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PMA-Yhtymä Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2022 nro 60/2022 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen Humppilan suljetun 
teollisuuskaatopaikan pohjaveden laadun ja korkeuden sekä kaatopaikan 
sisäisen veden korkeuden tarkkailun lopettamiseksi. Aluehallintovirasto on 
hyväksynyt lämpökestoisten koliformisten bakteerien analysoinnin 
poistamisen pohjavesitarkkailusta.  

Päätöksen perusteluja 

Teollisuuskaatopaikka on ollut toiminnassa 1960-luvulta vuoteen 1996 saakka. 
Kaatopaikan sulkemiseen liittyvät Hämeen ympäristökeskuksen päätöksessä 
(21.12.2007, Nro YSO/146/2007) määrätyt viimeistely- ja kunnostustyöt on 
tehty ja edellä mainittujen töiden vastaanottotarkastus on pidetty 16.12.2010. 
Päätös koskee myös kaatopaikan jälkihoitoa sekä kaatopaikan 
tarkkailusuunnitelman hyväksymistä. 

Aluehallintovirastolla on asiaa ratkaistessaan ollut käytettävissään Etelä-
Suomen aluehallintoviraston päätös 6.4.2020 Nro 131/2020 ja siihen liittyvät 
asiakirjat sekä aikaisemmat tarkkailusuunnitelmat ja niitä koskevat 
hyväksymispäätökset sekä kaatopaikan tarkkailua koskeva vuoden 2020 
vuosiraportti.  

Hämeen ympäristökeskuksen päätöksen Nro YSO/146/2007 määräyksessä 4 
edellytetään, että kaatopaikka on jälkihoidettava siten, ettei siitä pitkänkään 
ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  
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Suomen ympäristökeskuksen julkaisun Kaatopaikkojen käytöstä poistaminen 
ja jälkihoito, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2008 mukaan ”Jätteen hajoaminen 
kaatopaikalla ja siitä aiheutuva ympäristökuormitus kestää kuitenkin 
vuosikymmeniä, esimerkiksi orgaanisen aineen osalta noin 35 vuotta, 
ammoniumtypen osalta yli 50 vuotta ja raskasmetallien sekä kloridien osalta 
satoja vuosia, joten tarkkailua ja seurantaa voi olla tarpeen jatkaa hyvin 
pitkään.”  

Vuotta 2020 koskevan Humppilan suljetun teollisuuskaatopaikan vesien 
tarkkailutulosten mukaan pohjaveden tarkkailuputkessa PV2 
sähkönjohtokyky, kokonaistyppipitoisuus, ammoniumtyppipitoisuus, 
kloridipitoisuus ja alkaliteetti olivat pohjavesien perustasoa korkeampia ja 
osoittivat kaatopaikan vaikutusta aiempaan tapaan. Pitkäaikaisissa tuloksissa 
näkynyt sähkönjohtokyvyn ja kloridipitoisuuden noususuunta on loppunut 
vuonna 2019. Alkaliteetti nousi vuosina 2007–2015. Vuoden 2016 yhtä tulosta 
lukuun ottamatta alkaliteetti on pysynyt korkealla. Pitkäaikaisissa 
kokonaistypen ja ammoniumtypen tuloksissa näkyy hieman nousevaa suuntaa.  

Tarkkailun perusteella kaatopaikan vaikutus pohjaveden laatuun on 
todettavissa kohonneena kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuutena 
havaintoputkessa PV2. Myös sähkönjohtavuus on selvästi korkeammalla 
pohjavesiputkessa PV2 kuin vertailupisteessä tai kaivovedessä. 
Tutkimustulosten perusteella pohjavedessä on edelleen havaittavissa 
kaatopaikan vaikutuksia, minkä vuoksi pohjaveden tarkkailua ei voida 
lopettaa.   

Lämpökestoisia eli fekaalisia koliformisia bakteereita ei ole havaittu 
pohjavesissä kaatopaikan peittämisen jälkeen, joten niiden tarkkailu voidaan 
lopettaa. 

Pohjaveden havaintoputkessa PV2 on todettu muun muassa bensiinin 
lisäaineena käytettyä Metyyli-tert-butyylieetteriä (MTBE). Hakemuksen 
mukaan aine ei ole kaatopaikalta peräisin. MTBE:ä on havaittu myös vuonna 
2007 pohjavesinäytteissä. MTBE:ä on käytetty pääasiassa moottoribensiinissä 
ainesosana. Sitä voidaan OVA-ohjeen mukaan käyttää myös liuottimena. 
MTBE:n hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta. Aine on hyvin 
kulkeutuvaa ja voi joutua helposti pohjaveteen. Pohjaveteen joutuessaan se 
aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja. MTBE on hyvin 
hitaasti hajoavaa myös anaerobisissa olosuhteissa. 

Tutkimustulosten perusteella MTBE:ä voi arvioida kulkeutuneen alueelle 
myös muualta, mutta se ei poissulje mahdollisuutta siihen, että sitä voisi olla 
myös kaatopaikan sisäisessä vedessä tai kaatopaikan suotovesissä.  

Pohjavesiputkessa PV2 kloridipitoisuus on ollut noususuuntainen vuodesta 
2012 (9 mg/l) vuoteen 2016 (54 mg/l), jonka jälkeen pitoisuus on tasaantunut. 
Kloridipitoisuus oli myös koholla vuoden 2010 syksyllä (37 mg/l). 
Sähkönjohtokyky ja alkaliteetti ovat olleet noususuuntaisia vuodesta 2012 
vuoteen 2015, jonka jälkeen ne ovat tasaantuneet vuoden 2015 tason 
tuntumaan. Kokonaistyppipitoisuus on noussut vuoden 2007 tasosta ollen 
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korkeimmillaan vuosina 2015 (9,4 mg/l) ja 2016 (24 mg/l). 
Ammoniumtyppipitoisuus on ollut korkeimmillaan vuoden 2015 syksyllä (5,5 
mg/l). Happipitoisuus on ollut pieni koko seuranta-ajanjakson. Pohjaveden pH 
on vaihdellut välillä 6,2–7,2. Vuoden 2014 syksystä alkaen pH on ollut 6,5 tai 
sen alle.   

Vuoden 2020 pohjaveden tarkkailutulosten perusteella veden sameus (510 
NTU), alkaliteetti (9,6 mmol/l), kemiallinen hapenkulutus (21 mg/l) ja 
ammoniumtyppipitoisuus (4,8 mg/l) olivat kohonneet havaintopaikassa PV2 
vuoteen 2019 verrattuna.   

Metallien pitoisuudet ovat olleet liukoista sinkkiä lukuun ottamatta alle 
pohjaveden ympäristönlaatunormin. Liukoisen sinkin pitoisuus 
pohjavesiputkessa PV2 on ollut korkeimmillaan vuonna 2012. Arseenin 
pitoisuus on kasvusuunnassa. Vuonna 2018 sen liukoinen pitoisuus on ollut 
4,4 μg/. 

Pohjaveden havaintoputkista PV1 ja PV2 otetuissa näytteissä on havaittu 
kohonnut sinkkipitoisuus. Hakemuksen mukaan se ei ole kaatopaikalta 
peräisin, koska sinkkiä on havaittu myös kaatopaikan yläpuolella olevassa 
havaintoputkessa PV1. Se, että sinkkiä on havaittu myös havaintopaikassa 
PV1 ei poissulje sitä, että sinkkipitoisuus voisi olla myös kaatopaikalta 
peräisin. Lisäksi kaatopaikan jätetäytön tutkimuksessa 9.11.2001 yhdessä 
koekuopassa (KK2) havaittiin sinkkiä 390 mg/kg.  

Kaivon PV3 veden ominaispiirteisiin on kuulunut suurehko sameus, korkea 
kemiallinen hapenkulutus ja kokonaistyppipitoisuus. Vuoden 2019 
vuosiyhteenvedon mukaan kemiallisen hapenkulutuksen ja korkean 
kokonaistyppipitoisuuden syystä ei ole varmaa tietoa, mutta koska 
sähkönjohtokyky, kloridipitoisuus ja alkaliteetti ja osittain myös 
ammoniumtyppipitoisuus ovat pieniä, korkea kemiallinen hapenkulutus ja 
kohonnut kokonaistyppipitoisuus voivat johtua myös muusta kuin 
kaatopaikasta. Vuosiyhteenvedon mukaan kaivossa PV3 ei näkynyt selkeitä 
kaatopaikkaan viittaavia kuormitusvaikutuksia. 

Viime vuosina (2019–2020) veden kemiallinen hapenkulutus KHT (Mn) ja 
sameus on ollut korkeampi kuin vuonna 2018, mutta kloridin määrä on 
hivenen laskenut. Muutoin veden laadussa ei ole tutkituilta osin suurta 
vaihtelua.  

Kaatopaikalla on jätetäytön ympärillä suotovesiä keräävät salaojat, mutta 
salaojista vesiä ei johdeta eteenpäin, vaan vesi imeytyy maaperään.   

Hakemuksessa on tuotu esille, että pohjavesi purkautuu peltoalueilla kulkeviin 
pintavesiuomiin. 

Pohjavesitarkkailun havaintopaikasta PV2 analysoitujen vesinäytteiden 
tulokset ovat viitanneet kaatopaikan vaikutuksiin vuodesta 2012 alkaen. 
Vaikutukset ovat olleet nähtävissä sekä syksyn että kevään tarkkailukerroilla. 
Koska suotovesien tai sisäisen veden laadusta ei ole ajantasaisia tai 
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pidempiaikaisia tarkkailutuloksia, ei kaatopaikan osuutta 
pohjavesivaikutuksista eikä pitkäaikaista riskiä pohjavesille ole mahdollista 
arvioida luotettavasti.   

Pohjaveden laatua ja korkeutta sekä kaatopaikan sisäisen veden korkeutta on 
edelleen tarpeen tarkkailla lopetetun toiminnan ympäristövaikutusten 
seuraamiseksi ja valvomiseksi, jotta kaatopaikan suotovesien aiheuttamista 
haitta-ainepitoisuuksista ja niissä tapahtuvista muutoksista voidaan olla 
selvillä.   

Hakemuksen mukaan kaatopaikan pinta on osin peitetty soralla ja täyttöalueen 
päällä on sulkemisen yhteydessä rakennettu vesieristys. Hämeen 
ympäristökeskuksen 21.12.2007 antaman päätöksen (Dnro HAM-2003-Y-148-
121, Nro YSO/146/2007) määräyksen 1 mukaan kaatopaikan pintarakenteissa 
on voinut käyttää jätemateriaaleja tai pilaantuneita maa-aineksia edellyttäen, 
että tiivistyskerroksen alapuolella käytettävät materiaalit täyttävät 
tavanomaisen jätteen kaatopaikan kelpoisuusvaatimukset ja tiivistyskerroksen 
yläpuolella käytettävät materiaalit täyttävät pysyvän jätteen 
kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset.   

Lupamääräysten asettamisen lähtökohtana on tällöin ollut kaatopaikan 
suotovesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle. Päätöksessä on ollut kysymys 
toiminnan lopettamiseen liittyviä velvoitteita koskevista määräyksistä.  

Vuosina 2010–2012 salaojien keräämät suotovedet johdettiin jätevesiviemärin 
kautta jätevedenpuhdistamolle. Suotovesien johtaminen jätevesiviemäriin 
lopetettiin vuonna 2012 ja tarkkailu lopetettiin vuoden 2013 jälkeen. 
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä olevan Hämeen ELY-keskuksen 
Humppilan kunnan jätevedenpuhdistamon lausunnon 
(HAMELY/94/07.00/2010, 22.8.2014) mukaan Humppilan kunnan 
jätevedenpuhdistamon toiminta on loppunut 11.8.2011. Humppilan kunnan 
viemäröidyt jätevedet on tämän jälkeen johdettu Jokioisten 
jätevedenpuhdistamolle. Suotovesistä vuosina 2012 ja 2013 tehdyn tarkkailun 
perusteella suotovesien kokonaistyppi-, ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuudet 
ovat olleet erittäin suuria. 

Kaatopaikan suotovesien nykyisestä laadusta, kulkeutumisesta ja jätetäytön 
kuormituspotentiaalista ei ole riittävästi tietoa, eikä pitkäaikaista riskiä ole 
arvioitu suotovesien nykyisen laadun perusteella siten, että 
pohjavesitarkkailun voisi lopettaa. Myös sulkemisen yhteydessä käytetyillä 
materiaaleilla voi olla vaikutusta pohjavesiin. Näistä ei ole ajantasaista 
riittävää tietoa vaan asiat olisi selvitettävä erillisellä riskinarviolla ja 
näytteenotolla. Riskinarvioinnissa tulisi arvioida myös suotovesien käsittelyn 
tarve.  

Jälkitarkkailua tulee jatkaa siihen asti, että voidaan olla varmoja, ettei 
kaatopaikasta aiheudu merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä. Tarkkailun 
lopettaminen voisi olla mahdollista tilanteessa, jossa tarkkailutuloksia on 
useammalta vuodelta, tarkkailtavat pitoisuudet ovat laskeneet ja kaatopaikan 
vaikutuksia ei pysty erottamaan selvästi alueen taustapitoisuuksista.  
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Pohjaveden säännöllisiä tarkkailutuloksia on kymmenen vuoden ajalta. 
Tarkkailtavat pitoisuudet eivät ole tänä aikana pääsääntöisesti laskeneet ja 
kaatopaikan vaikutukset ovat selvästi erotettavissa taustaputkesta PV1 
saatuihin tuloksiin verrattuna.   

Kaatopaikasta ei ole tehty terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisarviointia, 
jossa olisi selvitetty aiheutuuko kaatopaikasta ja sen suotovesistä pitkänkään 
ajan kuluessa jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ympäristönsuojelulain 16 §:ssä 
tarkoitetun maaperän pilaamiskiellon tai 17 §:ssä tarkoitetun pohjaveden 
pilaamiskiellon rikkomista.   

Terveys- ja kokonaisvaikutusten arviointi edellyttäisi selvitystä suotovesien 
nykyisestä laadusta, kulkeutumisesta ja jätetäytön kuormituspotentiaalista sekä 
pitkäaikaisesta riskistä.  Selvityksen tulisi sisältää muun muassa kaatopaikan 
pintakerroksen tiivistyskerroksen alapuolella olevien kaatopaikan esipeittoon 
ja muotoiluun käytettyjen materiaalien mahdollinen vaikutus suotovesien 
laatuun, seurantaan perustuvat tiedot kaatopaikan suotovesien nykyisestä 
määrästä, laadusta ja kulkeutumisesta ympäristöön. Suotoveden nykyisestä 
laadusta tulisi olla peräkkäisiä tarkkailutuloksia esimerkiksi vähintään 
kahdelta keväältä ja syksyltä. Vesinäytteistä tulisi tutkia ainakin lämpötila, pH, 
happi, sameus, kloridit, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, CODMn, kokonaistyppi 
ja ammoniumtyppi, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb ja Zn (liukoisena, 
esikäsittelynä suodatus 0,45 μm), öljyt C10–C40, PAH-yhdisteet, VOC-
yhdisteet sekä barium ja sulfaatti. 

Hakija tai valvontaviranomainen voi tehdä selvityksen perusteella 
lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen aloitteen luvan 
muuttamiseksi. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

PMA-Yhtymä Oy on valituskirjelmässään vaatinut, että valituksenalainen 
päätös kumotaan ja tarkkailun lopettamista koskeva hakemus hyväksytään. 
Muutoksenhakija on lisäksi vaatinut, että aluehallintovirasto määrätään 
korvaamaan muutoksenhausta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti 
laillisine korkoineen.  

Perusteluina vaatimuksilleen muutoksenhakija on esittänyt muun ohella 
seuraavaa: 

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen virheellisin perustein. 

Pintaveden tarkkailupiste Pinta 1 ja pohjaveden tarkkailupiste PV3 (kaivo) 
sijaitsevat lähellä toisiaan kaatopaikan pohjoispuolella. Pintaveden 
tarkkailupiste Pinta 2 ja pohjaveden tarkkailupiste PV2 sijaitsevat kaatopaikan 
länsipuolella lähellä toisiaan. Pohjaveden havaintoputki PV1 sijaitsee 
pohjaveden virtaussuuntaan nähden kaatopaikan yläpuolella ja se on niin 
sanottu taustaputki. Kaatopaikan alueella muodostuva hulevesi kulkeutuu 
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pintavaluntana kartassa näkyviin ojiin kaatopaikan pohjois- ja länsipuolelle. 
Ojien veden laatu ei ole kuulunut tarkkailun piiriin. Pohjaveden virtaussuunta 
on maastonmuotojen perusteella länteen ja pohjoiseen. Pohjavesi purkautuu 
peltoalueilla kulkeviin pintavesiuomiin. Kaatopaikan ja pohjaveden 
purkautumispaikkana toimivien pintavesiuomien välinen alue on noin 7,5 ha 
laajuinen. Tämä on alue, jossa olevan pohjaveden laatuun kaatopaikalla voi 
teoriassa olla vaikutuksia. Pohjaveden ei voida arvioida kulkeutuvan tämän 
alueen ulkopuolelle. Maaperä tällä alueella on hiekkamoreenia ja savea. 
Pohjaveden virtaus alueella on hyvin hidasta ja maaperän partikkelien väleissä 
oleva pohjaveden varastotilavuus on pieni. 

Kaatopaikan lähialue ei ole vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
annetun lain (1299/2004) 2 §:ssä tarkoitettu pohjavesimuodostuma, eikä 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 5 §:ssä tarkoitettua pohjavesialuetta. 

Suljettu kaatopaikka ja sen todetut ja mahdolliset pohjavesivaikutukset eivät 
ole ristiriidassa ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon 
kanssa. Kohde ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla pohjavesialueella eikä sellaisen läheisyydessä. Kaatopaikan 
ympäristössä pohjavettä ei käytetä talousvetenä eikä sen käyttö talousvetenä 
ole näköpiirissä. Tarkkailutulosten perusteella alueen pohjaveden käytölle 
kasteluvetenä ei ole ympäristö- tai terveysperusteisia esteitä. 

Kaatopaikan vaikutusalueella olevalla pohjavedellä ei ole merkitystä 
yksityisessä tai yhdyskunnan talousveden hankinnassa eikä pohjaveden 
laadulla ole erityistä merkitystä ympäristönsuojelun kannalta. On 
epätodennäköistä, että pohjaveden purkautuminen pintavesiuomiin aiheuttaisi 
niissä mitattavissa olevaa laadunmuutosta. Aluehallintovirasto on 
aikaisemmalla päätöksellään ratkaissut, että pintaveden tarkkailu alueella ei 
ole tarpeen.   

Havaituista kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuuksista pohjavesiputkessa PV2 
ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle, eikä havaituilla 
pitoisuuksilla voida perustella tarvetta tarkkailun jatkamiseen. 

Kloridi ei ole sisältynyt pintaveden hyväksyttyyn tarkkailuohjelmaan vuoden 
2014 jälkeen. Kloridin määrälle pintavedessä ei ole annettu raja-arvoa. 
Talousvesiasetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015) kloridin määrälle 
juomavedessä ei ole annettu terveysperusteista raja-arvoa. Havaittu kloridin 
määrä pohjaveden havaintopaikassa PV2 ei ole peruste jatkaa pohjaveden 
laadun seurantaa, koska kloridista ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai 
terveydelle eikä kaatopaikan lähiympäristön pohjavettä käytetä talousvetenä. 

Talousvesiasetuksessa ammoniumin määrälle juomavedessä ei ole annettu 
terveysperusteista raja-arvoa. Laatutavoite ammoniumille talousvedessä on 
alle 0,50 mg/l. Valittaja katsoo, että havaittu ammoniumtypen määrä 
pohjaveden havaintopaikassa PV2 ei ole peruste jatkaa pohjaveden laadun 
seurantaa, koska ammoniumtypestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle 
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tai terveydelle eikä kaatopaikan lähiympäristön pohjavettä käytetä 
talousvetenä. 

Havaittu sähköjohtavuus pohjavedessä havaintopaikassa PV2 on ollut 
korkeimmillaan 130 mS/m (1 300 µS/m), kun talousveden sähkönjohtokyvyn 
laatutavoite on 2500 µS/cm. Veden sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden 
mineraalisuolojen määrää. Koska sähkönjohtavuus kuvaa ainoastaan suolojen 
kokonaismäärää, sen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä veden 
terveydellisistä vaikutuksista.  Havaittu sähkönjohtavuus pohjaveden 
havaintopaikassa PV2 ei ole peruste jatkaa pohjaveden laadun seurantaa, 
koska havaitusta sähkönjohtavuudesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
ympäristölle tai terveydelle. 

Aluehallintoviraston yhteen havaintokertaan perustuva väite MTBE:n suhteen 
on perusteeton. 

Pohjaveden havaintopaikoissa havaittu pohjaveden sinkkipitoisuus on erittäin 
pieni eikä se aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
Talousveden sisältämälle sinkille ei ole annettu talousveden laatuvaatimusta 
tai -suositusta. Sinkille ei myöskään ole annettu pintaveden 
ympäristölaatunormia (valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista 1022/2006). Sinkille määritelty ympäristölaatunormi 
(valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä) on vesienhoidon 
suunnittelun tueksi määritelty pohjavesimuodostumien riskinalaisiksi 
nimeämiseen ja pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytettävä ohjeellinen 
arviointiperuste. Kaatopaikka ei sijaitse pohjavesimuodostumalla eikä 
sellaisen läheisyydessä. Havaittu sinkkipitoisuus pohjaveden 
havaintopaikoissa PV1 ja PV2 ei ole peruste jatkaa pohjaveden laadun 
seurantaa, koska havaitusta sinkin määrästä pohjavedessä ei aiheudu haittaa tai 
vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Pohjaveden havaintoputkista PV1 ja PV2 
otetuissa näytteissä havaittu kohonnut sinkkipitoisuus ei ole kaatopaikalta 
peräisin, koska sinkkiä on havaittu myös pohjaveden virtaussuuntaan nähden 
kaatopaikan yläpuolella olevassa havaintoputkessa PV1. Todennäköisin syy 
on havaintoputken rakenteesta (esimerkiksi lukko tai hattu) aiheutuva 
kontaminaatio. 

Aluehallintovirasto ei ole tuonut esille mitä se tarkoittaa 
pohjavesivaikutuksilla. Pohjavesi välittömästi kaatopaikan länsipuolella 
olevassa havaintoputkessa PV2 on tutkittujen ominaisuuksien perusteella 
juomakelpoista. Mikään talousvesiasetuksen terveysperusteisista raja-arvoista 
ei ylity. 

Aluehallintoviraston käsitys kaatopaikan suotovesien ja sulkemisen 
yhteydessä käytettyjen materiaalien aiheuttamasta ympäristövaikutuksesta ja 
uhasta on ristiriidassa kaatopaikasta ja sen ympäristöstä olevan eksaktin tiedon 
kanssa. Kaatopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä kaatopaikan 
ympäristön pohjaveden suojelutarve poikkea kaatopaikan ympäristön 
pintaveden suojelutarpeesta. Kaatopaikan ympäristössä pohjavesi ja pintavesi 
ovat yhteydessä toisiinsa, eikä pohjavesi muodosta erillistä elementtiä, joka 
tällä alueella olisi erityisen suojelun tarpeessa. Pohjavettä varastoituu 



  8 (16) 
   
 
 

 

kaatopaikan ympäristössä vain vähän, pohjavesi liikkuu hienojakoisessa 
maaperässä hitaasti ja lyhyen matkan ja purkautuu läheisen peltoaukean ojiin 
pintavedeksi. Kun vielä ottaa huomioon, että kaatopaikan vieressä olevassa 
pohjaveden havaintoputkessa PV2 oleva vesi on viimeaikaisten 
tarkkailutulosten ja tutkittujen ominaisuuksien perusteella juomakelpoista, 
voidaan olla varmoja siitä, ettei kaatopaikasta jatkossakaan aiheudu 
merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä. 

Aluehallintoviraston näkemys päätöksessä esitetyn terveys- ja 
kokonaisvaikutusten arvioinnin tarpeesta on ympäristönsuojelun näkökulmasta 
perusteeton ja on lisäksi ristiriidassa hallinnon luottamuksensuojaperiaatteen 
kanssa. 

Kaatopaikka on suljettu Hämeen ELY-keskuksen vuonna 2007 antaman 
päätöksen mukaisella tavalla ja tarkkailua on toteutettu kulloinkin voimassa 
olevan tarkkailuohjelman mukaisella tavalla. Vuonna 2014 Hämeen ELY-
keskus on hyväksynyt tarkkailuohjelman muutoksen, jonka mukaan jätetäytön 
sisäisen veden (suotovesi) laatua ei tarkkailla. Lisäksi aluehallintovirasto on 
vuonna 2020 antamallaan päätöksellä hyväksynyt pintavesitarkkailun 
lopettamisen.   

Aluehallintoviraston kannanotto kaatopaikan terveys- ja kokonaisvaikutusten 
arvioinnin tarpeesta on syvässä ristiriidassa kohdetta koskevien aikaisempien 
viranomaispäätösten kanssa eikä ole missään suhteessa käytettävissä olevien 
tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan aiheuttamien todellisten ja 
todennäköisten ympäristövaikutusten kanssa. 

Aluehallintovirasto on jättänyt huomiotta, että suotovesiä muodostuu vähän, 
koska täyttöalueen päällä on sulkemisen yhteydessä rakennettu vesieristys, 
jonka toimivuutta kuvaa se, että jätetäytön sisäistä vettä ei havaintoputkessa 
ole todettu vuoden 2016 jälkeen.  Suotovesi imeytyy maaperään ja sekoittuu 
pohjaveteen, joka on kaatopaikan välittömässä läheisyydessä todettu 
tutkittujen ominaisuuksien perusteella juomakelpoiseksi. Pohjavesi ja 
mahdollinen suotovesi purkautuu läheisellä peltoaukealla pintavedeksi, jonka 
laaduntarkkailuun ei ole nähty tarvetta. 

Aluehallintovirasto on perusteetta sivuttanut Hämeen ELY-keskuksen 
lausunnon päätöstä tehdessään. Hämeen ELY-keskus on ollut toimivaltainen 
viranomainen kaatopaikkaa koskevissa asioissa vuodesta 2007 lähtien ja 
tuntee kaatopaikan ja sen ympäristön hyvin. 

Koska valittaja joutuu hakemaan muutosta päätöksen virheellisyyden johdosta, 
olisi kohtuutonta, että siitä aiheutuvat kustannukset jäisivät valittajan 
kannettaviksi. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on tiedottanut luvan hakijan valituksesta julkisella 
kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Humppilan kunnassa. 
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Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on varattu tilaisuus vastineen 
antamiseen luvan hakijan valituksesta. Vastineita ei ole annettu. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon, 
jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

Hakemuksen tietojen mukaan kaatopaikan jätetäytöstä tehdyissä tutkimuksissa 
on havaittu sinkkiä, lyijyä ja ksyleeniä ja ovitehtaalta on toimitettu 
kaatopaikalle saostettua maalisakkaa, ja maalit ovat olleet 2-komponenttisia ja 
polyuretaanipohjaisia ja sisältäneet tolueenia ja ksyleeniä. Pohjavedestä 
tutkituista metalleista sinkki ylittää pohjaveden ympäristönlaatunormin. 

Haitta-ainepitoisuuksien muutosten seuranta edellyttää tarkkailua. 
Aluehallintovirasto katsoo, että pohjaveden tarkkailu on edelleen tarpeen 
haitta-ainepitoisuuksien seurantaa, ympäristöriskien hallintaa kuten 
kaatopaikan pintarakenteen tiiveyden seurantaa varten päätöksen perusteluissa 
esiin tuoduista syistä. 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut valituksen 
johdosta vastineen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

Kaatopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sellaisen 
läheisyydessä. Pohjaveden virtaussuunta alueella on kaatopaikalta länteen ja 
pohjoiseen. Pohjavesi purkautuu molemmissa suunnissa lyhyen matkan päässä 
peltoalueilla kulkeviin pintavesiuomiin. Pintavesien tarkkailu alueella on 
lopetettu, koska selkeitä kaatopaikan vaikutuksia ei tarkkailussa havaittu. 
Kaatopaikasta aiheutuvien pohjavesivaikutusten alue jää edellä mainitun 
vuoksi hyvin pieneksi. Kaatopaikan vaikutuksina on havaittu ainoastaan 
pohjavesiputkessa PV2 kohonneita kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuuksia. 
Hämeen ELY-keskus katsoo, että tarkkailutulosten perusteella kaatopaikasta ei 
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja siten pohjaveden 
korkeuden ja laadun tarkkailu sekä sisäisen veden korkeuden tarkkailu voidaan 
lopettaa. 

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on antanut valituksen 
johdosta vastineen, jossa on vaadittu valituksen hylkäämistä ja todettu lisäksi 
muun ohella seuraavaa: 

Pohjaveden tarkkailua ei ole vielä syytä lopettaa kokonaan, koska ei ole 
tarpeeksi näyttöä siitä, ettei pohjaveden laatu enää heikenny ja aiheuta 
ympäristön pilaantumista. 

Humppilan kunnalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseksi. 
Vastineena on lähetetty Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
valituksen johdosta antama vastine. 

Humppilan kunnan terveydensuojeluviranomainen on antanut valituksen 
johdosta vastineen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

Suljetun kaatopaikan tarkkailua ei tulisi vielä lopettaa. Mikäli 
pohjavesitarkkailussa tutkittavien näytteiden pitoisuudet jatkossa laskevat eikä 
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poikkeamia esiinny, voitaisiin näytteenottotiheyttä harventaa nykyisestä 
määrästä valvontaviranomaisen tekemän esityksen perusteella. 

PMA-Yhtymä Oy on antanut lausunnon ja vastineiden johdosta vastaselityksen, 
jossa on todettu muun ohella, että lausunnossa ja vastineissa ei ole esitetty 
mitään sellaista mikä antaisi aihetta valituksen hylkäämiseen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

2. Hallinto-oikeus hylkää PMA Yhtymä Oy:n vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

Perustelut 

1. Pääasiaratkaisu 

Sovellettuja oikeusohjeita 

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

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä 
tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on 
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän 
pilaamiskielto). 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai 
pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä 
siten, että: 
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 
pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden 
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 
yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
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tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 
§:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Toiminnan 
jätekirjanpitoon sisällytettyjen tietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle 
tai tämän ylläpitämään tietojärjestelmään voidaan säätää jätelain 118 a tai 119 
§:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 
määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 
määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten 
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava 
valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut 
valvontaa varten tarvittavat tiedot, siten kuin ympäristöluvassa tarkemmin 
määrätään. Tiedot direktiivilaitoksen päästöjen tarkkailun tuloksista ja muut 
valvontaa varten tarpeelliset tiedot direktiivilaitoksen luvan noudattamisesta 
on toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa. 

Ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen tai 64 
§:n mukaisen suunnitelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa muuttaa 
antamiaan tarkkailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai 
suunnitelman voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva päätös voidaan 
tehdä muun ohella luvanhaltijan vaatimuksesta. Luvanhaltijan muutosta 
koskevaan hakemukseen sovelletaan 39 §:ää. Asian käsittelyssä noudatetaan, 
mitä 96 §:ssä säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 
päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai 
valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti 
tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (kaatopaikka-asetus, 
331/2013) 5 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikkaa on hoidettava siten, että 
sen ulkopuolelle johdettavien kaatopaikkavesien määrä on mahdollisimman 
pieni ja niistä aiheutuva kuormitus mahdollisimman vähäinen. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan kaatopaikkavedet on kerättävä yhteen 
käyttämällä salaojitusta, pumppausta tai muuta soveltuvaa teknistä ratkaisua. 
Kerätyt kaatopaikkavedet on puhdistettava tehokkaasti kaatopaikalla tai 
johdettava muualle puhdistettaviksi. Jos vedet johdetaan muualle 
puhdistettaviksi, on varmistettava, etteivät kaatopaikkavedet heikennä 
jätevedenpuhdistamon toimintaa tai siinä syntyvän lietteen laatua. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan kaatopaikka-alueen puhtaat pintavedet ja 
ulkopuoliset valumavedet on pidettävä erillään jätteestä ja kaatopaikkavesistä. 
Samoin on estettävä kaatopaikalle sijoitetun jätteen joutuminen kosketuksiin 
pohjaveden kanssa. 
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Kaatopaikka-asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikan maaperän on 
oltava kantava ja sen on täytettävä liitteessä 1 olevan 1 kohdan mukaiset 
tiiveysvaatimukset. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos kaatopaikan maaperän tiiveys ei 
luonnostaan vastaa 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, sitä on parannettava 
rakennetulla tiivistyskerroksella vastaavan suojatason saavuttamiseksi. 
Rakennetun tiivistyskerroksen paksuuden on oltava vaarattoman jätteen 
kaatopaikalla ja pysyvän jätteen kaatopaikalla vähintään 0,5 metriä ja 
vaarallisen jätteen kaatopaikalla vähintään 1,0 metriä. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan kaatopaikkaveden keräämiseksi on 
vaarallisen jätteen kaatopaikan ja vaarattoman jätteen kaatopaikan maaperän 
tai tiivistyskerroksen päälle lisäksi asennettava kaatopaikan tiivistämiseen 
tarkoitettu keinotekoinen eriste ja tämän päälle kuivatuskerros, jonka 
paksuuden on oltava vähintään 0,5 metriä. 

Kaatopaikka-asetuksen 40 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikan pitäjän on 
seurattava ja tarkkailtava kaatopaikkaa ja sen ympäristöä käytön ja 
jälkihoitovaiheen aikana sen selvittämiseksi, että: 
1) jäte on hyväksytty kyseisen luokan mukaiselle kaatopaikalle asetettujen 
kelpoisuusvaatimusten mukaisesti; 
2) kaatopaikan sisäiset prosessit etenevät tarkoitetulla tavalla; 
3) kaatopaikan ympäristönsuojelujärjestelmät toimivat täysin tarkoitetulla 
tavalla; 
4) kaatopaikkaa koskevat lupamääräykset täytetään; 
5) lupa- ja valvontaviranomaisille voidaan antaa ympäristöluvassa edellytetyt 
tiedot ja selvitykset. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan seuranta ja tarkkailu on toteutettava 
suunnitelmallisesti. Siinä tarvittavien näytteiden on oltava edustavia. 

Kaatopaikka-asetuksen 46 §:n 1 momentin mukaan pohjavesiä on tarkkailtava 
virtaussuunnassa kaatopaikan alapuolella vähintään kahdesta havaintopisteestä 
ja kaatopaikan yläpuolella vähintään yhdestä pisteestä otetuin näyttein ja 
mittauksin. Kaatopaikan mahdollisella vaikutusalueella on tarkkailtava myös 
talousvesikaivojen veden laatua. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan näytteenotosta pohjaveden koostumuksen 
selvittämiseksi sekä tutkittavista aineista ja ominaisuuksista määrätään 
ympäristöluvassa jätteestä muodostuvaksi arvioidun kaatopaikkaveden ja 
kaatopaikka-alueen pohjaveden laadun mukaan. Lisäksi on otettava huomioon 
pohjaveden virtausnopeus alueella. Mittauksilla on voitava nopeasti todeta 
veden laadun muutokset. 

Kaatopaikka-asetuksen 53 §:n 6 momentin mukaan asetusta ei sovelleta 
kaatopaikkaan, joka on poistettu käytöstä lain mukaisesti ennen 1 päivää 
lokakuuta 1997. 
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Euroopan Unionin neuvoston kaatopaikoista annetun direktiivin 
(kaatopaikkadirektiivi, 1999/31/EY) 13 artiklan c kohdan 1 momentin mukaan 
sen jälkeen kun kaatopaikka on lopullisesti poistettu käytöstä, kaatopaikan 
pitäjä on vastuussa kaatopaikan kunnossapidosta, tarkkailusta ja valvonnasta 
jälkihoitovaiheen aikana niin kauan kun toimivaltainen viranomainen sitä 
vaatii, ottaen huomioon ajan, jonka kaatopaikka voi aiheuttaa vaaraa. 

Kaatopaikkadirektiivin 13 artiklan d kohdan mukaan, niin kauan kuin 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että kaatopaikka todennäköisesti 
aiheuttaa vaaraa ympäristölle, kaatopaikan pitäjä on velvollinen tarkkailemaan 
ja tutkimaan muun ohella suotovesien koostumusta sekä lähialueen 
pohjavesikerrosta liitteen III mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jätteen haltijan vastuuta koskevan yhteisön tai kansainvälisen lainsäädännön 
soveltamista. 

Asiassa saatu selvitys 

Valituksenalaisessa päätöksessä on kyse Humppilan suljetun 
teollisuuskaatopaikan pohjavesitarkkailun lopettamista koskevasta 
hakemuksesta. Kyseinen suljettu kaatopaikka sijaitsee kiinteistöjen 103-402-
38-1, 103-402-38-3, 103-402-45-1 ja 103-402-45-2 alueilla osoitteessa 
Humppilantie 35, Humppila. Kaatopaikka on sijainnut alueella 1960-luvulta 
alkaen ja sen toiminta on loppunut vuonna 1996. 

Kaatopaikan jätetäytön pinta-ala on noin 3,8 hehtaaria, josta kunnostettava 
alue on noin 2 hehtaaria. Kaatopaikalle on toimitettu entiseltä talo- ja 
ovitehtaalta syntyneitä jätteitä, pääasiassa puu-, kuori- ja muovijätettä. 
Kaatopaikan pinta on osin peitetty soralla. 

Kaatopaikan alue on vuonna 2001 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Alue ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella. Kirkkoharjun I-luokan pohjavesialue (04 103 
01) sijaitsee kaatopaikka-alueesta noin 800 metrin etäisyydellä koillisen 
suunnassa. Pohjaveden virtaussuunta on maastonmuotojen perusteella länteen 
ja pohjoiseen. Kaatopaikan vedet kerätään yhteen salaojituksella, joiden kautta 
vesi imeytyy maaperään. Alueen pohjavesi purkautuu peltoalueilla kulkeviin 
pintavesiuomiin. 

Hämeen ympäristökeskus on 21.12.2007 antanut ympäristönsuojelulain 
(86/2000) 90 §:n mukaisen päätöksen kaatopaikan käytöstä poistamisen ja 
jälkihoidon sekä kaatopaikan tarkkailusuunnitelman hyväksymisen osalta. 
Kyseisen päätöksen mukaan kaatopaikka-alueen tarkkailusuunnitelman 
mukainen vesien tarkkailu on tullut aloittaa syksyllä 2010. 
Tarkkailusuunnitelmaa on muutettu vuosina 2011, 2014 ja 2020. 
Viimeisimmän tarkkailusuunnitelman mukaan pohjavesistä tulee tehdä 
suppeampi analyysi vuosittain ja laajempi analyysi kolmen vuoden välein. 
Kaatopaikan sisäisen veden tarkkailuputken toimivuus tarkastetaan ja 
kaatopaikan sisäisen veden pinnankorkeus mitataan näytteenoton yhteydessä 
kerran vuodessa. Muun ohella pintavesien tarkkailu on lopetettu. 
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Kaatopaikan alapuolisessa pohjavesiputkessa PV2 sähkönjohtokyky, 
kokonaistyppipitoisuus, ammoniumtyppipitoisuus, kloridipitoisuus ja 
alkaliteetti ovat tarkkailutulosten perusteella olleet pohjavesien perustasoa 
korkeampia. Lisäksi putkesta on havaittu metyyli-tert-butyylieetteriä ja 
pohjaveden ympäristölaatunormin ylittäviä sinkkipitoisuuksia. Viimeisten 
tarkkailutulosten perusteella veden sameus, kemiallinen hapenkulutus ja 
ammoniumtyppipitoisuus ovat kohonneet edeltävään mittaukseen verrattuna. 

Oikeudellinen arviointi 

Kaatopaikan tarkkailussa on kysymys pitkäaikaisten vaikutusten seurannasta.  
Nyt kyseessä oleva kaatopaikka on otettu käyttöön jo 1960-luvulla, eikä 
asiassa ole mahdollista esittää tarkkaa selvitystä kaatopaikalle sijoitetuista 
jätteistä. Toiminnanharjoittajalle asetettuja tarkkailuvaatimuksia on noin 
kymmenen vuotta kestäneen tarkkailun aikana useita kertoja kevennetty. 
Muun ohella pintavesitarkkailu on lopetettu ja nyt lopetettavaksi vaaditut 
tarkkailumääräykset ovat ainoat jäljellä olevat vesistövaikutuksia seuraavat 
määräykset. Tähän mennessä suoritetussa tarkkailussa ei ole havaittu tarvetta 
lisätoimenpiteille, mutta saadun selvityksen perusteella kaatopaikka aiheuttaa 
todennäköisesti edelleen vaikutuksia alueen pohjaveteen. Hallinto-oikeus 
katsoo, että asiassa on otettava huomioon erityisesti kaatopaikan käyttöikä ja -
historia sekä se, että kyseessä olevan kaatopaikan vesiä ei sen 
sulkemispäätöksen 21.12.2007 mukaan puhdisteta nykyisin voimassa olevan 
kaatopaikka-asetuksen 5 §:n mukaisesti, vaan ne imeytyvät alueen maaperään 
ja pohjaveteen. Kaatopaikalla ei myöskään ole saman asetuksen 6 §:n 
mukaisia pohjarakenteita, mikä lisää kaatopaikan jätetäytöstä aiheutuvaa 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä, ja kun otetaan huomioon, että 
kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä voi vielä pitkän ajan kuluttuakin suotautua 
haitallisia aineita pinta- ja pohjavesiin, pohjaveden tarkkailua on syytä jatkaa. 
Aluehallintovirasto on voinut määrätä pohjaveden tarkkailun jatkamisesta, kun 
otetaan huomioon muun ohella se, että pintaveden tarkkailua ei enää suoriteta. 

Edellä todettu huomioiden ja kun lisäksi otetaan huomioon 
ympäristönsuojelulain 94 §:n mukainen velvollisuus toiminnan vaikutusten 
selvittämisestä ja tarkkailusta sekä edellä mainitut kaatopaikan vesien 
hallinnasta ja pohjarakenteesta aiheutuvat pohjaveden ja maaperän 
pilaantumiseen liittyvät epävarmuudet, hallinto-oikeus katsoo, että 
viranomaisella on ollut lainmukaiset perusteet hylätä pohjavesien tarkkailun 
lopettamista koskeva hakemus. Valitus on näin ollen hylättävä. 

2. Oikeudenkäyntikulut 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan 
korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa 
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huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian 
merkitys asianosaiselle. 

Kun otetaan huomioon ennen kaikkea asian lopputulos hallinto-oikeudessa, ei 
ole pidettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 
momentin tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana, että PMA-Yhtymä Oy joutuu 
pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskeva vaatimus on siten hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Humppilan 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 14.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli 
Viitasaari.  

 

Esittelijä  Oscar Spåre 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös PMA-Yhtymä Oy, oikeudenkäyntimaksu 270 euroa 
asiamies: Ulla Liski 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Humppilan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Humppilan kunnanhallitus 

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

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://asiointi.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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


