
 

 

 Päiväys  
18.11.2022  
  
Diaarinumerot  

 20046/03.04.04.04.19/2021 
20048/03.04.04.04.19/2021  

  

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

18.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2022 nro 1277/2022, valitus 
ympäristölupa-asiassa, Jätteiden lajittelulaitoksen laajentaminen, Janakkala.  

Luvan hakija 

Janakkalan Jätteenkuljetus toiminimi/Hannu Riihimäki   

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.11.2022 – 27.12.2022 
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 
Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 
27.12.2022. 

 

 



VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
18.11.2022 

1277/2022 

 Diaarinumerot  
20046/03.04.04.04.19/2021 
20048/03.04.04.04.19/2021 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1. 

2. Joutjärven suojeluyhdistys ry 

Luvan hakija Janakkalan Jätteenkuljetus toiminimi/Hannu Riihimäki 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9.12.2020 Nro 434/2020  

Aluehallintovirasto on muuttanut Janakkalan Jätteenkuljetuksen jätteiden 
vastaanotto- ja käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 
105/2013/1 (ESAVI/149/04.08/2012) lupamääräyksiä 2, 4, 5, 13, 20 ja 26 ja 
lisännyt lupamääräykset 5a, 9a, 9b, 10a, 13a, 13b, 17a, 18a, 20a, 20b, 20c, 
20d, 27, 28, 29 ja 30, jäljempänä esitettävällä tavalla. Muilta osin 
ympäristölupaa nro 105/2013/1 ei ole muutettu.  

Laitoksen toiminta sijoittuu kiinteistölle Hyötymäki (165-425-1-270), joka on 
kokonaisuudessaan laitosaluetta.  

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa ja sen täydennyksissä esitetyllä 
tavalla jäljempänä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten 
tarvittavaan 1 250 m2:n osaan tilasta  sekä oikeuden 
johtaa kuivatusvesiä noin 300 metrin pituista ojaa pitkin osin tilan 

 alueella kulkevaan Vähikkälänojaan.  

Aluehallintovirasto on määrännyt Janakkalan Jätteenkuljetuksen maksamaan 
korvauksena kaivusta aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta 
edunmenetyksestä päätöksen lupamääräyksestä 30 ilmenevät korvaukset. 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa 
edunmenetystä. 
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Lupamääräykset  

Yleiset lupamääräykset  

2. Toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–21.00. 
Häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten murskaus- ja haketustoimintaa 
saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin, pois lukien arkipyhät, kello 
7.00−17.00.  

Laitoksella on sen aukioloaikana oltava valvoja, joka tarkastaa jätekuormat ja 
niitä koskevat asiakirjat sekä osoittaa jätteelle vastaanotto- tai 
välivarastointipaikan.  

4. Asiaton pääsy ja luvaton jätteen tuominen alueelle on estettävä mm. alueen 
riittävällä aitaamisella. Alue on pidettävä suljettuna muulloin kuin 
aukioloaikoina.  

Lupamääräys koskee koko nykyistä laajentunutta laitosaluetta. Jos koko 
aluetta ei aidata, on huolehdittava siitä, etteivät ulkopuoliset pääse alueelle. 

Jätteiden vastaanotto ja käsittely  

5. Laitoksella saa vastaanottaa, käsitellä ja välivarastoida hakemuksen 
mukaisia ja niihin rinnastettavia jätteitä taulukkojen 1 (huomioon ottaen 
lupamääräys 10a) ja 2 mukaisesti. Laitoksella ei saa vastaanottaa biohajoavaa 
tai muuten hajua aiheuttavaa jätettä. Hyödynnettävät jäte-erät on toimitettava 
hyötykäyttöön kolmen vuoden kuluessa.  

Kotitalouksissa syntyneiden vaarallisten jätteiden pienerien 
vastaanottotoiminnasta (hakemuksessa ja taulukossa 2 mainitut mm. akut, 
kestopuu, maalit ym., 100 t/a) on oltava sopimus Janakkalan kunnan kanssa.  

Asbestin ja asbestia sisältävien materiaalien tai niiden ja vaarallisten jätteiden 
saastuttamien materiaalien vastaanotto ja käsittely on kielletty.  

Vastaanotettua ja toiminnassa syntynyttä lasijätettä ei saa vastaanottaa ja 
varastoida pelkästään asfaltoidulla kenttäalueella, josta se voi levitä 
hallitsemattomasti. Lasijäte tulee varastoida sille soveltuvassa kontissa tai 
muussa vastaavassa rakennelmassa, johon se tulee myös vastaanottaa.  

Asfalttijäte tulee varastoida asfaltoidulla alueella.  

Maa-ainesten vastaanottamisessa ja varastoinnissa sekä edelleen 
toimittamisessa on huomioitava laki vieraslajeista aiheutuvien riskien 
hallinnasta (1709/2015) sekä valtioneuvoston asetus kansallisesti 
merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (1725/2015). 

5a. Ennen murskausta tulee jätteestä erotella murskaukseen sopimattomat 
jätteet sekä ympäristölle tai terveydelle haitalliset materiaalit. 
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Ulkona olevat murskaus-, haketus- ja seulontalaitteistot on sijoitettava ja 
niiden toiminta toteutettava, esimerkiksi koteloimalla, siten, että niistä 
aiheutuu mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittaa ympäristölle. 
Tarvittaessa murskattava tai haketettava materiaali on kasteltava pölyn 
leviämisen estämiseksi. Murskaustoiminnan aikana on seurattava 
työtapatarkkailuna materiaalien pölyämistä.  

Maa- ja kiviainesjätteistä tulee seulottaessa erottaa yli 10 cm:n kannot ja puu 
ja toimittaa ne hyötykäyttöön. 

Kenttä- ja laskeutusallasrakenteet  

9a. Hakemuksen mukaiset kenttäalueet 3 ja 4 voidaan toteuttaa hakemuksen 
täydennyksen 21.2.2020 suunnitelmakarttojen (Liite 
1_Suunnitelmakartta_alue_1–3 ja Liite 1_Suunnitelmakartta_alue 4) mukaisin 
rakentein ottaen huomioon lupamääräys 10a. Rakentamisen 
laadunvalvontasuunnitelma tulee toimittaa Hämeen ELY-keskukselle ennen 
rakentamisen aloittamista.  

Kenttärakenteet on toteutettava viiden vuoden kuluessa päätöksen 
lainvoimaisuudesta. Kenttäalue 4 voidaan jakaa kahteen osaan niin, että 
ensimmäinen 1 ha on toteutettava viiden vuoden kuluessa päätöksen 
lainvoimaisuudesta ja toiselle hakea uutta lupaa, jos sen toteutukseen menee 
enemmän kuin edellä määrätty viisi vuotta. 

9b. Uusi laskeutusallas voidaan rakentaa hakemuksen täydennyksen 21.2.2020 
(Liite 1_Suunnitelmakartta_alue 4) mukaiseen paikkaan laajennusalueelle. 
Laskeutusaltaan jälkeen, ennen jätevesien poisjohtamista, tulee purkuputkeen 
lisätä sulkuventtiilillä varustettu näytteenottokaivo. Altaan sijoittamisessa 
tulee huomioida, että altaan ja hakijan kiinteistön rajan väliin jää riittävästi 
tilaa em. kaivolle sekä altaan kunnostukselle ja huoltotoimenpiteille, ilman, 
että altaan vedet päätyisivät hallitsemattomasti naapurikiinteistölle. Altaan 
tulee olla nestetiivis. Nestetiiveyden saavuttamiseksi tulee altaan pohja 
päällystää joko nestetiiviillä asfaltilla tai ainakin rakenteissa käytettävällä 1,5 
mm HDPE-kalvolla. Altaan rakentamisen laadunvalvontasuunnitelma, joka 
sisältää myös altaan rakenteen ja siinä käytettävät materiaalit, tulee toimittaa 
Hämeen ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kolme kuukautta ennen 
rakentamisen aloittamista.  

Päivitetty kartta vesien johtamisjärjestelyistä ja laskeutusaltaan sijainnista 
tulee toimittaa Hämeen ELY-keskukselle tarkastettavaksi kolme kuukautta 
ennen laskeutusaltaan rakentamisen aloittamista.  

Nykyinen laskeutusallas tulee poistaa käytöstä. Käytöstä poistamiseen 
liittyvistä toimista aikatauluineen on tehtävä esitys tarkastettavaksi Hämeen 
ELY-keskukselle kahden kuukauden sisällä päätöksen lainvoimaisuudesta. 

10a. Uusissa kenttien 3 ja 4 rakenteissa voidaan käyttää hakemuksen 
taulukossa 1 esitettyjä jätemateriaaleja, pois lukien valimokuona, edellä 
lupamääräyksessä 9a mainittujen suunnitelmakarttojen rakenteita noudattaen. 
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Materiaalien on täytettävä valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) pitoisuus- ja 
liukoisuusvaatimukset. Mikäli laajennusalueen rakenteisiin käytetään 
sadevesihiekkoja, tulee sadevesihiekkojen laadunseurantaa tehdä rakentamisen 
aikana jokaisen alkavan 100 tonnin eristä.  

Ennen rakentamisen alkamista on luvan saajan toimitettava selvitys 
käytettävistä jätteistä ja niiden ominaisuuksista tiedoksi Hämeen ELY-
keskukselle. Valimohiekan hyötykäyttökelpoisuusselvityksissä tulee esittää 
myös fenolipitoisuus. 

Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin 

13. Jätteitä saa varastoida ja käsitellä pääasiassa vain kestopinnoitetulla 
alueella. Vain puhtaita maa-aineksia ja pientä määrää ehdottomasti 
vaarattomiksi tiedettyjä jätemateriaaleja voidaan välivarastoida 
pinnoittamattomalla alueella. Kestopuu on varastoitava hakemuksen 
mukaisesti lavalla ja niin, ettei siitä pääse liukenemaan haitta-aineita 
maastoon.  

Toiminta-alueen (alueet 1−4) varastointi- ja käsittelykenttien kaikki sade- ja 
sulamisvedet on johdettava hiekanerottimien, sulkuventtiilillä ja hälyttimellä 
varustettujen öljynerottimien ja näytteenottokaivojen kautta 
laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaasta jätevedet voidaan johtaa 
näytteenottokaivon jälkeisen naapurin kiinteistölle rakennettavan ojan kautta 
hakemuksen täydennyksessä 7.5.2020 liitteen 4 (AVO-OJA_TYYPPI_PL60) 
mukaisesti rakennettua ojaa pitkin tilan  kautta 
Vähikkälänojaan, ottaen huomioon ojitusta koskeva lupamääräys 27.  

Toiminta-alueen (alueet 1−4) ulkopuoliset puhtaat sade- ja sulamisvedet tulee 
niskaojilla ohjata hakemuksen (täydennys 21.2.2020) mukaisesti maastoon 
niin, etteivät ne kulkeudu varastointi- ja käsittelykenttien viemäröintiin.  

Hiekan- ja öljynerotuslaitteisiin kertynyt hiekka ja muu kiintoaine sekä öljy on 
poistettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Erotuslaitteisiin kertynyt 
aines on toimitettava paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä ne. 
Erotuslaitteiden toiminta tulee tarkistaa joka toinen kuukausi ja pitää kirjaa 
niille tehdyistä huolloista ja tyhjennyksistä. 

13a. Mineraaliöljypitoisuus (C10−C40) saa jätevedessä olla enintään 5 mg/l. 
Mikäli pitoisuusraja-arvot ylittyvät, tulee toiminnanharjoittajan esittää 
lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi suunnitelma jätevesien käsittelemiseksi 
niin, että asetettu pitoisuusraja-arvo saavutetaan. 

13b. Onnettomuus- tai tulipalotilanteissa tai muissa häiriötilanteissa, joissa 
aiheutuu laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä laskeutusaltaaseen, on 
allas suljettava siten, ettei siitä pääse vettä Vähikkälänojaan tai ympäröivään 
maastoon. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja 
tapahtuman toistumisen estämiseksi. 
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Laadultaan tavanomaisesta poikkeavasta talteenotetusta vedestä tulee ottaa 
näytteitä. Tarvittavista analyyseistä ja toimintatavoista on sovittava Hämeen 
ELY-keskuksen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Häiriötilanteen 
jälkeen järjestelmä on kokonaisuudessaan puhdistettava haitallisista aineista 
ennen käyttöönottoa. 

Melu  

17a. Uusi meluselvitys mittauksineen on tehtävä vuoden kuluessa päätöksen 
lainvoimaisuudesta lupamääräyksen 17 kriteerein. Meluselvityksen 
tekemisestä aikatauluineen on sovittava Hämeen ELY-keskuksen kanssa ja 
toimitettava ELY-keskukselle uusi tutkimussuunnitelma tarkastettavaksi ennen 
mittausten suorittamista. 

Seuranta- ja tarkkailumääräykset 

18a. Laitoksen toimintaa koskeva jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tulee päivittää tämän päätöksen mukaiseksi. 
Päivitetty suunnitelma tulee toimittaa Hämeen ELY-keskukselle kuuden 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. 

20. Laitoksen toiminta-alueella muodostuvien jätevesien tarkkailua varten 
tulee näytteenottokaivo nykyisen kaivon lisäksi sijoittaa laskeutusaltaan 
jälkeen. Päivitetty tarkkailusuunnitelma ja karttapiirros, johon on merkitty 
kaikki tarkkailupisteet, tulee toimittaa Hämeen ELY-keskukselle 
tarkastettavaksi kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. 

Laitoksen toiminta-alueella muodostuvien jätevesien laatua on seurattava em. 
näytteenottokaivoista ja Vähikkälänojasta pisteestä JJ2 vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Näytteistä on tutkittava 
ainakin virtaama, lämpötila, haju ja ulkonäkö, sameus, kiintoaine, 
sähkönjohtavuus, pH, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, ammoniumtyppi, väri, 
kemiallinen hapenkulutus (CODMn), haihtuvat hiilivedyt ja mineraaliöljyt sekä 
seuraavat metallit: rauta, arseeni, barium, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, 
kupari, nikkeli, lyijy, antimoni, vanadiini ja sinkki. Näytteenottajana tulee 
käyttää ulkopuolista sertifioitua näytteenottajaa ja näytteet on toimitettava 
analysoitaviksi julkisen valvonnan alaiseen laitokseen. Tulokset ja niiden 
sanallinen tarkastelu on tulosten valmistuttua toimitettava tiedoksi Hämeen 
ELY-keskukselle ja Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Tarkkailu Vähikkälänojasta voidaan toteuttaa myös yhteistarkkailuna. 

Laitoksen toiminnan vaikutusta pohjaveteen tulee seurata laitosalueelle 
perustettavasta pohjaveden tarkkailupisteestä. Luvan saajan on tehtävä esitys 
pohjavesipisteen sijoittamisesta sekä pohjaveden tarkkailuohjelmasta Hämeen 
ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa päätöksen 
lainvoimaisuudesta. 

20a. Mikäli tarkkailu Vähikkälänojan osalta toteutetaan yhteistarkkailuna, 
tulee luvan saajan osallistua (Rehakan) alueella olemassa olevaan Janakkalan 
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kunnan ja Kiertokapula Oy:n pinta- ja pohjavesien yhteistarkkailuun sekä 
yhteistarkkailun kustannuksiin Vähikkälänojan pintavesien tarkkailun osalta 
omia päästöjä vastaavalla osuudella. Suunnitelma osallistumisesta ja 
yhteistarkkailuohjelmasta on toimitettava hyväksyttäväksi Hämeen ELY-
keskukselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. 

Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden 
oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten 
yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä 
analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. 

20b. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on tehtävä standardien (CEN, ISO, 
SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti 
käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti 
käytössä olevilla tarkkailusuunnitelmassa hyväksytyillä menetelmillä. 

Tarkkailusuunnitelmassa hyväksytyssä laboratoriossa analysoitavien 
näytteiden mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja analyysit tulee suorittaa 
suodattamattomista näytteistä standardimenetelmien (ensisijaisesti EN) 
mukaisesti. Mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseistä tulee 
pitää yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon liitetään kunkin mittauksen 
tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot. 
Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden 
mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. 

20c. Kaikkien standardimenetelmistä poikkeavien menetelmien käyttö tulee 
olla tarkkailusuunnitelmassa kuvattu ja hyväksytty Hämeen ELY-keskuksessa. 
Mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseistä tulee pitää 
yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon liitetään kunkin mittauksen tulokset 
ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset tiedot. 

Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät, niiden 
mittausepävarmuudet, mittausten laadunvarmistus sekä arvio tulosten 
edustavuudesta. 

20d. Ympäristöluvan valvontaviranomainen voi tehdä tarpeelliseksi 
katsomansa muutokset käyttö- ja päästö- ja vaikutustarkkailuun sekä 
tarkkailupisteisiin mm. tarkkailutulosten perusteella. Muutokset eivät saa 
heikentää tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen 
valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 

Vakuus  

26. Toiminnanharjoittajan on ennen muutetun toiminnan aloittamista 
asetettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi 180 000 
euron (sis. alv) jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus. Kun kaikki 
kenttäalueet ovat valmistuneet, voi vakuuden alentaa 80 000 euroon (sis. alv) 
tekemällä selvitys alennetun vakuuden riittävyydestä Hämeen ELY-
keskukselle. Jos vakuus katsotaan riittämättömäksi, tulee 
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toiminnanharjoittajan tehdä hakemus vakuuden muuttamisesta 
lupaviranomaiselle. 

Vakuus on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. 

Toiminnanharjoittajan on viiden vuoden välein, alkaen vakuuden 
asettamisesta, vuosiraportoinnin yhteydessä esitettävä valvontaviranomaiselle 
selvitys vakuudella katettavien jätteiden käsittelyn yksikköhinnoista ja 
kuljetuskustannuksista sekä vakuuden vastaavuudesta. Mikäli vakuutta on 
tarpeen muuttaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä lupaviranomaiselle sitä 
koskeva esitys. 

Ojitus  

27. Hakemuksen mukainen oja tilalle  voidaan 
rakentaa avo-ojana 21.2.2020 päivätyn täydennyksen (Liite 
1_Suunnitelmakartta_alue 4) osoittamaan paikkaan.  

Luvan saajan on rakennettava avo-ojan ylityksen mahdollistava rumpu 
ylitykseen hyvin soveltuvaan paikkaan.  

28. Luvan saajan on tehtävä oja omalla kustannuksella. Ojituksen korvauksista 
on määrätty lupamääräyksessä 30. 

Kunnossapitovelvoitteet  

29. Tilalle  rakennettava oja ja siihen tehtävä rumpu 
on pidettävä kunnossa niin, että toiselle kuuluvalla alueella ei aiheudu 
vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. Oja ja rumpu on tarkistettava 
vähintään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa sekä puhdistettava tarvittaessa. 
Poistettava liete on sijoitettava penkereen taakse siten, ettei se pääse valumaan 
takaisin ojaan.  

Luvan saaja on velvollinen tarvittaessa siivoamaan hulevesien purku-uomana 
toimivaa Vähikkälänojaa niin, ettei uoman vedenjohtokyky purkuveden vuoksi 
heikkene, ja osallistumaan vaikutusosuutensa suhteessa Vähikkälänojan 
uoman kunnossapidosta aiheutuviin kustannuksiin. Vähikkälänojan (uoman) 
kuntoa on seurattava hulevesien johtamiseen tarkoitetun ojan laskukohdan 
yläpuolelta noin 50 m sekä alavirtaan noin 200 m vähintään joka toinen vuosi.  

Korvaus ojituksesta  

30. Luvan saajan on maksettava kertakaikkisena korvauksena hankkeesta 
aiheutuvista käyttöoikeuden menetyksistä, haitoista ja muusta 
edunmenetyksestä tilan  omistajille 1 000 euron korvaus.  

Korvaukset on maksettava ennen töihin ryhtymistä ja viimeistään 30 päivän 
kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Korvauksille on maksettava 
vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskoron määrä on 
kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä 
prosenttiyksiköllä. 



  8 (37) 
   
 

Korvautuvat lupamääräykset 

Aluehallintoviraston päätös korvaa päätöksen nro 105/2013/1 
(ESAVI/149/04.08/2012) lupamääräykset 2, 4, 5, 13, 20 ja 26. 

Ympäristöluvan ratkaisun perusteluja 

Ratkaisussa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin 
mukaan viereisen Kiertokapula Oy:n toimintojen yhteisvaikutus Janakkalan 
Jätteenkuljetuksen toimintojen kanssa. Yhteisvaikutuksia saattaa aiheutua 
laitosten melu- ja pölyhaitoista sekä vaikutuksista Vähikkälänojaan. 
Molempien hakemukset ovat vireillä ja päätökset annetaan samanaikaisesti. 

Lupamääräysten yleisiä perusteluja  

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen yhteys 
muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheutuvan 
pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski, lähialueen asutuksen 
läheisyys sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää toiminnassa parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa.  

Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kun 
laitos toimii tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti.  

_ _ _ 

Ympäristönsuojelulain 68 §:ssä mahdollistetaan oikeuden myöntäminen 
jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 
momentin 6 kohdassa tarkoitettuun noroon sekä 69 §:ssä käyttöoikeuden 
myöntäminen vesilain (587/2011) säännöksiä soveltaen. Pysyvän 
käyttöoikeuden myöntäminen ojan kaivamista tarvittavaan osaan tilasta 

 ja oikeus jätevesien johtamiseen toisen maalle 
kaivettavaan ojaan on tarpeen toiminta-alueen jätevesien johtamiseksi 
Vähikkälänojaan ja koska alue on poissa tilan 
maanomistajien käytöstä.  

Ojan avulla vältetään naapurin tilalle aiheutuvien vettymisvahinkojen 
syntyminen. Käyttöoikeuden myöntäminen on tarpeen myös siksi, etteivät 
luvan saaja ja maanomistaja ole päässeet sopuun keskenään. Vesien 
johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille, ja johtaminen on teknisesti 
ja taloudellisesti perusteltua. 

Tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna vesien käsittelyn 
voidaan katsoa täyttävän parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. 

Lupamääräysten perusteluja olennaisilta osin  

Lupamääräys 2 
 
Laitoksen toiminta-aikaa on pääosin laajennettu hakemuksen mukaisesti. 
Häiritsevää melua aiheuttavaa toiminta-aikaa on lisätty tunnilla aamusta, mutta 
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ajan jatkamista kello 17.00 jälkeen ei ole hyväksytty. Hakemuksessa esitetyssä 
meluselvityksessä ei ole tehty mittauksia betonin murskauksen aikana, joten 
selvää kuvaa murskauksen aiheuttamasta haitasta ei saanut. Muistutuksissa on 
tuotu esiin laitoksen aiheuttama meluhaitta.  

Muuten nykyisen ympäristöluvan lupamääräystä ei ole muutettu. 

Lupamääräys 4 
  
Lupamääräystä on muutettu niin, että se koskee laitosalueen laajentamisen 
jälkeen koko nykyistä aluetta.  

Lupamääräys 5 
  
Lupamääräystä on muutettu jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja 
varastointimäärien muutoksen vuoksi. Määräyksessä on myös annettu 
määräyksiä eräiden jätteiden vastaanottamisesta ja varastoinnista. 
Aluehallintovirasto on tulkinnut hakemuksessa esitetyn rasvakaivojätteen 
jätenumerotunnuksen 200109 tunnukseksi 200199. Lisäksi on huomioitava, 
että tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä saa ottaa vastaan ainoastaan 
tuottajayhteisön kanssa sopimalla.  

Kotitalouksissa syntyneiden vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottaminen 
kuuluu kunnalle ja kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Hakija on 
esittänyt, että laitos toimisi myös kunnan yleisenä vaarallisten jätteiden 
vastaanottopisteenä. Tämän vuoksi lupamääräyksessä on tarkennettu, tästä 
toiminnasta tulee olla sopimus Janakkalan kunnan kanssa. 

Lupamääräys 5a 
  
Aluehallintovirasto on nähnyt tarpeelliseksi määrätä aiempaa tarkemmin 
murskauksesta ja haketuksesta. Murskattavat jätteet on esitetty taulukossa 2.  

Maa-ainekset voidaan luokitella puhtaiksi, kun niiden haitta-ainepitoisuudet 
alittavat valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 (PIMA-asetus) mukaiset kynnysarvot 
tai alueelliset taustapitoisuudet (kaivetut maat) ja pilaantumattomiksi, jos 
haitta-ainepitoisuudet alittavat asetuksen mukaiset alemmat ohjearvot. 

Lupamääräys 9a 
  
Lupamääräyksessä on määrätty rakennettavien kenttien rakenteesta ja 
laadunvalvontasuunnitelman toimittamisesta valvovalle viranomaiselle. 
Hakijan esittämää kenttien rakentamiseen jätemateriaaleista tarvittavaa 
valmistusaikaa on rajoitettu. Vaasan hallinto-oikeudessa on tulkittu, että 
normaalia neitseellisiä materiaaleja käyttävää kenttärakentamista pitempää 
aikaa ei enää pidetä jätteen hyödyntämisenä. Aluehallintovirasto on katsonut, 
että viisi vuotta on riittävä aika. Määräyksessä on tarkoitettu, että koko alue 4 
voidaan rakentaa viiden vuoden kuluessa, mutta se voidaan jakaa myös 
kahteen osaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti.  
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Hakija on esittänyt, että alueella 3 laittomasti varastoidut jätteet (betonijäte ja 
valimokuona) on poistettu tältä alueelta, kuten Hämeen ELY-keskuksen 
hallintopakkopäätöksessä (Määräys 27.3.2020, HAMELY/2317/2015) on 
vaadittu. Toiminnanharjoittaja on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-
oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Alueelta 3 poistetut jätemateriaalit 
on nyt hakijan mukaan varastoitu kenttäalueelle 1. Koska alueelta 3 on 
poistettu laiton materiaali, katsoo aluehallintovirasto, että päätökseen voidaan 
sisällyttää myös alue 3, toisin kuin Hämeen ELY-keskus on lausunnossaan 
esittänyt. Aluehallintovirasto ei ota kantaa nykyisen luvan vastaiseen 
varastointiin, koska kyseessä on valvonta-asia. 

Lupamääräys 9b 
  
Lupamääräyksessä on määrätty laskeutusaltaan toteuttamisesta. Hakemuksessa 
ei ole esitetty altaan rakennetta, joten siitä on määrätty ja myös 
laadunvalvontasuunnitelman tekemisestä valvovalle viranomaiselle ennen 
altaan rakentamista. Aluehallintovirasto katsoo, että altaan hakemuksessa 
esitetty sijoituspaikka on aivan liian lähellä kiinteistön rajaa, jotta tarpeelliset 
kunnostukset ja altaan pohjan tyhjentäminen kiintoaineesta olisi mahdollista.  

Myös nykyisen laskeutusaltaan käytöstäpoistamisesta on määrätty. 

Lupamääräys 10a 
  
Lupamääräyksessä on määrätty uusissa kenttärakenteissa sallittavista 
jätemateriaaleista. Selvitysvelvoite Hämeen ELY-keskukselle on määrätty 
valvonnallisista syistä.  

Lupamääräykset 13 ja 13a 
 
Lupamääräystä on muutettu hakemuksen täydennyksessä esitetyn mukaisesti 
niin, että jätevesien johtaminen voidaan tehdä pääosin hyväksytyn 
ojitussuunnitelman mukaisesti Vähikkälänojaan. Hakija on esittänyt, että 
kyseessä olisivat puhtaat hulevedet. Kuitenkin laskeutusaltaaseen johdetaan 
kaikkien kenttäalueiden sade- ja sulamisvedet, vaikkakin erotuskaivojen 
kautta, joten vedet luokitellaan jätevesiksi. Kenttäalueilla voidaan hakemuksen 
mukaan varastoida lähes kaikkia vastaanotettavia jätteitä.  

Laskeutusaltaan kautta ojaan johdettaville jätevesille ei öljypitoisuutta lukuun 
ottamatta ole määrätty raja-arvoja, koska Janakkalan Jätteenkuljetuksen 
jätteenkäsittelyalueelta ei muodostu sellaisia jätevesiä, joissa olisi haitallisia 
aineita siinä määrin, että niille tulisi asettaa raja-arvoja. Laitoksen jätevesien 
sähkönjohtavuus ja pH voivat olla koholla betonin käsittelystä ja 
varastoinnista johtuen. Kiintoaine laskeutuu altaassa, eikä sen pitoisuudelle ole 
nähty tarvetta asettaa raja-arvoa.  

Rakennettavaan avo-ojaan kuuluu uoman kummallakin puolella kolmen 
metrin levyinen piennar ojan huoltotöitä varten. Normaalia leveämpi piennar 
katsotaan tarpeelliseksi maaperän eroosioherkkyyden vuoksi.  
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Myös puhtaista hulevesistä on määrätty. 

Lupamääräys 17a 
 
Lupamääräyksellä on määrätty tekemään uusi meluselvitys mittauksineen. 

Lupamääräys 27 
  
Lupamääräyksessä on määrätty avo-ojan rakentamispaikasta ja 
rakentamistavasta lupamääräyksessä 13.  

Kaivettava oja halkaisee naapurin tilan pituussuunnassa ja haittaa siten 
kiinteistön käyttöä. Haitan vähentämiseksi luvan saajan on rakennettava 
rumpu avo-ojan ylittämisen mahdollistamiseksi.  

Lupamääräys 28 
  
Ojan kaivamiseen liittyvien töiden suorittamisesta aiheutuva, välittömästi 
ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle. Jos 
ojan käytöstä aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole 
ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, 
eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun 
estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.  

Lupamääräys 29 
  
Lupamääräyksen kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien 
haittojen poistamiseksi. Jätevettä johtava on velvollinen huolehtimaan 
jäteveden johtamiseen käytetyn ojan kunnossapidosta. Uoman rakentamis-, 
suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, jotka aiheutuvat jäteveden 
johtamisesta tehdään jätevettä johtavan toimesta. Näistä toimista on 
huolehdittava siten, ettei jäteveden johtamisesta aiheudu kohtuullisin 
kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Koska jäteveden johtamiseen on 
saatu lupa ympäristönsuojelulain 68 §:n nojalla jäteveden johtamista ei saa 
estää tai vaikeuttaa rakentamisen tai muun toimenpiteen vuoksi.  

Naapurin tilan pituussuunnassa halkaisevaan ojaan tehdyn rummun 
toimintakuntoa on ylläpidettävä kiinteistön käytölle aiheutuvan haitan 
vähentämiseksi.  

Maaperän eroosioherkkyyden vuoksi luvan saaja on velvollinen seuraamaan ja 
huolehtimaan myös jäteveden johtamiseen käytetyn ojan purkuväylänä 
toimivan Vähikkälänojan kunnossapidosta 

Lupamääräys 30 
  
Luvan saaja maksaa tilan  omistajille esittämänsä 
kertakaikkisen korvauksen hankkeesta aiheutuvista käyttöoikeuden 
menetyksistä, haitoista ja muusta edunmenetyksestä. Esitetty ja 
lupamääräyksessä 30 määrätty korvaus on riittävä. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  ja hänen asiakumppaninsa ovat vaatineet, että asukkaiden 
terveyteen ja viihtyisyyteen vaikuttavia aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräyksiä, erityisesti lupamääräyksiä 2, 4, 5, 5a, 9a, 9b, 10a ja 13, on 
muutettava ja lupamääräykset on yhtenäistettävä Kiertokapula Oy:n 
ympäristöluvan lupamääräysten kanssa. Ojitusta koskevan ratkaisu ja siihen 
liittyvien lupamääräysten 27–30 laillisuus on kyseenalaistettava. Mikäli ojitus 
kuitenkin saadaan toteuttaa, siihen liittyvät lupamääräykset ovat sisällöltään 
perusteltuja, lukuun ottamatta lupamääräystä 30, jossa määrätty 
korvaussumma on korotettava 5 000 eurolla.  

Valituksessa ja sen täydennyksessä on viitattu ympäristölupahakemuksen 
johdosta tehtyihin muistutuksiin ja todettu muun ohella seuraavaa: 

Lupamääräyksessä 2 on virhe. Yleisen toiminta-ajan on todettu jatkuvan kello 
21.00 asti. Lupamääräyksen 2 yksilöidyissä perusteluissa on viitattu 
muistutuksissa esiin tuotuun meluhaittaan ja todettu lopuksi: ”Muuten 
nykyisen ympäristöluvan lupamääräystä ei ole muutettu.”. Kuitenkin sekä 
toiminta-aikaa että häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan aikoja on 
muutettu. Toiminta-aikaa on jatkettu kello 21.00 asti Janakkalan 
Jätteenkuljetuksen osalta, vaikka viereiselle Kiertokapula Oy:lle sallittu 
toiminta-aika loppuu jo kello 18.00. Molempien jätealueiden toiminta-aikojen 
tulisi olla yhteneväiset ja loppua kello 18.00. Kiertokapula Oy:n uudessa 
ympäristöluvassa on lupamääräysten perusteluissa todettu: ”Lisäksi toiminta-
aika on nyt sama kuin viereisellä toisella saman alan toiminnanharjoittajalla”. 
Tämäkin viittaa siihen, että tarkoituksena on ollut asettaa sama toiminta-aika 
molemmille toimijoille. Vaikka Janakkalan Jätteenkuljetuksen jätekenttä (noin 
+120 mpy) on Kiertokapula Oy:n kenttää alempana, se on silti muuta maastoa 
korkeammalla ja kaikki melu alueelta kantautuu kauas, häiriten asukkaita. 
Myös korkealla, kentän kanssa samalla tasolla sijaitsevalla tiellä tapahtuva 
liikenne on melulähde. Siksi samojen perustelujen tulisi päteä molempiin 
alueisiin ja ilta-aika rauhoittaa.  

Koska alue sijaitsee asutusta korkeammalla, olisi tarpeen määrätä myös muista 
toimenpiteistä, joilla turvataan meluntorjunta, estetään pölyjen leviämistä 
(kastelun lisäksi) ja vähennetään valosaastetta. Lisääntyvä valonkajastus 
häiritsee öisin ja välillä jopa koko viikonlopun niin ihmisiä kuin luonnonkin 
toimintaa.  

Asukkaat ovat muistutuksissa tuoneet esille, kuinka melumittaustuloksia on 
manipuloitu toimijan hyväksi. Lisäksi ihmisten kotirauhan piiriä on rikottu 
mittauksia tehtäessä. Toimijalta tulisi vaatia jatkuvaa melutason mittausta / 
kirjanpitoa kaikista tapahtuneista melutason nousuista, sillä tämä on teknisesti 
mahdollista. Asukkaita ajatellen on kohtuutonta, että heidän pitää olla 
valmiudessa videoimaan ja todistamaan kokemansa häiriöt.  

Ympäristölupamääräyksissä tulisi tuoda vielä selkeämmin esille se, ettei 
jätealueelle saa tuoda yhdyskuntajätettä. Toimija on tähän mennessä rikkonut 
ympäristölupaansa ja alueelle on tuotu yhdyskuntajätettä muun muassa 
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Janakkalan kunnan kouluista. Sallittujen jätelaatujen numerotunnukset on 
tarkistettava. Kiertokapula Oy:n ympäristöluvassa on annettu paalatun 
yhdyskuntajätteen osalta tiukat määräykset siitä, että kyseessä oleva jätelaatu 
tulee säilyttää hallissa, siitä tulevat jätevedet kerätä ja johtaa 
jätevedenpuhdistamolle sekä varautua haittaeläinten torjuntaan. Vastaavien 
toimenpiteiden edellyttäminen on kohtuullista myös Janakkalan 
Jätteenkuljetukselta vastaavien jätteiden osalta. Siksi esimerkiksi kaupan ja 
teollisuuden jätettä ei tule varastoida suoraan asfalttikentällä. Kiertokapula 
Oy:n alueella tapahtuva sekajätteen varastointi houkuttelee joka tapauksessa 
haittaeläimiä mäelle.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole myöntänyt Kiertokapula Oy:lle lupaa 
korottaa maankaatopaikan tasoa, koska kaatopaikka sijaitsee näkyvällä ja 
korkealla paikalla eikä sen korottaminen maisemallisista syistä ole 
hyväksyttävää. Janakkalan Jätteenkuljetuksen luvassa ei ole asukkaiden 
kannanotoista huolimatta otettu kantaa laajennusosan maisemavaikutuksiin. 
Pohjoisin osuus alueesta 4 tulee näkymään sekä Rehakantielle että Verhontien 
loppuosaan. Vaikka Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-
keskus) ei ole nähnyt tarpeelliseksi jätealueen YVA-menettelyä, tulisi 
toiminnan silti sopeutua ympäristöönsä. Asuinympäristön viihtyisyys ja 
maalaismaisema tuhotaan jätetoiminnoilla.  

Edellisen ympäristöluvan aikana alueelle 3 luvatta tuotua maata on valunut 
naapurin puolelle ja maatäyttö on edelleen aivan rajalla, jopa yli rajan eikä 
kaikkia valumia ole saatu poistettua metsän pohjalta. Tästä syystä Janakkalan 
Jätteenkuljetuksen alueelle tulisi määrätä suojavyöhyke. Maatäyttöjen 
ympärillä tulisi olla riittävästi tilaa aidalle ja ojitukselle toiminnanharjoittajan 
omalla tontilla. Lupamääräyksessä 9b on hyvin tuotu esille laskeutusaltaan 
tarvitsema etäisyys kiinteistön rajasta. Samantapainen määräys maatäyttöjen 
ympärille jätettävästä tilasta olisi tarpeen. Naapurin maan käyttö 
suojavyöhykkeenä on lainvastaista. Myöskään mahdollisia maamassojen 
valumia pohjoispuolisille pelloille ei ole huomioitu ympäristöluvassa. Koko 
alue on aidattava yleisen turvallisuuden vuoksi, sillä muuten metsässä 
liikkuvat ihmiset ja eläimet voivat joutua, ja ovat jo joutuneetkin, alueelle 
vahingossa.  

Sallittua täyttömäärää tulee vähentää ja täyttöjen ympärille jätettävistä 
suojavyöhykkeistä on määrättävä luvassa. Tonttirajaan asti yltävä täyttö on 
ongelmallinen myös valvontanäkökulmasta, sillä rajankäyntiä tulisi jatkuvasti 
tarkkailla täytön edetessä. Ympäristöluvan muistutuksissa on tuotu esiin 
alueen 4 pohjoisosan luiskan näkyvyyden lisäksi huoli sen turvallisuudesta. 
Tällainen noin 20 metriä korkea ja kuitenkin melko jyrkkä luiska aiheuttaa 
niin maanvyörymäriskin kuin vesiongelmiakin. Siksi alueen 4 pohjoisosa on 
toteuttamiskelvoton.  

Yksittäinen laskeutusallas ei edusta riittävää tekniikkaa alueelta tulevien 
jätevesien käsittelyssä. Uusi jätealue on rakennettu neitseelliselle metsämaalle. 
Alueelta ei siis ole ennen jätetoimintoja tullut vesistöpäästöjä. Nyt alueelta 
tulevat vedet aiheuttavat riskin, että vesistöjen tila huonontuu ja asukkaiden 
talousvesikaivot pilaantuvat. Jo ympäristölupien muistutuksissa on tuotu esille 
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vesienkäsittelyn sekava historia. Toimija on alkujaan kertonut johtavansa 
vedet laskeutusaltaasta omaan metsäänsä, ilmeisesti alueelle 3, ja tämän tiedon 
perusteella vesien johtamiselle on myönnetty lupa. Vasta alueen 3 ylitäytön ja 
altaan valmistuttua on käynyt ilmi, että vesi johdetaankin altaasta suoraan 
naapurin maille. Toimijan alkuperäistä suunnitelmaa hoitaa vesienkäsittely 
omalla tontilla tulisi edelleen vaatia.  

Luvan myöntäminen naapurin maan poikki kulkevaan ojaan laajentaa 
kiertotaloustoimintaa sille merkityn kaava-alueen ulkopuolelle. Naapurin 
maalle suunniteltua ojaa ei ole yritetty sijoittaa niin että siitä aiheutuva haitta 
olisi mahdollisimman vähäinen. Kaiken vesienkäsittelyn tulisi tapahtua alueen 
sisällä toimijan omalla maalla. Muistutuksissa on kerrottu, kuinka toimija on 
käynyt pystyttämässä naapurin maalle tolpat ojan merkiksi keväällä 2020. 
Vaikka hallinnan loukkaus on vähäinen, on väärin, että lupaviranomainen on 
myöntänyt luvan ojalle rikkomuksesta huolimatta.  

Alueen jätevedet tulisi ensisijaisesti ohjata jätevedenpuhdistamolle, kuten 
myös Kiertokapula Oy:n osalta on määrätty. Vaihtoehtoisesti vedet tulee 
kerätä kattavalla ojituksella ja pumppauksella Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston kuvaamaan näytekaivolliseen laskeutus-/tasausaltaaseen, 
josta ne johdetaan hallitusti toimijan omalle tontille imeytymään.  
maan kautta kulkeva oja on turha rasite kiinteistölle. 
Suunnitelmakartan mukaan alueen pohjoisosan, siis myös mahdollisen suuren 
luiskan maamassoja huuhtovien vesien on ajateltu kulkevan joka tapauksessa 
suoraan ojapainanteen kautta pohjoispuolella olevaan pelto-ojaan.  

Hyvä imeytyskohta voisi olla alueen 4 pohjoisosa, sillä sieltä vesi pääsee 
tarvittaessa jo olemassa olevia ojia pitkin eteenpäin. Veden imeytys tulisi 
järjestää niin, ettei siitä aiheudu haittaa naapuritonteille eikä läheiselle pellolle. 
Näin mahdolliset haitta-aineet jäävät toimijan omaan maaperään ja juoksevan 
veden mukana kulkeutuvien haitta-aineiden riski vähenee. Kaikki vesiin 
liittyvät suunnitelmat tulisi Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hyväksyttää 
naapureilla, jotta muun muassa mahdolliset vettymisuhat tulevat 
huomioiduiksi. Uuteen järjestelyyn vesien tarkkailupisteet tulee määrätä niin, 
että näytteiden otto niistä on mielekästä.  

Jos oikeus ojan tekemiseen naapurikiinteistölle jää voimaan, on 
lupamääräyksessä 30 määrättyä korvausta korotettava. Nyt korvauksessa on 
huomioitu vain maapohja. Korvaussummassa tulisi huomioida myös menetetty 
puusto ja tontin arvon yleinen aleneminen (arvioituna vähintään 5 000 euroa). 
Mahdollisista vettymisvahingoista pitäisi myös voida hakea korvauksia 
erikseen.  

Alueelta tulevat muun muassa kenttärakenteissa käytettävän betonijätteen 
vuoksi emäksiset ja mahdollisesti kemikaaleja sisältävät hulevedet vaikuttavat 
alueen pinta- ja pohjavesiin, puiden kasvuun ja luontoon noin yleensä. Tähän 
mennessä maastossa on jo havaittu hyönteisten hukkuvan vahvasti emäksiseen 
veteen, kun veden pintajännitys ei enää ole kannatellut niitä veden pinnalla. 
Siksi alueen niin sanottuja puhtaita hulevesiä ei tulisi lupamääräyksen 13 
mukaisesti johtaa suoraan niskaojituksella maastoon, vaan osoittaa selkeät 
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kohdat toimijan omalta tontilta jonne vedet johdetaan ja joissa esimerkiksi 
niiden pH:ta on tarvittaessa mahdollista säätää ennen maastoon päästämistä. 

Valituksen täydennyksessä muutoksenhakijat ovat toimittaneet lisäselvitystä 
liittyen  omistamalla tontilla  sijaitseviin Metso-
ohjelman puitteissa suojeltuihin Vähikkälänojaa ympäröiviin noin 1,5 
hehtaarin alueisiin. Alueiden suojelun syynä on metsälain mukainen erityisen 
tärkeä elinympäristö, rehevä korpi. Muutoksenhakijoiden käsityksen mukaan 
suojelu estää Janakkalan Jätteenkuljetuksen suunnitteleman ojan kaivamisen 
sekä Vähikkälänojan ruoppaamisen. 

2. Joutjärven suojeluyhdistys ry on vaatinut valituksenalaisen päätöksen 
kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi sekä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamista lajittelulaitokselle. 

Alueen ympäristöstä on jätetty huomioimatta Joutjärvi, jonka rannalla on noin 
50 loma-asuntoa. Osa loma-asunnoista on ympärivuotisessa käytössä. Etäisyys 
Janakkalan Jätteenkuljetuksen laitokselta lähimpiin loma-asuntoihin on alle  
1 000 metriä.  

Kyseessä olevalla alueella toimii myös Kiertokapula Oy, joka harjoittaa 
vastaavaa toimintaa. Jo nykyinen alueella harjoitettava murskaustoiminta 
aiheuttaa melu- ja pölyhaittoja Joutjärven ranta-asukkaille. Mainittujen 
laitosten toimintaa tulisi käsitellä yhdessä, jotta voidaan arvioida koko alueen 
todelliset melu- ja pölyhaitat. 

Suunniteltu hanke tulisi vaikuttamaan Joutjärven loma-asutuksen asukkaiden 
viihtyvyyteen, elinoloihin ja mahdollisesti terveyteen. 

Melumittaus on ollut puutteellinen. Meluselvitys tulisi tehdä ennen kuin lupia 
myönnetään siten, että mittaukset tehtäisiin molempien mainittujen laitosten 
osalta samanaikaisesti, jolloin saataisiin todelliset meluarvot. 
Meluselvitykseen tulisi sisällyttää myös Joutjärvi, koska jätteiden 
lajittelulaitokset sijaitsevat mäellä, josta melu kantautuu pitkälle. 

Yrityksiltä tulisi vaatia meluvallin rakentamista haketusalueen ympärille tai 
haketuksen tulisi tapahtua hallitiloissa. Meluvallin rakentamiseen voitaisiin 
käyttää esimerkiksi haketuksessa syntyviä maamassoja. Haketuksen 
suorittaminen hallitiloissa vähentäisi myös tehokkaasti pölyhaittoja. 

Mikäli lupa myönnetään, murskaustoiminta pitäisi kieltää 1.5.–31.8. välisenä 
aikana kuten Kiertokapula Oy:n luvassakin on tehty. Myös murskaus- ja 
haketustoiminnan aikarajojen tulisi olla molempien toimintojen osalta 
yhteneväiset. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausuntonaan todennut, että sillä ei ole 
lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen 
perusteluissa on todettu. 
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Janakkalan kunnanhallitus on antanut asiassa vastineen, jossa on todettu muun 
ohella seuraavaa: 

Rehakan aluekokonaisuus tulee jatkossa toimimaan pitkäjänteisesti 
kehittyvänä kiertotalouden toiminta-alueena, jonka kehittymistä kunta tukee. 
Aluekokonaisuuteen kuuluu kunnan vanha kaatopaikka, siitä syntyvät 
suotovedet ja niiden hallinta, kaksi jätteenkäsittelyaluetta ja kiviainesalue. 
Vaikka kunkin alueen toiminta edellyttää erillistä lupaa, lupakäsittelyssä on 
syytä ottaa huomioon kokonaisuus, esimerkiksi toiminta-aikojen 
yhteismitallisuus sekä päästöjen estäminen ja tarkkailu.  

Jätelaki määrittelee selkeästi kunnan vastuulle kuuluvat jätteet, joita ei ole lupa 
vastaanottaa kyseiselle alueelle. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi 
kotitalouksien asumisessa syntyvät jätteiden pienerät, joiden vastaanotosta 
vastaa kuntien jäteyhtiö Kiertokapula Oy. 

Joutjärven Suojeluyhdistys ry:n valituksessa on vaadittu päätöksen 
palauttamista ja YVA-menettelyn suorittamista. Kyseinen hanke ei kuulu 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja -asetuksen 
perusteella YVA-menettelyn piiriin. ELY-keskus on erikseen ratkaissut, että 
harkinnanvaraista YVA-menettelyä ei edellytetä. Kunnalla ei ole tältä osin 
huomauttamista.  

Kiertokapula Oy:n alueen rakentaminen on kesken. Kunnan näkemyksen 
mukaan toiminnasta ei lupaehdot huomioiden aiheudu sellaisia vaikutuksia, 
jotka aiheuttaisivat Joutjärven rantakiinteistöillä merkittävää haittaa. 

Melua on mahdollista selvittää mallintamalla ja mittaamalla. Toiminnan 
ollessa käynnissä mittaus on selkeä ja varma tapa todellisen melutason 
selvittämiseen. Ottaen huomioon toiminnan laatu ja etäisyys Joutjärveen, 
etukäteen arvioiden melutaso jää alhaiseksi. Lisäksi melun leviämistä voidaan 
tehokkaasti rajoittaa meluesteillä, joka on lupaehdoilla syytä varmistaa. 
Valituksessa on esitetty toiminnan kieltämistä 1.5.–31.8. välisenä aikana, 
kuten Kiertokapula Oy:n luvassakin on määrätty. Kunta ei pidä tätä 
kohtuullisena toiminnan harjoittamisen kannalta, vaan katsoo, että riittävä 
melun leviämisen estäminen on varmistettava muilla lupaehdoilla.  

Päivittäisten toiminta-aikojen on perusteltua olla yhteneväiset viereisillä 
alueilla, kun kyse on samankaltaisista toiminnoista. Kun melua aiheuttava 
murskaus tapahtuu jaksottaisesti riippuen toiminnan volyymistä, työpäivien 
pituuden rajoittaminen vaikuttaa suoraan murskauspäiviä lisäävästi. Toiminta-
aikojen rajoittamisen tulee perustua melusta annettuun valtioneuvoston 
asetukseen, naapurustolle mahdollisesti aiheutuvaan kohtuuttomaan haittaan 
sekä meluntorjunnan teknisiin mahdollisuuksiin. 

Valitukseen liitetty kartta on virheellinen, ja kyseinen toiminta-alue sijoittuu 
kartasta poiketen kalliomäen eteläpuolelle, Joutjärven sijaitessa sen 
pohjoispuolella. Tämä vaikuttaa merkittävästi melun leviämiseen pohjoiseen 
Joutjärven suuntaan.  
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 ja hänen asiakumppaneidensa valitukseen on liitetty tieto ja 
kartta Vähikkälänojan varteen sijoittuvista Metso-ohjelman puitteissa 
suojelluista alueista. Kyseisten alueiden suojeluarvot ja lainsäädännön suoja 
alueille tulee ottaa luvassa huomioon, eikä ojituksella saa vaarantaa näitä. 

Nykyinen hallitsematon vesien johtaminen puutteellisesta altaasta naapurin 
metsään on ratkaistava hallitusti toisin. 

Toiminta-aikojen rajoittamisen tulee perustua todelliseen häiritsevyyteen. 
Koko toiminnan rajoittaminen päättymään kello 18.00 on perusteetonta, kun 
monet toiminnat ovat rinnastettavissa tavanomaiseen työkoneiden tai 
ajoneuvojen toimintaan, mitä ei muiden toimijoiden osalta rajoiteta. Sen sijaan 
erityistä melua aiheuttavat toimenpiteet voidaan rajoittaa päättymään kello 
18.00. Tältä osin viereisten toimijoiden ehtojen tulee olla verrannolliset. 

Luvassa on syytä määrätä melutason mittaamisesta, teknisestä 
meluntorjunnasta, sekä pölyntorjunnasta.  

Kunnalle jätelain mukaan kuuluvaa jätettä ei saa vastaanottaa, mikä tulee 
luvassa selkeästi määrätä. Toiminnan ja luvan tarkoitus on jätemateriaalien 
kierrätys, eikä sekalaisen yhdyskuntajätteen vastaanotto.  

Luvan ehtojen tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä, joka mahdollistaa paitsi 
asianmukaisen ja kiertotalouden kannalta tarpeellisen toiminnan, myös sen 
valvonnan ja ympäristön suojan. 

Ottaen huomioon alueen sijainti ja topografia, ei negatiivinen 
maisemavaikutus ole merkittävä. Toiminta-alueet on tasattu ja tasataan 
louhimalla, jolloin ne näkyvät vähemmän. Toimintaa ei myöskään voi 
harjoittaa ilman, että maisema jollakin tavoin muuttuu. Maisemallisesti 
toiminta rinnastuu muuhun rakentamiseen ja maankäytön muutoksiin.  

Valituksessa esitetty luvaton ja naapurin maalle osin valunut täyttö ja 
suojavyöhykkeen puuttuminen pitävät paikkansa. Täyttöpenger on ylijyrkkä, 
valuu, ja sadevedet valuvat esteettä naapurin maalle. Asiallisen 
naapuruussuhteen ja maankäyttö- ja rakennuslain periaatteen mukaisesti täytön 
ja naapurin maan välissä tulee olla suojavyöhyke ja mahdollisuus vesien 
hallintaan. Kunta on maa-alueet myydessään lähtenyt siitä oletuksesta, että 
ympäristölupa käsitellään ja toimintaa harjoitetaan sekä valvotaan siten, että 
haittoja naapurustolle ei synny. 

Valitusta on perusteltu siltä osin, että vesien käsittelyn suunnittelu ja toteutus 
on ollut puutteellista. Vesien käsittelyn vaatimukset viereisillä 
jätteenkäsittelyalueilla eroavat huomattavasti toisistaan viemäröinnin osalta. 
Tieto uuden alueen ja koko alueen hulevesien laadusta on toistaiseksi 
puutteellista. Vesien osittaisen imeyttämisen mahdollisuutta toiminnan 
harjoittajan omalla kiinteistöllä ei ole selvitetty. Vähikkälänojan korpijuotin 
suojeluarvoa ja suojelustatusta ja ojan vaikutusta näihin ei ole selvitetty. 
Lupamääräys 13 ei täsmennä, mihin vedet johdetaan. 
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Janakkalan kunnan lupajaosto on Janakkalan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa vastineen, jossa on todettu 
muun ohella seuraavaa: 

Aluehallintoviraston antaman lupapäätöksen yleisissä lupamääräyksissä on 
huomioitu toiminnan aiheuttama meluhaitta. Sen mukaan häiritsevää melua 
aiheuttavaa toimintaa, kuten murskaus- ja haketustoimintaa saa tehdä arkisin 
maanantaista perjantaihin, pois lukien arkipyhät, kello 7.00–17.00. Muissa 
toiminnoissa toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–
21.00. 

Valtioneuvoston asetuksen (993/1992) 2 §:n mukaan päiväksi lasketaan kello 
7.00–22.00 välinen aika. Korkein hallinto-oikeus on lisäksi Espoon 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupaa koskevassa asiassa 
katsonut, että jätteenkäsittelytoimintaa voidaan harjoittaa arkipäivisin kello 
7.00–21.00. 

 ja hänen asiakumppaneidensa valituksen täydennyksessä 
mainittujen Metso-ohjelman puitteissa suojeltujen alueiden monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt tulee ottaa huomioon 
ympäristöluvassa. 

Hämeen ELY-keskus on 15.4.2020 antanut päätöksen (Dnro 
HAMELY/1349/2019) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
soveltamisesta yksittäistapauksessa Hyötymäen jätteiden lajittelulaitoksen 
laajentamishankkeessa. Päätöksen mukaan lajittelulaitoksen 
laajentamishankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. 

Ottaen huomioon toiminnan laatu, kilometrin etäisyys Joutjärvestä sekä sitä 
ympäröivät yli 120 metriä korkeat mäet, melutaso jää hyvin todennäköisesti 
alle Valtioneuvoston asetuksen (993/1992) 2 § mukaisen melutason. Samoista 
syistä Joutjärvelle kulkeutuvan pölyn määrä on pidettävä vähäisenä. 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on 
terveydensuojeluviranomaisena antanut vastineen, jossa on todettu, että 
kokonaishaittaa on hyvä arvioida yhtenä isona kokonaisuutena, vaikka alueella 
olisi useinta toimijoita. Kokonaishaittaa tulisi arvioida 360 asteisesti 
toimialueesta katsottuna, riittävän kauas, mihin katsotaan eri 
haittavaikutuksien yltävän. Eri haittavaikutuksia kyseistä toimintaa ajatellen 
ovat meluhaitta, pölyhaitta, pintavesien valumat/hulevedet, sekä hajuhaitta. 
Maaperän mahdollinen pilaantuminen tulee myös ehkäistä. 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on antanut asiassa vastineen, jossa on todettu 
seuraavaa: 

Joutjärven suojeluyhdistys ry:n valituksen johdosta ELY-keskus on todennut, 
että kyse on olemassa olevan toiminnan lupamääräysten muuttamista 
koskevasta hallintopäätöksestä, jonka yhteydessä aluehallintovirasto on voinut 
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antaa toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen ja rasituksen ehkäisemiseksi 
tarpeelliset lupamääräykset. Toiminnan muuttaminen ja ympäristöluvan 
myöntäminen ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 ja asiakumppaneiden valituksen johdosta Hämeen ELY-keskus on 
todennut liittyen toiminta-aikoja koskevaan lupamääräykseen 2, että 
toiminnanharjoittajia tulee lupaharkinnassa kohdella yhdenvertaisesti. 
Toisaalta saman alan toimijoillekin voidaan asettaa toiminnan laatuun ja 
laajuuteen nähden toisistaan poikkeavia lupamääräyksiä.  

Janakkalan Jätteenkuljetuksen lajittelulaitoksen ja viereisen Kiertokapula Oy:n 
ympäristölupapäätöksissä melua aiheuttavien toimintojen toiminta-ajat ovat 
pääosin samat.  

Hämeen ELY-keskus on viitannut ympäristölupahakemuksesta antamaansa 
lausuntoon ja todennut, ettei toiminta-aikoja olisi tullut pidentää voimassa 
olevasta luvasta. Janakkalan Jätteenkuljetuksen ympäristölupapäätöksen 
lupamääräyksessä 17a on kuitenkin edellytetty uuden meluselvityksen 
tekemistä. Koko toiminta-ajan meluvaikutukset voidaan valvontaviranomaisen 
näkemyksen mukaan edellyttää selvitettäväksi lupamääräyksessä 17a 
määrätyssä uudessa meluselvityksessä. Mikäli selvityksen perusteella ilta-ajan 
toiminta aiheuttaa häiritsevää melua, tulee luvan toiminta-aikoja muuttaa. 

Päätöksen lupamääräyksessä 5 on kielletty biohajoavan tai muuten hajua 
aiheuttavan jätteen vastaanotto. Edelleen lupamääräyksellä on kielletty 
asbestin ja asbestia sisältävien materiaalien tai niiden ja vaarallisten jätteiden 
saastuttamien materiaalien vastaanotto ja käsittely. Lupamääräyksessä 5a on 
määrätty ulkona olevat murskaus-, haketus- ja seulontalaitteistot sijoitettavaksi 
ja toiminta toteutettavaksi, esimerkiksi koteloimalla, siten, että niistä aiheutuu 
mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittaa ympäristölle. Lisäksi on määrätty 
tarvittaessa kastelemaan murskattava tai haketettava materiaali pölyn 
leviämisen estämiseksi. Lisäksi pölyämistä on tarkkailtava murskaustoiminnan 
aikana. 

Lupamääräyksissä 9a ja 9b aluehallintovirasto on määrännyt laskeutusaltaan 
rakentamisesta sekä laadunvalvontasuunnitelman tekemisestä valvovalle 
viranomaiselle ennen altaan rakentamista. Toimittaessa luvan ja sen 
määräysten mukaisesti hulevedet ovat laadultaan sellaisia, ettei niistä aiheudu 
ympäristön pilaantumista ja ne voidaan johtaa maastoon esitetyllä vesien 
käsittelyjärjestelmällä hallitusti. Näin toimittaessa myös maaston vettyminen 
on vähäistä. 

Hämeen ELY-keskus on antanut aluetta 3 koskien ympäristönsuojelulain 175 
§:n mukaisen määräyksen 27.3.2020, (HAMELY/2317/2015). Hämeen ELY-
keskus on katsonut, että aluetta 3 ei ole rakennettu mihinkään 
rakentamissuunnitelmaan perustuen, joten alue 3 on luvaton ja tulee ELY-
keskuksen antaman määräyksen mukaisesti poistaa. Ympäristölupapäätöksessä 
on myönnetty lupa rakentaa kenttä-alue 3 ja uusi kenttä-alue 4 
ympäristölupahakemuksen täydennyksessä kuvattujen suunnitelmien 
mukaisilla rakenteilla ja lupamääräyksen 10a mukaisin jätemateriaalein. 
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Kenttä-alue 3 ja 4 tulee rakentaa ympäristöluvassa määrätyn mukaisesti. 
Ympäristöluvassa ei ole erikseen määrätty kenttäalueiden 3 ja 4 etäisyydestä 
viereiseen kiinteistöön nähden. 

Janakkalan Jätteenkuljetuksen Hyötymäen lajittelukeskuksen toiminta-aika 
tulisi määrätä yhteneväiseksi alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan 
Kiertokapula Oy:n Rehakan jätteenkäsittelyalueen toiminta-ajan kanssa. 
Toiminnot ja niistä aiheutuva melu on samantyyppistä ja meluhaitta kohdistuu 
samaan ympäristöön ja samoihin haitankärsijöihin. Kenttäalueiden ja viereisen 
kiinteistön väliin tulee jättää riittävä etäisyys (suojavyöhyke). Etäisyyden 
naapurin kiinteistöön tulee perustua esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa 
säädetysti kunnan rakennusjärjestykseen. Muilta osin Hämeen ELY-keskus on 
katsonut, että lupapäätöksessä on annettu riittävät määräykset ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Janakkalan Jätteenkuljetukselle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. 
Vastinetta ei ole annettu. 

 ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastaselityksen, 
jossa on toistettu valituksessa esitettyä, viitattu ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä annettuihin mielipiteisiin sekä todettu muun ohella 
seuraavaa: 

Muutoksenhakijat ovat ilmoittaneet olevansa eri mieltä ELY-keskuksen 
näkemyksestä vesienkäsittelyn riittävyyteen ja veden johtamisesta esitetysti 
viereiselle yksityisen maanomistajan maalle. Vesilain henki ei toteudu 
aluehallintoviraston päätöksessä sallia ojan vetäminen kiinteistön  
poikki. Naapurille aiheutuva haitta on kohtuuton. Vesien käsittelyn tulisi 
tapahtua toimijan omalla maalla. Jos vesien johtaminen vaatii ojaa, tulee se 
sijoittaa muulla tavalla kuin suunnitellusti keskelle naapurin kiinteistöä. ELY-
keskus ei ole ottanut kantaa kiinteistöllä  olevaan Metso-suojeltuun 
elinympäristöön.  

Kusiaismäen louhinnasta ei ole olemassa vielä lainvoimaista päätöstä, jonka 
mukaan hanke tulisi varmasti toteutumaan. YVA-prosessi on kesken, eivätkä 
asukkaat ole saaneet kunnollisia selvityksiä siitä, miten kunta takaisi 
louhinnan toteutuessa alueen turvallisuuden.  

Janakkalan kunta on vähätellyt jätealueen maisemavaikutuksia. Varsinkin alue 
4 tulisi olemaan suuri jalusta, jonka päällä olevat toiminnot näkyvät ja 
kuuluvat. Lisäksi tuulen mukana pöly ja jätteet leviävät kauas. Suunnitelmaan 
ei ole jätetty esimerkiksi suojaavaa puustoa, vaan noin 20 metriä korkea luiska 
jää näkyviin ja sen päällä ovat jätekasat ja mahdolliset hallit ynnä muut. 
Nykyinen sijoittelusuunnitelma on epäselvä, sillä sitäkin muutetaan usein. 
Korkealla olevat elementit hallitsevat maisemaa. Asukkaista on erittäin 
valitettavaa, ettei Janakkalan Jätteenkuljetukselta ole vaadittu ympäristöluvan 
hakemisen yhteydessä havainnekuvia suunnitelmien näkyvyydestä 
maisemassa. 



  21 (37) 
   
 

Janakkalan kunnan lupajaoston vastineeseen viitaten muutoksenhakijat ovat 
todenneet, ettei Espoon Ämmässuo ei ole verrattavissa Rehakan jätealueisiin. 
Rehakassa on edelleen tarkoitus pitää jätetoiminnot pienimuotoisina. 
Kiertokapula Oy:n alueelle tuodaan jätekuormia vain Kiertokapula Oy:n 
sisäisesti. Janakkalan Jätteenkuljetuksen jätealueen asiakaskunnan pitäisi tällä 
hetkellä pääasiassa koostua muista isommista toimijoista, sillä kotitalousjätettä 
alueelle ei saa ympäristöluvan puitteissa viedä. Nämä toimijat ovat itsekin 
aktiivisia päiväaikaan. Siksi myöhään jatkuva ja äänekäs, asumista häiritsevä 
toiminta herättää asukkaissa suuren epäilyksen siitä, kuka tuo ja mitä. Alueelle 
kulkevaa pienkuormaliikennettä ei ole käsitelty laskennallisesti tai 
turvallisuusnäkökohdista, joten olisi luonnollista olettaa, ettei sitä juuri ole. 
Siispä kaikki ilta-aikaan kulkeva liikenne olisi raskasta, kuuluvasti kolisevaa 
ja tieliikenneturvallisuutta merkittävästi heikentävää rekkaliikennettä. 
Jätealueella tehtävät työt kuuluvat erittäin selkeästi sekä Rehakan että Huistin 
puolelle. Alueen valvonnassa ja lupamääräysten noudattamisessa on jo tähän 
asti ollut ongelmia. Asukkaat ovat jo näyttäneet, että alueella on tehty töitä 
sallitun ajan jälkeen.  

Joutjärven suojeluyhdistys ry on antanut vastaselityksen, jossa on todettu 
muun ohella seuraavaa: 

ELY-keskuksen vastineeseen viitaten yhdistyksen tietoon ei ole tullut, että 
uutta meluselvitystä olisi tehty. Meluselvitys tulisi tehdä samanaikaisesti 
Kiertokapula Oy:n laitoksen kanssa, jolla on samanlaista toimintaa viereisellä 
alueella. 

Janakkalan kunnan lausunnon asiaselostuksessa on mainittu, että kunnan 
omistamalla Kusiaismäen alueella on tarkoitus aloittaa myös kallion louhinta. 
Kusiaismäki sijaitsee Janakkalan Jätteenkuljetuksen ja Kiertokapula Oy:n 
alueiden pohjoisreunalla. Ympäristövaikutusten arviointi kohdassa kunta on 
todennut, että alueella jo nyt toimivasta Kiertokapula Oy:n toiminnasta ei 
aiheudu Joutjärven ranta-asukkaille merkittävää haittaa. Murskaustoiminta 
aiheuttaa kuitenkin jo nyt meluhaittaa. Jos nämä kolme toimijaa aloittavat 
toimintansa tulee se aiheuttamaan mittavia melu- ja pölyhaittoja. Janakkalan 
kunta on jättänyt huomioimatta Joutjärven ranta-asukkaat ja vähätellyt 
toiminnasta aiheutuvaa haittaa. Järven rannalla on noin 50 loma-asuntoa, joista 
osa ympärivuotisessa käytössä. Etäisyys Janakkalan Jätteenkuljetuksen 
laitokselta lähimpiin loma-asuntoihin on alle 1 000 metriä. 

Päätösehdotuksessa on mainittu, että toiminta tapahtuu 120 metrin korkeudella 
merenpinnasta. Mitattu korkeus on 135/120 metriä. Noin 120 metriä korkeat 
mäet eivät näin ollen estä samalla korkeudella tapahtuvaa murskaustoimintaa. 
Mäkiä ei myöskään ole koko Joutjärven ranta-alueen edessä. 

Janakkalan Jätteenkuljetukselle on lähetetty tiedoksi vastaselitykset. 

 

Merkintä Hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä ratkaissut 
Kiertokapula Oy:n valituksen (diaarinumero 20049/03.04.04.04.19/2021) 
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.12.2020 antamasta päätöksestä nro 
433/2020, jolla oli myönnetty ympäristölupa Kiertokapula Oy:n Rehakan 
jätteidenkäsittelyalueen toimintaan ja maankaatopaikkatoimintaan. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja palauttaa asian 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Perustelut 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina 
olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen 
toiminnaksi. 

Ympäristönsuojelulain 39 §:ssä ja ympäristönsuojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (713/2014, ympäristönsuojeluasetus) 2 luvussa 
säädetään lupahakemuksesta. Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin 
mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen 
selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista 
merkityksellisistä seikoista.  
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos 
toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset. 
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, 
mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

Saman pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista 
koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan 
osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1‒5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
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toiminnan sijoituspaikka 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) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella; 
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. 

 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset:  
1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä 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 toimista;  
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. 
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 68 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 
myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai vesilain 
1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun noroon, jos johtamisesta ei 
aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti 
perusteltua. Jäteveden johtamiseen avo-ojassa tai norossa ei saa myöntää 
oikeutta, jos oja tai noro on tontin, rakennuspaikan, uimarannan tai muun 
vastaavan erityiseen käyttöön otetun alueen välittömässä läheisyydessä. 
Jätevettä johtavan velvollisuudesta pitää uoma kunnossa ja vastuusta jäteveden 
johtamisesta aiheutuvista kustannuksista säädetään 158 §:ssä. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos jäteveden johtaminen edellyttää 
viemäriputken sijoittamista tai ojan tekemistä toisen maalle eikä omistaja anna 
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suostumustaan, luvassa on 1 momentissa säädetyin edellytyksin päätettävä 
käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen. Vahingon, haitan ja 
muun edunmenetyksen korvaamiseen sovelletaan vesilain 13 lukua. 
Käyttöoikeuteen sovelletaan mainitun lain 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 
lukua. 
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos tässä pykälässä tarkoitetun jäteveden 
johtamisen vuoksi on tehtävä oja tai sijoitettava viemäriputki maantien, kadun, 
rautatien, muun kiskotien, kaapelin tai kaasuputken ali, luvassa on annettava 
asiaa koskevat tarpeelliset määräykset. Ojan tai putken rakentamiseen ja 
kunnossapitoon sovelletaan vesilain 5 luvun 13 §:ää. Jos asiaa ei sen laajuuden 
tai muun syyn vuoksi voida ratkaista ympäristöluvan yhteydessä, 
lupaviranomaisen on siirrettävä asia ojitustoimituksessa ratkaistavaksi tai 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle noudattaen mainitun luvun 4 ja 5 
§:ää. 

 
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (naapuruussuhdelaki) 17 §:n 1 
momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, 
että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa 
hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, 
noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, 
valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. 
 
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. 
 
Vesilain 2 luvun 12 §:n mukaan, jos 3 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset täyttyvät, hakijalle voidaan myöntää oikeus:  
1) tehdä vähäinen rakennelma vesistöön maa-alueelle ulottuvine rakenteineen 
tai sijoittaa laite tai johto vesistöön toiselle kuuluvalle tai yhteiselle alueelle 
vesistöä huomattavasti muuttamatta; 
2) tilapäisesti nostaa vettä toiselle kuuluvalle alueelle; 
3) suorittaa toisen alueella perkaustyötä; 
4) vähäisessä määrin oikaista tai leventää uomaa toisen alueella; 
5) sijoittaa poistettavaa maata toisen maa- tai vesialueelle, ei kuitenkaan 
erityiseen käyttöön otetulle alueelle. 
 
Vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan hakijalle voidaan myöntää 
käyttöoikeus toiselle kuuluvaan alueeseen sillä olevine rakennuksineen tai 
muine rakennelmineen, jos alue on toteutettavan vesitaloushankkeen vuoksi 
tarpeen: 
1) laitetta, rakennusta tai muuta rakennelmaa sekä niiden käyttöä ja 
kunnossapitoa varten; 
2) uuden 1 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisen vesialueen tai uuden uoman 
pohjaksi; 
3) poistettavan maan sijoittamiseksi; tai 
4) yleisen tai yksityisen edun suojaamiseksi tarvittavaa laitetta tai rakennelmaa 
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sekä niiden käyttöä ja kunnossapitoa varten. 
 
Vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan käyttöoikeus toisen alueeseen tai 
rakennelmaan voidaan myöntää, jos: 
1) 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
vesitaloushankkeelle täyttyvät; ja 
2) hakija hallitsee omistusoikeuden tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella 
vähintään puolta tarvittavasta alueesta, tai jos kysymys on hakijalle ja muille 
yhteisesti kuuluvasta alueesta, toimenpiteen kohteeksi joutuva alue ei ole 
sanottavasti suurempi kuin hakijan osuus yhteisestä alueesta. 
 
Vesilain 2 luvun 13 §:n 3 momentin mukaan käyttöoikeutta ei kuitenkaan 
voida myöntää, jos: 
1) oikeus kohdistuu vähäistä laajempaan alueeseen ja siitä aiheutuu 
huomattavaa haittaa alueen omistajan mahdollisuudelle käyttää oikeuden 
kohteena olevaa aluetta hyväkseen; tai 
2) oikeus kohdistuu laajuudeltaan vähäiselle alueelle estäen alueen omistajaa 
käyttämästä oikeuden kohteena olevaa aluetta hyväkseen ja tästä aiheutuu 
huomattavaa haittaa alueen omistajan muun alueen tai omaisuuden 
käyttämiselle. 

 
Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin kohtien 4–6 ja 8 mukaan 
lupahakemuksessa on oltava:  
4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, proses-
seista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista;  
5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista;  
6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään 
sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä; 
8) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön. 
 
Saman pykälän 2 momentin kohtien 6–8 mukaan, jos se on toiminnan luonne 
ja vaikutukset huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta tarpeellista, 
lupahakemuksessa on lisäksi oltava:  
6) yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä 
melutasosta; 
7) arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa 
toiminnassa; 
8) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista. 
 
Jätelain 6 §:n 1 momentin 23 ja 26 kohtien mukaan mainitussa laissa 
tarkoitetaan:  
23) jätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte 
käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä 
korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, 
mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten; ja  
26) jätteen loppukäsittelyllä jätteen sijoittamista kaatopaikalle, polttoa ilman 
energian talteenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole 
jätteen hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaisena seurauksena on jätteen 
sisältämän aineen tai energian hyödyntäminen, mukaan lukien jätteen 
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valmistelu loppukäsittelyä varten. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) 3 §:n 1 
momentin mukaan tätä lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 
arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan liitteessä 1. 
 
YVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen 
muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti 
aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin 
rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
 
YVA-lain 3 §:n 3 momentin mukaan päätettäessä arviointimenettelyn 
soveltamisesta yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa 
säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä 
vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään 
liitteessä 2. 
 
YVA-lain 34 §:n 2 momentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea 
lupapäätökseen muutosta valittamalla, voi valituksessaan vedota siihen, ettei 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu 
olennaisilta osiltaan puutteellisesti. 
 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
 
Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 
mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla, taajamissa ja 
taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla 
alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 22–7) 50 dB. 
 
Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n mukaan, jos 
melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä 
mainittuun ohjearvoon. 

Asiassa saatu selvitys 

Jätteidenkäsittelylaitoksen toiminta ja sijainti 

Janakkalan Jätteenkuljetuksen laitos sijaitsee noin kahdeksan hehtaarin 
alueella vanhan Rehakan kaatopaikka-alueen vieressä Janakkalan kunnan 
eteläosassa Tervakoskella. Alueen vieressä toimii tällä hetkellä Kiertokapula 
Oy:n jätteidenkäsittelyalue ja maankaatopaikka. Alueen ympäristö on 
metsätalouskäytössä. Lähimmät naapurit sijaitsevat suunnitellun 
laajennusalueen rajalta noin 200 metriä pohjoiseen sekä eteläpuolella noin 300 
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metrin etäisyydellä. Lounaispuolella Huistinlammen rannalla noin 900 metrin 
etäisyydellä sijaitsee joitakin loma-asuntoja. Alue sijaitsee avokallioisen 
moreenimäen lounaisreunalla luodekaakkosuuntaisen kallioruhjevyöhykkeen 
vieressä. Alueen etelä- ja lounaispuolella on pintavesiä kerääviä 
painannealueita. Ruhjevyöhykkeen pohjalla, länsipuolella laitosaluetta virtaa 
Vähikkälänoja. Asiassa saadun selvityksen mukaan kiinteistöllä  
sijaitsee Metso-ohjelman puitteissa suojeltuja alueita. Alueiden suojelun syynä 
on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, rehevä korpi.  

Toiminnalle on aiemmin myönnetty ympäristölupa Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston 31.5.2013 antamalla päätöksellä numero 105/2013/1. 
Laitoksella on lupa vastaanottaa rakennusjätteitä, puujätettä, risuja, 
metsätähteitä, kantoja, betoni- ja tiilijätettä, kaupan ja teollisuuden materiaali- 
ja energiakierrätykseen soveltuvaa jätettä, keräyspaperia ja -kartonkia sekä 
puhtaita maa-aineksia, lasia, metallia, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen jätteitä, 
sähkö- ja elektroniikkaromua, akkuja, kestopuuta ynnä muita vaarallisten 
jätteiden pieneriä yhteensä enintään 36 400 t/a. Jätteet lajitellaan, käsitellään ja 
toimitetaan jatkojalostukseen tai hyötykäyttöön joko raaka-aineena tai 
polttoaineena energiantuotantoon. Osa jätteistä vain välivarastoidaan.  

Nykyisen ympäristöluvan mukaisen laitosalueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria, 
josta kenttäalueita on noin 2 hehtaaria. Kahden hehtaarin asfaltoitu kenttä on 
rakennettu vuosina 2016–2019. Kenttärakenteissa on käytetty jätemateriaaleja 
noin 30 000 tonnia.  

Janakkalan Jätteenkuljetuksen hakemus on koskenut jätteiden lajittelulaitoksen 
laajennusta. Hakemuksen mukaan laitosaluetta laajennetaan noin 5 hehtaarilla 
verrattuna voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen alueeseen. Laitoksen 
kenttäaluetta laajennetaan voimassa olevan luvan mukaisilta kenttäalueilta 1 ja 
2 uusille alueille 3 ja 4. Laitoksen kokonaispinta-alaksi tulee laajennuksen 
myötä yhteensä noin 8 hehtaaria.  

Laajennusalueelle on hakemuksen mukaan tarkoitus rakentaa noin 2,1 
hehtaarin käsittely- ja varastokenttä (alue 4) vaiheittain noin hehtaari 
kerrallaan noin kymmenen vuoden aikana. Alueen toteuttamisen aikataulu 
riippuu rakentamisessa käytettävien materiaalien saatavuudesta ja puuaineksen 
varastointitarpeesta. Alueen 4 kentän rakentamisessa maata leikataan noin 
14 000 m3 ja täyttöä tarvitaan 49 000 m3. Nettotäyttötilavuus on 41 500 m3. 
Luiskien täyttö on 46 000 m3. Kenttärakenteissa käytetään betoni- ja 
tiilimursketta, valimohiekkoja ja -kuonia sekä voimalaitosten tuhkaa, kuonia ja 
leijupetihiekkaa enintään 100 000 tonnia. Luiskien täytössä käytetään puhtaita 
maa- ja kiviaineksia. Luiskien kaltevuudet ovat 1:1,5 alueella 3 ja 1:2 alueella 
4, lukuun ottamatta alueen 4 luoteisreunaa, jonka kaltevuus on 1:3. 
Laajennusalueelle suunnitellut toiminnat ovat pääasiassa betonin, maa-
ainesten ja puun käsittelyä ja varastointia. 

Kenttäalueiden 3 ja 4 maarakentamisessa jätemateriaaleina käytetään betoni- 
ja tiilimursketta, valimon valimohiekkaa ja -kuonaa sekä voimalaitosten 
tuhkia, kuonia ja leijupetihiekkaa, jotka soveltuvat maarakentamiseen. 
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Laajennusalueen 4 kenttää on tarkoitus rakentaa sitä mukaa kun rakentamiseen 
tarvittavia materiaaleja on saatavilla. 

Hakemuksen mukaan vastaanotettavien jätteiden määrä kasvaisi nykyisestä 
36 400 tonnista enimmillään 79 000 tonniin vuodessa kenttäalueiden 
maarakentamisen aikana ja 77 800 tonniin vuodessa kenttien valmistuttua. 
Kerrallaan varastoitavan jätteen määrä kasvaisi nykyisestä enintään 22 900 
tonnista 84 000 tonniin kenttäalueiden maarakentamisen aikana ja 66 800 
tonniin kenttäalueiden valmistuttua. Laitosalueelle on tarkoitus tulla myös 
jätteiden pienerien yleinen vastaanottoasema. Materiaalit tuodaan 
kierrätyslaitokselle pääosin kuorma-autoilla, jätteiden pieneräasemalle jätettä 
tuodaan henkilöautojen peräkärryillä ja pakettiautoilla. 

Alueella tapahtuvaa jätteenkäsittelytoimintaa tehdään hakemuksen mukaan 
arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00−21.00. Häiritsevää melua 
aiheuttavaa toimintaa, kuten murskaus- ja haketustoimintaa tehdään arkisin 
maanantaista perjantaihin kello 7.00−18.00. 

Hämeen ELY-keskus on 15.4.2020 (Dnro HAMELY/1349/2019) antanut 
päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa Hyötymäen jätteiden lajittelulaitoksen 
laajentamishankkeessa. Päätöksen mukaan lajittelulaitoksen 
laajentamishankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. 

Pöly- ja melupäästöt 

Laitokselta aiheutuu ilmapäästöjä työkoneiden ja liikenteen aiheuttamista 
pakokaasupäästöistä, sekä murskauksessa syntyvistä pölypäästöistä. Lisäksi 
toiminnasta aiheutuu melua muun ohella puun ja betonin murskauksesta sekä 
liikennöinnistä alueella. 

Työkoneista ja murskaimista aiheutuvien savukaasupäästöjen vaikutusten sekä 
materiaalien käsittelystä syntyvän pöly- ja hajuhaitan on katsottu rajoittuvan 
työkohteiden ja laitoksen välittömään läheisyyteen.  

Eniten melua aiheuttava toiminta, puun murskaus, tapahtuu ulkona 
polttomoottorikäyttöisellä siirrettävällä mobiilimurskaimella. Energiajaetta 
murskataan sekä ulkona että sisällä hallissa. Betonin murskauksesta aiheutuu 
vähemmän melua kuin puun murskauksesta/haketuksesta. Hakemuksen 
mukaan suurin melupäästö tulee normaalisti murskaimen moottorista.  

Toiminnan melua on hakemukseen liitetyn tarkkailuraportin mukaan mitattu 
25.2.2020. Mittauksilla selvitettiin puun murskaustoiminnan (haketus) 
aiheuttaman ympäristömelun suuruus ympäristön lähimmillä häiriintyvillä 
kohteilla (kaksi mittauspistettä, haketuksesta kaakkoon, piste 1 noin 320 
metrin ja piste 2 noin 580 metrin päässä hakettimesta). Tuloksia verrattiin 
ympäristöluvan raja‐arvoihin. Betonin murskausta ei mitattu. 
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Mittausten aikana toiminnassa olivat haketin, pyöräkuormaaja ja 
kahmarikaivinkone. Hakettimen vieressä oli äänitasomittari 
ympäristömelumittausten ajan. Haketettava materiaali oli rakennusjätettä. 

Mittaustulosten ja havaintojen perusteella haketustoiminnan aiheuttama 
päiväajan keskiäänitaso alitti molemmilla mittauspisteillä selvästi 
ympäristöluvan mukaisen päiväajan raja‐arvon 55 dB(A). Mittaustulokset 
olivat 42–43 dB LAeq, T ja arvio murskaustoiminnan aiheuttamasta päiväajan 
keskiäänitasosta oli raportin (Promethor 28.2.2020) mukaan 39–41 dBLaeq. 
Mittauspisteillä tehtyjen havaintojen perusteella haketustoiminnan aiheuttama 
melu ei ollut luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista mittausjaksojen 
aikana. Ympäristömelun mittausohjeen mukaan arvioituna yksittäisen 
mittaustuloksen (haketustoiminnan aiheuttaman melutason) epävarmuuden 
arvioitiin olevan ΔL =±6 dB mittauspisteelle 1 ja ΔL = ±7 dB mittauspisteelle 
2 mittauspisteiden ja hakettimen välisestä suuresta etäisyydestä aiheutuen. 

Hakemuksen mukaan laitoksen toiminnasta ei ole arvioitu syntyvän 
meluhaittaa ympäröivälle asutukselle tai virkistyskäytölle.  

Vesien johtaminen 

Kaikkien suunniteltujen kenttäalueiden noin 4,5 hehtaarin pinta-alalta 
muodostuu hulevettä noin 25 000 m3 /a. Voimassa olevan luvan kenttäalueen 
koko on 2 hehtaaria, josta hulevettä muodostuu noin 10 000 m3 /a. Hyötymäen 
laitoksen voimassa olevien ja suunniteltujen kenttäalueiden hulevedet on 
tarkoitus johtaa hiekanerotuskaivojen ja I-luokan öljynerotuskaivojen kautta 
laskeutusaltaaseen, jonka tilavuus on 270 m³. Laskeutusaltaasta vedet 
johdetaan hakemukseen liitetyn ojitussuunnitelman mukaan naapurin 
kiinteistölle  rakennettavaan 125 metriä pitkään ojaan ja siitä edelleen 
Vähikkälänojaan. Vähikkälänoja laskee luoteeseen, jossa se yhtyy Joutjärvestä 
peltoalueiden halki Rehakka -järveen laskevaan Joutjärvenjokeen. 
Vähikkälänojan valuma-alue on noin 2 km2. 

Hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaan naapurin kiinteistölle 
rakennettavan ojan pituus on 125 metriä, työalueen leveys 10 metriä, työalue 
1 250 m2, ojan reunoille sijoitettavien kaivumassojen määrä 205 m3ktr, ojan 
syvyys noin 1 metri ja leveys noin 4 metriä. Oja rakennetaan 
kosteikkoalueelle, minkä on arvioitu hakijan mukaan auttavan maa-alueen 
kuivatusta ja näin parantavan metsän kasvua. Ojitettu alue vie puustolta 
kasvutilaa, minkä on katsottu olevan ainut haitta ojituksesta.  

Nykyiseltä asfaltoidulta kenttäalueelta sadevedet ohjataan virtauksensäätö-, 
hiekanerotus-, öljynerotus- ja näytteenottokaivon ja laskeutusaltaan kautta 
alapuoliseen metsään, josta vedet valuvat edelleen alapuolella olevalle 
suoalueelle ja siitä edelleen Vähikkälänojaan. 

Kenttäalueelta tulevista hulevesistä on otettu näytteitä, joissa ei ole havaittu 
luonnonvesistä poikkeavia määriä metalleja tai haitta-aineita. 
Ravinnepäästöjen ja muiden parametrien osalta hulevesi on saadun selvityksen 
mukaan vastannut viljeltyjen peltojen ojavesien tasoa. Vesinäytteiden pH-arvo 
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on ollut korkea eli vesi on emäksistä, samoin sähkönjohtavuus sekä kiintoaine- 
ja ammoniakkipitoisuudet ovat olleet korkeita. 

Hakemuksen mukaan hulevedet on periaatteessa mahdollista johtaa kunnan 
jätevesiviemäriverkkoon. Tällöin laskeutusaltaalta rakennetaan paineviemäri 
Rehakan vanhan kaatopaikka-alueen jätevesiviemäriin, josta vedet johdetaan 
jätevedenpuhdistamolle. Putken linjaus on esitetty hakemuksen liitteessä. 
Rakennettavan viemärin pituus olisi 290 metriä. Hakijan mukaan Janakkalan 
Vesi ei kuitenkaan halua jätevedenpuhdistamolle kylmiä ja laimeita hulevesiä, 
jotka viilentävät jätevettä ja heikentävät puhdistustehoa. 

Oikeudellinen arviointi 

Kysymyksenasettelu 

Valituksen kohteena olevalla aluehallintoviraston päätöksellä on myönnetty 
Janakkalan Jätteenkuljetukselle lupa Hyötymäen jätteiden lajitteluaseman 
toiminnan laajentamiseen sekä toiminnan aloittamiseen.  

Aluehallintovirasto on päätöksellään muuttanut Janakkalan Jätteenkuljetuksen 
jätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan 
nro 105/2013/1 (ESAVI/149/04.08/2012) lupamääräyksiä 2, 4, 5, 13, 20 ja 26 
ja lisännyt lupamääräykset 5a, 9a, 9b, 10a, 13a, 13b, 17a, 18a, 20a, 20b, 20c, 
20d, 27, 28, 29 ja 30. Muilta osin ympäristölupaa nro 105/2013/1 ei ole 
muutettu. Päätöksellä on myönnetty myös pysyvä käyttöoikeus hanketta varten 
tarvittavaan 1 250 m2:n osaan tilasta  sekä oikeus johtaa kuivatusvesiä 
noin 300 metrin pituista ojaa pitkin osin tilan  alueella kulkevaan 
Vähikkälänojaan.  

 ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet 
erityisesti lupamääräysten 2, 4, 5, 5a, 9a, 9b, 10a ja 13 muuttamista. 
Vaatimuksia on perusteltu muun ohella toiminnasta aiheutuvilla melu-, pöly- 
ja valohaitoilla, vastaanotettavista jätteistä aiheutuvilla haitoilla sekä sillä, että 
toimintakiinteistön ja naapurikiinteistön välillä ei ole suojavyöhykettä, joka on 
aiheuttanut ja tulisi aiheuttamaan valumia naapurin puolelle. Valituksessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että esitetty jätevesien 
käsittelyratkaisu ei edusta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Valituksessa on 
viitattu hakemuksesta annettuihin muistutuksiin, joissa on vastustettu 
naapurikiinteistölle esitettyä ojitusta, ja todettu, että kaiken vedenkäsittelyn 
tulisi tapahtua luvanhakijan omalla kiinteistöllä. Muutoksenhakijoiden on näin 
ollen katsottava vaatineen aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ojitusta 
koskevilta osin. Valituksen täydennyksessä on tuotu esille kiinteistöllä 

 sijaitseva metsälain mukainen luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeä elinympäristö, joka on vuodesta 2021 alkaen ollut myös 
metsien vapaaehtoiseen suojeluun perustuvan Metso-ohjelman tuen piirissä. 

 ja hänen asiakumppaneidensa valituksesta on arvioitava muun 
ohella sitä, onko lupa voitu lupamääräykset huomioon ottaen myöntää, vai 
olisiko lupamääräyksiä luvan myöntämisedellytysten varmistamiseksi 
muutettava hankkeesta naapurustolle aiheutuvien haittavaikutusten vuoksi tai 
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onko se kumottava siksi, että lupapäätös ei jätevesien johtamisjärjestelyä 
koskevalta osin ole lainmukainen. Myös valituksenalaisen päätöksen 
muuttamista koskevien vaatimusten johdosta päätös voidaan kumota, mikäli 
päätöksen muuttaminen hallinto-oikeudessa ei ole mahdollista, esimerkiksi 
hakemukseen liitetyn selvityksen puutteellisuuden vuoksi.  

Joutjärven suojeluyhdistys ry on valituksessaan vaatinut valituksenalaisen 
päätöksen kumoamista ja asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi viitaten muun ohella ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
tarpeellisuuteen ottaen huomioon toiminnan laajuus. Valitusta on perusteltu 
hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta ja muusta alueella olevasta ja sinne 
suunnitellusta toiminnasta aiheutuvilla haitoilla. Valituksen johdosta tulevat 
erityisesti toiminnasta aiheutuvien pilaantumisvaikutusten osalta arvioitaviksi 
osin samat seikat kuin  ja hänen asiakumppaneidensa 
valituksen johdosta. 

Asiaa arvioitaessa on otettava huomioon, että myös toiminnan olennaista 
muuttamista koskevassa lupaharkinnassa on koko toiminnan 
ympäristövaikutukset huomioon ottaen varmistuttava siitä, että luvan 
myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Hämeen ELY-keskus on 15.4.2020 antamallaan päätöksellään Dnro 
HAMELY/1349/2019 päättänyt, että Janakkalan Jätteenkuljetuksen 
Hyötymäen jätteiden lajittelulaitoksen laajentamishankkeeseen ei sovelleta 
YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Kun otetaan huomioon YVA-lain 3 §:n 1 momentti ja mainitun lain liite 1, 
aluehallintovirastossa lupahakemuksen johdosta käsiteltävänä olleeseen 
hankkeeseen ei ole mainitun lainkohdan ja liitteen perusteella ollut 
sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-lain 3 §:n 2 
momentti huomioon ottaen on näin ollen arvioitava, vastaavatko toiminnan 
arvioidut vaikutukset mainitun liitteen 1 toimintojen vaikutuksia ottaen 
huomioon myös yhteisvaikutukset. Vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia ovat 
toiminnasta aiheutuva melu, pöly, jätevedet ja liikenne, erityisesti raskas 
liikenne. 

Hallinto-oikeus katsoo, ottaen erityisesti huomioon, että kyse on olemassa 
olevan toiminnan muuttamisesta, että nyt kysymyksessä oleva hanke ei 
laadultaan tai laajuudeltaan ole rinnastettavissa sellaiseen hankkeeseen, johon 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on YVA-lain mukaan sovellettava. 
Asiassa ei siten ole ilmennyt syytä siihen, että asiassa olisi ennen 
lupahakemuksen ratkaisemista aluehallintovirastossa tullut edellyttää 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suorittamista. Aluehallintoviraston 
päätöstä ei siten ole kumottava siitä syystä, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä ei ole toimitettu. Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, 
että tällä päätöksellä on otettu kantaa vain siihen, onko valituksenalainen 
päätös ollut lainvastainen sillä perusteella, että YVA-menettelyä ei ole 
edellytetty. 
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Toiminta-ajat ja melu 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että toiminta-ajat tulisi määrätä yhtenäiseksi 
viereisen Kiertokapula Oy:n laitoksen kanssa. Lupamääräyksessä 2 on katsottu 
olevan toiminta-ajan osalta virhe. Luvassa olisi muutoksenhakijoiden mukaan 
tarpeen toiminta-aikarajoitusten lisäksi määrätä myös muista toimenpiteistä, 
joilla turvataan meluntorjunta, estetään pölyjen leviämistä (kastelun lisäksi) ja 
vähennetään valosaastetta. Muutoksenhakija  ja asiakumppaneiden 
valituksessa on muun muassa katsottu, että toiminta-alueen sijaitessa asutusta 
korkeammalla, on myös liikennöinti muiden toimintojen ohella yksi melun 
lähteistä. 

Lupahakemuksessa muulle kuin häiritsevää melua aiheuttavaksi katsotulle 
toiminnalle haettu lupaa maanantaista perjantaihin kello 7.00–21.00. 
Toiminta-aika on tältä osin myönnetty hakemuksen mukaisesti. Häiritsevää 
melua aiheuttavaa toimintaa, kuten murskaus- ja haketustoimintaa saa 
valituksenalaisen päätöksen mukaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin, 
pois lukien arkipyhät, kello 7.00−17.00.  

 
Toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät 
meluun. Melun lisäksi toiminnasta saattaa saadun selvityksen perusteella 
aiheutua pölyämistä ja ajoittaisia hajuja välittömään lähiympäristöön. Myös 
hulevesien mukana saattaa kulkeutua liuenneita aineita toiminta-alueen 
ulkopuolelle. 
 
Toiminnasta aiheutuva melu on hakemuksen mukaan pääasiassa puun- ja 
betonin murskauksen sekä työkoneiden ja liikenteen aiheuttamaa ääntä.  
 
Toiminnan aiheuttamaa melua on selvitetty melumittauksin. Mittaukset ovat 
ajoittuneet haketuksen ajankohtaan. Melutason päiväajan raja-arvo ei ole 
saadun selvityksen perusteella ylittynyt toteutetuissa mittauksissa. 
Toteutetuissa mittauksissa ei ole huomioitu muiden melulähteiden, kuten 
kolmen vuoden välein tehtävän kivenmurskauksen, vaikutusta toiminnan 
aiheuttamaan meluun eikä esitetty arviota melusta tavanomaisesti yhtä aikaa 
tapahtuvien toimintojen aikana. Lupahakemukseen ei ole myöskään liitetty 
arviota Janakkalan Jätteenkuljetuksen ja Kiertokapula Oy:n laitosten 
yhteismelusta.  
 
Lupahakemuksessa ei ole esitetty arviota toiminnan olennaisen muutoksen eli 
laajentuvan toiminnan vaikutuksesta aiheutuvaan meluhaittaan. Toteutettu 
melumittaus on kohdistunut nykytilanteeseen ja siinäkin vain haketukseen, 
eikä hakemuksessa ole esitetty laskennallista arviota melusta hakemuksen 
mukaisessa tilanteessa. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty 
melumallinnusta, johon sisältyisi arvio hakemuksen mukaisen toiminnan 
yhteisvaikutuksista muiden melulähteiden kanssa huomioiden melun 
leviäminen lähistöllä sijaitseviin häiriintyviin kohteisiin tavanomaisena 
työskentelypäivänä ja ruuhkatilanteessa. Näin ollen myöskään suunnitelmaa 
mahdollisesti tarvittavista meluntorjuntakeinoista ei ole voitu esittää. 
 
Hallinto-oikeus toteaa, että Janakkalan Jätteenkuljetuksen toiminta laajentuu 
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muutosten myötä ja käsiteltävän jätteen määrä lisääntyy merkittävästi 
aikaisempaan verrattuna, jolloin myös muun muassa alueella liikkuvien 
kuljetusautojen ja työkoneiden määrä lisääntyy. Hallinto-oikeus katsoo, että 
alueen toiminnot, mukaan lukien kuormien purkaminen ja liikennöinti, sekä 
lähialueella harjoitettavien muiden meluavien toimintojen mahdolliset 
yhteisvaikutukset ovat lupaharkinnassa ja melun arvioinnissa huomioitavia 
asioita. Nyt kysymyksessä oleva toiminnan muutos lisää toiminnasta 
aiheutuvaa kokonaismelukuormaa.  
 
Toteutetuissa mittauksissa saadut tulokset eivät kuvaa tilannetta laajentuneen 
toiminnan tilanteessa. Hallinto-oikeus toteaa, että toiminnasta aiheutuvaa 
melua ja sen ennalta arvioitua lisäystä kuvaavan selvityksen olisi tullut olla 
käytettävissä lupaharkinnassa, jotta lupaharkinnassa olisi voitu 
asianmukaisella tavalla arvioida sitä, täyttyvätkö luvan myöntämisen 
edellytykset myös muuttuneessa tilanteessa, ja millaisia lupamääräyksiä 
toiminnasta aiheutuvan melun estämiseksi mahdollisesti on annettava. 
Kyseisellä arviolla on merkitystä muun muassa toiminta-aikoja koskevien 
lupamääräysten lainmukaisuutta arvioitaessa. Hallinto-oikeus toteaa selvyyden 
vuoksi, että mainittua lupahakemuksen puutteellisuutta ei ole voitu korjata 
lupamääräyksessä 17a tarkoitetulla selvityksellä.  
 
Vesienkäsittely ja johtaminen 

Toiminta-alueen vesien käsittelyn osalta muutoksenhakijat ovat katsoneet, että 
yksi laskeutusallas ei ole riittävä. Vesiä ei myöskään tulisi 
muutoksenhakijoiden mukaan johtaa naapurin maille. Muutoksenhakijat ovat 
katsoneet, että kiinteistöllä  sijaitseva Metso-kohde (metsälain 
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, rehevä korpi), estää suunnitellun 
vesien johtamisen ja ojituksen kiinteistölle . 

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa voidaan 
ympäristönsuojelulain 68 §:n 1 momentin mukaan myöntää oikeus jäteveden 
johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan, jos johtamisesta ei aiheudu 
kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti 
perusteltua. Ympäristönsuojelulain 68 §:n 2 momentin mukaan, jos jäteveden 
johtaminen edellyttää muun ohella ojan tekemistä toisen maalle eikä omistaja 
anna suostumustaan, luvassa on 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
päätettävä käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen. 
Käyttöoikeuteen sovelletaan vesilain 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 lukua.  

Asiassa saadun selvityksen perusteella alueen hulevedet on tarkoitus johtaa 
laskeutusaltaan kautta naapurin kiinteistölle  suunniteltuun ojaan ja 
sieltä Vähikkälänojan kautta lopulta Rehakka-järveen laskevaan 
Joutjärvenjokeen.   

Lupahakemuksessa ei ole arvioitu mahdollisuutta johtaa tai käsitellä jätevesiä 
muutoin kuin naapurikiinteistöllä sijaitsevaan ojaan johtamalla tai 
paineviemärin avulla kunnalliseen jätevesiviemäriin johtamalla. 
Lupahakemuksessa ei ole arvioitu muita jätevesien käsittelymahdollisuuksia, 
kuten esimerkiksi vesien imeyttämistä osittain luvanhakijan omalle 
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kiinteistölle. Hallinto-oikeus toteaa, että vesien johtamisen naapurin 
kiinteistölle ei tulisi olla ensisijainen käsittelytapa.  

Ottaen huomioon myös kiinteistön  omistajan esittämä vastustus 
vesienkäsittelysuunnitelmaa kohtaan sekä johdettavien vesien puutteellisesti 
tunnettu laatu, hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksessa ja -harkinnassa 
ei ole tarkasteltu ja perusteltu riittävällä tavalla hulevesien käsittelyä ja 
johtamista koskevia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, eikä 
aluehallintoviraston päätöksessä valittua ratkaisua. Edellä mainittua 
ympäristönsuojelulain 68 §:ää on viimeksi muutettu lailla 612/2017. Lain 
perusteluissa (HE 262/2016 vp) on mainitun pykälän yksityiskohtaisissa 
perusteluissa todettu, että jos jäteveden johtaminen edellyttää ojan tekemistä 
toisen maalle eikä omistaja anna suostumustaan, luvassa on päätettävä 
käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen. Edelleen hallituksen 
esityksen mukaan käyttöoikeuden myöntämiseen sovelletaan vesilain 
käyttöoikeuden perustamista koskevia säännöksiä. Aluehallintovirasto on 
myöntänyt luvan hakijalle käyttöoikeuden ojan rakentamista varten 
tarvittavaan alueeseen arvioimatta päätöksessään lainkaan, minkä vesilain 
säännöksen perusteella käyttöoikeus mahdollisesti on perustettavissa. Hallinto-
oikeus toteaa, että käyttöoikeuden myöntämisellä puututaan Suomen 
perustuslain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun omaisuuden suojaan, mikä 
erityisesti korostaa sitä, että viranomaisen on perustettava päätöksensä lain 
säännöksiin. 

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että kiinteistöllä  sijaitsee metsälain 10 
§:n 2 momentin kohdan 2 alakohdan a mukainen kohde, jonka suojeluarvo 
perustuu keskeiseltä osin elinympäristölle ominaisen vesitalouden säilymiseen, 
ja joka tulisi todennäköisesti tuhoutumaan alueen kuivatuksen myötä. 
Lupaharkinnassa ei ole arvioitu, onko mainitulla kohteella vaikutusta 
ympäristönsuojelulain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksiin tai 
lupamääräysten asettamiseen, kun otetaan huomioon kohteen luonnonarvot ja 
se, että jätevesien johtamiselle saattaa olla muita vaihtoehtoja kuin niiden 
johtaminen hakemuksessa esitetyllä tavalla Vähikkälänojaan. 
 
Kenttärakenteet ja niiden muotoilu 
 
Muutoksenhakijat ovat valituksessaan lisäksi katsoneet muun ohella, että 
alueen täyttömäärää tulee muun muassa sortumien estämiseksi laskea ja 
määrätä täyttöjen ympärille jätettävistä suojavyöhykkeistä. 
 
Valituksenalaisessa päätöksessä jätealueiden rintausten kaltevuudeksi on 
sallittu pääosin 1:2 ja 1:1,5. Rintaukset ulottuvat paikoin aivan kiinteistön 
rajalle.  
 
Hallinto-oikeus katsoo, että täyttöpenkereiden luiskien kaltevuus on liian 
jyrkkä, erityisesti ottaen huomioon, että kenttärakenteissa käytetään 
jätemateriaaleja. Mahdollisten sortumien yhteydessä maa-aineksen ja 
jäteveden ohella myös jätettä voi valua ympäristöön. Ilman sortumiakin 
jäteveden valunta jyrkistä rintauksista on voimakasta sekä vaikeasti 
hallittavissa, minkä lisäksi valuva vesi voi uurtaa vakoja jätetäyttöön 
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heikentäen entisestään penkereen rakennetta ja lisäten edelleen valumia. Näistä 
syistä kaltevuuden tulisi olla enintään 1:3 ja luiskien reunasta kiinteistön 
rajaan tulisi kaikkialla jäädä riittävä etäisyys. Hallinto-oikeus huomauttaa 
myös, että koska kenttien täytössä käytetään jätemateriaaleja, on 
lupaviranomaisen arvioitava hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella, 
onko rakentaminen jätteitä käyttäen jätelain 6 §:ssä tarkoitettua jätteiden 
hyödyntämistä vai loppukäsittelyä. 

 
Lopputulos 
 
Jotta lupaviranomainen voi arvioida luvan myöntämisen edellytykset, jo lupaa 
haettaessa on esitettävä riittävän kattava selvitys toiminnan 
ympäristövaikutuksista. Lupaharkinnassa tarvittavien selvitysten ja 
suunnitelmien tulee olla käytettävissä luvan myöntämisedellytyksiä 
harkittaessa. Lupaharkinnassa on arvioitava luvan myöntämisedellytyksiä 
suhteessa laissa säädettyihin perusteisiin myös mahdollisesti myönnettävän 
pysyvän käyttöoikeuden osalta. 

 
Kun otetaan huomioon edellä esitetty sekä asiassa saatu selvitys, toiminnan 
luonne, sijaintipaikka asutuksen läheisyydessä sekä toiminnan mahdollisesta 
vaikutuksesta naapurikiinteistöillä saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että 
asiakirjoihin sisältyvien tietojen perusteella ei ole voitu asianmukaisesti 
arvioida toiminnan ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä siten, että 
luvan myöntämisen edellytyksistä olisi voitu lupaharkinnassa varmistua. 
Asiassa ei ole ollut riittäviä edellytyksiä ympäristölupaharkinnan 
suorittamiseksi. Päätös on näin ollen kumottava ja palautettava 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Edellä esitetyt seikat huomioon 
ottaen ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole hallinto-oikeudessa syytä 
enemmälti ottaa kantaa muihin valituksissa esitettyihin seikkoihin. 
 
Ennen kuin aluehallintovirasto ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, luvan 
hakijalle on, mikäli tämä haluaa jatkaa hakemustaan, varattava tilaisuus 
täydentää hakemusta. Sen jälkeen hakemus on käsiteltävä 
ympäristönsuojelulain mukaisessa järjestyksessä ja lupaharkinta on 
suoritettava uudelleen.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Janakkalan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Päätöksestä tiedottaminen 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava 
päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän 
on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon 
sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 
Maiju Sulin sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen. 
Asian on esitellyt Maiju Sulin. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös ja asiakumppanit 
 
Joutjärven suojeluyhdistys ry,   

 Janakkalan Jätteenkuljetus toiminimi/Hannu Riihimäki 

Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Janakkalan kunnan terveydensuojeluviranomainen / Riihimäen seudun 
terveyskeskuksen kuntayhtymä 

Janakkalan kunta  

Janakkalan Vesi liikelaitos 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

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

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

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

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




