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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija  

Luvan hakija Humppilan Kaukolämpö Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Humppilan kunnan tekninen lautakunta 28.4.2021 (21.4.2021 § 54) 

Tekninen lautakunta on myöntänyt ympäristöluvan Humppilan Kaukolämpö 
Oy:lle hakemuksen, hakijan toimittaman vastineen ja seuraavien 
lupamääräysten mukaisesti toteutettuna. 

Lupamääräykset 

1. Toiminnanharjoittaja 

Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa ja 
siihen liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön nimi 
ja yhteystiedot tulee toimittaa kirjallisesti lupaa valvovalle 
ympäristötarkastajalle ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan vastuuhenkilö 
vastaa siitä, että alueella toimivat työntekijät ja aliurakoitsijat ovat selvillä 
ympäristönsuojeluun ja ympäristöluvan lupamääräyksiin liittyvistä seikoista. 

Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja energiatehokkuuden 
parantamisesta sekä varauduttava niiden käyttöönottoon laitehankintojen ja 
muiden uudistusten yhteydessä. 

2. Puujätteen ja kierrätyspuuhakkeen vastaanotto 

Kiinteistöllä 103-402-6-633 saa vastaanottaa ja polttaa 
energiantuotantolaitokseen soveltuvaa runkopuuta ja runkopuuhaketta sekä 
VTT:n ohjeen (VTT-M-01931-14) ja standardin SFS-EN ISO 17225-1 
mukaisesti käyttöluokkiin A ja B kuuluvaa puujätettä ja kierrätyspuuhaketta. 
Alueella saa hakettaa runkopuuta ja käyttöluokkiin A ja B kuuluvaa puujätettä. 
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Puujätettä saa olla varastossa kerrallaan enintään 10 000 m3. 
Kierrätyspuuhaketta, sisältäen sekä laitoksella haketetun että muualta 
vastaanotettavan kierrätyspuuhakkeen, saa olla varastossa kerralla enintään  
10 000 m3. 

Alueen sisäänajoväylälle on asetettava kyltti lähelle Humppilantietä, missä 
kerrotaan alueen käyttötarkoitus ja toiminnanharjoittaja. Lisäksi toiminta-
alueella tulee olla selkeät merkinnät yksityis- ja vakiotoimittajien 
vastaanottoalueista sekä kyltti, jossa käy ilmi toiminnanharjoittajan 
yhteystiedot. Alueen käyttötarkoitus- ja toiminnanharjoittajatiedot tulee olla 
kaikkien käyttäjien helposti saatavilla. 

Mikäli alueelle tuodaan luvan ulkopuolelle jäävää jätettä, on jäte toimitettava 
pois alueelta. Jätteet tulee palauttaa sen haltijalle tai toimittaa sellaiseen 
käsittelypaikkaan, jolla on oikeus kyseisen jätteen vastaanottoon. Vaaralliset 
jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromut tulee toimittaa pois kiinteistöltä 
välittömästi tai ne tulee varastoida lupamääräyksen 19 mukaisesti. 

3. Puujätteen laatu ja laadunvalvonta 

Toiminnanharjoittajan tulee olla perillä alueelle tuotavan puujätteen määrästä, 
laadusta, toimittajasta sekä toimitusajasta. Alueelle tuotavien puujäte-erien ja 
kierrätyspuuhakkeen valvonnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
siirtoasiakirjoja, toimittajan antamia valmistusmenetelmä-, laatu- tai 
alkuperätietoja, kameravalvontaa ja laitoksen omaa kirjanpitoa. Toimittajan 
puujätteestä tai kierrätyspuuhakkeesta mahdollisesti antamat tiedot tulee liittää 
Humppilan Kaukolämmön kirjanpitoon. 

Puujäte ei saa sisältää orgaanisia halogeeniyhdisteitä tai puunkyllästysaineita. 
Puussa saa olla kiinni korkeintaan 2 p-% mekaanisia epäpuhtauksia eli muuta 
kuin luokan A tai B puuta. Humppilan Kaukolämmön henkilökunta tulee 
perehdyttää erottelemaan jätepuut VTT:n ohjeen mukaisesti käyttöluokkiin A, 
B, C ja D. Alueelle saapuvat jäte-erät tulee käydä henkilökunnan toimesta läpi 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä. 

Kierrätyspuuhaketta ostaessa tulee toimittajan antaa selvitys 
kierrätyspuuhakkeen alkuperästä, poltto-ominaisuuksista ja laadusta. Mikäli 
toimittaja takaa kirjallisesti kierrätyspuuhakkeen kuuluvan laatuluokkaan A, ei 
näytteenottotulosta toimitettavasta erästä ole tarpeen toimittaa. Riittäväksi 
tiedoksi laatuluokkaan A kuulumisesta katsotaan esimerkiksi toimittajan 
antama riittävä selvitys hakkeen valmistukseen käytettävän kierrätyspuun 
alkuperästä ja käsittelystä tai käytössä olevasta laadunseurantajärjestelmästä. 
Mikäli kierrätyspuuhakkeen toimittaja ei anna tarvittavia selvityksiä, voi 
tarvittavat laatuanalyysit suorittaa Humppilan Kaukolämpö. 

Humppilan Kaukolämmön valmistamasta kierrätyspuuhakkeesta tulee tehdä 
laboratorioanalyysit EN- tai EN ISO-standardien mukaisesti. Yhdestä hake-
erästä (noin 6 000–9 000 m3) tulee ottaa kaksi kokoomanäytettä, jolloin 
näytteitä analysoidaan yhteensä neljä vuoden aikana. Näytteenotto tulee 
toteuttaa sellaisena aikana, kun laitoksen omaa kierrätyspuuhaketta käytetään 
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energialaitoksen kattiloissa polttoaineena. Näytteenoton ja mittausten teossa 
tulee käyttää riittävän asiantuntevaa ja puolueetonta ulkopuolista toimijaa. 
Näytteet tulee toimittaa analysoitavaksi akkreditoituun laboratorioon, joka 
noudattaa analyysien tekemisessä alan standardeja. 

Kierrätyspuuhakkeesta tulee analysoida rikki, typpi, kalium, natrium, kloori, 
arseeni, kromi, kupari, kadmium, elohopea, lyijy ja sinkki. Lisäksi tulee 
analysoida palakoko (mm), kosteus (p-%), tuhkapitoisuus (p-%) ja tehollinen 
lämpöarvo (MJ/kg). 

Polttoaineena käytettävä kierrätyspuuhake ei saa merkittävästi (> 10 %) ylittää 
alla olevassa taulukossa eriteltyjen alkuaineiden pitoisuuksia. Lisäksi voidaan 
hyväksyä yksittäiset enintään 20 % raja-arvon ylitykset. Mikäli 
kierrätyshakkeen pitoisuudet ylittävät raja-arvot muutoin kuin edellä 
mainitulla tavalla, ei kierrätyshaketta saa polttaa laitoksella ja kierrätyshake 
tulee toimittaa pois kiinteistöltä asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. 
 
Ominaisuus Raja-arvo kuiva-aineesta 
Rikki 0,2 p-% 
Typpi 0,9 p-% 
Kalium 5 000 mg/kg 
Natrium 2 000 mg/kg 
Kloori 0,1 p-% 
Arseeni 10 mg/kg 
Arseeni + kromi + 
kupari 

70 mg/kg 

Kadmium 1 mg/kg 
Elohopea 0,1 mg/kg 
Lyijy 50 mg/kg 
Sinkki 200 mg/kg 

4. Puujätteen varastointi 

Puujäte tulee varastoida asfaltoidulla alueella. Varastointikentän ulkopuolisten 
vesien pääsy varastointialueelle tulee estää esimerkiksi korotusten, 
pengerrysten, ojitusten tai kallistusten avulla. Yksityistuojien ja 
vakiotoimittajien puujätteet tulee varastoida erillään toisistaan. Mahdollinen 
rankapuu tulee varastoida erillään puujätteestä. 

Puujätteen leviäminen ympäristöön tulee estää. Mikäli puujätteitä leviää 
varastoinnin aikana asfaltoidun alueen ulkopuolelle, tulee alueet siivota 
välittömästi. Puujätettä saa varastoida alueella enintään yhden vuoden ennen 
sen hakettamista. 

5. Hakkeen varastointi 

Hake tulee varastoida asfaltoidulla alueella. Varastointikentän ulkopuolisten 
vesien pääsy varastointialueelle tulee estää esimerkiksi korotusten, 
pengerrysten, ojitusten tai kallistusten avulla. 



  4 (26) 
   
 
 

 

Hakkeen leviäminen ympäristöön tulee estää. Mikäli haketta leviää 
varastoinnin aikana asfaltoidun alueen ulkopuolelle, tulee alueet siivota 
välittömästi. Haketta saa varastoida alueella enintään yhden vuoden ennen sen 
hyödyntämistä energiantuotannossa. 

Hake tulee varastoida peitettynä vesitiiviillä peitteellä, mikäli se on hakkeen 
poltto-ominaisuuksien säilymisen tai pölyämisen vuoksi tarpeellista. Määräys 
koskee sekä alueelle tuotua kierrätyspuuhaketta, alueella valmistettavaa 
kierrätyspuuhaketta että runkohaketta. 

6. Tuhkan varastointi 

Energiantuotantolaitoksella syntyvä tuhka tulee varastoida siten, että se ei 
pääse tuulen tai sade- tai sulamisvesien mukana leviämään ympäristöön. 
Tuhka tulee varastoida esimerkiksi siilossa tai kontissa tai muulla vastaavalla 
tavalla. Toiminnanharjoittajan tulee esittää kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma tuhkan varastoinnista 
viimeistään 31.8.2021. Tuhkaa saa varastoida alueella enintään yhden vuoden 
ennen sen toimittamista hyötykäyttöön/loppusijoitukseen. 

Öljykattilan ja hakekattiloiden tuhkat voidaan varastoida yhdessä, mikäli  
a) molemmat luokitellaan tavalliseksi jätteeksi tai b) molemmat luokitellaan 
vaaralliseksi jätteeksi, eivätkä ne merkittävästi poikkea laadultaan toisistaan. 
Mikäli vain toinen tuhkista luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, tulee tuhkat 
varastoida erikseen. Tuhkan luokittelu tavalliseksi jätteeksi tulee varmistaa 
laboratoriotestein. Tuhka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, mikäli yksi tai 
useampi VnA 331/2013 liitteen 3 taulukon 5 mukaisista raja-arvoista ylittyy. 

7. Puujätteen, hakkeen ja tuhkan kuljetus ja käsittely 

Pölyävien materiaalien kuljetus alueelle ja sieltä pois tulee tapahtua suljetuissa 
kuljetusvälineissä tai peitettynä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on 
huolehdittava siten, että ajoneuvojen mukana ei leviä pölyä tai epäpuhtauksia 
ympäristöön. Mikäli puujätteitä, haketta tai tuhkaa leviää kuljetuksen, 
kuormauksen tai käsittelyn aikana toiminta-alueen ulkopuolelle, tulee 
roskaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. 

Puujätteen, hakkeen ja tuhkan kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä ei 
saa aiheutua melu- tai pölyhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, palovaaraa 
eikä maaperän-, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa 
ympäristölle. 

8. Puujätteen ja runkojen hakettaminen 

Liikutettava murskain tulee sijoittaa pölyn ja melun leviämisen estämisen 
kannalta parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Haketuksessa tulee huomioida 
sään ja muiden olosuhteiden vaikutus hakkeen ja pölyn leviämiseen 
ympäristöön. Työ on tarvittaessa keskeytettävä tai työssä on käytettävä 
tarvittavia suojakeinoja, ettei puujätteen, puhtaan puun tai pölyn leviämisestä 
aiheudu haittaa lähikiinteistöille, tieliikenteelle tai ympäristölle. 
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9. Tuhkan laadun tarkkailu 

Energiantuotantolaitoksessa syntyvän tuhkan laatu tulee varmistaa 
laboratoriotestein. Öljykattilasta muodostuvasta tuhkasta tulee ottaa 
kertaluonteinen näyte, jolla varmistetaan se, voidaanko tuhka varastoida 
yhdessä hakekattiloiden tuhkan kanssa lupamääräyksen 6 mukaisesti. 

Hakekattiloissa muodostuvasta tuhkasta tulee ottaa näyte jokaista pois 
toimitettavaa erää kohden, kunnes voidaan todeta tuhkan laadun vakiintuneen 
tietylle tasolle (vähintään kolme näytettä). Tämän jälkeen näyte tulee ottaa 
vähintään kerran vuodessa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi muuttaa 
tarkkailutiheyttä, mikäli tälle on perusteita. 

Tuhkasta tulee teettää kaatopaikkakelpoisuusarvio VnA 331/2013 mukaisesti 
sekä maarakennushyötykäyttökelpoisuuden arvioiminen VnA 843/2017 
mukaisesti. Näytteet tulee toimittaa analysoitavaksi alan akkreditoituun 
laboratorioon. Näytteenoton voi suorittaa toiminnanharjoittaja itse tai 
näytteenoton voi toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija. Mikäli näyte otetaan itse, 
tulee näytteen määrässä, toimittamisessa ja pakkaamisessa noudattaa 
laboratorion ohjeistusta. 

10. Tuhkan luovuttaminen eteenpäin 

Maarakennukseen luovutettavan tuhkan saa luovuttaa hyödynnettäväksi 
kohteisiin, joilla on ympäristölupa tuhkan käytölle tai valtioneuvoston 
asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) 
ns. MARA-asetuksen tarkoittamiin maarakentamiskohteisiin. 
Lannoitekäyttöön toimitettavalla tuhkalla tulee olla Ruokaviraston hyväksyntä. 
Mikäli tuhkaa ei toimiteta hyötykäyttöön, tulee tuhka toimittaa 
loppusijoitettavaksi sellaiselle jätealan yritykselle, jolle on lupa tuhkan 
vastaanottoon ja loppusijoitukseen. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavan tuhkan 
toimittamisesta tulee laatia siirtoasiakirja ja jäte tulee pakata ja merkitä 
asianmukaisesti. 

11. Energiantuotantolaitoksen tekniset rakenteet ja niiden tarkkailu 

Energiantuotantoyksikön KPA1 savukaasut tulee johtaa vähintään 20 metriä 
korkeaan savupiippuun. Energiantuotantoyksikön KPA2 savukaasut tulee 
johtaa vähintään 15 metriä korkeaan savupiippuun. 

Vaihtoehtoisesti piipun riittävän korkeuden voi määrittää ulkopuolisen 
asiantuntijan tekemällä leviämismallilaskelmalla tai polttoainekohtaisen 
pienten polttolaitosten piipun korkeuden määrittämismenetelmän 
(piippunomogrammin) avulla. Tällöin savupiipun korkeus on mitoitettava 
siten, että energiantuotantoyksikkö ei aiheuta yli 20 prosenttia ilmanlaadun 
ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista annetussa valtioneuvoston 
päätöksessä (480/1996) määritellystä ilmanlaadun vuorokausittaisesta 
ohjearvosta. Lisäksi savupiipun korkeuden ja savukaasun virtausnopeuden 
savuhormissa tai -hormeissa on oltava sellaiset, että savupainaumaa ei synny 
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normaaleissa käyttöolosuhteissa. Piippunomogrammi tulee toimittaa kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.12.2021 mennessä. 

Laitteistojen toimivuutta on seurattava säännöllisesti ja huoltotoimet on 
tehtävä ennakoidusti ja määrävälein. Laitteiston toimivuuden seurantaa ja 
huoltoa on toteutettava PIPO-asetuksen (1065/2017) liitteen 3 sekä 
ympäristölupahakemuksen yhteydessä toimitetun tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. 

12. Pöly 

Toiminnoista ei saa aiheutua tuhkan tai muun pölyn leviämistä alueen 
ulkopuolelle. Kuljetuksissa, käsittelyssä ja varastoinnissa tulee ottaa huomioon 
tuulen vaikutus pölyn leviämiseen ympäristöön. Työ on tarvittaessa 
keskeytettävä tai työssä on käytettävä tarvittavia suojakeinoja, ettei pölyn 
leviämisestä aiheudu haittaa lähikiinteistöille tai ympäristölle. Pölyäminen 
voidaan estää esimerkiksi kastelulla tai varastokasojen peittämisellä. 

Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät saa ylittää ilmanlaatua 
koskevan valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaisia raja-arvoja 
toimintakiinteistön ulkopuolella. Sallittu hengitettävien hiukkasten (PM10) 
enimmäispitoisuus on 50 µg/m3 24 tunnin keskiarvona. 

Mikäli toiminnasta syntyvän pölyn todetaan aiheuttavan kohtuutonta haittaa 
lähimmille häiriintyville kohteille, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa 
lisämääräyksiä pölyä koskien. 

13. Toiminta-ajat ja melu 

Energiantuotantolaitos saa olla käynnissä vuorokauden ympäri. Melua 
mahdollisesti aiheuttavat työvaiheet (pl. haketus) tulee toteuttaa arkipäivisin 
klo 6–18 välillä, mikäli se on laitoksen toiminnan kannalta mahdollista. 
Haketus tulee toteuttaa arkipäivisin klo 8–18 välillä. Kuljetuksia voidaan 
toteuttaa vuorokauden ympäri. 

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien 
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla 
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Jos melu 
on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen 
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. 

Mikäli toiminnasta syntyvän melun todetaan aiheuttavan kohtuutonta haittaa 
lähimmille häiriintyville kohteille, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa 
lisämääräyksiä melun mittaamista ja/tai meluntorjuntaa koskien. Mikäli 
kuljetuksista katsotaan aiheutuvan yöaikaista meluhaittaa, voi 
ympäristönsuojeluviranomainen rajata kuljetusten kellonaikoja. 
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14. Päästöt vesiin 

Alueelta tulevat hulevedet on ohjattava toiminta-aluetta ympäröiviin ojiin. 
Kaikki alueelta tulevat hulevedet tulee johtaa vähintään yhteen 
laskeutusaltaaseen. Laskeutusallas on tyhjennettävä tarvittaessa siihen 
laskeutuneesta kiintoaineksesta. Laskeutusallas voidaan rakentaa olemassa 
olevien avo-ojien yhteyteen maanomistajan luvalla. Laskeutusaltaan tulee 
sijaita kiinteistön 103-402-6-633 välittömässä läheisyydessä kuitenkin siten, 
että kaikki varastointikentiltä tulevat hulevedet päätyvät laskeutusaltaaseen. 
Laskeutusallas tulee mitoittaa ojan arvioidun virtaaman ja valuma-alueen sekä 
alueelle kertyvän sademäärän mukaisesti. Laskeutusaltaan rakentamisesta 
tulee toimittaa suunnitelma kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
viimeistään 31.8.2021. Laskeutusallas tulee rakentaa 31.12.2021 mennessä. 

Laskeutusaltaan jälkeen olevasta ojasta tulee ottaa kertaluonteinen vesinäyte 
vuoden 2023 keväällä ja syksyllä. Lisäksi tulee ottaa ns. kontrollinäyte 
laskeutusaltaaseen kulkevasta ojan sellaisesta kohdasta, jossa toiminta-alueen 
hulevesien vaikutusta ei ole nähtävissä. Näytteestä tulee analysoida 
kiintoaineen määrä (mg/l). 

Mikäli toiminnasta syntyvien hulevesien todetaan aiheuttavan ympäristön 
pilaantumista, voi ympäristönsuojeluviranomainen antaa lisämääräyksiä 
hulevesien käsittelyä ja johtamista koskien. 

15. Päästöt jätevesiviemäriin 

Laitoksen pesuvedet tulee johtaa Humppilan viemärilaitoksen 
jätevesiviemäriin öljynerotuskaivon ja näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon 
kautta. Viemäriin ei kuitenkaan saa johtaa jätevesiä, joista voi aiheutua 
vaurioita viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen 
käsittelylle tai hyötykäytölle. Jäteveden pääsy viemäriin on estettävä 
välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle 
jätevedelle asetettuja vaatimuksia. Mikäli viemäriin pääsee ainetta, josta 
saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa jätevedenpuhdistamon toiminnalle, on 
asiasta ilmoitettava välittömästi puhdistamon hoitajalle. Viemäriin 
johdettavasta vedestä tulee tarvittaessa ottaa vesinäyte. 

Öljynerotin tulee varustaa öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla 
hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Öljynerotuskaivon 
pintakerroksen ja pohjalietteen paksuus tulee mitata vähintään kerran 
vuodessa. Samalla tulee tarkistaa hälyttimen toimivuus. Öljynerotuskaivon 
tyhjennys tulee tilata tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka toinen vuosi. 

Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava ja suojattava siten, että 
kaivoon on esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa. Laitosalueella tulee olla 
kaivojen sijainnista kertova kyltti sekä kaivojen sijainnit tulee olla merkittynä 
laitosalueen asemapiirrokseen. Kaivojen kannet tulee merkintä standardin  
SFS 3352 mukaisesti, öljynerotuskaivon kansi keltaisella ja 
sulkuventtiilikaivon kansi sektoreittain keltaisella. 
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16. Päästöt ilmaan 

Energiantuotantoyksikössä POK1 saa käyttää polttoaineena ainoastaan < 1 % 
rikkiä sisältävää kevyttä polttoöljyä. 

Energiantuotantolaitoksessa tulee noudattaa olemassa olevien 
energiantuotantoyksiköiden osalta seuraavia savukaasujen päästöraja-arvoja 
1.1.2030 asti: 
 
Kattila Hiukkaset  

mg/m3n 
NOx (laskettuna NO2) 
mg/m3n 

SO2  
mg/m3n 

KPA1 300 450 200 
KPA2 300 450 200 
POK1  900  

Energiantuotantolaitoksessa tulee noudattaa olemassa olevien 
energiantuotantoyksiköiden osalta seuraavia savukaasujen päästöraja-arvoja 
1.1.2030 alkaen: 
 
Kattila Hiukkaset  

mg/m3n 
NOx (laskettuna NO2) 
mg/m3n 

SO2  
mg/m3n 

KPA1 50 450 200 
KPA2 50 450 200 
POK1  900  

Energiantuotantoyksikölle POK1 esitetyt päästöraja-arvot edellyttävät, että 
energiantuotantoyksikköä käytetään enintään 500 käyttötuntia vuodessa viiden 
vuoden liukuvana keskiarvona. 

Mikäli energiantuotantolaitokseen hankitaan uusia energiantuotantoyksiköitä, 
tulee niiden savukaasupäästöjen osalta noudattaa PIPO-asetuksen (1065/2017) 
liitteen 1 mukaisia, uusia energiantuotantoyksiköitä koskevia raja-arvoja. 

17. Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Energiantuotantolaitoksella on toteutettava päästömittauksia ja 
energiantuotantoyksiköiden käyttötarkkailua PIPO-asetuksen (1065/2017) 
liitteen 3 mukaisesti. Kierrätyspuuhakkeen laadun tarkkailussa tulee kuitenkin 
noudattaa sitä, mitä tämän ympäristöluvan pykälässä kolme on erikseen 
määrätty. 

Puujätteen, hakkeen ja tuhkan varastointi- ja käsittelytoimintojen aikana on 
seurattava työtapatarkkailuna toiminnoista aiheutuvaa pölyämistä, hajua ja 
melua sekä muuta mahdollista ympäristöhaittaa. 

Tarkkailun ja mittausten teossa tulee käyttää riittävän asiantuntevaa ja 
puolueetonta ulkopuolista toimijaa. Tarkkailun tulokset on toimitettava niiden 
valmistuttua ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä 
tarkkailuun liittyen. 
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18. Nestemäiset polttoaineet 

Alueella on huolehdittava siitä, ettei työkoneista pääse ympäristöön öljyisiä tai 
muita luontoon kuulumattomia päästöjä. 

Ulkona sijaitseva yksivaippainen polttoainesäiliö on sijoitettava katettuun tai 
umpinaiseen suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka 
tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
kaksoisvaippasäiliötä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimellä ja 
laponestolaitteella. Säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy 
säiliöihin on estettävä muulla tavoin. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on 
oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä. 

Täyttö- ja jakelupaikka tulee sijoittaa kestopäällystetylle alustalle. Mikäli 
säiliöiden täyttötiheys on vähemmän kuin kaksi kertaa vuodessa, voidaan 
vuotojenhallinta toteuttaa siirrettävillä vuotojenhallinta-ratkaisuilla. Mikäli 
säiliöiden täyttötiheys on enemmän kuin kaksi kertaa vuodessa, tulee täyttö- ja 
jakelualue rakentaa seuraavanlaiseksi: 
1) Päällyste korotetaan reunoilta tai kallistetaan kauttaaltaan alueen kulmaan, 
jossa hulevesien poistokohta suljetaan säiliön täytön ajaksi. Alistuksen 
tilavuuden tulisi olla vähintään 1 m3. 
2) Täyttö- ja jakelupaikan hulevedet johdetaan hälyttimellä varustetun 
öljynerotuskaivon ja näytteenotto- ja sulkukaivon kautta jätevesiviemäriin 
(luokan I tai II öljynerotin) tai ympäristöön (luokan I öljynerotin). Täyttö- ja 
jakelupaikan ulkopuolisten vesien pääsy öljynerottimeen tulee estää. 

Varastointialueella tulee olla imeytysainetta sekä valumien talteenottoa varten 
astioita ja muita välineitä. Polttoaineiden säiliöt on merkittävä ja sijoitettava 
siten, että alueella liikkuvat työkoneet eivät aiheuta niille vaaraa. 
Polttoainesäiliöiden kunto tulee tarkastaa kunkin säiliön tarkastuspöytäkirjaan 
merkityn suosituksen mukaisesti, kuitenkin vähintään kymmenen vuoden 
välein. 

19. Kemikaalit 

Kemikaalit on varastoitava sisätiloissa asianmukaisesti merkityissä astioissa 
tai kemikaalien alkuperäispakkauksissa siten, ettei niistä aiheudu maaperän, 
vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Kemikaalit tulee varastoida 
tiivispohjaisessa ja lukittavassa tilassa. Nestemäisiä kemikaaleja sisältävät 
astiat on säilytettävä varoaltaissa tai vaihtoehtoisesti lattian tulee kestää 
kemikaalien vaikutusta ja kemikaalien pääsy jätevesiviemäriin sekä 
ympäristöön tulee estää. Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida vaaraa 
aiheuttaen keskenään, tulee säilyttää siten, että ne eivät pääse kosketuksiin ja 
reagoimaan toistensa kanssa normaali-, vuoto-, poikkeus- tai 
onnettomuustilanteissa. Kemikaalien varastoinnissa ja käytössä tulee 
noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. 
Käyttöturvallisuusohjeet tulee pitää henkilökunnan saatavissa, ensisijaisesti 
varastoitavien kemikaalien läheisyydessä. 
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20. Jätehuolto 

Laitoksella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida niin, ettei niistä aiheudu 
epäsiisteyttä, roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai 
muuta haittaa ympäristölle. Jätteet tulee toimittaa etusijajärjestyksen 
mukaisesti ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyödynnettäväksi 
energiaksi. Jos mikään hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on toimitettava 
loppukäsiteltäväksi. 

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava niille 
varatussa, lukitussa, merkityssä sekä tiivispohjaisessa varastossa. Erilaiset 
jätteet on selkeästi merkittävä ja pidettävä erillään toisistaan. Nestemäiset 
jätteet tulee säilyttää tiiviissä astioissa ja suoja-altaassa. 

Jätteet tulee aina toimittaa keräyspaikkaan, jolla on jätelain 29 §:n mukainen 
oikeus jätteen vastaanottoon. Hyötykäyttöön toimitettavia jätteitä saa 
varastoida alueella enimmillään kolme vuotta ja loppukäsittelyyn toimitettavia 
jätteitä enimmillään yhden vuoden ellei tässä luvassa ole erikseen tietyn 
jätteen osalta toisin määrätty. Vaarallisten jätteiden siirrosta ja luovutuksesta 
tulee olla laadittuna jätelain 121 §:n mukainen siirtoasiakirja, joka säilytetään 
kuusi (6) vuotta. 

21. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

Jos alueella tapahtuu tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttava 
häiriötilanne tai muu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma, 
on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara pilaantumisen 
leviämisestä saadaan poistettua. Päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä 
ja häiriö on korjattava ennen toiminnan jatkamista. Häiriötilanteesta tulee 
laatia raportti, josta ilmenee ainakin häiriön kesto, suoritetut toimenpiteet ja 
aiheutunut päästö. 

Polttolaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteen rikkoutumisen tai sen 
toiminnan häiriötilanteessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä toista 
energiantuotantoyksikköä tai mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttavia 
polttoaineita eli puhtaasta puusta tehtyä runkohaketta. Jos tämä ei ole 
mahdollista, on laitoksen toiminta keskeytettävä määräajaksi tai toistaiseksi, 
jos normaaliin toimintaan ei voida palata 24 tunnissa. 

Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on työkoneissa ja laitoksen 
sisätiloissa oltava saatavilla sammuttimet, joiden toiminta on varmistettu. 
Laitoksen henkilökunta tulee perehdyttää sammuttimien ja 
öljyntorjuntavarusteiden käyttöön. Imeytetty öljy tms. on toimitettava 
hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan. Mahdollisten 
sammutusvesien keräilyjä käsittely on suunniteltava sellaiseksi, ettei 
sammutusvesiä pääse hallitsemattomasti maaperään, pinta- tai pohjavesiin tai 
jätevesiviemäriin. 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta kuten 
savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöistä tai tulipalosta on ilmoitettava 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa pelastuslaitokselle, 
ympäristöterveysviranomaiselle ja muille alueen toimijoille. 

Laitoksella tulee olla poikkeuksellisia tilanteita varten toimintasuunnitelma, 
jossa on ohjeet toimenpiteistä vähintään polton ja erotinlaitteiden 
häiriötilanteiden, tulipalon, todennäköisimpien ilkivaltatilanteiden sekä öljy- ja 
kemikaalivahinkojen varalle. Toimintasuunnitelma tulee pitää ajan tasalla. 
Toimintasuunnitelman tulee sisältää selvitys sammutusvesien hallinnan 
järjestämisestä. Suunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle 
31.8.2021. 

22. Kirjanpito 

Energiantuotantolaitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa vähintään seuraavista 
asioista: 
• Laitoksen toiminta ja teho sekä käyttöajat ja polttoaineiden kulutus 
• Alueelle tuotava puujäte, kierrätyspuuhake, rankapuu, rankapuuhake, 

sisältäen kuormien koot, laadut, toimitusajat, toimittajat tai toimituspaikat 
sekä mahdolliset analyysitulokset ja siirtoasiakirjat 

• Käyttö- ja päästötarkkailu 
• Nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien käyttö 
• Pois toimitettavat jätteet, sisältäen pois toimitettavan tuhkan toimitusajat, 

kuormien koot, toimituspaikat, mahdolliset analyysitulokset ja 
siirtoasiakirjat 

• Huoltotoimenpiteet 
• Häiriö- ja poikkeustilanteet 

Kirjanpito ja sen perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä 
vähintään kuusi (6) vuotta. Tietoja tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa 
annettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

23. Vuosiraportointi 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle ja/tai sähköisesti suoraan 
ympäristöhallinnon asianhallintatietojärjestelmään tulee toimittaa vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva raportti, joka sisältää 
vähintään seuraavat tiedot: 
• Alueella haketetun puujätteen määrä (m3/a) 
• Alueelle ostetun kierrätyspuuhakkeen määrä (m3/a) 
• Haketuksen ajankohdat 
• Energiantuotannossa käytettyjen polttoaineiden määrät polttoaineittain 

eriteltynä. Itse haketetun ja ostetun hakkeen määrät tulee ilmoittaa 
erikseen. 

• Energiantuotantoyksiköiden käyttöajat (h/a) ja energiantuotanto (GWh/a) 
• Vuoden vaihteessa alueella varastoituna olevien puujätteiden ja hakkeiden 

määrät (m3) 
• Toiminnasta syntyvien jätteiden (sis. tuhka) määrä, laatu, jätenimike, 

jätelaji ja toimituspaikat 
• Ympäristövaikutuksiin ja jätteiden laatuun liittyvät tarkkailut ja niiden 

tulokset 
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• Rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NO2) ja hiukkasten sekä 
hiilidioksidin (CO2) kokonaispäästöt, jotka perustuvat mittauksiin tai 
polttoainetietoihin perustuviin laskelmiin 

• Tiedot poikkeuksellisista tilanteista (syy, kestoaika, arvio päästöistä sekä 
niiden ympäristövaikutuksista ja tehdyt toimenpiteet) 

24. Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen 

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta 
keskeytymisestä tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomainen voi 
tarvittaessa antaa määräyksiä liittyen yllä mainittuihin tilanteisiin. 

Toiminnan loppuessa alue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että siitä ei aiheudu 
haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

25. Vakuus 

Humppilan Kaukolämpö Oy:n on asetettava tekniselle lautakunnalle 
puujätteiden vastaanottoa, varastointia ja hyödyntämistä varten 10 000 euron 
suuruinen vakuus viimeistään kuukausi päätöksen lainvoimaiseksi tulon 
jälkeen. Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi. 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, 
mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen 
vuoksi. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen antama 
takaus, vakuutus tai pantattu talletus. 

Tekninen lautakunta on muun ohella vastauksena muistutukseen esittänyt, että 
asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista määrätään maankäyttö- ja 
rakennuslain 60 §:ssä. Nykyisen asemakaavan ei katsota estävän 
ympäristöluvan myöntämistä kiinteistölle. Maakuntakaava ei ole 
oikeusvaikutteisen asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin kaavan 
muuttamista koskevan ohjeellisen vaikutuksen osalta. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on vaatinut, että teknisen lautakunnan päätös kumotaan ja 
asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. 

Vaatimuksen perusteluina on esitetty muun ohella seuraavaa: 

Valituksen pääasiallisena perusteena on se, että lämpölaitoksen toiminnan 
laatu ja laajuus tulee ensin ratkaista ajan- ja asianmukaisella asemakaavalla, ja 
vasta sitten luvittaa toiminta ympäristöluvalla. Kysymys on varsinkin siitä, 
onko rakennuskaavana hyväksytty asemakaava riittävä jätteenkäsittelyn 
sallimiseen. Valituksen oikeudelliset perustelut tukeutuvat keskeisiltä osin 
Eelis Paukun artikkeliin Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristöluvat ja 
alueen kaavan mukainen käyttö (Ympäristöjuridiikka 2/2020 s. 37–56, 
jäljempänä Paukku 2020).  
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Valituksen kohteena olevan ympäristöluvan muita ongelmia ovat sen suhde 
voimassa olevaan maakuntakaavaan ja sen maankäytölliseen 
ohjausvaikutukseen sekä erityisesti se, että rakennuskaavana hyväksytty 
asemakaava on ilmeisen vanhentunut eikä maankäytön ja rakentamisen osalta 
osoita riittäviä perusteita toiminnanharjoittajan rakennuspaikalle ja 
harjoitettavalle toiminnalle yleisemmin. Hakijan vastineesta jää vaikutelma, 
että toiminnanharjoittaja ei ole ymmärtänyt muutoksenhakijan muistutuksessa 
tarkoitettua asianmukaisen kaavoituksen vaatimuksen perusteita.  

Rakennuspaikalta puuttuu asianmukainen katuyhteys maantielle. 
Maisemakuvan, viihtyisyyden ja muiden ympäristövaatimusten osalta 
rakennuspaikka on ongelmallinen, kunnes nämä kysymykset on kaavoituksella 
ratkaistu ja vaatimukset käytännössä toteutettu. Valituksen tarkoituksena ei ole 
vastustaa toiminnan harjoittamista sinänsä, vaan esittää vaatimuksia asian 
hallinnolliselle ratkaisulle. Lupa-asian ratkaisu vaikuttaa muutoksenhakijan 
omistaman kiinteistön käytön edellytyksiin suoraan ja välillisesti muiden 
mahdollisten vastaavien rakennuskorttelin toiminnanharjoittajien suhteen. 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa sijoituspaikan kortteli on TP-aluetta 
(aluevaraus 320). Kaava- ja suunnittelumääräyksistä ilmenevät aluevarauksen 
mukaiset kaavalliset rajoitteet. 

Maakuntakaava on hyväksytty vuonna 2019 ja tässä kaavassa aluevaraus on 
muutettu T-alueesta TP-alueeksi. Aluevarausta on jo aiemmin rajattu korttelin 
nykyiseen laajuuteen. Kohdealue näyttäisi rajautuvan taajamatoimintojen 
reservialueeseen (Ar). Lisäksi alue on aivan keskustatoimintojen alueen (C) 
vieressä. Näidenkin kaavamerkintöjen tarkemmat sisällöt ja 
suunnittelumääräykset ilmenevät maakuntakaava-aineistosta. 

Vaikka maakuntakaavan mukaisuus ei ole ehdoton luvan myöntämisen 
edellytys, tulisi maakuntakaava ottaa lupaharkinnassa huomioon, ettei 
toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa 
varattuun tarkoitukseen.  

Rakennuskaavana hyväksytty asemakaava perustuu 1970-luvun puolivälissä 
tehtyyn kaavaratkaisuun, jolla koko alue on yhtenä korttelina osoitettu 
teollisuusalueeksi, yhden teollisen toimijan käyttöön. Voimassa oleva 
kaavamuutos on 1990-luvun lopulta, joka edelleen perustuu yhden 
rakennuskorttelin ajatukseen.  

Kaava on ilmeisen vanhentunut, eikä kunta ole ryhtynyt kaavoituksen 
uudistamiseen maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:ssä säädetystä huolimatta.  

Asiassa tulisi arvioida, mahdollistaako asemakaava toiminnan sijoittamisen 
ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ssä säädetyllä tavalla. Oikeuskirjallisuuden 
mukaan oikeuskäytännössä jätteenkäsittelytoimintaa ei ole voitu sijoittaa 
ilman asemakaavan määräystä (tarkemmin Paukku 2020 s. 50). Kaavoituksen 
osalta muutoksenhakija on viitannut laajemminkin siihen, mitä Paukku on 
muun ohella todennut kaavan mukaisesta pääkäyttötarkoituksesta ja 
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käyttötarkoituksesta sekä näiden vaikutuksesta ympäristölupaharkintaan 
(Paukku 2020 s. 49–53).   

Korttelin maankäyttö on muodostunut kiinteistökauppojen kautta hajaantuen, 
mutta yksittäisille rakennuspaikoille ei ole osoitettu tai rakennettu 
katuyhteyttä. Toisaalta kaavan mukaista Lehtokujan jatketta ei ole 
muutoksenhakijan käsityksen mukaan tarkoitus toteuttaa, eikä sille ole 
myöskään tarvetta.  

Valituksenalaisen toiminnan rakennuspaikan vähimmäisvaatimuksena 
toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tulisi olla katuyhteyden 
osoittaminen ja katuyhteyden rakentaminen. Nykyisellään ajoneuvoliikennettä 
on toistuvasti yritetty ajaa lämpölaitokselle muutoksenhakijan kiinteistön 
kautta, koska suora katuyhteys puuttuu, kulkuväylää ei ole kaikissa sähköisissä 
kartoissa ja navigaattoreissa näkyy myös lakkautettua yksityistietä, mikä ohjaa 
liikennettä väärälle reitille. Lupamääräys 2 ei ole siten riittävä. 

Asemakaavan keskeisenä ongelmana on suojaviheralueiden puuttuminen ja 
siten viihtyisyyden ja maisemakuvan vaatimusten puuttuminen keskellä 
kunnan keskustaajamaa ja laajaan peltoalueeseen rajoittuen. Valituksenalainen 
lupa voi tällöin olla ongelmallinen ympäristönsuojelulain 11 §:n perusteella. 

Lupamääräyksessä 14 tarkoitetun laskeutusaltaan rakenteita tai ojitusta ei voi 
rakentaa muutoksenhakijan omistaman kiinteistön  alueelle. 
Laskeutusallasta ei voi voimassa olevan asemakaavan perusteella sijoittaa 
myöskään Lehtokujan suunnitellulle jatkeelle ( ), koska tässäkin 
tapauksessa on ensin muutettava asemakaavaa. Siksi laskeutusaltaan osalta on 
ratkaistava ensin maankäytön kysymykset asemakaavoituksella sekä 
mahdollisesti myös vesioikeudellisin menettelyin. 

Kunnalla on mahdollisuudet sellaisen asemakaavan laatimiseen ja 
hyväksymiseen, jolla määritellään lämpölaitoksen rakennuspaikka ja 
kiinteistöllä harjoitettavan toiminnan laatuun ja laajuuteen liittyvät rajaukset, 
kuten maisemakuvaan, viihtyisyyteen ja vesien johtamiseen liittyvät 
kysymykset sekä ylipäänsä ympäristönäkökohdat huomioon ottavan 
asemakaavoituksen tavoitteet. Maakäytön suunnittelukysymys on ratkaistava 
ennen toiminnan ympäristölupaa, koska luvan myöntämisperusteet ovat 
ongelmallisia. 

Lupamääräys 13 on rajattava lupapäätöksen selostusosassa todetun mukaisesti. 
Kirjauksesta voi perustellusti saada sellaisen käsityksen, että esimerkiksi 
puujätteen siirtämistä pyöräkuormaajalla toteutetaan arkipäivisin klo 6–18 
välissä. Tällöin lupamääräyksen tulee vastata tätä rajausta. Ympäristöluvassa 
ei tule käyttää laajentavaa lupaharkintaa, koska siihen ei ole esitetty perusteita. 

Päätös on kumottava myös sillä perusteella, että toiminnasta asetetut 
lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen voi aiheutua 
yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää 
muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
seurausta tai sen vaaraa, mainitun lain 16 §:ssä kiellettyä seurausta tai eräistä 
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naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta, kun asiaa selvitetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
37 §:n tarkoittamalla tavalla. 

Koska teknisen lautakunnan kokouksessa, jossa lupa-asia on ratkaistu, 
puheenjohtajana on ollut  ja rekisteritietojen mukaan 

 on yhtiön hallituksen varsinainen jäsen, on asiassa varmistuttava 
siitä, että kyse ei ole hallintolain 27 ja 28 §:n mukaisesta esteellisyydestä 
läheisyysperusteella. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on varannut Humppilan kunnan tekniselle lautakunnalle, 
Humppilan kunnalle, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle ja luvan 
hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen valituksesta. 

Humppilan kunnan tekninen lautakunta on lausunnossaan esittänyt muun 
ohella, että Humppilan Kaukolämpölaitos on toiminut kyseisessä paikassa 
vuodesta 1994 ja kyseessä on olemassa olevan toiminnan muutos. 
Lämpölaitoksen polttoaineena on alusta alkaen ollut puuhake ja 
varapolttoaineena polttoöljy. Energiantuotantolaitoksen sijoittumisen ja 
toiminnan voidaan todeta olevan alueella vakiintunutta toimintaa, ja 
sijoituspaikan soveltuvuus asemakaavaan nähden on tutkittu jo 
rakennusvaiheessa. Arvioitavana tulee ensisijaisesti olla se, voidaanko 
kiinteistöllä varastoida, käsitellä hakettamalla ja hyödyntää polttamalla luokan 
A ja B jätepuuta ja -haketta. 

Lämpölaitoksen toiminnan tai luokan A ja B puujätteen varastoinnin, 
käsittelyn ja hyödyntämisen ei katsota estävän maakuntakaavan toteutumista 
alueella. Aluetta tai sen lähiympäristöjä ei ole kaavoitettu esimerkiksi 
virkistyskäytön tai luonnonsuojelun piiriin. 

Runkopuun ja puujätteen varastoinnista ja haketuksesta voidaan katsoa 
aiheutuvan samankaltaista melu- ja pölyhaittaa, joita voidaan hallita 
esimerkiksi kastelulla ja käsittelyajankohdilla. Myös vesistövaikutukset ovat 
samankaltaiset siten, että kiintoaines nousee merkittävimmäksi haitaksi. 
Haittaa voidaan torjua varastoimalla puujäte ja hake tiivispohjaisella alueella 
ja huolehtimalla riittävästä kiintoaineen erotuksesta. Edellä mainitut asiat on 
huomioitu ympäristölupamääräyksissä. Niiltä osin kuin ympäristövaikutusten 
voidaan katsoa vastaavan puhtaan puun polttoa, on ympäristöluvassa esitetyt 
määräykset johdettu osittain tai suoraan keskisuurten 
energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista 
annetusta valtioneuvoston asetuksesta (PIPO-asetus). 

Puujätteen hyödyntämisen ympäristövaikutusten minimoimisessa ensisijaisena 
tekijänä on puujätteen laadun valvonta. Mikäli luokan A ja B puujätteen 
joukkoon päätyy luokan C ja D puujätettä, seuraa tästä muun muassa 
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savukaasupäästöjen lisääntyminen ja lopputuotteena syntyvän tuhkan laadun 
heikkeneminen. Huonolaatuisen tuhkan toimittaminen jatkohyödynnykseen 
voi välillisesti aiheuttaa ympäristöhaittoja muualla. Edellä mainituista syistä 
savukaasupäästöjen tarkkailusta, puujätteen vastaanotosta sekä puujätteen ja 
tuhkan laadunvalvonnasta on annettu määräykset ympäristöluvassa. 

Uuden ympäristöluvan mukaan toimittaessa ei luokan A ja B jätepuun ja  
-hakkeen varastoinnista, käsittelystä ja hyödyntämisestä katsota aiheutuvan 
sellaista haittaa, joka estäisi luvan myöntämisen alueelle. Mahdolliset haitat ja 
riskit ovat hallittavissa lupamääräyksin. 

Tiealueihin liittyvät asiat eivät kuulu ympäristöluvassa ratkaistaviksi vaan 
niistä päättää tienpitäjä. 

Jätepuun ja -hakkeen varastoinnista, käsittelystä ja hyödyntämisestä ei aiheudu 
merkittäviä muutoksia alueen viihtyisyyteen ja maisemakuvaan verrattuna 
tilanteeseen, jossa alueella toimisi energiantuotantolaitos, jonka alueella 
varastoitaisiin ja hyödynnettäisiin runkopuuta ja runkopuuhaketta. 

Laskeutusaltaiden rakentamiseen tullaan pyytämään asianmukaiset luvat 
maanomistajilta ennen rakennustöiden aloittamista. Laskeutusaltaiden 
sijoituspaikat hyväksytetään myös asemakaavan toteutumista valvovalla 
taholla (Humppilan kunta). Tämänhetkisen suunnitelman mukaan 
laskeutusaltaat oltaisiin rakentamassa kiinteistön omiin rajaojiin. 

Lupamääräys 13 on kirjoitettu vastaamaan toiminnanharjoittajan kertomaa. 
Alueelle tulevat kuljetukset eivät ole sellaista alueella tapahtuvaa erityistä 
melua aiheuttavaa toimintaa, jota on tarpeen ympäristöluvassa etukäteen 
rajata. Lisäksi energiantuotantolaitoksen mahdollisten vikatilojen korjauksien 
mahdollistamiseksi melua aiheuttavia työvaiheita voidaan toteuttaa klo 6–18 
ulkopuolisina aikoina, mikäli se on laitoksen toiminnassa pysymisen kannalta 
välttämätöntä. 

Humppilan kunta on vastineessaan esittänyt muun ohella, että voimassa olevan 
Kirkonseudun rakennuskaavan muutos on hyväksytty Humppilan 
kunnanvaltuustossa voimalaitosrakennuksen ollessa jo toiminnassa. Alueiden 
käyttö on merkittäviltä osin toteutunut. Ympäristöluvan myöntäminen ei siten 
edellyttänyt nykyisen kaavan ajanmukaisuuden arviointia. 

Tieyhteys kiinteistölle 103-402-6-633 on muodostunut lohkomisessa. 
Ajoneuvoliittymän sijainti Humppilantiellä on kaavan mukainen. 

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  ei ole ollut esteellinen 
hallintolain 27 ja 28 §:n perusteella. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on vastineessaan esittänyt, että 
ympäristölupapäätöksen lupamääräyksillä ja valvonnalla voidaan tarvittaessa 
puuttua mahdollisiin toiminnan haittaa aiheuttaviin epäkohtiin.   

Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 
vastineessaan esittänyt muun ohella, että alkuperäisen lupapäätöksen 
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yhteydessä on tehty toiminnan sijoittamista koskeva harkinta. Alue on pääosin 
rakennettu ja asemakaavan mukaisessa käytössä. Vanhan maankäyttö- ja 
rakennuslain (370/1958) nojalla laadituissa rakennuskaavoissa 
teollisuusalueen merkintä (T) on mahdollistanut jätteenkäsittelyn sijoittamisen 
alueelle, jos toiminta vaikutuksiltaan on rinnastettavissa teolliseen toimintaan. 
Toiminnan sijoittamista ja asemakaavan mukaisuutta ei siten ole tarpeen 
arvioida tässä yhteydessä uudelleen. Nyt kyseessä oleva energiantuotanto on 
laitoksen pääkäyttötarkoitus ja nyt käsiteltävänä olevalla päätöksellä on 
määrätty polttoaineen varastoinnista ja käsittelystä alueella. Kierrätyspuun tai 
käytöstä poistetun puun käsittely ei myöskään poikkea olennaisesti puhtaan 
puun käsittelystä ja varastoinnista. Kiinteän polttoaineen käsittely ja 
varastointi liittyy olennaisesti energiantuotantolaitoksen toimintaan. 

Ympäristölupapäätöksessä on kyse olemassa olevan toiminnan muutoksesta. 
Päätöksellä ei ole ratkaistu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kadun pitoon 
ja lähiympäristön maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä tarpeita, joista 
vastuu kuuluu kunnalle. 

Lupamääräyksessä 13 kuljetukset on kertoelmaosasta poiketen sallittu 
vuorokauden ympäri.  

ELY-keskus on jättänyt hallinto-oikeuden harkintaan, onko asiassa esitetty 
riittäviä perusteita lupamääräyksen 13 täsmentämiseksi. Siltä osin kuin ELY-
keskus on asiassa lausunut ja antanut vastineen, valitus tulee hylätä. 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on vastineessaan esittänyt, että 
ympäristölupapäätöksessä on huomioitu pelastuslaitoksen 10.11.2020 asiassa 
antama lausunto ja että hakijan vastine lausunnossa mainittuihin lupaehtoihin 
on asianmukainen. Valitus ja sen perustelut eivät kohdennu pelastuslaitoksen 
toimialaan tai sen antamaan lausuntoon. Pelastuslaitos ei ole katsonut 
aiheelliseksi antaa varsinaista vastinetta asiassa. 

Humppilan Kaukolämpö Oy on vastineessaan esittänyt muun ohella, että 
kiinteistölle ohjaavat kyltit on asennettu nopealla aikataululla, kun Humppilan 
Kaukolämpö Oy:lle on tullut tietoon karttaohjelmissa oleva virheellinen 
kiinteistölle ohjaus.  

Laskeutumisaltaat on suunniteltu kiinteistön omiin rajaojiin ennen laskuojaa.  

Melua aiheuttava toiminta, kuten pyörökuormaajan käyttö, toteutetaan 
arkipäivisin klo 6–18 välillä ja haketus klo 8–18 välillä. Energiantuotantolaitos 
on kuitenkin toiminnassa vuorokauden ympäri ja polttoaineen siirtoja 
joudutaan tekemään tarvittaessa myös muulla ajalla kuten viikonloppuisin. 
Normaalitilanteessa polttoaineen siirtoja tehdään 1–3 kertaa vuorokaudessa 
arkipäivisin, mutta häiriötilanteissa polttoainetta voidaan joutua siirtämään 
useamminkin, mikäli se on laitoksen toiminnassa pysymisen kannalta 
välttämätöntä. Alueelle tulevat kuljetukset eivät aiheuta erityistä melua, joka 
poikkeaisi normaalista kaupunkiliikenteestä eikä kuljetukset aiheuta eräistä 
naapurisuhteista annetun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta.   
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Muutoksenhakija on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että jos 
ympäristölupapäätöstä ei kokonaisuudessaan kumota, muutoksenhakija pitää 
kiinni siitä valitusperusteesta, että lupamääräys asetetaan lupapäätöksen 
toiminnan kuvausta vastaavalla tavalla rajoittaen. Asia jäisi tällöin 
lupavalvonnassa arvioitavaksi.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se koskee 
asemakaavan ajanmukaisuutta. 

Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 

Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee 
ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka 
säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa tai muussa laissa. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin mukaan 
tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos: 1) valituksen tutkiminen ei kuulu 
sen toimivaltaan; --- 7) tutkimatta jättämiseen on muu vastaava syy. 

Hallinto-oikeudessa on ratkaistavana, onko teknisen lautakunnan 
ympäristölupapäätös valituksen johdosta lainmukainen. Ympäristölupa-asiassa 
ei voida tutkia valituksessa esitettyjä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä 
kaavan ajanmukaisuutta koskevia vaatimuksia. Hallinto-oikeus jättää 
valituksen kyseisiltä osin tutkimatta. Siltä osin kuin valituksessa on kyse 
ympäristönsuojelulain mukaisesta toiminnan sijoittumisesta suhteessa 
oikeusvaikutteisiin kaavoihin, valitus tutkitaan pääasiaa koskevassa 
ratkaisukohdassa. 

2. Esteellisyys 

Kuntalain 97 §:n 2 momentin mukaan kunnan viranhaltijan ja työntekijän 
esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä. 

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian 
käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä virkamiehen esteellisyydestä 
säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian 
käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. 



  19 (26) 
   
 
 

 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos 
hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, 
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa 
yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on 
asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa. 

Valituksen mukaan asiassa tulee varmistua siitä, että kyse ei ole 
esteellisyydestä teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja Humppilan 
Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäsenen saman sukunimen perusteella. 
Humppilan kunnanhallituksen valituksesta antaman vastineen mukaan 
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ei ole ollut esteellinen hallintolain 27 ja 
28 §:n perusteella.  

Koska hallinto-oikeudessa ei ole osoitettu tai tullut esiin esteellisyyttä 
osoittavia seikkoja läheisyysperusteella tai muullakaan perusteella, hallinto-
oikeus hylkää esteellisyysväitteen. 

3. Pääasia 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;  
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta;  
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 
rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi 
alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, 
on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä 
kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
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Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos 
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 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 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n  
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä 
kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 
tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
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pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 
rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. 

Energiantuotantolaitoksen toimintaan sovelletaan keskisuurten 
energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista 
annettua valtioneuvoston asetusta. Asetuksen 3 §:n mukaan toiminnan 
sijoittamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ssä. 

Asiassa saatu selvitys 

Humppilan Kaukolämpö Oy on Humppilan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 15.7.2020 saapuneella ilmoituksella hakenut 
rekisteröintiä Humppilan kunnassa kiinteistöllä 103-402-6-633 sijaitsevan 
energiantuotantolaitoksen toiminnan muuttamiselle. 
Ympäristönsuojeluviranomainen on katsonut, että toimintaan ei voida soveltaa 
rekisteröintimenettelyä vaan asia on ratkaistava ympäristölupa-asiana. 
Ympäristölupa on ratkaistu rekisteröintilomakkeen, sen liitteiden, Forssan 
kunnan seudullisen ympäristönsuojelun 20.10.2020 päivätyn tarkastusmuistion 
ja hakemuksen täydennysten perusteella.  

Energiantuotantolaitoksen toiminta on aloitettu vuonna 1994 ja sillä on 
Humppilan kunnan päätöksellä 27.10.1994 § 81 myöntämä toistaiseksi 
voimassa oleva ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukainen 
ympäristölupa. Humppilan kuntaan on toimitettu ympäristöluvan 
muutoshakemus 1.9.2011. Hakemuksen johdosta ei ole kuitenkaan tehty 
päätöstä. 

Lähin asuinrakennus sijaitsee muutoksenhakijan kiinteistöllä laitoksesta noin 
250 metriä itään. Laitoksen länsipuolella sijaitsee teollisuustoimintoja ja 
laitoksen pohjoispuolella on peltoa. Naapurikiinteistöllä on puhtaan puun 
varastointia ja haketusta.  

Humppilan kunnanvaltuuston 24.6.1998 hyväksymässä 
asemakaavamuutoksessa toiminta-alueella on merkintä T teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialue. 27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan 
tulleeksi kuulutetussa maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty 
taajamatoimintojen reservialueeksi Ar ja muutoksenhakijan kiinteistön 
suuntaan työpaikka-alueeksi TP. 

Laitoksen kattiloiden määrä, teho ja polttoaineet ovat muuttuneet. 
Rekisteröinti-ilmoituksen mukaan laitoksessa on kolme kattilaa, joiden 
yhteisteho on 7 MW. Vuonna 1994 käyttöön otetussa 4 MW:n kattilassa 
KPA1 ja vuonna 2010 käyttöön otetussa 1 MW:n kattilassa KPA2 poltetaan 
kierrätyspuumursketta ja rankahaketta. Toimintakiinteistöllä valmistettua 
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kierrätyspuuhaketta käytetään vuosittain keskimäärin noin 14 000 m3, ostettua 
kierrätyspuuhaketta noin 3 800 m3 ja ostettua rankahaketta noin 2 500 m3.  
4 MW:n kattila on käytössä pääsääntöisesti lokakuusta huhtikuuhun ja  
1 MW:n kattila on käytössä toukokuusta syyskuuhun sekä tarvittaessa 4 MW:n 
kattilan tukena. Varalla on vuonna 1994 käyttöön otettu 2 MW:n kevyt 
polttoöljykattila POK1 häiriö- ja huoltotilanteiden ajaksi, jonka käyttömäärä 
on alle 500 tuntia vuodessa.  

Asiakirjoista ilmenee, että kattiloiden KPA1 ja POK1 savukaasut johdetaan  
30 m korkeaan piippuun, joka on uusittu kesällä 2020 ja kattilan KPA2 
savukaasut johdetaan 12 m korkeaan piippuun. Kattilan KPA1 savukaasut 
puhdistetaan syklonilla ja kattilan KPA2 multisyklonilla. Kattilan POK1 
savukaasuja ei puhdisteta. Laitoksen päästöjä on valituksenalaisessa 
päätöksessä arvioitu laskennallisesti ja laitoksella on tehty 
hiukkaspäästömittaukset 9.–10.2.2021. Vuoden 1994 ympäristöluvan mukaisia 
hiukkaspäästömittauksia kolmen vuoden välein ei ole tehty.  

Laitoksella vastaanotetaan käytöstä poistettua puuta, joka kuuluu Teknologian 
tutkimuskeskuksen (VTT) ohjeen Käytöstä poistetun puun luokittelun 
soveltaminen käytäntöön käyttöluokkiin A ja B. Puujäte haketetaan kahdesti 
vuodessa noin viikon kerrallaan, yleensä toukokuussa ja marraskuussa. 
Haketus tehdään siirrettävällä murskauslaitteella.  

Puujäte vastaanotetaan ja varastoidaan peittämättömänä asfaltoidulla kentällä. 
Hake varastoidaan peittämättömänä asfaltoidulla kentällä lukuun ottamatta 
talviaikaa, jolloin hakekasa on peitetty aumamuovilla. Asfaltoidun alueen 
hulevedet valuvat kiinteistön rajaojiin. Hakija on ilmoittanut, että avo-ojiin 
voidaan toteuttaa laskeutusaltaat. Lento- ja pohjatuhka varastoidaan 
maapohjalla peitettynä. Lämpölaitoksen lattiavedet johdetaan II-luokan 
öljynerottimeen ja näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta Humppilan 
viemärilaitoksen jätevesiviemäriin.  

Lautakunnan päätökseen sisältyvän toiminnan kuvauksen mukaan melua 
aiheuttavat työvaiheet, kuten puujätteen, tuhkan ja hakkeen siirtäminen 
pyöräkuormaajalla, toteutetaan arkipäivisin klo 6–18. Polttoainetoimitukset 
tilataan aina toimitettavaksi päiväsaikaan. 

Humppilantieltä on rakennettu tieyhteys toimintakiinteistölle. Raskasta 
liikennettä on noin viisi käyntiä viikossa. Henkilöautoliikennettä on 
yksityistuojien ja henkilökunnan osalta. Toiminnan merkittävimmiksi 
melulähteiksi on arvioitu ajoneuvoliikenne kiinteistöllä ja kierrätyspuun 
murskaus.  

Oikeudellinen arviointi 

Ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ssä tarkoitettujen sijoituspaikan edellytysten 
tulee täyttyä kyseessä olevan toiminnan muuttamisen jälkeenkin. 
Lähtökohtana arvioitaessa sitä, sijoittuuko toiminta asemakaavan vastaisesti, 
on voimassa olevassa kaavassa alueelle osoitettu käyttötarkoitus. 
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Asemakaava-alueelle vahvistettua käyttötarkoitusta on arvioitava erityisesti 
siltä kannalta, minkälaisia ympäristönsuojelulainsäädännössä tarkoitettuja 
vaikutuksia kaavassa osoitetulta alueelta voidaan ennakoida ympäristössä 
aiheutuvan. 

Toiminta sijoittuu voimassa olevassa 24.6.1998 hyväksytyssä asemakaavassa 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle T. Kaavassa ei ole asetettu 
erityisiä vaatimuksia kysymyksessä olevalta teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueelta T ympäristöön aiheutuville päästöille tai toiminnan luonteelle, 
eikä kaavassa ole muutoin erityisiä kaavamääräyksiä ympäristön 
suojelemiseksi. Merkintä mahdollistaa erilaisten teollisten toimintojen 
sijoittamisen alueelle, ja muun ohella ilma-, melu- ja pölypäästöjä voidaan 
pitää teollisuustoiminnalle tyypillisenä. 

Kyseessä on toiminnan muutoksen jälkeenkin pieni lämpölaitos, jonka 
päästöjen, pääasiassa ilmapäästöjen, lisääntyminen toiminnan muutoksen 
johdosta on ennalta arvioiden vähäistä. Hakemuksen mukaisessa 
jätteenkäsittelytoiminnassa mahdolliset melu- ja pölyhaitat ovat keskeisiltä 
osin peräisin puujätteen haketuksesta, jota harjoitetaan vain kahdesti vuodessa 
noin viikon kerrallaan ja, josta aiheutuvien päästöjen estämiseksi on annettu 
lupamääräyksiä, erityisesti lupamääräys 8. Tuhkan varastoinnista siiloissa tai 
muissa vastaavissa tiloissa on lupamääräyksessä 6 velvoitettu esittämään 
suunnitelma 31.8.2021 mennessä. Muusta jätteenkäsittelystä ja varastoinnista 
ei ennalta arvioiden ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa aiheudu 
sellaisia päästöjä, jotka olisivat ristiriidassa asemakaavassa olevan alueen 
käyttötarkoitusta koskevan merkinnän kanssa. 

Toiminnasta ympäristöön aiheutuvat päästöt ovat siten ennalta arvioiden 
lupamääräyksin rajattavissa siten, että ne eivät poikkea siitä, mitä 
kysymyksessä olevalla teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella T 
sijaitsevasta toiminnasta voidaan olettaa aiheutuvan. Kysymyksessä oleva 
laitos vastaa tällöin vaikutuksiltaan ja luonteeltaan asemakaavassa yleisesti 
osoitettua käyttötarkoitusta. Toiminnan ei myöskään voida katsoa 
vaikeuttavan alueen käyttämistä 12.9.2019 voimaan tulleessa 
maakuntakaavassa 2040 varattuun tarkoitukseen taajamatoimintojen 
reservialueena Ar tai työpaikka-alueena TP. Edellä esitetyn perusteella 
kaavoitus ei ole ympäristöluvan myöntämisen esteenä. 

Asiassa saadun selvityksen ja karttatarkastelun perusteella Humppilantieltä on 
tieyhteys toimintakiinteistölle. Toiminnanharjoittaja on lupamääräyksessä 2 
velvoitettu kylteillä ohjaamaan liikenne alueelle ja yhtiön hallinto-oikeudelle 
antaman vastineen mukaan kyltit on asennettu nopealla aikataululla, kun 
yhtiön tietoon on tullut karttaohjelmissa oleva virheellinen kiinteistölle ohjaus. 
Lupamääräys 2 on ollut riittävä liikenteestä naapurille aiheutuvien haittojen 
ehkäisemiseksi. 

Toiminnanharjoittaja on lupamääräyksessä 14 velvoitettu toimittamaan 
suunnitelma laskeutusaltaan rakentamisesta ja siten myös sijainnista kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.8.2021 mennessä. Lupamääräys ei salli 
rakentamista toisen alueelle ilman omistajan suostumusta, ja asiassa saadun 
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selvityksen mukaan laskeutusaltaat on suunniteltu toimintakiinteistön omiin 
rajaojiin ennen laskuojaa. Suunnitelma on kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa erikseen käsiteltävä, eikä hallinto-
oikeudessa ole tarpeen lausua asiasta enemmälti. 

Laitos on hakemuksen mukaisesti käynnissä vuorokauden ympäri. Laitoksen 
melua tuottavat toiminnot kuten siirrot pyöräkuormaajalla on 
lupamääräyksessä 13 haketusta lukuun ottamatta määrätty toteutettavaksi klo 
6–18 välillä, mikäli se on laitoksen toiminnan kannalta mahdollista.  
Kuljetuksia voidaan lupamääräyksen mukaan toteuttaa ympäri vuorokauden. 
Hallinto-oikeus toteaa, että lupamääräyksen mukaisesti edellä mainittu melua 
tuottava toiminta on sallittua laitoksella klo 18–6, jos se on tarpeen laitoksen 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Lupamääräyksen 13 toiminta-
aikojen rajausta ei ole valituksessa esitetyn johdosta pidettävä riittämättömänä, 
kun otetaan huomioon, että lämmöntuotannon turvaamiseksi polttoaineen 
siirrot voivat edellyttää ympärivuorokautista liikennöintiä sekä laitoksen 
toimintaedellytysten turvaaminen häiriötilanteissa ja toiminnan 
pienimuotoisuus. Häiriötilanteet ja alueelle tuotavan puujätteen toimitusajat on 
kirjattava lupamääräyksen 22 mukaisesti. Lupamääräyksessä 13 ei ole sallittu 
hakemuksessa esitettyä toimintaa siten laajennettuna, että määräystä olisi syytä 
muuttaa valituksessa esitetyllä tavalla.        

Muutoksenhakija ei ole esittänyt tarkempia perusteita täydentäville 
valitusperusteilleen. Toiminta on muutoksen jälkeenkin pienimuotoista, 
päästöjen lisääntyminen on ennalta arvioiden vähäistä, eikä teknisen 
lautakunnan pilaantumisen ehkäisemiseksi asettamia määräyksiä ole pidettävä 
riittämättöminä. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset toiminnan 
muutokselle kyseisellä sijaintipaikalla täyttyvät. Valituksenalaista päätöstä ei 
ole syytä muuttaa tai kumota ja valitus on näin ollen 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. 
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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 24.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Riitta Riihimäki ja 
Tanja Fagerhed sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha 
Väisänen. Asian on esitellyt Tanja Fagerhed. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Humppilan Kaukolämpö Oy  

Humppilan kunnan tekninen lautakunta  

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  

Humppilan kunnanhallitus 

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

Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

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://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#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




