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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija ja luvan hakija 

 Kiertokapula Oy 

Päätös, johon haetaan muutosta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 9.12.2020 nro 433/2020 

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kiertokapula Oy:lle 
Rehakan jätteidenkäsittelyalueen toimintaan ja maankaatopaikkatoimintaan. 
Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla lupaan liitettyjen 
lupamääräysten mukaisesti. 

Lupaan on liitetty lupamääräykset 1−37, joista lupamääräykset 1, 6, 10, 16, 17, 
24, 32 ja 37 kuuluvat seuraavasti: 

Yleiset lupamääräykset 

1. Jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin kello 
7.00–18.00. Toimintoja ei saa harjoittaa arkipyhinä. Murskausta saa harjoittaa 
ulkona kello 7.00–17.00 ja hallissa kello 7.00–18.00.  

Poikkeustapauksissa, esimerkiksi ruuhka-aikoina, jätteenkäsittelyä/toimintaa 
voi harjoittaa myös muulloin. Poikkeustapauksista on ilmoitettava Hämeen 
ELY-keskukselle ja Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Valvontaviranomainen voi tarvittaessa kieltää ilmoituksen mukaisen 
toiminnan. 

Vastaanotettavat jätteet 

Paalattu yhdyskuntajäte  

6. Paalatun yhdyskuntajätteen välivarastoinnin tulee tapahtua hallissa, jonka 
pohja on pinnoitettu nestetiiviiksi esimerkiksi asfaltilla, jonka tyhjätila on < 3 
%.  
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Paalattu yhdyskuntajäte on varastoitava niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa 
lähiympäristössä. Mahdolliseen tuhoeläinten torjuntaan tulee varautua.  

Yhdyskuntajäte-erän viipymä tulee pitää mahdollisimman lyhyenä eikä se saa 
ylittää yhdeksää kuukautta. Jätettä on toimitettava alueelta pois aina 
vanhimmasta päästä.  

Välivarastoitavat jätteet tulee toimittaa edelleen hyödynnettäväksi tai 
käsiteltäväksi sellaiseen laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty ko. jätteen käsitteleminen tai hyödyntäminen. 

Murskaus, haketus ja seulonta  

10. Puujätteen ja risujen murskaus ja haketus on sallittua ulkona 1.9.–30.4. 
Rakennusjätteen murskaus on sallittu vain hallissa.  

Murskattavasta jätteestä tulee erotella murskaukseen sopimattomat jätteet sekä 
ympäristölle tai terveydelle haitalliset materiaalit.  

Murskauslaitteistot on sijoitettava ja murskaustoiminta toteutettava siten, että 
toiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän meluhaittaa ympäristölle ja ettei 
toiminnoista aiheudu pölyhaittaa.  

Haketus on toteutettava siten, että siitä ei aiheudu melu- tai pölyhaittaa 
lähimmille häiriintyville kohteille. Murskaus ja haketus on tehtävä aitauksen, 
varastokasojen tai muun ääntä vaimentavan esteen suojassa ja 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. Seulaylitteitä ei saa varastoida 3 vuotta 
kauempaa. 

Päästöt pintavesiin ja viemäriin 

Viemäriin johdettavat jätevedet  

16. Rakennusjätteen ja paalatun yhdyskuntajätteen käsittely- ja 
varastointihalleista syntyvät jätevedet on johdettava öljynerottimen ja 
hiekanerottimen kautta suoraan viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Hallien 
viemäreissä tulee olla sulkuventtiili, joka voidaan tarvittaessa sulkea.  

Ennen viemäriin johtamista käsittelyhallien jätevedet on esikäsiteltävä niin, 
että ne eivät haittaa jätevedenpuhdistamon toimintaa, aiheuta haittaa 
viemäriverkostossa, vaikeuta puhdistamolietteen hyväksikäyttöä tai aiheuta 
haittaa purkuvesistössä.  

Vesihuoltoyhtiön kanssa tehtävä jätevesisopimus tulee toimittaa Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 



  3 (33) 
   
 

Päästöt ilmaan  

17. Rakennusjätteen käsittelyhalli on varustettava poistoilman 
hiukkassuodatinlaitteistolla, joka on pidettävä toimintakuntoisena.  

Paalatun yhdyskuntajätteen käsittelyhalli on varustettava poistoilman 
hajukaasujen suodatuslaitteistolla. Hallin hajukaasujen käsittelystä on tehtävä 
suunnitelma, jossa esitetään hajukaasujen käsittelylaitteisto, esitys hallin 
poistoilman hajupitoisuudeksi ja hajukaasujen tarkkailusuunnitelma. 
Suunnitelma on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 
kuusi kuukautta ennen hallin rakentamista. Aluehallintovirasto antaa 
tarvittaessa suunnitelmasta tehtävässä päätöksessä tarkentavia määräyksiä 
hajukaasujen käsittelystä, hajupitoisuuden raja-arvosta ja tarkkailusta.  

Jätteenkäsittelyalueen pinnoitetut käsittely-, varastointi- ja liikennealueet on 
pidettävä puhtaina ja tarvittaessa pestävä tai pölyäminen on estettävä muulla 
asianmukaisella menetelmällä.  

Jätteet on varastoitava niin, että niistä ei aiheudu hajuhaittaa lähiympäristössä. 
Mikäli haitta ei ole estettävissä, on hajua aiheuttava jäte poistettava alueelta. 

Tarkkailu  

24. Nykyinen pinta- ja pohjavesien tarkkailusuunnitelma on päivitettävä ja 
toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tarkastettavaksi 31.5.2021 mennessä. 

Tarkkailutulokset on toimitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen ja Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. Pihakaivon K1 ja porakaivon 
tulos on toimitettava kyseisen kiinteistön haltijalle viivytyksettä.  

Toiminnanharjoittajan on tarpeen mukaan osallistuttava ilmanlaadun 
yhteistarkkailuun ja tarvittaessa muihin alueella tehtäviin päästöjen 
ympäristövaikutuksia koskeviin selvityksiin Hämeen ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla. 

Viemäriin johdettavat vedet  

32. Rakennusjätteen käsittelyhallista ja yhdyskuntajätteen varastointihallista 
viemäriin johdettavasta jätevedestä on tutkittava vähintään 
öljyhiilivetypitoisuus ja kiintoaineen määrä neljä kertaa vuodessa. Viemäriin 
pumpatun jäteveden määrä on mitattava. 

Vakuus  

37. Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan muuttamista asetettava jätteen 
käsittelytoimintaa koskeva vakuus yhteissummaltaan 1 773 000 euroa (sis. 
ALV) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi seuraavasti: 
591 000 euroa 31.12.2020 mennessä, 591 000 31.12.2021 mennessä ja 
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591 000 31.12.2022. Vakuus on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n 
edellyttämällä tavalla.  

Toiminnanharjoittajan on viiden vuoden välein, alkaen vuotta 2024 koskevan 
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. 

Korvautuvat päätökset 

Tämä päätös korvaa seuraavat päätökset: 

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston 15.3.2018 Kiertokapula Oy:lle myöntämä 
ympäristölupa (Nro 42/2018/1, Dnro ESAVI/9211/2017) Rehakan 
jätteidenkäsittelyalueen ympäristöluvan muuttamiseksi lupamääräyksen C.1. 
osalta. 

- Hämeen ympäristökeskuksen 18.12.2012 antama ympäristölupa 
YSO/542/2012 

Lupamääräysten perusteluja olennaisilta osin 

Lupamääräys 1 
  
Jätteenkäsittelytoiminnan (muun kuin ulkona tapahtuvan murskauksen) 
toiminta-aikaa on jatkettu yhdellä tunnilla aikaisemmasta, mutta hakemuksen 
mukaista kello 22 saakka ulottuvaa toiminta-aikaa ei ole hyväksytty. Ulkona 
tapahtuvan murskauksen kellonajat ovat samat kuin aiemmassa 
ympäristöluvassa. Hallin sisällä tapahtuvan murskauksesta aiheutuvan melun 
on katsottu olevan vaimeampaa, jolloin sitä voi harjoittaa tunnin verran 
pidempään aiheuttamatta kohtuutonta haittaa ympäristössä. Hakija on 
perustellut aukioloaikojen laajentamista vastineessaan toimipaikkojensa 
toiminta-aikojen yhtenäistämisellä, jolla Kiertokapula Oy pyrkii vastaamaan 
asiakkaiden tarpeeseen. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 
aukioloaikojen jatkamisen perusteet eivät ole riittävät, kun huomioidaan 
alueen sijainti korkealla mäellä, josta melu saattaa levitä häiritsevänä 
erityisesti ilta-aikaan. Lisäksi toiminta-aika on nyt sama kuin viereisellä 
toisella saman alan toiminnanharjoittajalla. Ruuhka-aikoina toiminta-aika voi 
olla laajempi, mikäli valvontaviranomainen ei katso tarpeelliseksi kieltää sitä. 

Lupamääräys 6 
  
Paalatun yhdyskuntajätteen enintään 9 kuukautta kestävä varastointi on 
hyväksytty toteutettavaksi vain tiivispohjaisessa hallissa (määritelty edellä), 
millä ehkäistään haitallisten aineiden pääsyä maaperään sekä pöly-, haju ja 
roskaantumishaittoja lähiympäristöön. Varastointialue sijaitsee korkealla, josta 
hajua ja paaleista mahdollisesti irtoavaa roskaa voisi muutoin levitä 
häiritsevästi ympäristöön.  
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Yhdyskuntajäte on määrätty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai 
käsiteltäväksi mahdollisimman pian, jotta varastoinnista mahdollisesti 
aiheutuvat haitat jäävät vähäisiksi. 

Lupamääräys 10  

Puujätteen ja risujen murskausajankohta on hyväksytty hakemuksen 
mukaisesti. Koska rakennusjätteen murskaus on sallittu vain hallissa pöly- ja 
meluhaittojen minimoimiseksi, murskauksen vuodenaikaista käsittelyaikaa ei 
ole katsottu tarpeelliseksi rajoittaa. Murskaukseen sopimattomat ja 
ympäristölle ja terveydelle haitallisten materiaalien poistamisesta on määrätty 
murskeen käyttökelpoisuuden vuoksi. 

Murskauslaitteistoista, murskauksesta ja haketuksesta on määrätty melu- ja 
pölyhaittojen minimoimiseksi. Murskauslaitteistojen sijoittamisella ja 
melusuojauksella voidaan tehokkaasti vaimentaa melua. 

Lupamääräys 16 
  
Rakennusjätteen ja paalatun yhdyskuntajätteen varastointihalleissa syntyvät 
vähäiset jätevedet on määrätty johdettavaksi viemäriin niiden mahdollisesti 
sisältävien epäpuhtauksien vuoksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi. 
Koska alueella on jo olemassa viemäriyhteys jätevedenpuhdistamolle, ei 
aluehallintovirasto ole nähnyt jätevesien johtamista tasausaltaisiin 
tarkoituksenmukaisena ja koska jätevedet voidaan esikäsitellä hallikohtaisesti 
muun muassa hiekanerottimessa ja öljynerottimessa ennen viemäriin 
johtamista. Jätevesien esikäsittelystä on määrätty jätevedenpuhdistamon 
toiminnan turvaamiseksi. Esikäsittely voi olla tarpeen myös 
teollisuusjätevesisopimuksen vuoksi (teollisuusjätevesisopimusta ei ole tällä 
hetkellä). 

Janakkalan Vesi ei ole antanut lausuntoa, eikä esittänyt vaateita johdettavista 
jätevesistä. Jätevesisopimus on määrätty toimitettavaksi valvovalle 
viranomaiselle valvonnallisista syistä. 

Vuosiyhteenvedossa Rehakan kaatopaikka-alueen kuormitus- ja 
vesistötarkkailusta vuodelta 2019 Janakkalan kunta esittää, että puhtaat sade- 
ja sulamisvedet on tarkoituksenmukaista jatkossa suunnitella johdettavaksi 
Vähikkälänojaan, ja likaantuneet vedet puhdistamolle. 

Lupamääräys 17 
  
Rakennusjätteen käsittelystä aiheutuu pölypäästöjä, minkä vuoksi 
käsittelyhallin poistoilma on määrätty käsiteltäväksi 
hiukkassuodatinlaitteistolla ilmaan joutuvien päästöjen estämiseksi.  

Paalatun yhdyskuntajätteen hallin poistoilma on johdettavissa hallitusti hajua 
poistavan laitteiston kautta. Mikäli varastoinnista aiheutuu toistuvaa 
hajuhaittaa, voi ympäristöluvan valvontaviranomainen määrätä tehostamaan 
toimenpiteitä hajuhaitan estämiseksi tai määrätä jätteet poistettavaksi alueelta 
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kohtuullisessa määräajassa. Haittaeläinten torjunnasta on tarvittaessa 
huolehdittava niiden leviämisen hillitsemiseksi.  

Jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkatoiminnassa raskas liikenne on merkittävä 
ympäristöön melua ja pölyä aiheuttava toiminta. Pitämällä kulkuväylät 
puhtaina tai kastelemalla ehkäistään pölyn leviämistä ympäristöön. Määräys 
on annettu pölyhaitan ja roskaantumisen estämiseksi. Määräys hajusta on 
annettu viihtyvyyshaitan minimoimiseksi. Mikäli hajuhaittaa ei voida torjua, 
on haiseva jäte määrätty poistettavaksi alueelta. 

Lupamääräys 24 
 
Kiertokapula Oy:n osallistumisesta alueella järjestettävään yhteistarkkailuun 
on määrätty ympäristönsuojelulain 63 §:n perusteella. Kiertokapula Oy:n 
toiminta sijoittuu osin Janakkalan kunnan suljetun kaatopaikan päälle ja 
viereisellä tontilla Janakkalan Jätteenkuljetus harjoittaa 
jätteenkäsittelytoimintaa. Koska näiden toimintojen ympäristövaikutukset 
kohdistuvat samalle alueelle, on toimijoiden päästö- ja kuormitustarkkailu 
asianmukaista yhdistää. 

Lupamääräys 37 
 
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan 
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan 
lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden 
asettaminen on jaettu kolmeen erään koska täysimääräinen luvan mukainen 
varastointi saavutetaan vähitellen. 

Vakuuden riittävyyttä on arvioitu ympäristönsuojelulain 60 §:n perusteella 
varastoitavien jätteiden määrällä ja arvioimalla maisemointikustannuksia sekä 
alueen tarkkailuvelvollisuutta 30 vuoden ajan toiminnan lopettamisen jälkeen. 
Hakijan esittämä vakuuden suuruus ja sen perustelut on otettu huomioon. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Kiertokapula Oy on vaatinut, että valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksiä 
1, 6, 10, 16, 17, 32 ja 37 muutetaan seuraavasti: 

Lupamääräystä 1 on muutettava siten, että toiminta-aika on 
ympäristölupahakemuksessa esitetyllä tavalla maanantaista perjantaihin kello 
7.00−22.00 ja melua aiheuttavan jätteenkäsittelyn (kuten murskauksen ja 
haketuksen) osalta maanantaista perjantaihin kello 7.00−19.00.  

Lupamääräystä 6 on muutettava siten, että paalattua yhdyskuntajätettä ei 
tarvitse sijoittaa halliin. 

Lupamääräystä 10 on muutettava siten, että puujätteen ja risujen murskaus ja 
haketus sallitaan ulkona ympärivuotisesti. 
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Lupamääräystä 16 on muutettava siten, että jätevesiä ei tarvitse johtaa paalatun 
yhdyskuntajätteen varastointialueelta jätevedenpuhdistamolle. 

Lupamääräystä 17 on muutettava siten, että lupamääräyksestä poistetaan 
toinen kappale, jonka mukaan rakennetun yhdyskuntajätteen käsittelyhalli on 
varustettava poistoilman hajukaasujen suodatinlaitteistolla. 

Lupamääräystä 32 on muutettava siten, että lupamääräyksessä otetaan 
huomioon lupamääräykseen 6 vaadittu muutos, jonka mukaan paalattua 
yhdyskuntajätettä ei tarvitse sijoittaa halliin. 

Lupamääräystä 37 on muutettava siten, että vakuus määrätään asetettavaksi 
vaiheittain niin, että täysi jätekohtainen vakuus asetetaan viimeistään ennen 
kunkin jätteen käsittelyn aloittamista. 

Kiertokapula Oy on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Lupamääräys 1 

Toiminnan aikaisemman ympäristölupapäätöksen (HAM-2008-Y-192-11, 
annettu 17.8.2009) lupamääräyksen A.2 mukaan alueella tapahtuvaa 
jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin kello 
7.00−18.00. Toimintaa ei saa harjoittaa arkipyhinä. Häiritsevää melua 
aiheuttavaa toimintaa, kuten murskaus- ja haketustoimintaa, saa harjoittaa 
arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00−17.00. Asiasta valitettiin 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 8.10.2012 antamallaan päätöksellä 
hylkäsi valituksen pitäen voimassa mainitun lupamääräyksen ja lisäyksen, 
jonka mukaan murskaus on sallittua 1.9.−30.4. välisenä aikana. 

Aukioloaikojen laajentamista on ympäristölupahakemuksessa perusteltu 
toimipaikkojen toiminta-aikojen yhtenäistämisellä, jolla Kiertokapula Oy 
pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen. Murskaus- ja haketustoiminnot 
eivät ole jatkuvia, mutta murskausajan pidentäminen mahdollistaa työajan 
tehokkaamman käytön ja siten lyhyemmät murskaus- ja haketusjaksot. 
Riittävillä toiminta-ajoilla ehkäistään suurien varastojen syntyminen ja 
mahdollistetaan parempi materiaalien kierto. 

Nykyisen luvan mukaisista toiminnoista puujätteen ja risujen murskaus ja 
haketus on eniten melua tuottavaa toimintaa. Toiminnan järjestelyistä riippuen 
alueelle voi tulla muutamia melua tuottavia toimintoja lisää, verrattuna 
voimassa olevaan lupatilanteeseen. Näistä merkittävin on rakennusjätteen 
käsittely. Rakennusjätteen käsittely lajittelemalla, seulomalla ja murskaamalla 
aiheuttaa kuitenkin tyypillisesti vähemmän ääntä kuin murskaus. 
Rakennusjätteen murskaus on lisäksi ympäristölupapäätöksessä määrätty 
tehtäväksi hallissa. 

Rehakassa tehtävän puun murskauksen melua on mitattu ja mallinnettu vuonna 
2013. Puun murskauksen keskiäänitasoksi mitattiin vuonna 2013 
lounaispuolen lähimmän talon kohdalla LAeq 46 dB ja eteläpuolen lähimmällä 
talolla LAeq 45 dB. Puun murskaimen melupäästöksi mitattiin kohteessa LWA 
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123 dB, joka on tyypillinen päästötaso puun murskaimelle/hakettimelle. 
Mallinnus antoi lähimpien talojen kohdalla kertaluokkaa suurempia tuloksia 
(LAeq 55−58 dB) kuin mittaus, mutta myös mallinnuksen mukaan keskiäänitaso 
oli epävarmuudet huomioiden raja-arvon 55 dB tasalla. 

Ympäristölupahakemuksessa on arvioitu, että melutasot ympäristössä eivät 
kasva merkittävästi vuonna 2013 mitatuista arvoista. 
Ympäristölupahakemuksessa on arvioitu toiminta-aikaan liittyen, että 
materiaalien käsittelyajan pidentämisen vaikutus kello 7.00−17.00 verrattuna 
kello 7.00−19.00, on 1 dB. Toimintojen ei arvioida aiheuttavan tärinää. 

Liikenne Rehakan jätteidenkäsittelyalueen alueelle tulee Tervakoski-Rehakka 
maantietä (tie nro 13649) ja siltä erkanevaa kaatopaikalle johtavaa yksityistietä 
pitkin. Raskaan liikenteen vaikutus näkyy lähinnä Tervakosken ja Rehakan 
välisellä maantiellä, jossa liikennemäärä kasvaa toimipaikan läheisyydessä 
noin 16 % arkipäivisin. Helsingintien liikennemäärän kasvu on alle 1 % eli 
liikenteen kasvu jäisi vähäiseksi.  

Edellä mainituin perustein toiminta-ajan tai murskausajan pidentäminen ei 
vaikuta alueen ympäristöön tai viihtyvyyteen. 

Rehakan jätteidenkäsittelyalueen vieressä sijaitsee Janakkalan Jätteenkuljetus 
Oy:n toimipiste, jonka ympäristölupapäätöksen (Dnro ESAVI/24201/2019, 
annettu 9.12.2020) lupamääräyksen 2 mukaan toiminta-aika on arkisin 
maanantaista perjantaihin, pois lukien arkipyhät kello 7.00−17.00. Kyseisessä 
ympäristöluvassa on todettu, että toiminta-aika on sama kuin viereisellä 
toisella saman alan toiminnanharjoittajalla. Näin ei kuitenkaan ole. Rehakan 
Kusiaismäen alueelle on suunnitteilla myös kiviaineksen ottoa ja murskausta. 
Myös Rehakan jätteidenkäsittelykeskuksen toiminta-aika tulisi mahdollistaa 
päivittäin myöhemmäksi sekä sallia haketus ja murskaus ympärivuotisesti. 
Toiminta-aikaa koskeva lupamääräys tulee muuttaa hakemuksen mukaiseksi. 

Lupamääräys 6 

Ympäristölupahakemuksessa on kerrottu, että yhdyskuntajäte tuodaan alueelle 
paalattuna ja sitä ainoastaan välivarastoidaan alueella ennen toimittamista 
eteenpäin. Välivarastointi tehdään asfaltoidulla kentällä. Lupahakemuksessa 
on todettu, että mahdollista hajua saattaa esiintyä hetkellisesti esimerkiksi 
kuumalla säällä paalien välittömässä läheisyydessä. Hajupäästön ei arvioida 
leviävän kauemmaksi paalivarastoalueelta ja aiheuttavan hajuhaittaa. Näin 
ollen mahdolliset hajupäästöt eivät vaikuta lähialueen asutukseen. Paalattua 
yhdyskuntajätettä ei ole tarpeen sijoittaa halliin, koska mahdollista hajua 
esiintyy vain paalien välittömässä läheisyydessä satunnaisesti. 
Yhdyskuntajätepaalit eivät aiheuta pölyämistä tai roskaantumista ympäristöön. 
Kyseessä ei ole jätteiden käsittely, vaan ainoastaan välivarastointi. 

Lupamääräys 10 

Rehakan jätteidenkäsittelyalueen nykyistä toimintaa koskevassa Vaasan 
hallinto-oikeuden päätöksessä (28.12.2010 Nro 10/0739/2) on todettu, että 
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toiminnanharjoittajan tulee ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin nojalla 
olla selvillä toiminnasta aiheutuvan melun tasosta. Lähimpien häiriintyvien 
kohteiden sijainnin johdosta melu saattaa erityisesti murskaustoiminnan aikana 
kantautua näihin kiinteistöihin eikä toiminnan meluvaikutuksia ole 
hakemuksessa selvitetty. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on rajoittanut kesällä 
tapahtuvaa murskausta. Sen varmistamiseksi, että toiminnan melutaso alittaa 
lupamääräyksessä H asetetun melutasosta annetun määräyksen, hallinto-oikeus 
on muuttanut lupamääräyksen H mukaista mittausvelvoitetta. 

Ympäristölupahakemus on sisältänyt selvityksen toiminnan aiheuttamasta 
melusta. Lupakauden aikana on suoritettu melumittauksia ja -mallinnus. 
Melua koskevia asioita on käsitelty myös valituksen lupamääräystä 1 
koskevassa kohdassa. Meluvaikutukset on näin ollen selvitetty, eikä kesällä 
tapahtuvaa murskausta ole enää perusteltua rajoittaa. Ympäristölupapäätöksen 
perusteluista poiketen hakija ei ole enää hakemuksessaan esittänyt haketuksen 
ja murskauksen suorittamista ainoastaan 1.9.−30.4. välisenä aikana. Haketus ja 
murskaus tulee sallia ympärivuotisesti. 

Lupamääräys 16 

Rehakan jätteidenkäsittelyalueella ei käsitellä paalattua yhdyskuntajätettä. 
Paalatun yhdyskuntajätteen alueelta ei ole tarpeen johtaa vesiä 
jätevedenpuhdistamolle, sillä kyseiset vedet eivät ole niin sanotusti likaisia 
vesiä yhdyskuntajätteen ollessa paalattua. 

Lupamääräys 17 

Yhdyskuntajäte on paalattua, joten sen hajupäästöt ovat merkityksettömät. 
Hajukaasujen käsittelylle ei ole perusteita, sillä jäte on paalattu.  

Lupamääräyksen 24 mukaan toiminnanharjoittajan on tarpeen mukaan 
osallistuttava ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Mikäli mahdolliseen 
yhteistarkkailuun osallistuminen nähdään tarpeelliseksi ja yhteistarkkailuun 
kuuluu myös hajutarkkailu, saadaan tarkkailusta tietoa hajupäästöjen 
mahdollisesta esiintymisestä ja tehdään tarvittaessa suunnitelma hajupäästöjen 
vähentämiseksi.  

Lupamääräys 32 

Ympäristölupahakemuksessa on haettu lupaa ohjata paalatun 
yhdyskuntajätteen asfaltoidun varastointialueen hulevedet tasaus-
/laskeutusaltaan kautta maastoon. Kuten edellä on todettu, yhdyskuntajätettä ei 
ole tarve varastoida hallissa. Öljyhiilivetypitoisuus ja kiintoaineen määrä 
voidaan tutkia yhdyskuntajätteen varastointialueelta lähtevästä vedestä. 
Rakennusjätteen käsittelyhallista viemäriin johdettavasta jätevedestä ja 
yhdyskuntajätteen asfaltoidulta varastointialueelta johdettavasta vedestä 
voidaan tutkia vähintään öljyhiilivetypitoisuus ja kiintoaineen määrä neljä 
kertaa vuodessa. 
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Lupamääräys 37 

Vakuus tulisi asettaa vaiheittain siten, että täysi jätekohtainen vakuus tulee 
asettaa viimeistään ennen kunkin jätteen käsittelyn aloittamista. On 
mahdollista, että aloitus lykkääntyy alkuperäisestä suunnitelmasta tai osaa 
toiminnasta ei aloiteta lainkaan. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty 
vakuuden jättämisen tekemistä portaittain käynnissä olevien toimintojen 
mukaan. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että vakuuden jättämistä 
portaittain käynnissä olevien toimintojen mukaan. 
Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että vakuus tarkastettaisiin vuosittain 
vuosiraportoinnin yhteydessä. 

Ympäristölupahakemuksessa on ehdotettu seuraavia vakuuksia: 
maankaatopaikka 10 000 euroa, betoni-, tiili- ja asfalttijäte 315 000 euroa, 
rakennusjäte 900 000 euroa, yhdyskuntajäte 500 000 euroa ja lasijäte 48 000 
euroa. 

Perusteenaan vakuuden portaittaisesta asettamisesta hakija on viitannut Etelä-
Suomen aluehallintoviraston 24.2.2020 myöntämään ympäristölupaan 
(Kiertokapula Oy, Puolmatkan jätteenkäsittelykeskus, Nro 160/2020), jossa 
vakuus on sallittu asetettavaksi portaittain. Yhdenmukaisuusperiaatetta 
noudattaen vakuus on muutettava vaiheittaiseksi käynnissä olevien toimintojen 
mukaan.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Vaasan hallinto-oikeus on antanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
päätöksestä 9.12.2020 nro 433/2020 tehdyn valituksen tiedoksi julkisella 
kuulutuksella. Kuulutus ja valitus on pidetty nähtävillä 26.8.−23.9.2021 
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Kuulutus on pyydetty julkaisemaan 
myös Janakkalan kunnassa. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksesta.  

 ja hänen asiakirjoista ilmenevät kuusi asiakumppaniaan ovat 
antaneet vastineen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

Aluehallintovirasto oli perustellut ratkaisuaan sillä, että korkean mäen päällä 
tapahtuva toiminta aiheuttaa kauas häiritsevää melua. Tämä on myös 
asukkaiden toteama, mittauksin todistettu asia. Kiertokapula Oy on vedonnut 
vanhoihin, vuonna 2013 tehtyihin mittauksiin, jotka eivät anna uutta, 
ajankohtaista tietoa asiasta.  

Pääperuste aukioloaikojen laajentamiselle on eri alueiden toiminta-aikojen 
yhtenäistäminen. Asiassa ei ole esitetty mitään uusia keinoja, joilla syntyviä 
meluhaittoja vähennettäisiin tai ehkäistäisiin. Toiminta-aikojen laajentaminen 
vaikuttaa kielteisesti lähialueen asukkaisiin. Jätealueen tulee sopeutua 
ympäröiviin olosuhteisiin ja antaa asukkaille asumisrauha eikä toisinpäin. 
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Kusiaismäentie itsessään on myös vaarallisen jyrkkä ja sillä kulkeva liikenne 
merkittävä melulähde.  

Valituksessa on vedottu myös siihen, että vieressä sijaitseva Janakkalan 
Jätteenkuljetuksen alue ole saanut luvan laajemmalle toiminta-ajalle kello 
7.00−21.00. Kyseinen ympäristölupa ei ole lainvoimainen, vaan asukkaat ovat 
valittaneet siitä Vaasan hallinto-oikeuteen muun ohella toiminta-aikojen 
osalta. Janakkalan Jätteenkuljetuksen toiminta liikennemeluineen on sekin 
häiritsevää ja toiminta-aika pitäisi rajoittaa samoin kuin Kiertokapula Oy:llä. 
Toiminta-ajat tulisi yhtenäistää. Asukkaiden mielestä Janakkalan 
Jätteenkuljetuksen aikaa tulee lyhentää. Alueiden toimintojen 
yhteisvaikutukset on osattava huomioida ja ympäristöluvat on yhtenäistettävä.  

Valituksessa on mainittu Kusiaismäen louhinnan ympäristövaikutusten 
arviointimenettely tavalla, josta saa sen käsityksen, että louhinnan 
toteutuminen olisi jo varmaa. Asukkaat vastustavat louhintaa voimakkaasti. 
On siis Kiertokapula Oy:ltä virhearvio vaatia toiminta-ajan pidennystä ja 
murskauksen ympärivuotisuutta vedoten muihin ympäristöä rasittaviin 
toimintoihin.  

Asukkaiden pelko on, että alueen toimintojen vuoksi asuminen Kusiaismäen 
läheisyydessä käy sietämättömäksi ja epäterveelliseksi. Kiertokapula Oy:lle ei 
tule myöntää laajempia murskaus- ja toiminta-aikoja.  

Asukkaat ovat vastustaneet paalatun yhdyskuntajätteen tuomista Rehakan 
alueelle niin turhan rahtiliikenteen, hajuhaittojen, roskaantumisen kuin 
tuhoeläintenkin vuoksi. Aluehallintoviraston päätös vaatia hallia on 
kompromissipäätös asukkaiden vaatimusten ja Kiertokapula Oy:n 
varastointitarpeen välillä.  

Kiertokapula Oy ei ole antanut uutta tietoa siitä, miten asukkaiden esiin 
tuomia ja jo vanhan kaatopaikan aikana todettuja haittoja aiotaan ehkäistä. 
Ulkona säilytettävät paalit eivät tule säilymään ehjinä, vaan tuhoeläimet 
käyvät niitä aukomassa ja siten roskat ja hajut leviävät mäeltä kauas eteenpäin. 
Avoimista paaleista huuhtoutuu sadevesien myötä myös haitta-aineita 
ympäristöön. Kiertokapula Oy:n vaatimusta paalien säilyttämisestä ulkona ei 
tule hyväksyä. 

Ympärivuotista murskausta ja haketusta ei tule sallia. Kesällä tapahtuva 
murskaus ja haketus aiheuttaisi kohtuutonta terveyshaittaa ulkona, ja 
lähimmissä taloissa jopa sisätiloissa. Murskaus ja haketus häiritsee myös 
alueen luontoa, esimerkiksi lintujen pesimärauhaa.  

Jos yhdyskuntajätettä tuodaan asukkaiden toiveista huolimatta alueelle ja 
varastoidaan halliin, tulee jätevesistä huolehtia aluehallintoviraston päätöksen 
mukaisesti.  

Kiertokapula Oy:n alueen sekä vanhan kaatopaikan jätevesien käsittelyssä on 
ollut ongelmia, ja pohjavesi on jo paikoin saastunut. Jätevesien ylivuodot ovat 
tulleet naapurina olevan yksityisen maanomistajan maille ja aiheuttaneet 
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maaperän liejuuntumista ja puiden kuolemista. Kun vuotaneista jätevesistä on 
tehty testejä, niiden tuloksia ei ole lähetetty kyseessä olevalle yksityiselle 
maanomistajalle. Kiertokapula Oy:lle on myöskin osoittautunut 
mahdottomaksi sopia toisen yksityisen maanomistajan kanssa, milloin 
vesinäytteitä voisi ottaa heidän kaivostaan. Yksityisille maille on myös 
kaivettu luvattomia ojia ja kaadettu puita. Aiheutuneita vahinkoja ei ole 
korvattu.  

Vaikka Kiertokapula Oy:n aluetta on nyt aidattu, ihmiset kuitenkin liikkuvat 
mäellä ja sen ympäristössä. Jätevesien valuminen pitkälle jätealueiden 
ulkopuolelle on siis terveysriski paitsi kaivoveden varassa oleville asukkaille, 
myös kaikille alueen luonnossa liikkuville. Jätealueiden alapuolella olevassa 
maastossa ulkoilleet ovat maininneet muun muassa kärsineensä päänsärystä, 
Kiertokapula Oy:n luvassa ei myöskään mainita, miten jätealueen toiminnassa 
otetaan huomioon lähellä sijaitsevien arvokkaiden elinympäristöjen suojelu.  

Koska asukkaat kannattavat jätteidenkäsittelyhallia melu-, haju-, pöly-, 
haittaeläin- ja roskaantumisongelmien ehkäisyssä, aluehallintoviraston antama 
lupamääräys 17 tulee säilyttää. Ilmaan pääsevien päästöjen ehkäisy on 
erityisen tärkeää alueen sijainnin vuoksi, sillä korkealta mäeltä päästöt leviävät 
tehokkaasti niin lähelle kuin kauas.  

Koska Kiertokapula Oy:llä on ollut ongelmia vesienhallinnan kanssa eikä 
yhdyskuntajätteen varastointi hallitusti avonaisella asfalttikentällä ole 
mahdollista, aluehallintoviraston lupamääräys 32 on jätettävä voimaan. Jo 
tähän mennessä maastoon johdetut ja tasausaltaasta vuotojen yhteydessä 
valuneet jätevedet ovat aiheuttaneet haittaa ja saastuttaneet maaperää sekä 
pohjavesiä.  

Kiertokapula Oy haluaa lykätä jätetoimintojen vakuussummien maksamista 
mahdollisimman pitkään. Tämä korostaa sitä, ettei yhtiö toimijana ole valmis 
rahallisesti panostamaan Rehakan alueeseen ennen kuin on pakko. Summissa 
ei ole huomioitu lainkaan jo aiheutuneita ympäristövahinkoja ja haittoja 
yksityisille maanomistajille.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut asiassa lausunnon, jossa on 
todettu seuraavaa: 

Aluehallintovirasto on pysyttänyt Rehakan jätteidenkäsittelyalueen toiminta-
ajan edellisen ympäristöluvan ja Vaasan hallinto-oikeuden 28.12.2010 
antaman päätöksen mukaisena. Vaasan hallinto-oikeus on lisännyt 
lupamääräykseen A.2 rajoitteen murskauksen sallimisesta 1.9.−30.4. välisenä 
aikana. Korkein hallinto-oikeus on 8.10.2012 antamallaan päätöksellä 
taltionumero 2692 pysyttänyt ympäristöluvan ja lupamääräykseen A.2 Vaasan 
hallinto-oikeuden muuttamassa muodossa.  

Kiertokapula Oy:n hakemuksesta ei käy ilmi, että murskausta olisi haettu 
toteutettavaksi myös kesäaikaan. Muutosta on haettu vain kellonaikoihin.  
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Aluehallintovirasto ei pidä toiminnanharjoittajan eri toimintapaikkojen 
toiminta-aikojen yhtenäistämistä riittävänä perusteena Rehakan 
jätteenkäsittelyalueen toiminta-aikojen laajentamiselle. Toimintapaikat 
sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä, joissa toiminnan edellytykset arvioidaan 
paikkakohtaisesti.  

Aluehallintovirasto ei näe yhteyttä toiminta-aikojen pidentämisellä ja suurten 
varastojen syntymisen ehkäisemisellä. Päivittäisen työajan tehokkaampi käyttö 
eli pidempi työpäivä ei sanottavasti vaikuta vuosittaisiin murskaus- ja 
haketusjaksojen määrään.  

Myönnettyä myöhäisemmästä toiminta-ajasta saattaisi aiheutua lähiasutusta 
häiritsevää melua. Kiertokapula Oy:n toiminta sijaitsee ympäröivään 
alueeseen nähden korkealla ja lähellä häiriintyviä kohteita, minkä vuoksi 
toiminta-aikaa on rajoitettu. Myös Janakkalan Jätteenkuljetuksen melua 
aiheuttava toiminta naapurikiinteistöllä on ympäristöluvassa sallittu kello 
7.00−17.00 (muu toiminta on sallittu kello 7.00–21.00).  

Hakemukseen liitetyn meluselvityksen (Ramboll, 24.6.2013) mukaan 
melulaskentojen perusteella murskauksesta aiheutuva äänitaso on lähimmässä 
asuinkohteessa käsittelyalueen eteläpuolella 58 dB, mikä on selvityksen 
mukaan laskentaepävarmuus huomioon ottaen raja-arvon tasalla. Tulkinnassa 
ei ilmeisesti ole huomioitu, että epävarmuus voi olla myös ylöspäin, jolloin 
melutaso saattaisi olla 61 dB. Selvitykseen sisältyvän hieman epäselvän kartan 
mukaan ainakin kaksi asuinrakennusta jää 55−60 dB:n meluvyöhykkeelle.  

Muista toiminnoista (maansiirtotyö, betonin ja muun jätteen kippaus) 
naapurustolle aiheutuvan melun ja pölyn haitallisten vaikutusten estämiseksi 
toiminta-aikaa ei ole voitu laajentaa myönnettyä enempää.  

Aluehallintovirasto ei ole hyväksynyt sekalaisen yhdyskuntajätteen (20 03 01, 
19 12 10 ja 19 12 12) varastoimista ulkona asfaltoidulla kentällä. Määräyksen 
perustelussa on viitattu myös lupamääräyksen 5 perusteluun hallin pöly-, haju- 
ja roskaantumishaittoja ehkäisevästä vaikutuksesta.  

Välivarasto alueella on pysyvä, vaikka jätteet siinä vaihtuvatkin. Paalien 
tilantarve on 7 000 m2 ja vaikka paalit on kääritty muoviin, olisivat paalit 
laajalla alueella sadevesien huuhdottavissa. Käytännössä on todettu, etteivät 
kaikki paalit välttämättä säily ehjinä varastoinnin aikana. Paaleja ei ole esitetty 
peitettäväksi, eikä peittäminen laajalla alueella estäisi huuhtoutumista kovin 
tehokkaasti.  

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan kentän hulevedet olisivat 
kosketuksissa jätteen kanssa, ja ovat siten jätevesiä, joiden johtaminen 
puhtaiden vesien altaan kautta maastoon ei ole tarkoituksenmukaista. 
Jätevesien syntyminen tulee minimoida varastoimalla jätteet hallissa ja 
johtamalla vähäinen jätevesi viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Ratkaisua 
puoltaa myös se, että alueella on jo viemäriyhteys jätevedenpuhdistamolle. 
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
mukaista on välivarastoida jätepaalit hallissa tiiviillä alustalla suojassa 
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sadevesiltä ja johtaa siellä syntyvät jätevedet jätevedenpuhdistamolle 
puhdistettavaksi.  

Hallissa varastoitavasta yhdyskuntajätteestä saattaa syntyä hajuhaittaa 
erityisesti lämpimään vuodenaikaan. Yhdyskuntajätteen käsittelyhallin 
poistoilman suodattamisen ja poistoilmaa koskevan suunnitelman ja sen 
mukaisen toteutuksen avulla varmistetaan, että haju ei aiheuta haittaa 
naapurustossa. Suunnitelma on määrätty toimitettavaksi aluehallintovirastolle 
mahdollisten määräysten antamista varten.  

Muutoksenhakija ei ole esittänyt muutosta lupamääräyksen 32 mukaiseen 
varsinaiseen tarkkailuun. Jätevesien johtamiseen on otettu kantaa edellä.  

Kiertokapula Oy on ilmoittanut aloittavansa toiminnan heti luvan saatuaan. 
Hakemuksessa vakuutta on esitetty asetettavaksi vaiheittain ennen kunkin 
jätteen käsittelyn aloittamista. Tästä ei ole esitetty tarkempaa aikataulua. 
Lupaviranomainen on jakanut vakuuden tasaeriin kolmelle vuodelle, eikä ole 
sitonut sitä tiettyihin jätteisiin. Näin asetettu vakuus ei aluehallintoviraston 
näkemyksen mukaan poikkea merkittävästi hakijan esittämästä vakuuden 
asettamisjärjestyksestä, vakuuseristä eikä hakemuksen mukaisesta toiminnan 
toteutusajasta. Valvonnan kannalta on selkeämpää, kun vakuudelle on 
määrätty summat ja päivämäärät. Vakuus voidaan myös asettaa vaiheittain 
siten, että täysi jätekohtainen vakuus on asetettu Hämeen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) viimeistään ennen kunkin jätteen 
käsittelyn aloittamista. Tällöin suunnitelma/laskelma vaiheittain asetettavasta 
vakuudesta aikatauluineen on esitettävä valvontaviranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta, eikä toimintoja saa aloittaa 
ennen kuin tarvittava vakuus on asetettu.  

Janakkalan kunnanhallitus on antanut vastineen, jossa on todettu muun ohella 
seuraavaa: 

Kunnalla on merkittävä maankäytöllinen ja toiminnallinen intressi alueen 
kehittämisessä ja kiertotalouden mahdollistamisessa. Koska alueella on useita 
ympäristöön vaikuttavia toimintoja, on lupamenettelyssä ja -määräyksissä 
riittävästi otettava huomioon kokonaisuus. 

Toiminta-aikojen rajaaminen selvästi viereisen alueen toiminta-aikoja 
suppeammaksi on perusteetonta. Toiminnan melusta säädetään yhtenäisesti 
valtioneuvoston asetuksella, jossa päiväajan ja yöajan raja on kello 22.00. Kun 
toiminnan melutaso jää alle 55 dB ekvivalenttitasona mitattuna, toiminta 
voidaan rinnastaa muihin vastaaviin kuljetuksiin ja työkoneisiin, ja toiminta 
aikojen rajaus edellyttää hyviä perusteluja. 

Haketusta ja murskausta on käytännössä tarkoitus tehdä toiminnan volyymin 
edellyttämällä tavalla jaksoittain, eikä jatkuvasti päivittäin. Pidemmät 
vuorokautiset murskausjaksot vähentävät suoraan murskauspäivien 
lukumäärää, ja mahdollistavat ulkopuolelta ostettavan murskausurakoitsijan 
tehokkaan työn. Luvassa murskaus on sallittu 1.9.–30.4 välisenä aikana. 
Kolmasosa vuodesta olisi näin aikaa, jolloin puuainesta ei saisi murskata, 
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vaikka melutaso alittaa valtioneuvoston asetuksen ohjearvon. Ottaen 
huomioon asutuksen etäisyydet, ehtoa voidaan pitää kohtuuttomana. Toiminta-
aikoja koskevat ehdot viereisellä alueella eivät ole yhteismitallisia, vaan 
saattavat toimijat eriarvoiseen asemaan ja vääristävät kilpailua. Janakkalan 
alueella millään kiviainesten ottoalueella ei selvästi äänekkäämpää kiven 
murskausta ole vastaavasti rajoitettu. 

Uusista toiminnoista merkittävin on paalatun yhdyskuntajätteen 
välivarastointi. Kunnalla ei ole kokemusta siitä, saadaanko 
yhdyskuntajätepaalit säilymään niin ehjinä käsittelyssä, että voitaisiin 
varmistaa niiden hajuttomuus, ja se ettei niistä huuhtoudu tai valu aluetta 
kuormittavia nesteitä. Mikäli niiden varastointi alueella ylipäätään sallitaan, 
mitä kunta ei pidä toivottavana, lupaehdoilla on tarkasti varmistettava 
hajuttomuus ympäristössä. Valituksessa todetaan hajusta, että paalien 
läheisyydessä sitä saattaa jossain määrin olla. Haju on kuitenkin erityisen 
herkästi leviävä päästö, ja saattaa pienessäkin määrin aiheuttaa 
viihtyvyyshaittaa. Kyse on sekajätteestä, joka sisältää myös biohajoavia, 
mädäntyviä jätteitä. Hajun lisäksi sekajäte todennäköisesti houkuttelee sekä 
maanisäkkäitä että lintuja, jotka saattavat rikkoa paaleja, ja aiheuttaa hajun 
leviämistä ja roskaantumista. Varastointi hallissa todennäköisesti rajoittaisi 
haittoja selvästi. 

Kunnan näkemyksen mukaan melua on selvitetty, ja se on uudelleen 
selvitettävissä yksiselitteisesti mittaamalla toiminnan ollessa käynnissä. Melun 
leviämistä voidaan tehokkaasti estää rakenteellisilla esteillä haluttuun 
suuntaan. Melun leviämistä estää parhaiten melulähteen välittömään 
läheisyyteen sijoitettava rakenteellinen este, kuten raaka-aine- tai murskekasa, 
maavalli, kontti tai muu vastaava. Toiminta-aikojen rajaaminen varmuuden 
vuoksi ei ole näin perusteltua, vaan olennaista on melun leviämisen estäminen 
riittävästi. 

Kunnan jätevedenpuhdistamon kannalta on olennaista erotella alueella 
syntyvät puhtaat luonnonvesiä vastaavat vedet ja likaantuneet vedet toisistaan. 
Puhtaita sade- ja sulamisvesiä ei tule johtaa kunnan puhdistamolle. Rehakan 
siirtoviemäri on mitoitettu vanhaan kaatopaikan suotovesille. Mitoitus riittää 
siirtämään Kiertokapula Oy:n alueen likaantuneet vedet, kun määrä 
minimoidaan. Jätevedet pumpataan kunnan omistaman pumppaamon kautta 
Janakkalan veden verkostoon ja puhdistamolle. Turengin 
jätevedenpuhdistamon suuri ongelma on runsaat vuotovesimäärät, joita sade- 
ja sulamiskausina joutuu jätevesiverkostoon. Puhdistamolla ne aiheuttavat 
ohituksia, ja mahdollisia investointitarpeita.  

Hallinto-oikeuden on syytä verrata viereisen Janakkalan Jätteenkuljetuksen 
jätteenkäsittelyalueen jätejakeita, toimintoja ja päästölähteitä Kiertokapula 
Oy:n alueen vastaaviin. Janakkalan Jätteenkuljetuksen alueelta kaikki vedet 
johdetaan altaan kautta maastoon ja edelleen Vähikkälänojaan. Luvan 
muutoshakemuksessa esitetään edelleen vastaavaa ratkaisua, jonka 
lupaviranomainen on hyväksynyt. 
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Olennaista on estää päästöt ojaan ja vesistöön, johtaa puhtaat vedet allastuksen 
ja näytteenoton kautta maastoon/ojaan ja likaantuneet vedet viemäriin ja 
puhdistamolle. 

Lupamääräyksien mukaan paalattu yhdyskuntajäte on sijoitettava halliin, jossa 
on poistoilman hajukaasujen suodatuslaitteista. Ratkaisu aiheuttaisi 
toteutuessaan merkittävät kustannukset.  

Kunnalla ei ole esitetyillä tiedoilla teknisiä perusteita ottaa kantaa ratkaisuun 
ja hajuhaitan riskiin tai suodatuslaitteiston toimintaan. Hajun mittaamiseen ei 
ole toimivia keinoja, vaan kyse on aistivaraisesta havainnoinnista, eikä 
vastaavia päästörajoituksia kuten esimerkiksi jäteveden laadulle ole 
asetettavissa. Varminta olisi keskittää yhdyskuntajätteen käsittely ja 
varastointi alueille, joilla sitä muutoinkin tehdään, kuten Fortumille, 
Karanojalle ja vastaaville alueille. Karanojan aluetta ollaan merkittävästi 
laajentamassa, ja kunnan näkökulmasta Rehakan toivotaan olevan käytännössä 
päästöttömien jätejakeiden kierrätys- ja käsittelyalue, eikä loppusijoitettavan 
yhdyskuntajätteen välivarastoinnin alue. 

Kunnan vastuulla olevan tarkkailun tarkkailuohjelma on ajantasainen ja 
toimiva. Kun alueella on nyt useita toimijoita, on tärkeää laatia 
tarkkailuohjelma ja toteuttaa tarkkailu siten, että eri toimijoiden vaikutukset 
ovat erotettavissa toisistaan. Tämä koskee aluekohtaisia päästötarkkailuja sekä 
vesistötarkkailua Vähikkälänojassa ja mahdollisesti edelleen alajuoksulla. 

Kiertokapula Oy:n ehdotus vaiheittaiseksi vakuudeksi on perusteltu. Näin 
sellaisista toiminnoista, joita ei alueella tehdä, ei ole tarpeen pitää sisällä 
vakuutta, vaan se asetetaan kun toiminta alkaa ja vastaavasti vapautetaan 
toiminnan supistuessa tai loppuessa. 

Janakkalan kunnan lupajaosto on Janakkalan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut vastineen.  

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

Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että 
jätteenkäsittelytoimintaa voitaisiin harjoittaa arkipäivisin kello 7.00−21.00. 
Häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten murskaus- ja haketustoimintaa, 
saisi kuitenkin harjoittaa vain arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–
17.00. 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on 
terveydensuojeluviranomaisena antanut vastineen, jossa se on todennut, ettei 
se ota kantaa lain yksityiskohtaiseen tulkintaan. Oleellista on, ettei 
terveyshaittaa aiheuteta melun, hajun, pölyn, maaperän pilaantumisen, 
pintavesivalumien eikä pohjavesien mahdollisen saastumisen osalta. Se miten 
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terveyshaitan mahdollisuuksia ennalta ehkäistään ja mitataan, täytyy olla 
riittävällä tasolla noudattaen voimassa olevia lakeja, sekä asetuksia. 

Janakkalan Vesi liikelaitos on antanut vastineen, jossa se on esittänyt 
lupamääräyksiä 6 ja 16 koskevien muutosvaatimusten hylkäämistä. 

On mahdollista, että välivarastoinnissa tai siihen liittyvissä paalien siirroissa 
voi tapahtua paalien rikkoutumista, mikä pahentaa hajupäästöjä ja mistä voi 
aiheutua likaisten jätevesien päästöjä. Tämän vuoksi lupamääräykset 6 ja 16 
tulee pitää ennallaan. Ei ole toivottavaa, että kattamattomilta kentiltä, joilla 
varastoidaan jätejakeita, johdetaan sade- ja hulevesiä jätevedenpuhdistamolle. 
Näin toimittaessa puhdistamolle johdettava vesimäärä muodostuu suureksi ja 
se on kylmää ja laimeaa, mikä haittaa puhdistusprosessin toimintaa. Mikäli 
käsittely- ja varastointialueiden vesiä ei voida niiden laadun takia johtaa 
maastoon, tulee sade- ja hulevedet pitää käsittely- ja varastointialueiden 
ulkopuolella, mikä käytännössä tarkoittaa hallien ja katosten rakentamista ja 
erillisviemäröintiä. Samalla ehkäistään ympäristön roskaantumista. 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastineen, jossa 
on todettu seuraavaa: 

Melua aiheuttavaa toimintaa, kuten murskausta saa tehdä sekä Janakkalan 
jätteenkuljetuksen että Kiertokapula Oy:n ympäristölupapäätösten mukaan 
kenttäalueilla saman ajan kello 7.00–17.00. Näin ollen meluavalle toiminnalle 
asetetut toiminta-ajat ovat yhtenäiset ja yhdenvertaiset.  

Kiertokapula Oy on perustellut toiminta-ajan pidentämistä kello 22.00 asti 
muiden toimipaikkojen toiminta-aikojen yhtenäistämisellä. Hämeen ELY- 
keskus katsoo, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on voinut määrätä 
toiminta-ajan päättymään kello 18 tapauskohtaiseen harkintaan perustuen, sillä 
toiminta sijoittuu korkealle mäelle, josta melu leviää ympäristöön ja voi ilta-
aikaan olla häiritsevää. 

Hakijan näkemyksen mukaan paalattua yhdyskuntajätettä ei ole tarpeen 
sijoittaa halliin. Hämeen ELY-keskus katsoo, että yhdyskuntajäte voi aiheuttaa 
paalattunakin hajuhaittaa ja etenkin jos paalit kuljetuksesta purkamisen tai 
varastoinnin aikana rikkoontuvat. Mikäli paaleja varastoitaisiin kenttäalueella 
peittämättä, voisivat paalit rikkoontua myös haittaeläinten toimesta. 
Rikkoontuneet paalit voivat aiheuttaa myös roskaantumista. Toiminnan 
ympäristöhaitat tulee ennalta ehkäistä mahdollisimman vähäisiksi ja paalattu 
yhdyskuntajäte tulee siten varastoida hallitilassa. 

Kiertokapula Oy on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt, että puujätteen 
käsittely vastaa nykyisen luvan mukaista toimintaa ja puujätteen käsittelyä 
(haketusta, murskausta ja seulontaa) tehdään enimmillään kaksi kertaa 
vuodessa noin kuukauden ajan. Ulkona tapahtuvan murskauksen toiminta-ajan 
rajaaminen kesän virkistyskäyttökauden ulkopuolelle on tarpeen lähialueen 
vakinaiselle- ja loma-asutukselle aiheutuvan meluhaitan estämiseksi. 
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Lupamääräyksen 16 osalta ELY-keskus on viitannut 
ympäristölupahakemuksesta antamaansa lausuntoon ja todennut, että ennalta 
arvioiden paalatun yhdyskuntajätteen varastoinnista voi muodostua 
kuormitteista hulevettä, joka tulee kerätä ja johtaa hallitusti jätevesiviemäriin. 
Jätevedet voidaan vaihtoehtoisesti kerätä esimerkiksi umpikaivoon, josta ne 
toimitetaan imuautolla asianmukaiseen käsittelyyn.  

Ympäristöluvan mukaan paalattua yhdyskuntajätettä varastoidaan 
maksimissaan 10 000 tonnia. Valvonnassa on havaittu, että yhdyskuntajäte 
paalattunakin aiheuttaa hajuhaittaa, joten ympäristöhaittojen minimoimiseksi 
yhdyskuntajätteen varastointihalli tulee ympäristöluvassa määrätysti varustaa 
hajukaasujen käsittelyjärjestelmällä. Hämeen ELY-keskus on pitänyt hyvänä, 
sitä että lupamääräyksessä on edellytetty hajukaasujen käsittelystä erillistä 
suunnitelmaa toimitettavaksi lupaviranomaiselle, jotta aluehallintovirasto voi 
antaa asiassa tarkentavia määräyksiä. Suunnitelman perusteella 
lupaviranomainen voi myös tarkastella hajukaasujen käsittelyn tarpeellisuutta 
uudelleen, mikäli toiminnanharjoittaja pystyy osoittamaan, ettei hajukaasujen 
käsittely ole tarpeen.  

Hämeen ELY-keskus on lupamääräyksen 32 osalta viitannut lupamääräyksestä 
16 lausuttuun ja todennut, että tarkkailu tulee toteuttaa jätevesiviemäriin 
johdettavasta jätevedestä. Toiminnan ympäristövaikutuksista tulee olla 
selvillä. 

Lupamääräystä 37 voidaan muuttaa toiminnanharjoittajan valituksessa ja 
ympäristölupahakemuksessa esitetysti asettamalla jätekohtainen, vaiheittainen 
vakuus. Vakuus tulee asettaa kuitenkin ennen jätteenkäsittelytoiminnan tai 
jätelajikohtaisen toiminnan aloittamista ja vakuuden määrän tulee olla 
ajantasainen. Lupamääräykseen sisältyvä velvoite toimittaa viiden vuoden 
välein ajantasainen selvitys vakuudesta valvontaviranomaiselle on valvonnan 
kannalta välttämätön. 

Kiertokapula Oy on antanut vastaselityksen, jossa on todettu seuraavaa: 

Ratkaisussa tulisi kiinnittää huomiota Janakkalan kunnan lausunnossaan esiin 
nostamiin asioihin. Maankäytön suunnittelussa Rehakan aluetta on tarkoitus 
kehittää kiertotalouden toimintoihin, ja kunta on aloittanut alueella 
kiviaineksen hyödyntämiseen tähtäävän hankkeen. Viereisen tontin 
jätteenkäsittelijän toiminnot ja sijainti eivät eroa Kiertokapula Oy:n 
toiminnoista siinä määrin, että Kiertokapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueen 
aukioloaikojen rajaaminen tiukemmin olisi perusteltua. Toimijoiden 
ympäristölupapäätöksistä ilmenevät suunnitellut kenttien korkeustasot. 
Meluhaitan ehkäiseminen voidaan toteuttaa melua aiheuttavien toimintojen 
toiminta-aikojen rajaamisella lupahakemuksessa esitetysti, eikä kaiken alueella 
tapahtuvan jätteen vastaanotto- ja käsittelytoiminnan rajaaminen päättymään 
arkisin kello 18.00 ole siten perusteltua.  

Lisäksi lupapäätös sisältää lupamääräyksen 22, jossa on edellytetty melun 
mittausta, kun murskataan tavanomaisesti, eniten melua aiheuttavaa 
materiaalia. Lupamääräyksen mukaan, mikäli melutaso ylittyy, tulee 
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toiminnanharjoittajan ryhtyä yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
toimenpiteisiin melupäästöjen selvittämiseksi ja meluhaitan vähentämiseksi. 
Melua voidaan tällöin tarvittaessa estää esimerkiksi meluvallein, lisäksi 
toimintojen ja varasto- ja murskekasojen sijoittelulla voidaan hallita melun 
leviämistä. 

Yhdyskuntajätteen varastoiminen paalattuna on hyvin hallittu varastointitapa, 
jolla myös jätteestä suotautuvan veden määrä pysyy vähäisenä. Lausunnoissa 
on kiinnitetty huomiota jätteidenkäsittelyalueen sijaintiin mäen päällä. 
Paikallisesti paalien ympäristössä lämpimällä säällä esiintyvä haju 
todennäköisesti laimenee. Kyseessä ei ole jätteiden käsittely eikä 
loppusijoitustoiminta, ja jäte on paalissa suojassa kastumiselta.  

Kiertokapula Oy:n Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa on 
paalattu sekä varastoitu yhdyskuntajätettä paaleissa ja aumoissa kaatopaikan 
päällä. Kiertokapula Oy:n kokemusten mukaan paalivaraston hajuhaitat ovat 
liittyneet paalivaraston purkuun (lastaus ja kuljetus alueelta pois), mutta 
varastointi ei ole aiheuttanut merkittävästi hajua. Paaleja voidaan kuljettaa 
alueelta pois joko kokonaisina tai rikottuina, ja pyrkimällä pitämään paalit 
ehjinä lastatessa voidaan jonkin verran vaikuttaa hajuhaitan esiintymiseen.  

Koska yhdyskuntajätettä ei enää loppusijoiteta kaatopaikoille vaan poltetaan 
laitoksissa, joudutaan jätteidenkäsittelytoiminnassa varautumaan 
suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin huolto- ja korjauskatkosiin ja 
varastoimaan tuotantokatkosten ajan yhdyskuntajätettä. Yhdyskuntajätteen 
varastointi paalattuna on ympäristöhaittojen (hajun, roskaantumisen ja 
haittaeläinten) kannalta hyvin hallittu varastointitapa. Paalaus estää 
tehokkaasti jätteen kastumista, jätteestä suotautuvien vesien määrä on 
vähäinen.  

Mikäli vesien johtaminen yhdyskuntajätteen paalien varastointialueelta 
tehtäisiin hakijan lupahakemuksessa esittämällä tavalla (laskeutusaltaan kautta 
maastoon), ei laimeita vesiä tulla johtamaan viemäriverkkoon. Paalit on 
Kiertokapula Oy:n näkemyksen mukaan mahdollista kuljettaa ja varastoida 
ehjinä, eikä kyseessä ole jätteen käsittely. Rakennusjätteen hallikäsittelyn 
osalta Kiertokapula Oy ei ole valittanut lupapäätöksestä, ja ainoastaan hallin 
sisällä muodostuva vesi tullaan näin ollen johtamaan viemäriverkkoon. 
Yhdyskuntajätteen varastoalueelta lähtevää vettä on mahdollista tarkkailla ja 
tarvittaessa lisätä esikäsittelytoimia tai kattaa varasto.  

Karanojan jätteidenkäsittelyalueella yhdyskuntajätteen paalit on varastoitu 
kattamattomina, eikä Kiertokapula Oy:n kokemuksen mukaan niistä aiheudu 
merkittävästi suotovesiä.  

Janakkalan kunnan ja Janakkalan Vesi liikelaitoksen lausunnoissa on 
kiinnitetty huomiota siihen, että kahden vierekkäisillä tonteilla sijaitsevien 
jätteidenkäsittelijöiden vesien johtamisesta on määrätty eri tavalla. 
Kiertokapula Oy:n näkemyksen mukaan valituksenalaisessa päätöksessä sekä 
vieressä sijaitsevan toisen jätteidenkäsittelijän päätöksen mukaiset toiminnot 
eivät eroa toisistaan niin merkittävästi, että olisi perusteita päättää 
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merkittävästi tiukemmista määräyksistä Kiertokapula Oy:n vesien 
johtamisessa. Koska kahden eri toimijan jätteidenkäsittelytoiminnot sijaitsevat 
välittömästi toistensa läheisyydessä, ei ole perusteltua edellyttää Kiertokapula 
Oy:n paalivaraston vesien johtamista viemäriin vain sillä perusteella, että 
viemärin liittymä olisi lähellä. 

Valmiiksi paalatun yhdyskuntajätteen varastointi hallissa sekä hallin 
poistoilman käsittely ovat kalliita ja kyseessä olevalle jätemäärälle ja 
varastointiajalle ylimitoitettuja toimenpiteitä. Paalaus sinänsä rajoittaa 
yhdyskuntajätteen varastoinnista aiheutuvia haju-, vesi- ja eläinhaittoja. 
Lupapäätöksessä on määräys 24 mahdollisesta ilmanlaadun tarkkailusta 
alueella, johon olisi mahdollista sisällyttää hajupäästön tarkkailu. 
Hajupitoisuuden määrittämiseen on olemassa menetelmiä, kuten standardin 
SFS-EN 13725 (Air Quality. Determination of odour concentration by 
dynamic olfactometry) mukaiset menetelmät. 

Lupamääräyksen 37 osalta ratkaisussa tulisi kiinnittää huomiota Hämeen 
ELY-keskuksen sekä Janakkalan kunnan lausunnoissaan esiin nostamiin 
asioihin. Vakuudet ovat oikea-aikaisesti voimassa hakijan 
lupahakemuksessaan esittämällä tavalla porrastettuina. Lupapäätöksen 
mukainen porrastus aiheuttaa vakuuksien asettamisen toiminnoille, jotka eivät 
ole käynnissä. Mikäli toimintoa ei ole aloitettua, ei ole hakijan näkökulmasta 
mahdollista määritellä vakuuden määrää ja riittävyyttä, eikä myöskään 
edellytyksiä vakuuden vapauttamiselle.  

Toimintojen aloittamisajankohdat voivat muuttua alkuperäisessä 
lupahakemuksessa suunnitellusta, ja toimintoja voi jäädä kokonaan 
aloittamatta, sillä lupaprosessit ovat ajallisesti pitkiä, ja Kiertokapula Oy 
kehittää toimintojaan samanaikaisesti myös muilla jätteidenkäsittelyalueillaan. 
Lisäksi jätteidenkäsittelyn sopimustilanteet vaihtelevat, mikä vaikuttaa 
jätteiden käsittelyyn ja varastointiin tarvittavaan kapasiteettiin. 

Merkintä Hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä ratkaissut  
 ja hänen asiakumppaneidensa sekä Joutjärven suojeluyhdistys ry:n 

valitukset (diaarinumerot 20046/03.04.04.04.19/2021 ja 
20048/03.04.04.04.19/2021) Etelä-Suomen aluehallintoviraston 9.12.2020 
antamasta päätöksestä nro 434/2020, jolla Janakkalan Jätteenkuljetuksen 
jätteiden vastaanotto- ja käsittelylaitoksen ympäristölupaa oli muutettu. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten muuttaa lupamääräykset 17 ja 
37 kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla): 

17. Rakennusjätteen käsittelyhalli on varustettava poistoilman 
hiukkassuodatinlaitteistolla, joka on pidettävä toimintakuntoisena.  

Toiminnanharjoittajan on esitettävä suunnitelma paalatun yhdyskuntajätteen 
käsittelyhallin poistoilman hajukaasujen tarkkailusta Etelä-Suomen 
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aluehallintoviraston hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta ennen hallin 
rakentamista. Suunnitelman tulee sisältää esitys poistoilman 
hajupitoisuudeksi. Kahden vuoden kuluttua suunnitelman mukaisen tarkkailun 
aloittamisesta toiminnanharjoittajan on tehtävä aluehallintovirastolle selvitys, 
joka sisältää tarkkailutietoihin perustuvan esityksen poistoilman hajukaasujen 
suodatuslaitteiston tarpeellisuudesta. Aluehallintovirasto antaa tarvittaessa 
selvityksestä tehtävässä päätöksessä tarkentavia määräyksiä hajukaasujen 
käsittelystä, hajupitoisuuden raja-arvosta ja tarkkailusta. 

Jätteenkäsittelyalueen pinnoitetut käsittely-, varastointi- ja liikennealueet on 
pidettävä puhtaina ja tarvittaessa pestävä tai pölyäminen on estettävä muulla 
asianmukaisella menetelmällä.  

Jätteet on varastoitava niin, että niistä ei aiheudu hajuhaittaa lähiympäristössä. 
Mikäli haitta ei ole estettävissä, on hajua aiheuttava jäte poistettava alueelta. 

37. Toiminnanharjoittajan on asetettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen eduksi jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus, joka on 
yhteissummaltaan 1 773 000 euroa, ja joka koostuu seuraavista jätejakeittain 
asetettavista vakuuksista: maankaatopaikka 10 000 euroa, betoni-, tiili- ja 
asfalttijäte 315 000 euroa, rakennusjäte 900 000 euroa, yhdyskuntajäte 
500 000 euroa ja lasijäte 48 000 euroa (sis. ALV). Vakuus on asetettava 
ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla.   

Vakuuden saa asettaa vaiheittain siten, että täysi jätekohtainen vakuus on 
asetettu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 
ennen kunkin jätteen käsittelyn aloittamista. Aikatauluarvio jätekohtaisesta 
jätteenkäsittelyn aloittamisesta ja vakuuden asettamisesta on esitettävä 
valvontaviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antopäivästä.  

Toiminnanharjoittajan on viiden vuoden välein, alkaen vuotta 2024 koskevan 
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. 

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. 
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Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset. 

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 mukaan ympäristöluvan myöntäminen 
edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 
sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 
toimintojen kanssa muun ohessa:  
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 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon: 
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1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen; 
2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen 
käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 
3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää 
entistä haitattomampia aineita; 
4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 
6) energian käytön tehokkuus; 
7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä 
onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 
8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja 
toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen 
ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 
9) vaikutukset ympäristöön; 
10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja 
menetelmät päästöjen hallitsemiseksi; 
11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 
12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 
määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos 
lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, 
jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 2 momentin mukaan selvitys on toimitettava 
lupaviranomaiselle luvassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle 
on annettava riittävä aika. Luvan muuttamisesta saadun selvityksen perusteella 
säädetään 90 §:ssä. 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen 
nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan 
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja 
toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi 
  
Ympäristönsuojelulain 61 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä säädetystä vakuudesta ja sen 
asettamisesta. 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta.  Ympäristönsuojelulain 64 §:n 1 momentin mukaan 
ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä 62 
§:n mukaisen seurannan ja tarkkailun järjestämisestä erillinen suunnitelma 
lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen 
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hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava viranomaiselle niin ajoissa, että 
seuranta ja tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan 
vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Suunnitelman 
esittämiseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään ympäristöluvan hakemisesta. 
 
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. 
 
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella 
olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei 
saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen 
käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa 
mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla 
luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon 
havainnointiin yöllä. 
 
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 

Rehakan jätteidenkäsittelyalue sijaitsee Janakkalassa Vähikkälän kylässä, 
Tervakosken taajaman luoteispuolella. Toiminta-alueet sijoittuvat Janakkalan 
kunnan omistamille kiinteistöille 165-437-3-26 ja 165-437-3-35. Janakkalan 
kunnan suljettu kaatopaikka sijaitsee Kiertokapula Oy:n maankaatopaikan 
länsipuolella ja osittain Rehakan jätteidenkäsittelyalueella. Alueen 
luoteispuolella toimii Janakkalan Jätteenkuljetuksen Hyötymäen jätteiden 
lajitteluasema. Muilta osin Rehakan jätteidenkäsittelyalue rajautuu 
metsäalueisiin. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat lounais–eteläsuunnassa 
noin 100–300 metrin etäisyydellä ja luoteis–pohjoispuolella noin 750–800 
metrin etäisyydellä. Lähin vapaa-ajanrakennus sijaitsee noin 270 metrin 
etäisyydellä etelässä. Rehakan jätteidenkäsittelyalueen läheisyydessä (alle 500 
metrin etäisyydellä) sijaitsee viisi vakituista ja kaksi vapaa-ajan rakennusta. 

Kiertokapula Oy on hakenut Rehakan jätteidenkäsittelyalueen 
maankaatopaikan laajentamista ja haitta-ainepitoisuudeltaan maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (214/2007) alemmat ohjearvot alittavien maa-ainesten, 
kynnysarvomaiden (pilaantumattomat maat, 17 05 04) vastaanottamista ja 
sijoittamista maankaatopaikan laajennusalueelle. Maa-ainesten 
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vastaanottomääriin ei ole haettu muutosta. Lisäksi lupaa on haettu 
rakennusjätteen vastaanottamiseen, käsittelyyn ja varastointiin, paalatun 
yhdyskuntajätteen välivarastointiin sekä hulevesien johtamisen muuttamiseen.  

Hakemuksen mukaan uusien suunniteltavien käsittelykenttien (I-IV) pinta-ala 
on yhteensä 4,53 hehtaaria. Käsittely- ja varastokenttä I päällystetään 
hakemuksen mukaan tiivisasfaltilla. Kenttä on alkuvaiheessa, noin kaksi 
vuotta, betonimurskepintainen, jotta mahdolliset lisäkuormitukset eivät riko 
asfalttia. Käsittely- ja varastokentillä II-IV käytetään ensisijaisesti tavallista 
asfalttia tai mursketta ja pinnoitus päätetään myöhemmin kentän 
käyttötarkoituksen mukaan. 

Hakemuksessa toiminta-aikaa on esitetty laajennettavaksi illalla kello 22.00 
saakka ja melua aiheuttavan jätteenkäsittelyn (haketus, murskaus, seulonta) 
osalta kello 19.00 saakka. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan 
jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin kello 
7.00–18.00. Jätteiden ja muun materiaalin käsittelyä saa harjoittaa arkisin 
maanantaista perjantaihin kello 7.00–17.00. Voimassa olevan luvan mukaan 
murskaus on sallittua 1.9.–30.4 välisenä aikana. Toiminta-ajaksi 
vuorokausimääriä laskettaessa on käytetty keskimääräistä arkipäivien 
lukumäärää kuukaudessa, jolloin vuoden toiminta-ajaksi on arvioitu 260 vrk/a. 

Kyllästetyn puun vastaanotto ja valuhiekan hyödyntämistä koskevat 
lupamääräykset (D.1, D.2 ja E.1) on esitetty poistettavaksi 
jätteidenkäsittelyalueen toiminnoista.  

Paalattu yhdyskuntajäte ja hajupäästöt 

Hakemuksen mukaan paalattua yhdyskuntajätettä (20 03 01, 19 12 10 ja 19 12 
12) tuodaan alueelle ja sitä välivarastoidaan asfaltoidulla kentällä ennen 
toimittamista eteenpäin. Toiminta sijoitetaan kentän III pohjoisosaan, joka on 
tarkoitus kunnostaa ennen käyttöönottoa. Yhdyskuntajätteen viipymä alueella 
on yhdeksän kuukautta. Paaleja ei peitetä. Paalit sidotaan joko muoviverkolla 
tai metallinauhoilla ja kääritään useampaan muovikalvokerrokseen. Paalit ovat 
säänkestäviä ja niiden rikkoutuminen on yleensä vähäistä. Paalit on tarkoitus 
varastoida kerroksittain, enintään kuusi paalia päällekkäin. Paalien tilantarve 
on noin 7 000 m2. Pyöröpaalin korkeus on noin 1,2 metriä, kun paaleja 
pinotaan päällekkäin kuusi, tilavuuden tarve on noin 50 400 m3.  

Hakemuksen mukaan hyvin paalatut ja käärityt paalit estävät haittaeläinten 
pääsyn jätteisiin. Varastoinnin ajaksi alueelle järjestetään myös 
tuholaistorjunta.  

Paalatusta yhdyskuntajätteestä ei ole arvioitu aiheutuvan päästöjä hulevesiin. 
Paalatun yhdyskuntajätteen varastointialueilta hulevedet ohjataan hakemuksen 
mukaan puhtaiden vesien laskeutusaltaaseen. Hakemuksessa hulevedet 
paalatun yhdyskuntajätteen asfaltoidulta varastointialueelta on esitetty 
johdettavaksi puhtaiden vesien altaan kautta maastoon.  
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Hakemuksessa on arvioitu, että paalatusta yhdyskuntajätteestä voi aiheutua 
hajupäästöjä hetkellisesti esimerkiksi kuumalla säällä paalien välittömässä 
läheisyydessä. Hajupäästöjen ei ole arvioitu leviävän kauemmaksi 
paalivarastoalueelta ja aiheuttavan hajuhaitta. 

Melu- ja pölypäästöt 

Melua aiheutuu toiminnassa materiaalien käsittelystä (muun muassa 
murskaukset, seulonta, lajittelu, siirrot) ja liikennöinnistä. Puujätteen ja risujen 
murskaus ja haketus on eniten melua tuottavaa toimintaa. Hakemuksessa on 
arvioitu, että toiminnan järjestelyistä riippuen alueelle voi tulla muutamia 
melua tuottavia toimintoja lisää, verrattuna voimassa olevaan lupatilanteeseen. 
Näistä merkittävimpänä rakennusjätteen käsittely. Rakennusjätteen käsittelyn 
lajittelemalla, seulomalla ja murskaamalla on arvioitu kuitenkin tyypillisesti 
aiheuttavan vähemmän ääntä kuin murskauksen.  

Hakemukseen liitetyn meluselvityksen (Ramboll 24.6.2013) mukaan 
Rehakassa tehtävän puun murskauksen melua on mitattu ja mallinnettu vuonna 
2013. Melumittauksia tehtiin kahden asuintalon piha-alueella toiminta-alueen 
etelä–lounaispuolella. Lisäksi mitattiin murskaimen äänitehotasoa 
melumallinnusta varten. Puun murskauksen keskiäänitasoksi mitattiin vuonna 
2013 lounaispuolen lähimmän talon kohdalla LAeq 46 dB ja eteläpuolen 
lähimmällä talolla LAeq 45 dB. Puun murskaimen melupäästöksi mitattiin 
kohteessa LWA 123 dB. Mallinnus antoi lähimpien talojen kohdalla 
kertaluokkaa suurempia tuloksia (LAeq 55–58 dB) kuin mittaus. 
Mittausepävarmuus on mainitun meluselvitysraportin mukaan ollut ± 6 dB ja 
mallinnuksen laskentaepävarmuus lähimpien asuintalojen ja loma-asuntojen 
kohdalla 3 dB.  

Meluselvityksessä on todettu, että melun kapeakaistaisuutta arvioitiin 
mittauksissa kuulohavaintojen perusteella ja impulssimaisuutta 
kuulohavainnoin sekä LAImax – LASmax -menetelmällä. Melun ei havaittu olevan 
kapeakaistaista. Impulssimaisuustarkasteluissa melun todettiin olevan 
mittauspisteessä 1 impulssimaista 3,5 % ajasta ja 1,5 % ajasta mittauspisteessä 
2. Tämän perusteella impulssimaisuuskorjaus on meluselvityksen mukaan 
enimmillään noin 0,5 dB. Kuulohavaintojen perusteella melun impulssit 
syntyvät työkoneiden kolahduksista sekä satunnaisesti murskauksessa 
syntyvästä melusta, kun murskattavan aineksen seassa on kovia esineitä.   

Hakemuksessa on arvioitu, että melutasot ympäristössä eivät kasva 
merkittävästi vuonna 2013 mitatuista arvoista. Materiaalien käsittelyajan 
pidentämisen vaikutuksen päiväaikaiseen keskiäänitasoon on arvioitu olevan 1 
dB. 

Pölypäästöjä alueella voivat aiheuttaa kuljetukset, maa-ainesten seulonta, 
betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus ja seulonta, puujätteen käsittely 
(haketus, murskaus ja seulonta) sekä rakennusjätteen käsittely (lajittelu, 
murskaus ja seulonta). Alueen toiminnan vilkastumisen myötä liikennöinnistä 
sekä materiaalien käsittelystä aiheutuvien päästöjen on arvioitu voivan 
lisääntyä nykyisestä. Pölyämistä voidaan vähentää toimintojen sijoittelulla ja 
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kenttien puhtaanapidolla. Murskauksessa käytettävässä kalustossa on 
pölyntorjuntalaitteistot. Pölyävät toiminnot eivät ole jatkuvia, alue on 
asfaltoitu ja alue rajautuu metsäalueisiin, joten pölypäästöjen on arvioitu 
olevan satunnaisia, paikallisia ja rajoittuvat esiintyessään vain päästölähteen 
välittömään läheisyyteen. Arvion mukaan vaikutukset hengitysilman 
ilmanlaatuun jäävät vähäisiksi ja rajoittuvat toiminta-alueelle.  

Vakuuden määrä 

Hakija on hakemuksessaan esittänyt vakuuslaskelman muutoshakemuksen 
mukaisista toiminnoista. Hakija on ehdottanut toiminnalleen maankaatopaikan 
osalta 10 000 euron, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen osalta 315 000 euron, 
rakennusjätteen osalta 900 000 euron, yhdyskuntajätteen osalta 500 000 euron 
ja lasijätteen osalta 48 000 euron vakuutta. Hakija on esittänyt, että vakuudet 
voitaisiin jättää toiminnoittain porrastetusti. 

Oikeudellinen arviointi 

Toiminta-ajat 

Asiassa saadun selvityksen mukaan toiminnasta aiheutuu päästönä muun 
ohella melua, joka on saadun selvityksen mukaan pääasiassa 
puunmurskauksen, materiaalien käsittelyn, työkoneiden ja liikenteen 
aiheuttamaa ääntä. Puujätteen ja risujen murskaus ja haketus on eniten melua 
tuottavaa toimintaa. 

Puun murskauksen aiheuttamaa melua on selvitetty viimeksi vuonna 2013. 
Tehdyt melulaskennat ovat perustuneet puunmurskaukseen ja puuaineksen 
käsittelyyn pyöräkuormaajalla voimassa olleen ympäristöluvan toiminta-
ajoilla ja tilanteessa. Kyseisten mittausten avulla on meluselvityksessä 
arvioitu, että melu pysyy luvassa asetettujen raja-arvojen tasalla. 

Melun lähteenä selvityksessä on todettu myös puuaineksen ja hakkeen 
kuljetukset. Kyseisiä melun lähteitä ei kuitenkaan ole huomioitu laskennassa. 
Selvityksissä ei ole myöskään arvioitu lähiympäristön muiden melun 
lähteiden, kuten Janakkalan Jätteenkuljetuksen toiminnan vaikutusta 
kokonaismeluun.  

Hallinto-oikeus toteaa, että toteutetut meluselvitykset eivät kuvaa toiminnasta 
aiheutuvaa melua parhaalla mahdollisella tavalla nyt kysymyksessä olevassa 
muuttuneessa tilanteessa. Huolimatta siitä, että rakennusjätteen ja paalatun 
yhdyskuntajätteen käsittely on määrätty halliin, on toiminta uuden luvan 
myötä jonkin verran laajenemassa ja toiminnan kokonaismelurasitus ennalta 
arvioiden kasvamassa.  

Hakemukseen liitetyn meluselvitykseen sisältyvän melulaskennan perusteella 
keskiäänitasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa alueen eteläpuolella voivat 
mittausepävarmuus huomioon ottaen paitsi olla melutason ohjearvoista 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä mainitun melutason tasalla, mutta 
myös ylittää tuon melutason jo nykytilanteessa. Mittausten perusteella 
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melutaso on ollut huomattavasti mallinnettua melutasoa alhaisempi, mutta 
melulaskennan tuloksiin nähden yksittäisen mittauksen perusteella ei voida 
poissulkea sitä mahdollisuutta, että melu leviää ympäristöön joissain 
olosuhteissa myös laskelman mukaisena. Hakemuksessa on esitetty, että 
alueelta ympäristöön leviävää melua voidaan vähentää toimintojen sijoittelulla 
ja melusuojauksilla sekä käyttämällä huollettuja ja toimivia laitteita. 
Melusuojauksena voidaan käyttää murskattavaa tai murskattua 
materiaalikasaa. Edelleen hakemuksessa on todettu, että tarpeen mukaan 
maista voidaan rakentaa meluvalleja alueen reunalle. Hakemuksessa ei 
kuitenkaan ole esitetty täsmällisempää suunnitelmaa siitä, mihin ja millaista 
melusuojausta hakijan käsityksen mukaan olisi tarpeen sijoittaa, ja millainen 
vaikutus sillä olisi meluun lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hallinto-
oikeus toteaa, ettei sijainniltaan ja ulottuvuuksiltaan muuttuvia 
materiaalikasoja voida käyttää meluntorjuntaa mitoittavina rakenteina, vaan 
tarvittava meluntorjunnan taso on saavutettava pysyvin rakenteellisin ja 
toiminnallisin ratkaisuin. 

Asiakirjoista saadun selvityksen ja karttatarkastelun perusteella alle kilometrin 
etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsee useita vakituiseen ja vapaa-ajan 
käyttöön tarkoitettuja asuntoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 
lähellä, alle 300 metrin etäisyydellä Kiertokapula Oy:n toiminta-alueesta, joka 
sijaitsee ympäröivään alueeseen nähden korkealla. 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöluvan myöntämisen edellytykset 
ratkaistaan tapauskohtaisen kunkin toiminnan ympäristö ja erityispiirteet 
huomioon ottavan kokonaisharkinnan perusteella. Näin ollen eri 
toimipaikkojen toiminta-aikojen yhtenäistäminen tai valituksessa esitetty 
päivittäisen työajan tehokkaampi käyttö eivät ole riittäviä perusteita Rehakan 
jätteenkäsittelyalueen toiminta-aikojen laajentamiselle. Toimintapaikat 
sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä, joissa toiminnan edellytykset ja luvan 
myöntämisen edellytyksenä olevien lupamääräysten sisältö arvioidaan 
tapauskohtaisesti. 

Hakemuksessa esitettyjen seikkojen sekä siihen liitetyn meluselvityksen 
perusteella aluehallintoviraston päätöksessä asetettuja toiminta-aikojen 
rajoituksia voidaan ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 ja 3 momentti huomioon 
ottaen pitää tarpeellisina ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
tarkoitetun luvan myöntämisen esteenä olevan seurauksen ehkäisemiseksi. 
Kun otetaan huomioon edellä todettu kokonaisuudessaan, erityisesti toiminnan 
sijainti asutuksen läheisyydessä, jossa on myös muuta meluavaa toimintaa, se, 
ettei toiminnan aiheuttamasta melusta ole hakemuksessa esitetty ajantasaisia 
selvityksiä, ja muun ohella hakemuksen johdosta annetuista muistutuksista 
ilmenevät nykyisestä toiminnasta aiheutuneet meluhaitat, ei lupamääräyksen 1 
muuttamiseen ole ympäristönsuojelulain mukaisia perusteita, vaan valitus on 
mainitulta osin hylättävä. 

Lupamääräyksessä 10 esitettyyn puujätteen ja risujen murskausajankohdan 
muuttamiseen liittyvän vaatimuksen osalta hallinto-oikeus toteaa, että 
aluehallintoviraston päätöksen perustelujen mukaan puujätteen ja risujen 
murskausajankohta on hyväksytty hakemuksen mukaisesti. Aluehallintovirasto 
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on lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut tulkinneensa hakemuksen 
edellä todetulla tavalla siten, ettei hakemuksesta käy ilmi, että murskausta olisi 
haettu toteutettavaksi myös kesäaikaan, ja että muutosta on haettu vain 
kellonaikoihin. Aluehallintovirasto ei näin ollen ole lupaharkinnassa arvioinut 
murskauksen sallimista kesäaikaan. Tähän nähden hallinto-oikeus toteaa, että 
se ei voi ensi asteena ottaa kantaa siihen, voidaanko murskaus sallia 
valituksessa esitettynä ajankohtana muuttamalla lupamääräystä 10 valituksessa 
vaaditulla tavalla laajemmin kuin lupahakemuksessa on esitetty, vaan valitus 
on hylättävä myös tältä osin.    

Paalattu yhdyskuntajäte 

Muutoksenhakijan toimintaan on valituksenalaisella päätöksellä tullut uutena 
toimintona paalatun yhdyskuntajätteen välivarastointi. Paalattu yhdyskuntajäte 
on lupamääräyksellä 6 määrätty välivarastoitavaksi hallissa niin, ettei siitä 
aiheudu hajuhaittaa. Muutoksenhakija on valituksessaan vaatinut, että 
paalattua yhdyskuntajätettä tulisi voida välivarastoida hallin sijaan ulkona 
päällystetyillä kentillä, minkä vuoksi lupamääräystä 6 tulisi muuttaa. Tämän 
vuoksi muutoksenhakija on pitänyt myös lupamääräysten 16 ja 32 muuttamista 
tarpeellisena siltä osin kuin niissä on määrätty yhdyskuntajätteen 
varastointihallin jätevesien johtamisesta jätevedenpuhdistamolle ja viemäriin 
johdettavan jäteveden öljyhiilipitoisuuden ja kiintoaineen määrän tutkimisesta. 
Lisäksi muutoksenhakija on vaatinut lupamääräyksen 17 muuttamista siten, 
että siitä poistetaan määräys yhdyskuntajätteen käsittelyhallin varustamisesta 
poistoilman hajukaasujen suodatuslaitteistolla. 

Valituksenalainen päätös mahdollistaa paalatun yhdyskuntajäteteen 
välivarastoinnin alueella pysyvästi. Näin ollen, vaikka paalit vaihtuvat 
alueella, on alueella sijaitseva paalatun yhdyskuntajätteen välivarasto pysyvä. 
Yksittäisten paalien viipymä alueella on valituksenalaisen päätöksen mukaan 
enintään 9 kuukautta. 

Yhdyskuntajäte jätejakeena voi sisältää moninaisia jätteitä, ja se voi 
paalattunakin aiheuttaa hajuhaitta, erityisesti mikäli paalit kuljetuksen 
purkamisen tai varastoinnin aikana rikkoontuvat. Myös paalien varastoiminen 
kenttäalueella peittämättä saattaa aiheuttaa paalien rikkoutumisen 
haittaeläinten tai sään vaikutuksesta. Rikkoontuneet paalit ovat omiaan 
aiheuttamaan hajuhaitan lisäksi myös roskaantumista esimerkiksi kevyiden 
jätejakeiden levitessä tuulen mukana sekä haitta-aineiden liukenemista veden 
mukana.  

Ottaen huomioon, että mahdollisesti jätteen kanssa kosketuksissa olevat vedet 
ovat luettavissa jätevesiksi, ei niiden johtaminen maastoon ole parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan mukaista.  

Hallinto-oikeus toteaa, että paalatun yhdyskuntajätteen varastoimisella hallissa 
ehkäistään tehokkaasti niin roskaantumista, hajuja kuin jätevesien 
syntymistäkin alueella, jossa lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat lähellä. 
Jätepaalien varastoiminen hallissa tiiviillä alustalla suojassa sadevesiltä ja 
siellä syntyvien jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle 
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puhdistettavaksi on mainituissa olosuhteissa parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukaista. Edellä todetun lisäksi paalien varastoimisella sisätiloissa 
pystytään hallinto-oikeuden käsityksen mukaan jossain määrin välttämään 
melun kantautumista lähimpiin häiriintyviin kohteisiin.  

Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että vastoin muutoksenhakijan 
käsitystä myös jätteen välivarastointi on jätteen käsittelyä. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen ympäristöluvassa on voitu määrätä 
yhdyskuntajätteen välivarastointi tapahtuvaksi hallissa, josta viemäriin 
johdettavaa jätevettä on tarkkailtava lupamääräyksestä 32 ilmenevällä tavalla, 
ja josta jätevedet on johdettava lupamääräyksestä 16 ilmenevällä tavalla 
jätevedenpuhdistamolle. Lupamääräysten 6, 16 ja 32 muuttamiselle ei ole 
syytä.  

Hallissa varastoitavasta yhdyskuntajätteestä saattaa aiheutua hajuhaittaa 
erityisesti lämpimään vuodenaikaan. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä nyt 
kysymyksessä olevalla laitoksella kokemusta. Paalatun yhdyskuntajätteen 
määrääminen välivarastoitavaksi hallissa on omiaan vähentämään ympäristöön 
kulkeutuvaa hajuhaittaa. Myös hallirakennuksen ja sen ilmanvaihdon 
suunnittelulla voi olla merkitystä siihen, kuinka haju leviää ympäristöön.  
Hajuhaittaa ei mainittuihin seikkoihin nähden ja hakemuksessa esitetyn 
perusteella ennalta arvioiden voida pitää sellaisena, että aluehallintoviraston 
päätöksen lupamääräyksessä 17 tarkoitetun suodatuslaitteiston määräämistä 
voitaisiin pitää välttämättömänä etenkin, kun toiminta on määrätty 
sijoitettavaksi halliin. Hallinto-oikeus on kuitenkin pitänyt tarpeellisena, että 
toiminnanharjoittaja esittää hajukaasujen tarkkailusuunnitelman 
hyväksyttäväksi aluehallintovirastolle. Tarkkailun toteuttamiseksi 
suunnitelman tulee sisältää esitys poistoilman hajupitoisuudeksi. Erityisesti 
mainitun tarkkailun sekä mahdollisesti myös lupamääräyksen 24 perusteella 
määrättävän tarkkailun perusteella hajuhaitan merkityksellisyyttä voidaan 
selvittää siten, että voidaan täsmällisemmin arvioida, onko käsittelyhallin 
poistoilman hajukaasujen käsittely tarpeen luvan myöntämisen edellytysten 
varmistamiseksi. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on määrännyt 
tarkkailutietoihin perustuvan selvityksen esittämisestä aluehallintovirastolle, 
joka voi tarvittaessa antaa määräyksiä esimerkiksi poistoilman 
suodatuslaitteistosta tai muista hajun ehkäisemiseen liittyvistä seikoista.  

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus on muuttanut 
lupamääräystä 17 siten, että siitä on poistettu velvoite varustaa käsittelyhalli 
poistoilman hajukaasujen suodatuslaitteistolla, ja siihen on sen sijaan lisätty 
velvoite tarkkailuun perustuvan selvityksen esittämisestä 
aluehallintovirastolle, joka voi tarvittaessa määrätä tarvittavista toimenpiteistä. 
Lupamääräystä ei ole enemmälti muutettu.  

Vakuus 

Hakemuksessa vakuus on esitetty asetettavaksi vaiheittain ennen kunkin 
jätteen käsittelyn aloittamista. Lupaviranomainen on jakanut vakuuden 
tasaeriin kolmelle vuodelle. 
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Muutoksenhakijan esittämän selvityksen perusteella laitoksen toiminta on 
luonteeltaan sellaista, että osatoimintojen toteutumista suunnitellusti ei aina 
tiedetä hyvissä ajoin etukäteen. Näin ollen hallinto-oikeus on muuttanut 
lupamääräystä 37 siten, että vakuus voidaan hakemuksessa ja valituksessa 
esitetyllä tavalla asettaa vaiheittain siten, että täysi jätekohtainen vakuus tulee 
asettaa Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle viimeistään 
ennen kunkin jätteen käsittelyn aloittamista. Tällöin suunnitelma/laskelma 
vaiheittain asetettavasta vakuudesta aikatauluineen on esitettävä 
valvontaviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 
lainvoimaisuudesta, eikä toimintoja saa aloittaa ennen kuin tarvittava vakuus 
on asetettu.  

Lopputulos 
 
Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräyksiä 17 
ja 37 ratkaisukohdasta ilmenevällä tavalla. Lupamääräysten muuttamiseen 
muilta osin ei ole syytä, vaan valitus on enemmälti hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

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. 

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). 
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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 Kiertokapula Oy  

   ja asiakumppanit 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




