain 118 §:n nojalla jätteen 

haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen mää-

rästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä 

ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Kirjanpidon perus-

teena olevat asiakirjat, kuten valvontaa koskevat tallenteet, tutkimus-, mittaus- 

ja tarkkailutulokset sekä jätteiden siirtoasiakirjat, tulee säilyttää jätelain  

119 §:n nojalla kuusi vuotta. Pyydettäessä kirjanpito on esitettävä ympäristölu-

van valvontaviranomaiselle ja annettava siitä tarvittaessa erillistietoja. Kirjan-

pidossa on otettava huomioon myös, mitä valtioneuvoston asetuksen 

(179/2012) 20 ja 22 §:ssä säädetään.  

 

Jätelain 122 §:n nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan val-

vontaa varten tarpeellisia tietoja. Raportoitaessa jätetietoja, jätteet on luokitel-

tava siten kuin luokittelusta on määrätty jätelaissa, jätteistä annetun asetuksen 

4 §:ssä ja asetuksen liitteessä 4.  

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(519/2014) 7 §:n mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointia ja 

muuta käsittelyä koskevaan jätelain 118 §:n mukaiseen kirjanpitoon on sisälly-

tettävä tiedot myös uudelleenkäyttöön valmisteltavaksi, kierrätettäväksi tai 

muulla tavoin käsiteltäväksi tuodun ja käsittelyn jälkeen muualle toimitetun 

romun ja sen komponenttien, materiaalien ja aineiden määrästä. 

 

Lupamääräys 29. Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja 

valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys (mm. mahdollisten 

uusien jätejakeiden vastaanottamiseksi) tai tarve uudesta lupakäsittelystä, tulee  
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toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa ympäristölupaa valvovalle vi-

ranomaiselle ja Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ympäristön-

suojelulain 170 §:n mukaisesti. Koska kyseessä on uusi toiminta, tarvitsevat 

valvovat viranomaiset tiedon myös toiminnan aloittamisesta.  

 

Laitosalueen viimeistelytoimilla toiminnan loppuessa varmistetaan alueen so-

peutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen. Toiminnasta ja 

alueesta luopuminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa vain erilli-

sen suunnitelman perusteella.  

 

Lupamääräys 30. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoi-

minnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seuran-

nan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien 

varmistamiseksi. Vakuuden määrittelyn lähtökohtana on laitoksella toiminnan 

äkillisesti loppuessa oleva jätteiden enimmäismäärä.  

 

Vakuus on hyväksytty toiminnassa syntyvien jätteiden, hakijan vastineen liit-

teenä toimittaman laskelman perusteella. Vakuutta on korotettu noin 3 000 eu-

rolla kattamaan mahdollisten näytteenottojen ja analyysien kustannuksia.  

 

Vakuuden on aina vastattava jätteiden asianmukaisesta poistamisesta aiheutu-

via kustannuksia, minkä takia vakuutta on tarkistettava säännöllisesti.  

 

Toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevat perustelut  

 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta 

syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, 

luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muu-

toksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 

hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 

kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Hakija on asiaa pyytä-

nyt. Alueelle tuodut jätteet voidaan kuljettaa pois ja muutenkin alue voidaan 

ennallistaa esimerkiksi purkamalla tehdyt rakennukset ja rakenteet. Edellä esi-

tetyn perusteella päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttö-

mäksi. Asetettava vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi 

päästöjen osalta ennalleen, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muute-

taan.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1) Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ja Raisionjokilaak-

son luonnonsuojeluyhdistys ry ovat vaatineet, että aluehallintoviraston päätös 

kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti lupaa on 

muutettava seuraavasti ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi:  

 

- Hulevesille on asetettava vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista annetun asetuksen mukaiset päästörajat ja varmistettava, ettei 

ympäristölle haitallisia aineita kulkeudu hulevesien mukana Kunink-

ojaan. 

- Alueen päällystämisestä ja sen vaatimista pohjarakenteista tulee antaa 

tarkemmat määräykset. Myös varastoalue on pohjustettava vesitiiviisti.  

- Sammutusvesien keräily ja säilytys tulee järjestää niin, etteivät ne 
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pääse luontoon ennen kuin niiden tiedetään olevan turvallisia. Ympä-

ristöluvassa on annettava riittävät määräykset sammutusvesialtaista, 

alueen reunustamisesta sekä kaltevuuksista siten, että kaikki sammu-

tusvesi saadaan johdetuksi altaaseen tai altaisiin, joista voidaan tarvitta-

essa ottaa sammutusvettä. Sammutusvesialtaan tulee olla normaalisti 

tyhjä ja suljettavissa kaikissa olosuhteissa (palavan alueen lähellä ja 

kaikissa sääolosuhteissa, myös pakkasella), jos hulevedet johdetaan sen 

läpi. Vettä ei saa päästää altaista suoraan hulevesien kanssa ojaan. Pa-

lon jälkeen altaista on otettava näyte ja näytteen sisältämien mahdollis-

ten haitallisten aineiden mukaan sammutusvedet on joko erikseen puh-

distettava tai, mikäli vedet ovat puhtaita, johdettava hulevesijärjestel-

män kautta ojaan.  

- Päätöksessä tulisi antaa määräys sallituista liikennemääristä. 

 

Hakemuksella ei ole esitetty, ettei hankkeesta aiheudu pohjaveden pilaantumi-

sen vaaraa. Oikeuskäytäntö on vuoden 2015 jälkeen muuttunut tältä osin, sillä 

muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden vesiä koskevissa vuosikirjarat-

kaisuissa, esimerkiksi KHO 2020:13, KHO 2020:14 ja KHO 2020:16, on ko-

rostettu entistä enemmän varovaisuusperiaatetta. Vastaavaa kehitystä on tapah-

tunut myös unionin oikeudessa vesipuite- ja juomavesidirektiivin myötä. 

 

Erillistä pohjavesiselvitystä ei ole laadittu. Hakemuksessa ei ole esitetty, miten 

pohjavesialueen vedenjakaja ja sen yhtenäisyys on selvitetty. Pohjaveden vir-

taukset on esitetty vain pohjavesialueella, mutta ei toiminta-alueella. Luvan 

kertoelmaosassa ei ole ilmoitettu pohjavesialuetta koskevien tietojen lähdettä.  

 

Hakemuksen perusteella pohjavesien pilaantumisen vaaraa saattaa aiheuttaa 

muun muassa öljyvuoto polttoainesäiliöstä ja haitta-aineiden liukeneminen jät-

teistä sateella. Hulevedet johdetaan ojaan, mutta lupakäsittelyn yhteydessä ei 

ole selvitetty, paljonko ojan vedestä imeytyy pohjaveteen ja mihin imeytynyt 

pohjavesi kulkeutuu. Asiassa ei myöskään ole osoitettu, että hulevedet eivät 

pääsisi imeytymään pohjaveteen suoraan toiminta-alueelta. Vaikka alueen as-

faltin tiiviydelle on asetettu lupamääräyksissä rajoja, ei ole varmaa, etteivätkö 

jotkin aineet pääsisi asfaltin läpi pohjaveteen, erityisesti, jos alueella liikkuvat 

raskaat koneet ja rekat aiheuttavat murtumia asfalttiin. 

 

Hulevedet valutetaan ympäristösuunnitelman mukaan suoraan Kuninkojaan 

johtavaan ojaan. Kuninkojassa on jokirapukanta, taimenkanta ja useita muita 

kalalajeja. Veden puhtaus vaihtelee puroon laskettavien hule- ym. vesien mu-

kaan. Mikäli lupaa ei kumota, lupamääräyksillä tulee varmistaa, että huleve-

sien mukana Kuninkojaan ei kulkeudu ympäristölle haitallisia aineita. Huleve-

siä on kyettävä seisottamaan altaassa niin kauan, että vesien haitattomuus voi-

daan varmistaa mittauksin. 

 

Luvassa on esitetty keskimääräiseksi vuotuiseksi sademääräksi 700 millimet-

riä. Hulevesien käsittely on suunniteltava kerran sadassa vuodessa esiintyvän 

suurimman vuotuisen sademäärän mukaan. Samaten suunnittelussa on huomi-

oitava suurin mahdollinen kerran sadassa vuodessa esiintyvä vuorokauden sa-

demäärä. Myös runsaiden sateiden aikana tulee olla varmaa, että Kuninkojaan 

ei päädy haitallisia aineita.  
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Jätteen käsittelyyn ja varastointiin liittyy tulipalon tai vastaavan onnettomuu-

den vaara. Tilapäisesti varastoitujen jätekasojen tulipaloja on uutisoinnin mu-

kaan jouduttu sammuttamaan usein. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä pidem-

mät kuivuus- ja kuumuusjaksot lisäävät tulipalon vaaraa. Tulipalon sammutus-

vedet ovat usein haitallisia tai suorastaan myrkyllisiä. Esimerkiksi Turun  

Topinojan alueelta ojiin valuneista sammutusvesistä on aiheutunut vesien pi-

laantumista ja kalakuolemia. Sammutusvesien keräily ja säilytys tulee järjestää 

niin, etteivät ne pääse luontoon ennen kuin niiden tiedetään olevan turvallisia.  

 

Edellä mainitusta syystä käytettävä varastoalue on pohjustettava vesitiiviisti. 

Rekkojen paino on suuri, joten niiden jatkuva kulku alueella voi aiheuttaa as-

falttiin murtumia, mikäli pohjarakennetta ei ole tehty riittävän hyvin. Asfaltin 

murtumista hulevedet pääsevät imeytymään maahan ja edelleen pohjaveteen. 

Luvassa annetut määräykset alueen päällystämisestä ja sen vaatimista pohjara-

kenteista eivät ole riittävän tarkkoja. Kun alue tasataan, tulee huomioida myös 

asfaltin kallistukset niin, että hulevedet eivät jää seisomaan alimpiin ja mah-

dollisesti painuneisiin kohtiin.  

 

Luvan mukaan alueella saa käsitellä jätteitä yli 70 000 tonnia vuodessa. Toi-

mintapäiviä on 250 vuodessa. Liikennesuunnitelman mukaan käsitelty jäte kul-

jetetaan pois 3–4 rekalla päivittäin. Mikäli rekan maksimikuorma on 60 tonnia, 

esitetyillä kuljetusmäärillä kyetään kuljettamaan pois vain 60 000 tonnia jä-

tettä. Tosiasiallisesti määrä on tätä pienempi, koska kaikkiin rekkoihin ei saada 

täyttä 60 tonnin kuormaa, osa jätteistä on kevyitä ja joitakin erillään pidettäviä 

jätelajeja ei synny 60 tonnia sallittuna varastointiaikana. Kuljetuksia tulee 

edellä esitetyn johdosta olemaan väistämättä jopa kaksinkertainen määrä hake-

muksessa esitettyyn nähden. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytän-

nön perusteella lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Jos toi-

minta tai sen haitat kasvavat, on haettava luvan muutosta. Luvan kertoelma-

osalla on siis sitova oikeudellinen vaikutus. Sallitut liikennemäärät olisi syytä 

esittää myös lupamääräyksenä, sillä kertoelmaosan sitovuus ei ole välttämättä 

selvää toiminnanharjoittajalle. Asia on merkityksellinen siksi, että liikenne-

määrät ovat olennaisia heti toiminnan alusta alkaen. Pahimmassa tapauksessa 

varastot täyttyvät suunniteltua nopeammin, koska kuljetusmääriä ei ole mitoi-

tettu oikein.  

 

2) Ruskon Omakotiyhdistys ry on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös ku-

motaan ja Keräyslava Oy:n hakemus hylätään. Lisäksi yhdistys on vaatinut 

päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.  

 

Toiminta-alue on sopimaton tarkoitukseensa, koska se sijaitsee asemakaava-

alueella omakotialueen välittömässä läheisyydessä ja sen ympäristö on erittäin 

riskialtis. Toiminnasta aiheutuvia melu-, haju-, paloturvallisuus- ja muita hait-

toja ja riskejä ei pystytä riittävissä määrin ehkäisemään. Suunniteltu toiminta 

tulee oleellisesti vähentämään alueen asumisviihtyvyyttä. Matkaa lähimpään 

häiriintyvään kohteeseen hakemuksen mukaiselta kolmen hehtaarin suuruiselta 

toiminta-alueelta on vähemmän kuin 350 metriä. Mikäli hakija laajentaa toi-

mintaansa koko kiinteistön seitsemän hehtaarin alueelle, lähimmälle asuinkiin-

teistölle olisi matkaa vain noin 250 metriä tai vähemmän. Turun seudulla on 

muita paikkoja, joihin kierrätystoimintaa on keskitetty, ja joissa valvonta ja 

tarvittava kunnallistekniikka on asianmukaisesti järjestetty.  
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Lupahakemus perustuu pitkälti hakijan omiin perusteluihin toiminnan turvalli-

suudesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Muun muassa hankkeen melu-, 

pohjavesi-, pintavesi- ja pölyvaikutuksista sekä toiminnasta aiheutuvasta tuli-

palovaarasta ja siihen liittyvistä savukaasupäästöistä, raskaan liikenteen lisään-

tymisestä ja tuhoeläinpopulaation kasvusta aiheutuu haittaa ja vaaraa ympäris-

tölle ja kunnan asukkaille. 

 

Ruskon kunnan, Finavia Oyj:n ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausun-

noissa on esitetty paljon sellaisia ehtoja, joiden toteuttaminen jää yhtiön oma-

valvonnan varaan, koska pienessä kunnassa toiminnan ympäristövaikutusten 

jatkuvaa valvontaa ei pystytä toteuttamaan. Jälkikäteen tehtävät arvioinnit ja 

tarkistukset voivat olla myöhässä ja syntyneitä vahinkoja ei välttämättä pystytä 

korjaamaan. Riskialttiit kierrätyskeskukset tulisi sijoittaa keskitetysti niille va-

ratuille olemassa oleville alueille esimerkiksi Turun Topinojaan tai Raision 

Isosuolle. Lupaa ei saisi myöntää pienten kuntien alueille yksittäisille ja ris-

kialttiille paikoille. Mahdolliset ympäristötuhot jäävät kunnan korjattavaksi ja 

korvattaviksi, mikä on kunnan taloudelliseen kantokykyyn nähden kohtuu-

tonta. Valituksessa on tältä osin viitattu esimerkkinä jätteenkäsittelytoimin-

nasta muiden kuntien alueilla aiheutuneisiin vahinkoihin.  

 

Toiminnan sijaintikiinteistö rajautuu pitkältä matkalta 1. luokan pohjavesialu-

eeseen, jota koskien on vastikään asetettu moottoriajoneuvoilla tapahtuvan 

maastoajon kielto pohjavesien suojelemiseksi. Toiminta sijoittuu Ruskon kun-

nan käyttövedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen viereen. Ruskon 

kunnan ainoa vedenottamo Antintalo on aivan alueen läheisyydessä. On tär-

keää, että kaikki pohjavesialueet säilytetään puhtaina, vaikka tällä hetkellä ne 

eivät olisikaan käytössä. Aina on mahdollista, että veden saanti estyy käytössä 

olevilta ottamoilta, joten kaikki mahdolliset pohjavesivarat on säilytettävä tar-

vittaessa käyttöön otettavissa.  

 

Kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Pomponrahkan Natura-

alue, jonka suot ovat tunnettuja rikkaasta perhosfaunastaan. Alueelta löytyviä 

suurharvinaisuuksia ovat karjalanallaskehrääjä, haapatyttöperhonen ja räme-

pörhömittari. Alueella on myös harvinaisia luteita ja hämähäkkejä. Suomessa 

tavatusta 600 hämähäkkilajista yli kolmasosa elää juuri Pomponrahkalla. 

 

Päätöstä ei ole tehty lain ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä alue-

hallintovirastossa 2 ja 3 §:ssä edellytetyllä tavalla, koska hakemuksen on rat-

kaissut aluehallintovirastossa yksi henkilö. Hankkeen laatu, laajuus ja merkit-

tävät vaikutukset, muun muassa suuret ympäristöriskit ja pohjaveden pilaantu-

minen, huomioon ottaen asia olisi tullut ratkaista monijäsenisessä kokoonpa-

nossa, jossa on mukana pohjavesien muodostumiseen, vastaavanlaisen jätteen 

käsittelyyn ja meluasioihin perehtyneitä luonnontieteiden asiantuntijoita.  

 

Päätös ei ole ympäristönsuojelulain 1 §:ssä säädetyn ympäristön pilaantumista 

ja sen vaaran ehkäisemistä koskevan tarkoituksen mukainen. Toiminnasta ai-

heutuu suuri vaara pohjavesien pilaantumiselle, minkä osoittavat muun muassa 

lukuisat vaikeasti valvottavat lupamääräykset. Lupamääräyksessä 9 mainitaan, 

että hulevedet voidaan johtaa öljynerotuskaivon jälkeen ojaan. Teknisestä epä-

kohdasta, inhimillisestä virheestä, odottamattoman suuresta rankkasateesta, tai 

sähkökatkosta voi aiheutua suuri vaara pohjavesien pilaantumiselle, kun toi-

minta sijoittuu pohjaveden muodostumisalueen välittämään läheisyyteen. 
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Päätös ei ole ympäristönsuojelulain 8 §:n mukainen. Päätöksestä ja lupamää-

räyksistä ei käy ilmi, että hankkeessa käytettäisiin parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa, koska esimerkiksi öljynerotuskaivojen ja säiliöiden automaatioastetta 

ei ole käsitelty. Päätöksestä ei myöskään käy ilmi, miten on varauduttu öljyn-

erotuskaivojen ylikuormitustilanteisiin ennalta arvaamattoman rankkasateen 

aikana, riskiin säiliöiden ylivuodosta ja täyttymisestä ja mahdollisiin sähkökat-

koihin, jotka voivat vaikuttaa säiliöiden mekanismeihin ja hälytyksiin. Alue 

sijaitsee pohjaveden kertymäalueen välittömässä läheisyydessä, jolloin pieni-

kin määrä öljyä riittää pilaaman koko pohjavesialueen. Myöskään toiminnan-

harjoittajan asiantuntemuksesta harjoittaa luvassa tarkoitetun laatuista ja laa-

juista toimintaa ei ole esitetty selvitystä.  

 

Päätös ei ole ympäristönsuojelulain 11 §:n mukainen. Päätöksen mukaan toi-

minta sijoittuu aivan pohjavesien kerääntymisalueen välittömään läheisyyteen. 

Päätöksessä on lukuisia eri lupamääräyksiä, joita on mahdotonta valvoa. Toi-

minnasta aiheutuu sen sijainnin johdosta suuri vaara pohjavesien pilaantumi-

selle. Toiminnan sijoittaminen vastaavassa käytössä jo ennestään olevalle  

Topinojan alueelle olisi pitänyt selvittää, sillä se on toiminnalle parempi 

paikka liikenneyhteyksien ja kunnallistekniikan johdosta ja siksi, että sen lä-

heisyydessä ei ole asutusta tai pohjavesialueita. Alueen edullisuus toimijalle ei 

voi olla määräävä tekijä sijoituspaikan valinnassa, vaan päätöstä tehtäessä tu-

lee kiinnittää huomiota toiminnasta ympäristölle aiheutuvaan vaaraan.  

 

Päätös ei ole ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen. Päätöksestä ei käy ilmi, 

miten ympäristön kannalta kriittiset laitteet kuten öljynerotuskaivot, säiliöiden 

ylivuototekniikka ja muut ympäristönsuojelun kannalta tärkeät toiminnot on 

järjestetty sähkökatkon tai suunniteltua suuremman sadekuuron aikana. Ilmas-

tonmuutoksen seurauksena sademäärät voivat vaihdella tulevaisuudessa huo-

mattavasti.  

 

Lisäksi Ruskon Omakotiyhdistys ry on viitannut yhdistyksen ja muiden taho-

jen hakemuksesta antamissa muistutuksissa esitettyihin perusteluihin.  

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry on valituksen täydennyksessä tuonut esille, että 

Turun Sanomissa elokuussa 2020 julkaistun Isosuon kaatopaikan lupakäsitte-

lyä koskevan artikkelin perusteella alueelta löytyy Keräyslava Oy:n toimin-

nalle sopivampia paikkoja. Pomponrahkan luonnonsuojelualueelta ja Isosuon 

suoalueilta alkunsa saava noin kahdeksan kilometrin mittainen Kuninkoja si-

joittuu alueelle, jolle yhtiön toiminta aiheuttaa isoja ympäristöuhkia. Kunink-

oja ympäristöineen muodostaa tärkeän ekologisen käytävän halki Turun kau-

pungin ja alueella on Turun Sanomissa syyskuussa 2020 julkaistun artikkelin 

mukaan tehty virtavesikunnostusta taimenen ja jokirapujen hyväksi.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa todennut, että 

ympäristöluvassa on annettu valituksessa esitettyjen asioiden osalta riittävät 

lupamääräykset ja hakemuksessa on esitetty tarvittavat tiedot riittävässä laa-

juudessa. Päätöstä ei siten ole tarpeen muuttaa valitusten johdosta. 

 

Keräyslava Oy:n toiminta sijoittuu asemakaavan mukaiselle teollisuus- ja va-

rastorakennusten korttelialueelle (T). Aluehallintovirasto on käsitellyt hake-
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muksessa esitetyn toiminnan sijaintipaikan eikä asian käsittelyssä voida huo-

mioida muita mahdollisia sijoituspaikkoja. Toiminta-alue sijaitsee pohjavesi-

alueen eteläpuolella, jossa maaperä on hakemuksen mukaan savea. Keski- ja 

koillisosastaan toimintakiinteistö on kalliota. Näiden alueiden väliin jää kapea 

kaistale hiekkaista maata. Lupahakemuksen mukainen toiminta ja asfaltoitava 

piha-alue rakennetaan saven ja kallion päälle.  

 

Hakemuksen liitteenä on esitetty Ramboll Finland Oy:n laatima alueen pohja-

vesikartta, josta ilmenevät vedenjakajat (kalliokohoumat). Vedenjakajien ja 

kartan osoittamien pohjaveden virtaussuuntien mukaan toiminta-alueelta ei ole 

suoraa yhteyttä Pomponrahkan Natura-alueelle.  

 

Lupamääräyksen 12 mukaisilla liikennöinti-, käsittely- ja varastointialueiden 

tiiviillä asfaltoinnilla estetään tehokkaasti päästöt maaperään ja pohjaveteen. 

Lisäksi käsittelyhallin lattiapinnat on määrätty tehtäväksi nestetiiviiksi. Myös 

varastoinnista annetuilla lupamääräyksillä 13–16 estetään päästöjä maahan ja 

pohjaveteen. Varastointi- ja käsittelykenttien sekä liikennealueiden rakenteiden 

kunnon tarkkailusta on määrätty lupamääräyksessä 22.  

 

Hulevesien käsittelystä laskeutusaltaassa on määrätty lupamääräyksessä 9 ja 

tarkkailusta lupamääräyksessä 23. Lupamääräyksen 27 mukaisesti myös sam-

mutusjätevesiin on varauduttava suunnitelmallisesti. Jätteiden varastointi- ja 

käsittelyalueiden sekä polttoaineen jakelualueen hulevedet on kerättävä ja joh-

dettava hallitusti hakemuksen mukaiseen laskeutusaltaaseen, jossa on sulku-

venttiili.  

 

Mikäli toiminnassa tapahtuu muutos, on toiminnanharjoittajan selvitettävä ym-

päristöluvan muutoshakemuksen tarve lupamääräyksen 29 mukaisesti.  

 

Aluehallintovirasto on muilta osin viitannut valituksenalaisen päätöksen rat-

kaisuun ja lupamääräyksiin sekä niiden perusteluihin. 

 

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

vastineenaan todennut, että lupapäätöksessä laitoksen toiminta on rajoitettu 

kiinteistön länsiosassa sijaitsevalle kolmen hehtaarin alueelle. Tällöin toimin-

nasta ei ELY-keskuksen arvion mukaan aiheudu vaikutusta Munittulan pohja-

vesialueella muodostuvan pohjaveden määrään, jolloin toiminta ei myöskään 

todennäköisesti heikennä Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvoja, mikäli 

toimintaa tehdään ympäristöluvan määräysten mukaisesti.  

 

Maaperäkartan tietojen perusteella asfaltoitavan toiminta-alueen maaperä on 

savea ja kalliota ja asfaltoitavan alueen ja pohjavesialueen välissä sijaitse kal-

liokynnys, joka rajoittaa pohjaveden virtausta. Lupa-alueen ulkopuolelle, as-

faltoitavan toiminta-alueen ja pohjavesialueen väliin jää sorapintainen alue, 

jossa maaperä on hiekkaa ja josta mahdollisesti voi olla virtausyhteys pohjave-

sialueelle. 

 

Luvan mukaan toiminta-alue tulee kokonaisuudessaan pinnoittaa tiivisasfal-

tilla. Jätteiden varastointi- ja käsittelyalueiden sekä polttoaineen jakelualueen 

hulevedet on kerättävä ja johdettava hallitusti laskeutusaltaaseen, josta vedet 

on johdettava sulkuventtiilillä ja hälyttimellä varustetun I-luokan öljynerotus-

kaivon kautta avo-ojaan tai hulevesiviemäriin. Toiminnan vaikutuksia alueen 

pohjaveden laatuun ja laskeutusaltaasta lähtevien vesien laatua on edellytetty 
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seurattavaksi ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti.  

 

Lupapäätöksessä on pääasiassa annettu riittävät määräykset koskien pohjave-

den suojelua ja pohjavesivaikutusten seurantaa sekä hulevesien johtamista ja 

seurantaa. Valvontaviranomaisen on mahdollista tarvittaessa muuttaa laitoksen 

käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua perustellusta syystä.  

 

Lupapäätöksessä ei ole erikseen annettu tarkempia määräyksiä sammutusve-

sien hallinnasta. Päätöksessä on kuitenkin edellytetty, että toiminnanharjoitta-

jan on laadittava häiriö- ja poikkeustilanteiden, kuten tulipalojen, sammutusve-

sien keräilyn ja laiterikkojen varalta ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen 

ennaltavarautumissuunnitelma ja toimintaohjeet onnettomuustilanteissa, jotka 

tulee toimittaa Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ja seuraavan vuosirapor-

toinnin yhteydessä ELY-keskukselle. Ennaltavarautumissuunnitelmaa ja toi-

mintaohjeita ei ollut vastineen antamishetkellä toimitettu, joten ELY-keskus ei 

ole voinut ottaa kantaa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden riittävyyteen. 

 

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan todennut, 

että ennaltavarautumissuunnitelmaan tulee lisätä selvennys siitä, missä kohtaa 

hulevesijärjestelmässä sulkuventtiili sijaitsee. Lisäksi on pyydetty, että hule- ja 

pohjavesien tarkkailutulokset lähettäisiin tiedoksi myös Turun kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on vastineessaan todennut, 

että sen lupahakemuksesta antamassa lausunnossa esille tuodut asiat on otettu 

huomioon lupapäätöksessä.  

 

Ruskon kunnanhallitus on yhtynyt rakennus- ja ympäristölautakunnan vasti-

neessa esitettyyn. 

 

Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomainen ja Varsinais-Suomen pelastus-

laitos ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole tarvetta vastineen antamiselle.  

 

Turun kaupunginhallitukselle, Turun kaupungin terveydensuojeluviranomai-

selle, Ruskon kunnan vesihuoltolaitokselle ja Finavia Oyj:lle on varattu mah-

dollisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. Ruskon kunnanhalli-

tuksen päätöksen mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta on asiaa käsitelles-

sään huomioinut myös vesihuoltoa koskevat seikat. 

 

Keräyslava Oy on antamassaan vastineessa pohjavesi- ja hulevesivaikutusten 

ja toiminnan sijaintipaikan johdosta valituksissa esitetyn osalta viitannut Etelä-

Suomen aluehallintoviraston lausuntoon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

vastineeseen.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja Raisionjokilaak-

son luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksen johdosta yhtiö on todennut, että 

ympäristöluvassa on määrätty vastaanotettavien jätteiden suurimmat sallitut 

käsittelymäärät ja varastointimäärät. Ympäristölupahakemuksessa esitetyt lii-

kennöintimäärät kuvaavat eri suuruisilla ajoneuvoilla keskimäärin päivässä 

tapahtuvaa liikennöintiä. Suuri osa vastaanotettavista jätemateriaaleista myy-

dään edelleen käsiteltäväksi tai käytettäväksi raaka-aineena. Joukossa on kui-

tenkin epäpuhtaita materiaaleja, jotka poistetaan lajittelun yhteydessä ja toimi-

tetaan jätteenä vastaanottajille, joilla on oman toimintansa edellyttämät luvat. 
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Ruskon Omakotiyhdistys ry:n valituksen johdosta yhtiö on todennut, että 

myönnetty ympäristölupa mahdollistaa toiminnan kolmen hehtaarin alueella. 

Toiminnan laajentaminen edellyttää uuden luvan hakemista ja lupaharkintaa.  

 

Siltä osin kuin valituksessa on mainittu huoli toiminnan vaikutuksista asumi-

sen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta, yhtiö on viitannut ympäristölupa-

hakemuskäsittelyn yhteydessä antamaansa vastineeseen.  

 

Toiminnassa ei käsitellä erityisen syttymisherkkiä materiaaleja tai materiaaleja, 

joista muodostuisi vaarallisia savukaasupäästöjä. Ennen alueen rakentamista ja 

toiminnan aloittamista toiminnanharjoittaja täydentää ennaltavarautumisuunni-

telmaa ja esittää Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle sen edellyttämät suunni-

telmat.  

 

Ympäristölupa sitoo toiminnanharjoittajaa kokonaisuudessaan. Yhtiö on sitou-

tunut lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä antamassaan vastineessa teke-

mään lausunnoissa edellytetyt ilmoitukset ja suunnitelmat. Lupamääräyksissä 

on annettu yksityiskohtaisia ehtoja koskien muun muassa tarkkailusuunnitel-

mia, käyttötarkkailua, päästöjen- ja vaikutusten tarkkailua sekä tarkkailun laa-

dunvarmistusta ja muuttamista ja edellytetty suunnitelmien esittämistä ennen 

rakentamista.  

 

Jätteenkäsittelytoimintojen riskit liittyvät käsiteltäviin jätejakeisiin. Ympäristö-

luvassa on määrätty alueelle vuodessa tuotavien ja siellä kerrallaan välivaras-

toitavien materiaalien enimmäismäärät, eikä alueelle ole lupa ottaa vastaan 

muita kuin ympäristölupaan kirjattuja jätteitä. Lisäksi joidenkin jätejakeiden 

osalta on annettu niiden käsittelyä ja varastointia koskevia lupamääräyksiä.  

 

Ympäristöluvassa on määrätty jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus, joka 

toiminnanharjoittajan tulee asettaa ennen jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoi-

minnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan tulee esittää valvontaviranomai-

selle viiden vuoden välein laskelma toiminnan ja vakuuden vastaavuudesta. 

Vakuus on asetettava, jotta voidaan varmistaa toiminnan asianmukainen jäte-

huolto, seuranta, tarkkailu ja tarvittavat toimenpiteet toiminnan lopettamisessa  

tai sen jälkeen.  

 

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitet-

tävä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma maaperän suojelua ja 

jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopetta-

misen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.  

 

Vakuudella ja toiminnan lopettamista edeltävällä suunnitelmalla turvataan, että 

toiminnan aiheuttamat kustannukset eivät jää kunnan korvattaviksi.  

  

Yhtiö hankkii tarvitsemaansa asiantuntemusta toiminnan suunnitteluun, raken-

tamiseen ja itse toimintaan siten, että toiminta vastaa niin ympäristöluvan kuin 

muidenkin toimintaa ohjaavien säädösten vaatimuksia. Tarvittavan asiantunte-

muksen hankinnalla voidaan varmistaa korkeatasoinen toiminta kaikilla toi-

minnan osa-alueilla. Se ei kuitenkaan poista yhtiön vastuuta toiminnan ympä-

ristöluvanmukaisuudesta.  
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Jätteenkäsittelyalueita hallinnoivat eri yritykset. Niiden toiminnalla voi olla 

lainsäädännöstä lähtöisin oleva erilainen rooli. Esimerkiksi Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy, jonka hallinnoimiin alueisiin valituksessa viitataan, huolehtii 

kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtävistä. 

Siitä huolimatta, että jätehuollon parissa toimivien yritysten yhteisenä päämää-

ränä on käytöstä poistettavista tavaroista saatavien raaka-aineiden tehokas tal-

teenotto ja jätteeksi jäävän materiaalin asianmukainen käsittely, toimivat ne 

myös liiketaloudellisin periaattein, toistensa asiakkaina, palvelujen tarjoajina 

ja kilpailijoina. 

 

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 27 edellytetään, että toiminnanharjoittajan 

on täydennettävä ympäristölupahakemuksen liitteenä esitettyä ennaltavarautu-

missuunnitelmaa häiriö- ja poikkeustilanteiden osalta ja laadittava toimintaoh-

jeet onnettomuustilanteisiin.  

 

Ympäristölupahakemukseen on liitetty tarkastelu hankkeen vaikutuksista Pom-

ponrahkan Natura-alueen vesitaseeseen. Asia on huomioitu hakemuksesta an-

netuissa lausunnoissa ja itse luvassa. Yhtiö viittaa lisäksi Etelä-Suomen alue-

hallintoviraston lausuntoon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastineeseen. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastineen johdosta yhtiö on selventänyt, 

että ennaltavarautumissuunnitelman täydennystä ja toimintaohjeita onnetto-

muustilanteissa ei ole toimitettu ELY-keskukselle, koska alueen rakentamista 

ei ole toistaiseksi aloitettu. Yhtiön ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välillä 

on sovittu, että ympäristölupaan liittyvät ilmoitukset ja suunnitelmat laaditaan 

ja toimitetaan ympäristöluvan mukaisesti viranomaisille, kun alueen rakenta-

missuunnittelu alkaa, jotta voidaan varmistua siitä, että ne vastaavat mahdolli-

simman hyvin alueen toteutusta ja toimintaa.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ja Raisionjokilaakson 

luonnonsuojeluyhdistys ry ovat antamassaan vastaselityksessä todenneet, ettei 

vastineissa ole esitetty sellaisia tosiseikkoja, joiden perusteella muutoksenha-

kua olisi pidettävä tarpeettomana.  

 

Ennaltavarautumissuunnitelma ja toimintaohjeet olisi tullut tehdä ennen luvan 

myöntämistä. Luvassa ei voi antaa riittäviä määräyksiä, mikäli suunnitelmia ja 

selvityksiä ei ole laadittu. Valvontaviranomaisen mahdollisuus tarvittaessa 

muuttaa laitoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua perustellusta syystä ei 

ole riittävä varotoimenpide, sillä pelkkä tarkkailu ei korvaa lupamääräystä. 

Myös Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on ympäristölupaha-

kemuksesta antamassaan lausunnossaan vaatinut lupaharkinnassa huomioon 

otettavaksi tiettyjä seikkoja johtuen toiminnan mahdollisista pohjavesiriskeistä 

ja ympäristöhaitoista asukkaille. Vaatimus korostaa edelleen sitä, että lupaha-

kemuksessa on annettava tarpeelliseksi katsottavat määräykset. Nyt määräyk-

set hulevesien ja sammutusvesien päästöistä ovat riittämättömät.  

 

Turun kaupungin ympäristötoimiala on vastineessaan edellyttänyt, että suunni-

telmissa pitää esittää hulevesijärjestelmän sulkuventtiilin paikka. Kyseinen 

paikka voi vaikuttaa olennaisesti erilaisiin poikkeustilanteiden riskeihin ja sen 

tulee olla tiedossa muiden suunnitelmien ohella jo lupamääräyksiä laadittaessa.  
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Hakemuksessa esitetyillä alueelta jätteitä pois vievien ajoneuvojen määrä ei 

ole niin suuri, että alueelta voitaisiin kuljettaa niin paljon jätteitä edelleen käsi-

teltäväksi tai käytettäväksi raaka-aineena kuin sinne luvan mukaan saa tuoda. 

Jos materiaalia tuodaan enemmän kuin sitä voidaan viedä pois, se kasaantuu 

laitoksen alueelle. Liikennemääriä koskeva laskelma hakemuksessa on virheel-

linen. Koska lupaviranomainen ei kuitenkaan voi myöntää lupaa muulle kuin 

toiminnanharjoittajan hakemalle toiminnalle, luvassa pitäisi olla asiaa koske-

vat määräykset. Lupahakemusta tulee tarvittaessa tarkentaa ja lupa käsitellä 

uudelleen. 

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry on vastaselityksessään tuonut esille, että toiminta-

alueella oleva kapea kaistale hiekkaista maata aiheuttaa ison riskin, vaikka se 

asfaltoitaisiin. Raskailla ajoneuvoilla ajettaessa asfaltti usein repeilee, ja tällöin 

maahan tulevat öljy- ja muut haitalliset aineet pääsevät valumaan maaperään ja 

sitä kautta pohjavesiin.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan pohjaveden saastuminen kemi-

kaaleilla johtuu lähes aina niiden kulkeutumisesta lähellä olevasta pilaantu-

neesta maaperästä. Pohjavettä saastuttavia kemikaaleja ovat muun muassa ve-

siin joutuvat bensiini, öljy ja kyllästysaineet. Metalliromujen lisäksi alueella 

on tarkoitus käsitellä purkujätteitä, joista sateella tai tulipalon sammutusveden 

mukana voi pohjavesiin valua muun muassa tetrakloorianisolia, jota on ylei-

sesti käytetty rakenteissa ennen kuin sen vaarallisuudesta terveydelle on tie-

detty. Kun monet näistä rakennuksista tulevat korjattaviksi tai purettaviksi, tet-

rakloorianisolilla käsiteltyjä rakenteita ohjautuu kierrätykseen. Haitalliset ai-

neet kulkeutuvat pohjaveteen helpoimmin hiekka- ja sorakerroksien läpi. 

Koska luvitetussa toiminnassa käsitellään mainitun kaltaisia aineita, riski nii-

den joutumisesta maaperään ja Ruskon vedenottamoiden pohjavesiin on erit-

täin suuri ja asiaa on mahdotonta huomata ennen kuin juomavedet ovat pilaan-

tuneet. Ruskon kunnan yli 6 000 asukkaan talousvedet otetaan kahdelta omalta 

pohjavesilaitokselta, joten koko kunnan vesihuolto on erittäin haavoittuvainen. 

Myös ELY-keskuksen vastineessa on kiinnitetty huomiota toiminta-alueen so-

rapintaiseen osaan ja sen aiheuttamiin riskeihin pohjavesille.  

 

Yhdistys on yhtynyt Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 

ry:n ja Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n perusteluihin kaikilta 

osin. Hulevesimitoitus on suunniteltava kerran 100 vuodessa esiintyvän enim-

mäissademäärän mukaan, sillä vuosi 2020 osoitti, että sademäärä voi vuodesta 

riippuen nousta todella suureksi, jolloin kaikki haitalliset aineet huuhtoutuvat 

hulevesiin ja sitä kautta pohjavesiin ja luontoon. 

 

Lupa on myönnetty kolmen hehtaarin alueelle. Toiminnan käynnistyttyä on 

hyvin epätodennäköistä, etteikö lupaa myöhemmin haettaessa myönnettäisi 

koko seitsemän hehtaarin alueelle, kun kyse olisi olemassa olevan toiminnan 

laajentamisesta. Toiminnan laajentaminen koko alueelle toisi mukanaan uudet 

haasteet maaperän suojaamisesta. Toiminta laajenisi myös erittäin lähelle asu-

tusta. Asukkaat ovat jo nyt todella huolissaan mahdollisen toiminnan muka-

naan tuomista haitoista. 

 

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjan 14.1.2021 mu-

kaan meluvalli on toteutettu. Meluvalli sijaitsee kuitenkin toimintaan nähden 

väärässä paikassa, toiminta-alueen ja lentokentän välissä eikä toiminta-alueen 



27 (43) 

  

ja asutuksen välissä. Meluvalli ei siten suojaa asutusta melulta ja muilta ympä-

ristöhaitoilta. Yhdistys on liittänyt vastaselitykseen meluvallilta otettuja kuvia. 

 

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on vastineessaan ilmaissut 

huolensa siitä, että mahdollisista lupaehdoista huolimatta suunniteltuun paik-

kaan sijoittuva toiminta voi aiheuttaa merkittävän riskin pohjavesialueelle ja 

aiheuttaa ympäristöhaittoja asukkaille. Ruskon kunnanhallitus on vastinees-

saan yhtynyt kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan vastineeseen. Kunnan 

päättäjät eivät ilmeisesti ole olleet tietoisia siitä, että kunnalla olisi ollut mah-

dollisuus kieltää luvan myöntäminen.  

 

Lupahakemuksen mukaan välivarastoitavat rauta- ja terästeollisuudessa synty-

vät jätteet ja kuonat, kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet, käsittelemättömät 

kuonat, rautametallien valimojätteet ja valimouunien kuonat käsitellään ulkona 

pinnoitetulla alustalla. Hakemuksessa ei kuitenkaan mainita, että pinnoitetut 

alustat olisivat vesitiiviitä, vaikka kuonia käsitellään ulkona myös sateella. 

Kuonan käsittelymäärä on suuri ja yleisesti tiedetään, että kuonan koostumus 

voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen mistä prosessista kuona on peräisin. 

Kuona voi sisältää huomattavia määriä ympäristölle ja ihmiselle haitallisia ai-

neita. Yleisesti tiedetään myös, että erilaiset kuonat liukenevat veteen eri ta-

voilla. Lupahakemuksesta ei selviä, miten eri kuonien koostumus määritellään 

ja miten se vaikuttaa käsittelyprosessiin tai käsitelläänkö helposti liukenevia 

raskasmetalleja sisältäviä kuonia samalla tavalla kuin muita kuonia. Asiakir-

joista ei myöskään selviä, onko viranomaisilla velvollisuus tai aikomus valvoa 

laitokselle tuotavien kuonien koostumusta ja käsittelyä, ja miten tämä tapah-

tuisi. Vastaselitykseen on liitetty ote toisen yhtiön lannoitetuotannon lopetta-

mista koskevasta ympäristölupapäätöksestä, jossa kuonassa on todettu muun 

muassa korkeita arseenin, koboltin, kromin, kuparin, nikkelin ja sinkin pitoi-

suuksia.  

 

Eri tahot ja viranomaiset ovat selvästi huolestuneita valituksenalaisesta ympä-

ristöluvasta. Ehtojen ja määräysten kirjo on valtava, jolloin yksikään viran-

omainen ei pysty toimintaa aukottomasti valvomaan. Käytännössä vastuu jää 

pääosin toiminnanharjoittajalle. Yrittäjiä ja yrityksiä on monenlaisia, joten 

riski ja vaara ympäristövahingolle on suuri. Laitoksen sijainti aivan pohjavesi-

alueen vieressä ei sovellu kyseiseen toimintaan eikä ole ympäristönsuojelulain 

1 §:ssä säädetyn ympäristön pilaantumista ja sen vaaran ehkäisyä, päästöjen 

ehkäisemistä ja vähentämistä, pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poista-

mista ja ympäristövahinkojen torjuntaa koskevan lain tarkoituksen mukainen. 

 

Vastineen antamista koskevan asian käsittelyyn on Ruskon kunnanhallituk-

sessa ja Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnassa osallistunut hen-

kilöitä, jotka ovat mahdollisesti olleet esteellisiä muun muassa hallintolain 27, 

28 ja 29 §:ien ja sekä kuntalain 84 §:n 2 momentin perusteella.  

 

Kunnanhallituksessa vastineen antamista koskeneeseen kokoukseen osallistu-

nut kunnanhallituksen jäsen ja/tai hänen läheisensä omistavat kyseessä olevan 

alueen välittömässä läheisyydessä olevan maa-alueen teollisuuskiinteistöineen. 

Teollisuushalleissa on vuokralaisina muun muassa metallialan yrityksiä ja ren-

gasliike, jotka kaikki hyötyvät ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta, koska 

esimerkiksi metallijätteiden ja käytettyjen renkaiden käsittely ja kierrätyspal-

velut sijoittuisivat toimintojen viereen, jolloin mm. logistiikkakustannukset 
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kyseisten jätteiden osalta pienenevät. Vuokranantaja hyötyy siitä, että sen teol-

lisuushallia vuokraava yritys hyötyy. 

 

Toiminta-alueen lähistöllä toimii konepajayhtiö, jonka hallituksen puheenjoh-

taja on osallistunut varajäsenenä vastineen antamista koskevaan rakennus- ja 

ympäristölautakunnan kokoukseen. Lisäksi kunnanhallituksen kokoukseen 

osallistuneen henkilön poika on kyseisen yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön toi-

minnassa syntyy muun muassa erilaisia metalli- ja nestemäisiä jätteitä, joita 

ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa käsitellään. Yhtiö hyötyy ympäristö-

luvan mukaisesta toiminnasta esimerkiksi metallijätteiden ja käytettyjen leik-

kuunesteiden pienentyneinä logistiikka- ja käsittelykustannuksina.  

 

Määrätty vakuussumma on aivan liian pieni. Se ei vahingon sattuessa korvaisi 

murto-osaakaan pohjavesien ja luonnon pilaantumisesta koituvista kuluista. 

Vakuus ei myöskään kannusta yritystä toimimaan vastuullisesti vahingon vält-

tämiseksi. 

 

Yhdistys on täydentänyt vastaselitystään toimittamalla Turun Sanomissa maa-

liskuussa 2021 julkaistun artikkelin koskien Kuninkojan taimenkannan elvyttä-

mistä. Toiminnan sijainnista johtuen sen valumavedet voivat muiden haittojen 

lisäksi aiheuttaa vaaraa myös taimenille.  

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry on toimittanut hallinto-oikeudelle lisäkirjelmät 

1.11.2021 ja 4.11.2021. Kirjelmissä on tuotu esille, että toiminta-alueella on 

loka-marraskuussa 2021 harjoitettu kiven rikotusta, jota ei ole sallittu ympäris-

töluvassa, ja josta aiheutunut melu on ylittänyt ympäristöluvassa asetetut me-

lurajat lähiympäristön asutuksen kohdalla. Yhdistys on vaatinut, että ympäris-

töluvan ehdoissa on määritettävä melutason hetkelliseksi maksimiksi 55 dB ja 

vaatinut alueen olosuhteet huomioon ottavan uuden meluselvityksen laati-

mista. Yhdistys on lisäksi vedonnut hakemukseen liitetyn meluselvityksen vir-

heellisyyteen muun muassa hakkurin käyttöaikojen osalta. Hallinto-oikeus on 

toimittanut kirjelmät tiedoksi Keräyslava Oy:lle.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus, hyläten valitukset muutoin, muuttaa aluehallintoviraston pää-

töksen vaikutusten tarkkailua koskevaa lupamääräystä 24 seuraavasti (muutok-

set kursiivilla): 

 

24. Pohjaveden tarkkailua ja pohjaveden virtaussuunnan selvittämistä varten 

alueelle on asennettava vähintään kolme havaintoputkea. (Poistettu tekstiä) 

Putkien on sijaittava siten, että toiminnan vaikutus ja pohjaveden virtaus-

suunta on mahdollista selvittää niiden avulla. Pohjavedestä on otettava näyt-

teitä vähintään kerran vuodessa kahdesta havaintoputkesta, jotka valitaan poh-

javeden virtaussuuntia koskevan selvityksen perusteella. Näytteistä on analy-

soitava ainakin pH, sähkönjohtokyky ja metallien (lyijy-, nikkeli-, sinkki-, ku-

pari-, kromi- ja kadmium) liukoiset pitoisuudet. Havaintoputkien pohjaveden 

pinnankorkeus tulee mitata neljä kertaa vuodessa (maaliskuun ja joulukuun 

välisellä ajalla). Luvan saajan tulee toimittaa suunnitelma asennettavien put-

kien määrästä ja sijoituspaikoista hyväksyttäväksi Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kaksi kuukautta ennen toiminnan 

aloittamista. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 

tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa. 
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Tulokset on toimitettava osana lupamääräyksen 28 mukaista vuosiraporttia. 

Poikkeavista tuloksista on ilmoitettava välittömästi Varsinais-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Putkikortit on toimitettava Varsi-

nais-Suomen ELY-keskukselle viimeistään ensimmäisen raportoinnin yhtey-

dessä.  

 

Perustelut 

 

Asiassa merkitykselliset oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaan-

tumisella 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 vai-

keutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen 

vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähen-

tymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai g) muu 

näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 

päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan, jos toimintaan 4 luvun mukaan tarvitaan 

lupa (luvanvarainen toiminta), toiminnanharjoittajan on sen lisäksi, mitä  

7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja 

varmistuttava siitä, että: 1) toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa; 2) energiankäyttö toiminnassa on tehokasta; 3) toiminnasta aiheutuvia 

päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja niistä sekä toiminnassa käytettävistä 

raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toiminnassa syntyvistä 

jätteistä ja toiminnassa käsitellyistä jätteistä toimitetaan viranomaiselle tarpeel-

lisia tietoja; 4) toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laa-

juuteen nähden riittävä asiantuntemus. 

 

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 arvioita-

essa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutus-

ten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) 

vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäris-

tön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutusalu-

een nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus; 5) muut 

mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 

rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 
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katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 

varattuun tarkoitukseen.  

 

Ympäristönsuojelulain 15 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen ja ilmoituk-

senvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnetto-

muuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden tervey-

delle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan ennalta varautumista varten toiminnanharjoitta-

jan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on laadittava 

riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset lait-

teet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet 

sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita 

varten (ennaltavarautumisvelvollisuus). 

 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai pieneli-

öitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 

pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 2) toi-

sen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi 

tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla 

pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua 

(pohjaveden pilaamiskielto). 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntämi-

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

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

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

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

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

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

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen eh-

käisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 

pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 

haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomi-

oon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilme-

nee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden 

kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-



31 (43) 

  

määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamää-

räyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Li-

säksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön 

tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seu-

rausten rajoittamiseen.  

 

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan 

on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toi-

minnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 60 §:n 1 momentin mukaan vakuuden on oltava riittävä 

59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laa-

juus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-

tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 

määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 

määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten 

tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 

määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

 

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan määrätä, että 

toiminnanharjoittajan on esitettävä 62 §:n mukaisen seurannan ja tarkkailun 

järjestämisestä erillinen suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen 

tai kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava vi-

ranomaiselle niin ajoissa, että seuranta ja tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan 

alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena 

ajankohtana. Suunnitelman esittämiseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään 

ympäristöluvan hakemisesta.  

 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta 

syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, 

luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muu-

toksenhausta 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.  

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-

justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista.  
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Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 

on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 

rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 

muut vastaavat seikat.  

 

Jätelain 141 §:n 1 momentin mukaan jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toi-

minnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoi-

toa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja 

tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluk-

sessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuu-

henkilön riittävästä koulutuksesta.  

 

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai suunnitelma 

joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 

kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000  

-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 

joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmu-

kaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai 

suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia 

merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

 

Luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunni-

telman hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että 1 momentissa tarkoitettu 

arviointi tehdään. Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto ELY-kes-

kukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. 

 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n 1 

momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa 

ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvele-

villa alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painote-

tun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (kello 7–22) 55 dB eikä yöohjear-

voa (kello 22–7) 50 dB.  

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) 4 §:n 1 momentin (342/2009) mukaan liitteen 1 A koh-

dassa tarkoitettua ainetta ei saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen 

viemäriin.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan kielto ei koske päästöä, jonka toiminnanharjoit-

taja voi osoittaa sisältävän niin vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista 

ainetta, ettei sen päästämisestä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa 

eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. 

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) 4 a §:n (1308/2015) mukaan sen lisäksi, mitä ympäris-

tönsuojelulain 17 §:n 1 momentissa säädetään, tämän asetuksen liitteen 1 koh-

dassa E tarkoitettua vaarallista ainetta tai liitteessä mainittuun aineryhmään 

kuuluvaa ainetta ei saa päästää suoraan tai välillisesti pohjaveteen. Kielto ei 

koske aineen tai aineryhmään kuuluvan aineen vähäisen määrän päästämistä 

pohjaveteen, jos päästöstä ei aiheudu pohjaveden laadun heikkenemistä tai sen 
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vaaraa nyt tai tulevaisuudessa. Kielto ei myöskään koske ympäristönsuojelu-

lain 154 §:n 1 kohdassa määriteltyä talousjätevettä, jos päästön vaikutus ei voi 

ulottua tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialu-

eelle taikka toisen kiinteistöllä olevaan tai käytössä olevaan pohjaveteen. Lu-

vanvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen harjoittajien on tarvittaessa osoi-

tettava valvontaviranomaiselle, ettei päästöstä voi aiheutua pohjaveden laadun 

heikkenemistä tai sen vaaraa. 

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) 5 §:n (868/2010) mukaan liitteen 1 B kohdassa tarkoi-

tetun aineen päästö kohdassa, jossa päästö johdetaan pintaveteen, ei saa ylittää 

mainitussa kohdassa esitettyä päästöraja-arvoa. Päästöraja-arvo määrätään ym-

päristöluvassa ja sen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

 

Lain ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa  

2 §:n 1 momentin mukaan lain 1 §:ssä tarkoitettuja ympäristönsuojeluasioita 

valmisteltaessa ja ratkaistaessa on oltava asian laadun edellyttämä oikeudelli-

nen, tekninen ja luonnontieteellinen asiantuntemus.  

 

Lain ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa  

3 §:n 1 momentin mukaan yhden ratkaisijan kokoonpanossa asian ratkaisee 

vastuualueen päällikkö tai vastuualueen päällikön määräämä vastuualueen 

muu virkamies.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos asian tai hankkeen laatu ja laajuus tai merkit-

tävät vaikutukset taikka muu erityinen syy sitä edellyttää, asia ratkaistaan mo-

nijäsenisessä kokoonpanossa. 

 

Asiassa esitetty selvitys 

 

Keräyslava Oy:n hakemus koskee uutta toimintaa, jossa vastaanotetaan, lajitel-

laan, välivarastoidaan, käsitellään ja edelleen toimitetaan romua ja muuta käy-

töstä poistettua materiaalia. Hakemuksen mukaan jätteet lajitellaan ja käsitel-

lään mekaanisesti. Metalliromu leikataan pienemmiksi kappaleiksi, nesteet 

poistetaan ajoneuvoista, noin 10 % kaapeleista kuoritaan tai jätteet siirretään 

välivarastoon. Lajitellut materiaalit toimitetaan hyödynnettäväksi teollisuuden 

raaka-aineena tai muutoin. Hyödyntämiskelvottomat materiaalit toimitetaan 

edelleen käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi. 

 

Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Turun lentokentän luoteispuo-

lella Ruskon kunnan alueella Turun kaupungin ja Ruskon kunnan rajalla Här-

jänruopantien päässä olevalla kiinteistöllä 704-408-4-15. Turun lentokenttä-

alue sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä kiinteistön kaakkoispuolella.  

 

Turun lentokenttäalueen eteläpuolella, noin 600 metrin etäisyydellä toiminta-

kiinteistön rajasta sijaitsee Pomponrahkan Natura 2000 -verkostoon kuuluva 

alue. Kuninkoja sijaitsee Makslanojan kautta kulkevaa hulevesien virtausreittiä 

seuraavan karttatarkastelun perusteella lähimmillään noin kolmen kilometrin 

päässä toiminta-alueesta. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 350 metrin 

etäisyydellä lännessä. 
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Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt kiinteistöä koskevan Lähteenmäen 

asemakaavan muutoksen 23.9.2002. Toiminta sijoittuu asemakaavan teolli-

suus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T), jolle saa sijoittaa teollisuuden 

tuotanto-, jalostus- ja varastorakennuksia sekä niihin liittyviä rakennelmia ja 

laitteita. Sijaintipaikan eteläreunalla on suojaviheraluetta (EV), johon on ra-

kennettu kaavan mukainen meluvalli. Toiminnan sijaintipaikan ja lähimmän 

asuinalueen välissä on liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue ja 

lähivirkistysalue. 

 

Turun kaupungin puolella on voimassa Turun yleiskaava 2020 ja toimintakiin-

teistöön rajautuvalla kohdalla osittain kaavaan kuulumaton alue. Sijaintikiin-

teistöstä pohjoiseen on tuotanto- ja varastointitoiminnan alue (T).  

 

Voimassa olevassa Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston 11.6.2018 hyväksy-

mässä Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vai-

hemaakuntakaavassa toiminta-alue ja Turun kaupungin puolella oleva alue si-

joittuvat teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealueelle. Alue on mer-

kitty työpaikkatoimintojen alueeksi/kohteeksi (TP), joka on valtakunnallisesti, 

maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten palvelu-

jen, työpaikkatoimintojen, toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriöitä aiheutta-

mattomien teollisuustoimintojen alue, joka sisältää myös pienehköjä asunto-

alueita. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, 

jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. Alueellinen suunnittelumääräys muun 

muassa Vahdontien alueelle on, että rakentaminen tulee suunnitella niin, että se 

ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa merkittävästi 

muuta Pomponrahkan Natura-alueen vesitaloutta. 

 

Hakemuksen ja sen liitteenä olevan maaperäkartan mukaan toiminta-alueen 

maaperä on alueen länsi- ja itäosassa savea ja keskiosissa kalliota. Toiminta-

alueen itäosassa ja keskellä on hiekkaista moreenia.  

 

Hakemukseen liitetyn Ramboll Finland Oy:n laatiman 9.9.2019 päivätyn hule-

vesisuunnitelman perusteella hulevedet johdetaan pinnoitetulta alueelta kaivo-

jen ja tasausaltaan kautta ympäröiviin ojiin, josta ne edelleen pääsevät imeyty-

mään maaperään. Hulevesisuunnitelma perustuu hakemuksen mukaan Turun 

seudun pitkänajan keskimääräiseen sademäärään, joka on noin 700 mm vuo-

dessa (0,7 m3/m2). Tällä perusteella toiminta-alueelta kertyy sadevettä vuo-

dessa keskimäärin 36 526 m3 (52 180 m2 x 0,7 m3/m2). Alueen eteläreunaan 

rakennettavan laskeutusaltaan tilavuus on hakemuksen mukaan 330 m3 ja al-

taan ylivuotoputki sijaitsee tasolla +37,90.  

 

Hakemuksen liitteenä on toimitettu Ramboll Finland Oy:n laatima pohjavesi-

kartta, jossa näkyvät pohjavesialueen vedenkorkeudet ja pohjaveden virtaus-

suunnat. Toiminta-alue rajautuu koillisessa Munittulan (0285351) pohjavesi-

alueeseen, joka on hakemusvaiheessa luokiteltu 1-luokan vedenhankintaa var-

ten tärkeäksi pohjavesialueeksi, mutta kuuluu nykyisin 2E-luokkaan eli 

muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, jonka pohjave-

destä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Alueella pohja-

veden virtaussuunta on kohti Härjänruopan vedenottamoa. Munittulan pohja-

vesialue rajautuu luoteisosastaan Antintalon 1-luokan pohjavesialueeseen 

(0270451), jossa pohjaveden virtaussuunta on luoteeseen. Toiminta-alueesta 

itä-koilliseen noin 550 metrin etäisyydellä sijaitsee Turun puolella Härjänruo-

pan pohjavedenottamo, jossa pohjavedenotto on hakemuksen mukaan lopetettu 
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2000-luvulla. 

 

Natura-alueen ympäristössä olevat toiminnat käyvät ilmi hakemukseen liite-

tystä Ramboll Finland Oy:n laatimasta 10.11.2014 päivätystä ”Toiminnat Pom-

ponrahkan Natura-alueen ympäristössä” -piirustuksesta. Hakemuksen liitteeksi 

on laadittu ”Arvio Keräyslava Oy:n ympäristölupahakemuksen mukaisen 

hankkeen vaikutuksista Pomponrahkan Natura-alueen vesitaseeseen”, jonka 

mukaan suunniteltu toiminta ei sijoitu Isosuo-Pomponrahkan valuma-alueelle 

eikä alueelta ole suoraa yhteyttä Pomponrahkan Natura-alueelle.  

 

Hakemuksen liitteenä on toimitettu Ramboll Finland Oy:n laatima 15.8.2019 

päivätty alustava selvitys maaperän pilaantumisesta, jonka mukaan alueella ei 

ole näytteenoton perusteella todettu valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuu-

den ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun asetuksen teollisuuskiinteistöihin 

sovellettavan ylemmän ohjearvon ylityksiä eikä kynnysarvotason ylittäviä pi-

toisuuksia kuparia, sinkkiä tai lyijyä. Asetuksen mukainen alempi ohjearvotaso 

ylittyi raskaiden öljyhiilivetyjen (C22–C40) osalta yhdessä näytteessä. Selvityk-

sessä on suositeltu täydentävän ympäristöteknisen tutkimuksen tekemistä en-

nen toiminnan aloittamista pohjamaan ja täyttömaakerrosten laadun tarkem-

maksi selvittämiseksi.  

 

Hakemuksen mukaan toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Turun lentokentän 

55 dB (A) lentomelualueelle. Lupaviranomaiselle on toimitettu 8.8.2019 päi-

vätty Promethor Oy:n laatima ympäristömeluselvitys, jonka mukaan toiminnan 

aiheuttama päiväajan (kello 7−22) keskiäänitaso (LAeq) on suurimmillaan noin 

43−45 dB (A) lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla. Lisäksi puunhaketus-

päivinä noin kahdesti vuodessa päiväajan (kello 7−22) keskiäänitaso (LAeq) on 

suurimmillaan noin 50−51 dB (A) lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla. 

Selvityksen mukaan suunnitellusta toiminnasta aiheutuva liikenne ei käytän-

nössä lisää Vahdontien aiheuttamaa melua nykyisestä. 

 

Oikeudellinen arviointi  

 

Aluehallintoviraston ratkaisukokoonpano 

 

Aluehallintovirasto on ratkaissut valituksenalaisen päätöksen yhden jäsenen 

kokoonpanossa. Asiassa on Ruskon Omakotiyhdistys ry:n valituksen johdosta 

arvioitava, onko päätös syntynyt lainvastaisessa järjestyksessä, koska lupaha-

kemusta ei ole ratkaistu monijäsenisessä kokoonpanossa. 

 

Aluehallintoviraston ratkaisukokoonpano päätetään tapauskohtaisesti asian 

ominaispiirteiden mukaan. Lain ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä 

aluehallintovirastossa esitöistä (HE 59/2009) ilmenee, että lähtökohtana on 

asian käsitteleminen yhden ratkaisijan kokoonpanossa. Ainoastaan laajat ja 

ympäristövaikutuksiltaan merkittävät asiat ratkaistaan monijäsenisessä ratkai-

sukokoonpanossa.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalainen jätteenkäsittelytoiminnan ympä-

ristölupaa koskeva asia ei esitetyn selvityksen perusteella ole sen laatuinen tai 

laajuinen tai vaikutuksiltaan siten merkittävä, että se olisi tullut ratkaista moni-

jäsenisessä kokoonpanossa. Asiaa käsiteltäessä on noudatettu ympäristönsuo-

jelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain säännöksiä 
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ratkaisukokoonpanosta, eikä päätöstä siten ole syytä kumota valituksessa ko-

koonpanon osalta esitetyn johdosta.  

 

Lupaedellytysten harkinta 

 

Asiassa on valitusten johdosta arvioitava, ovatko ympäristönsuojelulaissa sää-

detyt edellytykset luvan myöntämiselle täyttyneet, kun otetaan huomioon toi-

minnan sijaintipaikka sekä päätöksessä annetut lupamääräykset. 

 

Pohjavesivaikutukset 

 

Asiassa on valitusten johdosta arvioitava, onko valituksenalainen päätös lain-

vastainen sillä perusteella, että toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantu-

misen vaaraa ottaen huomioon hankkeen sijainti 1 ja 2E -luokkiin kuuluvien 

pohjavesialueiden ja vedenottamon läheisyydessä. Luonnonsuojeluyhdistysten 

valituksessa on lisäksi vedottu pohjavesiselvitysten puutteellisuuteen. 

 

Asiassa saadun selvityksen perusteella toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla 

pohjavesialueella. Hakemuksen liitteenä toimitetusta Ramboll Finland Oy:n 

laatimasta pohjavesikartasta näkyvät läheisten pohjavesialueiden vedenkor-

keuksia ja virtaussuuntia koskevat tiedot. Hakemukseen ei ole liitetty selvi-

tystä toiminta-alueen pohjavesistä eikä pohjavesialuekarttaan ole merkitty toi-

minnan sijaintipaikkaa, joka sijoittuu asiakirjojen perusteella noin 100 metrin 

etäisyydelle pohjavesialueen rajasta. Pohjavesialuekartan perusteella alueen 

pohjavedet eivät virtaa toiminta-alueen pohjoispuolella olevan Antintalon poh-

javesialueen suuntaan, sillä toiminta-alueen reunassa on tältä osin selvä veden-

jakaja. Sen sijaan toiminta-alueen itäpuolella olevan Munittulan pohjavesialu-

een osalta toiminta-alueen luoteispuolella oleva pohjoiseteläsuuntainen veden-

jakaja ei jatku pohjaveden muodostumisalueelle asti. Toiminta-alueen pohjois-

koillispuolella ei pohjavesialuekartan mukaan ole yhtenäistä vedenjakajaa 

erottamassa toiminta-aluetta pohjavesialueesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus 

on hakemuksesta antamassaan lausunnossa tuonut esille, että asfaltoitavan toi-

minta-alueen ja pohjavesialueen väliin jää sorapintainen alue, jossa maaperä 

on hiekkaa ja josta mahdollisesti voi olla virtausyhteys pohjavesialueelle. Hal-

linto-oikeus katsoo, että toiminta-alueen sijoittuminen suhteessa vedenjakajaan 

ja pohjaveden virtaussuunta jää esitetyn aineiston perusteella epäselväksi. Sel-

vitykset eivät kuitenkaan ole olleet siten puutteellisia, etteikö lupaviranomai-

nen olisi niiden perusteella voinut arvioida ympäristöluvan myöntämisen edel-

lytysten täyttymistä, eikä päätöstä siten ole syytä tällä perusteella kumota. 

 

Toiminnasta voi sen luonne ja sijainti sekä pohjavesien virtaussuuntaa koskeva 

epäselvyys huomioon ottaen aiheutua pohjavesivaikutuksia. Päätöstä arvioita-

essa on tämän johdosta otettava huomioon ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 mo-

mentin mukainen pohjaveden pilaamis- ja vaarantamiskielto. 

 

Toiminnanharjoittaja on lupamääräyksellä 24 velvoitettu asentamaan toiminta-

alueen ja Munittulan pohjavesialueen väliselle alueelle ja toiselle puolelle toi-

minta-aluetta pohjaveden havaintoputket vaikutustarkkailua varten. Vaikutus-

ten arvioinnin kannalta olennaista pohjaveden virtaussuuntaa ei kuitenkaan 

näissä olosuhteissa ole mahdollista selvittää vain kahden havaintoputken 

avulla. Hallinto-oikeus katsoo siten tarpeelliseksi muuttaa lupamääräystä 24 

ratkaisusta tarkemmin ilmenevällä tavalla siten, että toiminnanharjoittaja vel-
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voitetaan ympäristönsuojelulain 62 ja 64 §:n 1 momentin perusteella asenta-

maan kahden sijasta vähintään kolme pohjaveden havaintoputkea ja toimitta-

maan havaintoputkien määrää ja sijoittamista koskeva suunnitelma hyväksyttä-

väksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ennen toiminnan aloittamista. Pohja-

vesinäytteet käsittävän toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunni-

telman toimittamisesta ELY-keskuksella on määrätty lupamääräyksellä 21. 

 

Muilta osin hallinto-oikeus katsoo, että päätöksessä annetut jätteiden käsitte-

lyä, varastointia ja alueen rakenteita, kallistuksia sekä vaikutustarkkailua ja 

näytteenottoa koskevat määräykset ovat riittäviä pohjaveden suojelemiseksi.  

 

Hulevesivaikutukset 

 

Valitusten johdosta asiassa on arvioitava, onko päätös lainmukainen hulevesien 

käsittelyn ja toiminnan pintavesivaikutusten osalta. 

 

Laitoksen ympäristöriskit liittyvät alueella vastaanotettavien jätteiden ominai-

suuksiin ja käsittelyyn. Suurin osa laitoksella vastaanotettavista, varastoitavista 

ja käsiteltävistä jätteistä on teollisuus-, maatalous- ja yhdyskunta- sekä raken-

nus- ja purkutoiminnassa syntyvää romua, joiden ei voida katsoa aiheuttavan 

kovin suurta vesistöriskiä. Laitoksella vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitel-

lään kuitenkin myös vaarallisia jätteitä ja öljypitoisia jätteitä, muun muassa 

romuautoja. Lisäksi alueella varastoidaan polttoöljyä, hydrauliöljyä, jäähdytys-

nestettä, moottoriöljyä ja nestemäistä happea.  

 

Lupamääräyksellä 2 on määrätty saapuvien jätekuormien ja niitä koskevien 

asiakirjojen tarkistamisesta, lupamääräyksillä 4–5 ajoneuvojen purkamisessa 

noudatettavasta menettelystä, lupamääräyksillä 6–8 tuottajavastuun alaisten 

jätteiden käsittelystä ja varastoinnista ja lupamääräyksillä 13–17 jätteiden ja 

kemikaalien varastoinnista. Lupamääräyksissä on muun muassa edellytetty, 

että tietyt jätteet käsitellään ja varastoidaan sisätiloissa, muutoin katetussa ti-

lassa tai kannellisissa säiliöissä.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupamääräyksen 12 mukaiset liikennöinti-, käsit-

tely- ja varastointialueiden asfaltointia ja käsittelyhallin lattian tiiviyttä koske-

vat määräykset ovat toiminnan luonne ja riskit huomioon ottaen riittäviä, kun 

otetaan lisäksi huomioon varastointi- ja käsittelykenttien sekä liikennealueiden 

rakenteiden kunnon tarkkailusta annettu lupamääräys 22. Päällystykseen käy-

tettävä tyhjätilavuudeltaan 3-prosenttinen asfaltti ja käsittelyhallin lattiapinto-

jen nestetiiveysvaatimus ovat toiminnan kannalta riittäviä.  

 

Lupamääräyksellä 9 on määrätty hulevesien keräämisestä ja käsittelystä hake-

muksen mukaisessa sulkuventtiilillä varustetussa 330 m3:n tiiviissä laskeutus-

altaassa sekä laskeutusaltaan ja öljynerottimen huollosta. Poikkeustilanteisiin 

varautumisesta, muun muassa sammutusvesien keräilyn osalta, on määrätty 

lupamääräyksellä 27. Asfaltoitavan toiminta-alueen kallistukset on suunniteltu 

siten, että suljettaessa hakemuksen mukaisen laskeutusaltaan ylivuoto-/purku-

putket, alueelle muodostuu tasolle +38,40 saakka 630 m3:n suuruinen vesiva-

rasto ennen kuin vedet valuvat altaan reunojen yli. Altaan ja piha-alueen yh-

teenlaskettu tilavuus on 1 430 m3 tasolle +39,00 asti. Laskeutusaltaan raken-

netta ja tilavuutta sekä piha-alueen kallistuksia koskevat hakemuksessa esitetyt 

tiedot huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että jätteiden varastointi- ja kä-
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sittelyalueiden ja polttoaineen jakelualueen hulevesien johtaminen laskeutusal-

taaseen ja sieltä edelleen päätöksen mukaisella öljynerottimella ja -hälyttimellä 

varustetun öljynerotuskaivon kautta avo-ojaan tai hulevesiviemäriin, on riit-

tävä menettely sen varmistamiseksi, ettei hulevesien mukana kulkeudu haitalli-

sia aineita laitosalueen ympäristöön. Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus 

katsoo, että päätöksellä on myös riittävästi varauduttu poikkeustilanteisiin, 

muun muassa sammutusvesien käsittelyyn ja rankkasateisiin. 

 

Kun otetaan alueen rakenteista sekä jätteiden ja hulevesien käsittelystä määrä-

tyn lisäksi huomioon lupamääräysten 22–23 mukainen laitosalueen käyttötark-

kailu sekä säännölliset hulevesien haitta-ainetutkimukset, hulevesistä ei voida 

katsoa aiheutuvan riskiä alueen pintavesien tai noin kolmen kilometrin etäisyy-

dellä toimintapaikasta sijaitsevan Kuninkojan pilaantumisesta. Hulevesien ei 

myöskään voida katsoa aiheuttavan ympäristönsuojelulailla kiellettyjä vaiku-

tuksia tai vaaraa pohjavesille. 

 

Vaikutukset Natura 2000 -verkostoon liitetyn Pomponrahkan alueeseen 

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry on valituksessaan tuonut esille huolen toiminnan 

vaikutuksista Pomponrahkan Natura-alueen suojeluperusteisiin, erityisesti sen 

hyönteis- ja hämähäkkilajistoon.  

 

Maakuntakaavamerkintöjen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hakemuk-

sesta antaman lausunnon perusteella Pomponrahkan Natura-alueen suojelupe-

rusteena olevat ekosysteemit ovat riippuvaisia pohjavedestä. Hankkeen vaiku-

tusta Pomponrahkan Natura-alueen lajistoon arvioitaessa tulee siten ottaa eri-

tyisesti huomioon hankkeen pohjavesivaikutukset. 

 

Hankkeen vaikutuksista Pomponrahkan Natura-alueen suojeluarvoihin ei ole 

laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviota. Hakemuksen liitteenä esi-

tetyn selvityksen mukaan suunniteltu toiminta ei sijoitu Isosuo-Pomponrahkan 

valuma-alueelle eikä alueelta ole suoraa yhteyttä Pomponrahkan Natura-alu-

eelle.  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hakemuksesta antamassaan lausunnossa to-

dennut, että toiminnasta ei päivitetyn hakemuksen mukaisella kolmen hehtaa-

rin toiminta-alueella aiheudu vaikutusta Munittulan pohjavesialueella muodos-

tuvan pohjaveden määrään eikä toiminta siten ympäristöluvan määräysten mu-

kaisesti harjoitettuna todennäköisesti heikennä Pomponrahkan Natura-alueen 

luontoarvoja.  

 

Kun otetaan huomioon hankealueen ja Natura-alueen välinen noin 600 metrin 

etäisyys ja edellä mainittujen selvitysten tulokset sekä hallinto-oikeuden poh-

javesivaikutusten osalta lausuma, päätöksen mukaisen toiminnan aiheuttamat 

vaikutukset Pomponrahkan Natura-alueelle ovat ennalta arvioiden niin vähäi-

siä, että merkittävien haitallisten vaikutusten aiheutuminen alueen suojelun pe-

rusteena oleville luontoarvoille on poissuljettu. 

 

Melu-, pöly- ja muut vaikutukset 

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry on valituksessaan tuonut esille huolen toiminnan 

melu- ja pölyvaikutuksista sekä toiminnasta aiheutuvista turvallisuusriskeistä.  
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Hakemukseen liitetyn ympäristömeluselvityksen mukaan toiminnasta aiheu-

tuva melun keskiäänitaso (LAeq) lähimpien noin 350 metrin etäisyydellä toi-

minta-alueesta sijaitsevien asuinrakennusten piha‐alueilla on alle päiväajan oh-

jearvon 55 dB (A) myös niinä päivinä, kun alueella suoritetaan haketusta. Lu-

pamääräyksillä 18 ja 19 on määrätty toiminta-ajoista, sallituista melutasoista ja 

säännöllisten melumittausten ja -mallinnusten suorittamisvelvollisuudesta. Toi-

minta ei ole sallittua yöaikaan eikä viikonloppuisin ja arkipyhinä. 

 

Hakemuksen mukaan toiminnassa ei synny ilmaan pääseviä orgaanisia yhdis-

teitä eikä hajupäästöjä, koska alueelle ei vastaanoteta hajupäästöjä aiheuttavaa 

jätettä tai käytetä hajupäästöjä aiheuttavia menetelmiä. Lupamääräyksellä 10 

on määrätty jätteen lajittelu-, käsittely-, varastointi- ja liikennealueiden puhtaa-

napidosta ja pesemisestä sekä roskaantuneiden alueiden siivoamisesta viivy-

tyksettä.  

 

Hakemuksen mukaan pölyämistä voi aiheutua jätteiden käsittelystä, liiken-

nöinnistä ja työkoneiden käytöstä. Lisäksi muutaman kerran vuodessa tehtä-

västä haketuksesta aiheutuu mahdollisesti pölyämistä ja irtoainesta. Lupamää-

räyksillä 10–12 on määrätty toiminta-alueen puhtaanapidosta, pölyämisen es-

tämisestä, murskauksesta ja haketuksesta aiheutuvien pölypäästöjen torjun-

nasta sekä määrätty rakennus- ja purkujätteen käsittely tehtäväksi hallissa. 

Myös liikennöinti-, käsittely- ja varastointialueiden päällystäminen asfaltilla ja 

käsittelyhallin pinnoittaminen lupamääräyksen 12 mukaisesti ehkäisee pölyä-

mistä.  

 

Hakemusasiakirjoissa ja päätöksessä on käsitelty toimintaan liittyviä palotur-

vallisuus-, räjähdys- ja onnettomuusriskejä. Toiminnanharjoittajalla on suoraan 

ympäristönsuojelulain 15 §:n nojalla velvollisuus varautua ennalta toimiin on-

nettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden 

terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten välttämiseksi. Toiminnanhar-

joittaja on lupamääräyksellä 27 velvoitettu täydentämään hakemuksen liitteenä 

toimitettua ennaltavarautumissuunnitelmaa häiriötilanteita ja muita poikkeuk-

sellisia tilanteita koskevilta osin ja toimittamaan täydennetty suunnitelma pe-

lastusviranomaiselle ja valvontaviranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä. 

Suunnitelman sisältö tarkentuu siten erillisessä menettelyssä.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, ettei asiassa ole tullut esille sellaisia melu- ja pölyvai-

kutuksiin tai turvallisuusriskeihin liittyviä seikkoja, joiden johdosta aluehallin-

toviraston päätöstä olisi pidettävä lainvastaisena. 

 

Valvonta, paras käyttökelpoinen tekniikka ja luvanhakijan asiantuntemus 

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry on valituksessaan vedonnut parasta käyttökel-

poista tekniikkaa ja toiminnanharjoittajan asiantuntemusta koskeviin ympäris-

tönsuojelulain vaatimuksiin sekä tuonut esille huolen kunnan valvontaresurs-

sien puutteesta. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n ja 

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksen johdosta asiassa on 

lisäksi arvioitava, onko lupahakemuksen kertoelmaosassa esitetyistä päivittäi-

sistä liikennöintimääristä tarpeen antaa lupamääräys. 

 

Toiminnanharjoittajalla on suoraan ympäristönsuojelulain 8 §:n nojalla velvol-

lisuus varmistua siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa ja siitä, että toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun 
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ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lisäksi toiminnanharjoittaja on 

lupamääräyksellä 3 velvoitettu nimeämään jätteenkäsittelylaitokselle riittävän 

ammattitaitoinen vastuuhenkilö jätelain 141 §:ssä edellytetyllä tavalla. Lupa-

edellytysten täyttymisen varmistamiseksi annettujen lupamääräysten on perus-

tuttava ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin mukaisesti parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan vaatimuksiin. Viranomaisen harkintavaltaa rajaa parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan osalta ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentti, 

jonka mukaan toiminnanharjoittajaa ei voida velvoittaa käyttämään tiettyä tek-

niikkaa. Hallinto-oikeus toteaa, että lupapäätöstä ei ole pidettävä lainvastai-

sena sen vuoksi, että siinä ei ole erikseen käsitelty öljynerotuskaivojen ja säili-

öiden automaatioastetta. 

 

Ympäristöluvan kertoelmaosan tiedot muodostavat yhdessä lupamääräysten ja 

päätöksen perusteluiden kanssa toiminnanharjoittajaa sitovan kokonaisuuden. 

Lupamääräyksellä 1 on määrätty laitoksella vastaanotettavien, lajiteltavien, 

siirtokuormattavien ja varastoitavien jätteiden määristä. Lisäksi lupamääräyk-

sessä 28 on määrätty toimintaa koskevasta kirjanpidosta, raportoinnista ja vuo-

siyhteenvedon toimittamisesta valvontaviranomaiselle ja Ruskon kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli sallitut varastointimäärät tai hakemuk-

sessa arvioidut kuljetusmäärät ovat vaarassa ylittyä, toiminnanharjoittajan tu-

lee arvioida tarve hakea ympäristölupaan muutosta. Myös valvontaviranomai-

nen ja haitankärsijä voivat ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla tehdä aloitteen 

luvan muuttamiseksi. Aluehallintoviraston päätöstä ei voida pitää lainvastai-

sena sen johdosta, että liikennöintimääristä ei ole annettu lupamääräystä. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupaviranomainen on lupaharkinnassa ottanut huo-

mioon parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja toiminnanharjoittajan ammattitai-

toa koskevat ympäristönsuojelu- ja jätelain vaatimukset. Toiminnan mahdolli-

siin puutteisiin tai luvan vastaiseen menettelyyn voidaan puuttua valvonnan 

keinoin. 

 

Jätteenkäsittelyvakuuden määrä 

 

Toiminnanharjoittaja on lupamääräyksellä 30 velvoitettu asettamaan 72 000 

euron suuruinen jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus. Ruskon Omako-

tiyhdistys ry on valituksessaan tuonut esille huolen vakuuden riittävyydestä. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että vakuuden määrää on pidettävä riittävänä ympäris-

tönsuojelulain 59 §:ssä tarkoitetun asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tark-

kailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmis-

tamiseksi. Pohjavesien ja muun ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tar-

vittavat toimet on otettu huomioon luvan myöntämisedellytysten harkinnassa 

ja lupamääräyksiä asetettaessa. 

 

Johtopäätökset 

 

Kun otetaan huomioon toiminnan vaikutusten osalta esitetty selvitys ja lupa-

määräykset sekä se, että toiminta-alue on asemakaavan teollisuus- ja varastora-

kennusten korttelialueella, hallinto-oikeus katsoo, että toiminta on sijoitettu 

ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ssä edellytetyllä tavalla siten, ettei siitä ai-

heudu merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa, kuten merkittävää ympäristön 

yleisen viihtyisyyden vähentymistä tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua koh-
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tuutonta rasitusta. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei kokonaisuutena ar-

vioidun aiheudu siten ympäristönsuojelulain 49 §:ssä kiellettyjä seurauksia. 

Toiminta-alueen mahdollinen laajentaminen on erikseen käsiteltävä asia. Pää-

töstä ei siten ole syytä kumota tai enemmiltä osin muuttaa valitusten johdosta.  

 

Hallinto-oikeus toteaa lopuksi, että Ruskon Omakotiyhdistys ry:n vastaselityk-

sessä esitetyillä esteellisyysväitteillä, jotka ovat koskeneet vastineen antami-

sesta päättäneisiin Ruskon kunnanhallituksen kokoukseen 18.1.2021 ja raken-

nus- ja ympäristölautakunnan kokoukseen 14.1.2021 osallistuneita henkilöitä, 

ei ole oikeudellisesti ratkaisevaa merkitystä aluehallintoviraston päätöksen 

lainmukaisuuden arvioinnin kannalta.  

 

Toiminnan aloittaminen 

 

Kun otetaan huomioon aloittamisoikeuden myöntämiselle ympäristönsuojelu-

lain 199 §:ssä asetetut edellytykset, toiminnan aloittamista koskeva 15 000 eu-

ron suuruinen vakuus sekä pääasiassa annettu hallinto-oikeuden ratkaisu, luvan 

hakijalle myönnettyä toiminnan aloittamisoikeutta ei ole syytä kumota. Täy-

täntöönpanon kieltämiseen tai keskeyttämiseen ei ole ilmennyt aihetta. 

 

  Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut. 

 

Julkinen kuulutus  

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen  

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n on viipymättä tämän 

päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppanil-

leen. Jos se tämän laiminlyövä, on se velvollinen korvaamaan ilmoittamatta 

jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai 

muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 momentti ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Ruskon kunnanhallituksen ja Turun kaupunginhallituksen on viipymättä jul-

kaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukai-

sesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen 

ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

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

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

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 7.2.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Jakelu 

 

Päätös maksutta Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ym. 

 maksutta 

 

Ruskon Omakotiyhdistys ry, maksutta 

 

 

Jäljennös maksutta 

Keräyslava Oy 

 

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen  

 

Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomainen/ 

Raision kaupunki / Tekninen keskus / Ympäristön- ja 

rakennusvalvontapalvelut 

 

Turun kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 

 

Ruskon kunnanhallitus 

 

Turun kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

 

Finavia Oyj 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ 

Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

ARS 



HallJK (01.20)      1 (2) 

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

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

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

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

myönnettävä, jos:  

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

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

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

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

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

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

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

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

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

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

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

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

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

nittava myös tämän yhteystiedot 

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

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

seen on mainittu peruste 

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

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

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

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

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

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

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

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

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

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

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

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

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

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

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

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

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

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


