
 

 

 Päiväys 1 (2) 

28.7.2022  

  

Diaarinumero  

 360/2022 

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

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

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

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

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

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

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

28.7.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 4.8.2022. 

Asia 

Luvan hakija Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy on jättänyt Vaasan hallinto-

oikeudelle valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 1.2.2022, 

nro 26/2022. Päätös koskee Lehmihaan jätteenkäsittelylaitoksen laajentamista 

ja toiminnan aloittamislupaa Janakkalan kunnassa. Aluehallintovirasto on 

päätöksellään hylännyt hakemuksen. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 28.7. – 

31.8.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Janakkalan kunnassa. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

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

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 31.8.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

360/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

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

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Vaasan hallinto-oikeudelle

Asia Valitus koskien ympäristönsuojelulain mukaista ratkaisua

Valituksenalainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupaa koskeva päätös, 1.2.2022, 
Nro 26/2022, Dnro ESAVI/11293/2020

Valituksenalaisen päätöksen tiedoksisaanti

Valituksenalaisen päätös on julkaistu Etelä-Suomen aluehallintoviraston verk-
kosivuilla 1.2.2022.

Valitusaika päättyy 10.3.2022.

Valittaja

Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy (jäljempänä ”toiminnanharjoittaja”)
kotipaikka Janakkala
www.maansiirtolehto.fi
Y-tunnus 0313212-1

Asiamies ja prosessiosoite

Vaatimukset

Valittaja pyytää kunnioittavasti, että Vaasan hallinto-oikeus

1) ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian
aluehallintoviraston käsiteltäväksi sekä

2) toissijaisesti velvoittaa Suomen valtiota palauttamaan käsittelymaksun sekä
korvaamaan toiminnanharjoittajan oikeudenkäyntikulut valitusasiassa.
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Perustelut

1 Taustaa

Toiminnanharjoittajalla on maan- ja jätteidenkäsittelyalue omistamallaan tilalla, mikä rajau-
tuu nyt valituksenalaisen päätöksen mukaiseen määräalaan. Hämeen ympäristökeskus on
myöntänyt ympäristöluvan yhtiön omassa ja yleensä maanrakennustoiminnassa syntyvän 
kaikenlaisen ylijäämämaan, kiven sekä purkurakenteista irrotetun betonin ja tiilen sekä as-
faltin vastaanotolle ja käsittelylle. Päätöksen vahvisti, joiltain osin muuttaen Vaasan hallin-
to-oikeus ja sittemmin korkein hallinto-oikeus.1

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hakemuksesta tarkistanut ympäristölupapäätöksen lu-
pamääräyksiä2. Päätöksessä on annettu lupamääräyksiä muun muassa jätteiden käsitte-
lystä ja hyödyntämisestä sekä varastoinnista. Aluehallintoviraston toistaiseksi voimassa 
oleva päätös korvasi aiemman Hämeen ympäristökeskuksen päätöksen. Aluehallintoviras-
ton lainvoimaisessa lupapäätöksessä ollut tarkistamismääräys raukesi YSL:n muutoksen 
10.4.2015/423 myötä.

Lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä tarkoitetusta tilasta Lehmihaka 165-424-2-68 
on lohkottu ympäristöluvan mukaisen kierrätyskeskuksen käsittävä tila Lehtohaka 165-
424-2-79, minkä toiminnanharjoittaja omistaa. Toiminnanharjoittaja on laatinut tilan Lehmi-
haka 2-68 omistajan, Janakkalan kunnan, kanssa esikauppasopimuksen toiminnanharjoit-
tajan toiminnan laajentamiseksi nyt valituksenalaisen päätöksen mukaiselle määräalalle.

Omavaraisuusasteeltaan erinomaisen perheyrityksen maarakennus- ja kierrätystoiminta 
on ollut kannattavaa ja voitollista. Toiminnanharjoittajan tarkoituksena on ollut kehittää ja 
laajentaa kiertotaloustoimintaansa, mihin toiminnanharjoittaja on ollut velvollinen hake-
maan ympäristölupaa.

Viranomaisneuvottelujen perusteella lupahakemuksen käsittelijäksi sovittiin Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, jolle YSL 29 §:n mukainen hakemus toiminnan olennaisesta muuttami-
sesta toimitettiin keväällä 2020. Aluehallintovirasto käsitteli hakemusta poikkeuksellisen 
pitkään, sittemmin hyläten sen valituksenalaisella päätöksellään.

2 Valitusperusteiden tiivistelmä

Valituksenalainen päätös on tehty vastoin YSL:n lupaharkinnan perusteista ja luvan myön-
tämisen edellytyksistä annettuja säännöksiä. Lupaviranomainen ei ole ottanut lupapäätök-
sessään huomioon hakemuksen sisältöä, asiassa tehtyjä selvityksiä, eikä saatuja hake-
muksen mukaista toimintaa puoltavia lausuntoja.

1 Hämeen ympäristökeskuksen päätös 3.2.2003, nro YLO/lup/6/03, dnro HAM-2002-Y-501-111. Vaasan 
hallinto-oikeuden päätös 16.4.2004, 04/134/2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 9.1.2006, 
1392/1/04.

2 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 8.8.2014, Nro 144/2014, Dnro ESAVI/38/04.08/2014
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Lupamenettely ei täytä asianmukaiselle hallintomenettelylle asetettuja kriteereitä tai odo-
tuksia. Päätös on puutteellisesti ja virheellisesti perusteltuna YSL:n, JL:n ja HL:n säännös-
ten ja hengen vastainen ja päätös pitää siksi kumota.

Valitusviranomaista pyydetään harkitsemaan lupaviranomaiselle osoitettua lisäselvitys-
pyyntöä asian selvittämiseksi, koska toiminnanharjoittaja ei ole saanut sellaisia pyydettyjä 
tarkastukseen ja neuvotteluun liittyviä asiakirjoja, mitkä ovat päätöksen ja sen sisällön pe-
rusteella olleet ratkaisussa oleellisia.

3 Tarkemmat perustelut

3.1 Lupapäätöksessä sovelletut säännökset

Ympäristölupa on YSL 48.1 §:n mukaan myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jä-
telain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Lupapäätöksestä ei selviä, 
miltä osin hakemus on ko. säännösten vastainen ja päätöksen perustelut ovat lähtökohtai-
sesti siten virheelliset.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (jäljempänä ”AVI”) on soveltanut valituksenalaisessa 
päätöksessään seuraavia säännöksiä:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6–8, 11, 27, 29, 48–49, 51−53, 59–62, 83, 87, 198 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 12–13, 15, 15 b §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 25 §.

YSL 6 § - 8 §:issä on säädetty toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (YSL 6 §), 
velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista (YSL 7 §) sekä luvanvarai-
sesta toiminnasta aiheutuvasta pilaantumisen ehkäisemisestä (YSL 8 §). AVI ei ole esittä-
nyt, millä tavoin säännöksiä on ratkaisussa sovellettu tai millä tavoin näitä ei olisi kuvattu jo
hakemuksessa ja sen täydennyksissä tai muutoin asian käsittelyn aikana. Kun lisäksi ote-
taan huomioon lupaviranomaisen omat selvitys- ja täydennyspyynnöt, joihin toiminnanhar-
joittaja on ajallaan ja asiallisesti vastannut, lupaviranomaiselle ei ole voinut muodostua ko. 
säännöksistä kielteiseen ratkaisuun johtaneita perusteluja.

Asian käsittelyn aikana ei AVI ole esittänyt, etteikö toiminnanharjoittaja
- olisi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeista ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoista tai
- ole ehkäissyt ja rajoittanut ympäristön pilaantumista hakemuksessa kuvatunlaisesti, saati
nykyisessä ympäristöluvan mukaisessa toiminnassaan tai
- olisi kuvannut hakemuksessa parasta käyttökelpoisesta tekniikkaa tai päästöjen tarkkai-
lua.
Toiminnanharjoittajalle on myönnetty jo 19 vuotta sitten ympäristölupa vastaanottaa, käsi-
tellä ja hyödyntää valituksenalaisen päätöksen mukaisia jätejakeita. Tämän ja viranomais-
asioiden aiemman, moitteettoman hoitamisen katsotaan osoittavan toiminnanharjoittajan 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden käytettävissä olevan asiantuntemuksen (YSL 8 §).

AVI ei ole esittänyt perusteluja, etteikö alue soveltuisi hakemuksen mukaiseen toimintaan 
(YSL 11 §). Aluehallintovirasto ei ole ottanut huomioon tehtyjä luonto- tai NATURA-selvityk-
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siä, eikä ELY-keskuksen ja Janakkalan kunnan hakemusta puoltavia lausuntoja. Lupaa ei 
sijoituspaikan syistä ole siksi voinut olla myöntämättä.

Yleisiä luvan hakemiseen velvoittavia säännöksiä ei myöskään voi käyttää luvan eväämi-
sen perusteena, kun otetaan huomioon, että lupahakemus on toiminnanharjoittajan toi-
mesta jätetty. Tällaisia kielteisen lupaharkinnan kannalta epäoleellisia perusteita ovat lisäk-
si YSL:ssa säädettyjen suunnitelmien ja ohjeiden vaikutus, vakuus tai seuranta- ja tarkkai-
lumääräykset (YSL 27, 29, 51, 59-62 §).

Lupaviranomainen ei ole arvioinut parasta käyttökelpoista tekniikkaa (YSL 53 §).  AVI ei 
ole esittänyt, että toiminnasta aiheutuisi säännöksissä kiellettyjä seurauksia tai niiden vaa-
raa (YSL 49 §).

AVI ei ole myöskään perustellut, miten
• jätelain määritelmät (JL 6 §),
• yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä (JL 8 §),
• toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuus (JL 12§),
• kielto jätteen hallitsemattomasta hylkäämisestä tai käsittelystä (JL 13 §),
• erilliskeräysvelvollisuus (JL 15 §),
• hyödynnettävän jätteen laadun varmistaminen (JL 15 b §) tai 
• jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (JA 25 §)

ovat olleet luvan myöntämisen esteenä, kun lisäksi otetaan lupaviranomaisen käytössä ol-
lut mahdollisuus antaa myönteisessä ratkaisussa säännösten mukaisia lupamääräyksiä 
(YSL 52 §).

AVI ei ole tutkinut, ratkaissut, eikä perustellut asiaa säännösten edellyttämällä tavalla (HL 
44 §, YSL 83 §, YSL 48 §, YSA 13 §, YSA 15 §). AVI on selvästi epäonnistunut perustele-
maan, millä tavalla se on ottanut hakemuksen selvityksineen ja täydennyksineen sekä siitä
annetut lausunnot (YSL 83.1 §) ja vastaselitykset huomioon ja millä tavalla menettelyssä 
kerätty tieto sekä säännökset ovat johtaneet AVI:n kielteiseen päätökseen. 

Lupapäätös olisi perusteluina sovellettujen säännösten perusteella tullut myöntää. Ratkai-
su tulee palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.

3.2 Oikeussuojaperiaatteet

Lainvoimaisen, ympäristöluvallisen toiminnan haittoja ei ole osoitettu, eikä osoitettavissa. 
Ympäristönsuojelullinen suojaperiaate ei ole ollut laajennusta vastaan.

Lupapäätöksen perusteella yleisen tulkinnan mukaan toiminta vaatii ympäristöluvan. Lupa-
päätöksen perusteella ei kuitenkaan selviä, johtuuko luvan tarve riskeistä, ympäristöön 
kohdistuvista vaikutuksista vai AVI:n viittaamasta yleisestä tulkinnasta. AVI ei päätökses-
sään avaa, mitä se tällä säännöksistä poikkeavalla yleisellä tulkinnalla tarkoittaa.

Lupapäätöksestä ei myöskään ole tulkittavissa, tuleeko toiminnanharjoittajan hakea ympä-
ristölupa YSL 29 §:n mukaisena olennaisena muutoksena vai onko ympäristölupaa toimin-
nan muutoksen vuoksi tarpeen ylipäänsä tarkistaa.  AVI on epäonnistunut hallinnollisessa 
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tehtävässään kuvata ratkaisuunsa johtaneita perusteita ymmärrettävästi. Näin tehdessään 
AVI loukannut oikeusuojaperiaatteita.

Kyse on kierrätysmateriaaleiksi hyväksyttävissä olevien jätteiden käyttämisestä rakentami-
sessa ja asiassa on jätetty ympäristölupahakemus, joten AVI:n päätöksen mukainen sai-
vartelu terminologialla ei vastaa hyvää hallintoa. Hakemuksen ja sen sisällön ymmärtämi-
sessä on AVI:lla ollut suuria vaikeuksia, minkä seurauksena AVI on laiminlyönyt hallintolain
31 §:n mukaisen selvitysvelvollisuutensa. AVI:n kaikkiin täydennyspyyntöihin on toiminnan-
harjoittajan toimesta vastattu asiallisesti ja ajallaan.

Mikäli AVI ei ole saanut kaikkia selvityksiä, AVI on epäonnistunut pyynnöissään. Tätä mah-
dollista HL 32 §:n mukaista virhettä ei voi sälyttää toiminnanharjoittajan vastuulle tai hake-
muksen viaksi.

AVI:n päätös tapauskohtaisena ratkaisuna kieltää jatkamasta toimintaansa haetulla laajen-
nuksella on syrjivä. Lupaviranomainen puuttuu päätöksellä lailliseen toimintaan, jollaiselle 
AVI on myöntänyt muun muassa alueelliselle jätelaitokselle ympäristöluvan3. Tasapuoli-
suusperiaatetta ja toiminnanharjoittajan luottamuksensuojaa on loukattu, kun liitteenä toi-
mitettavaa lupapäätöstä ja valituksenalaista päätöstä verrataan objektiivisesti (PL 6 §).

Toiminnanharjoittajalla on hakiessaan ollut säännöksiin sekä esikauppasopimukseen pe-
rustuvat syyt toimintansa laajentamiselle. Mikäli valituksenalainen päätös saa lainvoiman, 
päätöksellä voi olla myös aineellisia vaikutuksia asianosaisen kannalta, mikäli kunta pur-
kaa esisopimuksen ja käyttää muita keinoja saada alueelle suunniteltu toiminta. Tällöin 
saattaa tulla kysymykseen myös hallintoviranomaisen tarkoitussidonnaisuuden arviointi. 

AVI:n lainsäädännölle vieraat tarkoitusperät asian ratkaisussa murtavat luottamuksensuo-
jaa myös siltä osin, kun otetaan huomioon kasvava kiertotaloustrendi ja maarakennusalan 
sekä ympäristöluvanvaraisten laitosten keskinäinen kilpailu. AVI:n ratkaisu on myös EY:n 
kiertotaloustavoitteiden ja Marinin hallitusohjelman hengen vastainen.

Lupaharkinnan perusteista on säädetty YSL 48 §:ssä. Lupaviranomainen ei ole tutkinut lu-
van myöntämisen edellytyksiä siten kuin oikeusperinteessä on totuttu. Asiassa lupaviran-
omainen kääntää ratkaisunsa virheellisesti unionioikeuden etusijaperiaatteelliseksi, vaikka 
asia olisi täysin ollut olemassa olevalla kansallisella säännöksillä ratkaistavissa. Asiassa ei
ole esitetty mitään sellaista oikeuskäytännöstä poikkeavaa tai unionioikeuden kanssa risti-
riitaista, että kansalliset säännökset olisi ollut tarvetta syrjäyttää. Tästä yhtenä esimerkkinä
on liitteenä toimitettava, AVI:n myöntämä lupa Kiertokapula Oy:lle.

Tämän lisäksi lupa-asiaa on käsitelty HL 24 §:n vastaisesti ei-julkisesti, eikä toiminnanhar-
joittajaa ole kuultu käsittelyn aikana riittävästi. AVI on laiminlyönyt asianosaisen kuulemis-
periaatetta seuraavasti.

Aluehallintovirasto on käyttänyt YSL 172 §:n mukaista tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuttaan 
12.11.2021 tekemällä tarkastuskäynnillä. Viranomaiskäyntinä toimenpide on liittynyt vali-
tuksenalaisen päätöksen valmisteluun. Lupaviranomainen on laiminlyönyt HL 39.2 §:n tar-
kastuskertomuksen laatimisen senkin jälkeen, kun tarkastuskertomusta on erikseen pyy-

3 Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 18.12.2020, Nro 473/2020, Dnro ESAVI/11420/2019. Liitteenä.



Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy 6 (7)
Lehmihaan kierrätyskeskus, Janakkala Työ 8561122

detty. Tältä osin lupaviranomaisen viranhaltijat ovat laiminlyöneet virkavelvollisuuksiaan, 
mikä on itsessään RL 40 luvun 9 §:ssä kielletty.

Lisäksi AVI:n ja valvontaviranomaisen Hämeen ELY-keskuksen kesken sovittiin 12.11.2021
tarkastuskäynnillä, että AVI ja ELY pitävät hakijan asiassa neuvottelun lupa- ja ilmoitusvel-
vollisuuden suhteesta, mikä liittyi jätemateriaalien hyödyntämiseen rakenteissa. Tästä ei 
toiminnanharjoittajalla ole puuttuvan tarkastusmuistion ja puuttuvan neuvottelupöytäkirjan 
johdosta parempaa tietoa. AVI:n ilmoituksen perusteella neuvottelu on kuitenkin pidetty ja 
toiminnanharjoittajan käsitykseen valituksenalaiseen lupapäätökseen neuvottelu on vaikut-
tanut. Mahdollisuutta antaa vastaselitystä ei toiminnanharjoittajalle ole annettu.

Asian selvittämiseksi toiminnanharjoittaja pyytää velvoittamaan lupa- ja valvontaviranomai-
sen toimittamaan kaikki asiaan liittyvät lupa-asiakirjat, selvitykset, velvoitetarkkailut, tarkas-
tus- ja katselmuskertomukset, neuvottelupöytäkirjat, lausunnot ja valitukset valitusviran-
omaiselle (HOL 37 §). Koska asia on käsitelty luvanvaraisen toiminnan olennaisena muu-
toksena, kaikki asiakirjat pyydetään selvittämään myös lainvoimaisen luvan osalta.

Toiminnanharjoittaja katsoo, että lupaviranomaisen toiminta on vähintään tuottamuksellista
loukatessaan hallintoa johtavia periaatteita sekä oikeus- ja luottamuksensuojaperiaatteita 
ja siksi täysimääräisesti hallinto-oikeudessa korvattavaa. Vastaavasti lupamaksun täysi-
määräinen palauttaminen päätöksen kumoamisen yhteydessä on perusteltua.

Hämeenlinnassa 10.3.2022,

Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy,

Laati
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Sovelletut säädökset

Hallintolaki (HL, 434/2003) muutoksineen
Jätelaki (JL, 646/2011) muutoksineen
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HOL, 808/2019)
Rikoslaki (RL, 39/1889) muutoksineen
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA, 179/2012) muutoksineen
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA, 713/2014) muutoksineen
Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) muutoksineen

LIITE

Valituksenalainen AVI:n päätös 1.2.2022, nro 26/2022, dnro ESAVI/11293/2020 muutok-
senhakuohjeineen

Viitattu AVI:n päätös 18.12.2022, nro 473/2020, dnro ESAVI/11420/2019




