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Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1. 

 

2.  ja  

 

Luvan hakija Parkanon Keräystuote Oy 

 

Päätökset, joihin on haettu muutosta 

 

Ympäristölupapäätös 

 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 7.5.2020 (5.5.2020 § 9) 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Parkanon Keräystuote Oy:lle 

ympäristöluvan jätteen käsittelyyn kiinteistöllä Pertinmaa RN:o 581-421-87-0 

Parkanon kaupungissa. Toimintaa tulee harjoittaa noudattaen ensisijaisesti lu-

pamääräyksiä ja muutoin hakemuksen mukaisesti. 

 

Ympäristöluvassa on asetettu lupamääräykset 1–30, jotka kuuluvat seuraavasti. 

 

Jätteiden vastaanotto ja varastointi 

 

1. Laitos saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä hakemuksen mukaisia jät-

teitä yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Kaupan ja teollisuuden energia- 

ja materiaalikierrätyskelpoinen jäte ja rakennusjäte tulee ottaa vastaan ja 

lajitella käsittelyhallissa lukuun ottamatta keräyspaperia, puhdasta puuta, 

betoni- ja tiilijätettä sekä asfalttia. Asfaltoidulle piha-alueelle saa vastaan-

ottaa puhdasta puuta, risunkeräyksen jätteet ja jäteasfaltin. 

 

Jätteenkuljetus tulee tapahtua vain sellaisten toiminnanharjoittajien toi-

mesta, jotka on merkitty ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin kuljetettavien 

jätteiden osalta. 
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2. Sallitut vastaanotettavat jätenimikkeet (EWC-koodi): rakennus- ja purku-

jäte (17 09 04), puujäte (03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38), 

teollisuuden ja kaupan sekalainen jäte ja erilliskerätyt jakeet, sekalaiset 

pakkaukset (15 01 06), betoni, tiilet, laatat ja keramiikka (17 01 01,         

17 01 02, 17 01 07, 10 12 08, 10 13, 14), puu, lasi ja muovit (17 02 01,    

17 02 02, 17 02 03), metallit (17 04 01 - 17 04 07, 17 04 1 1), paperi ja kar-

tonki (20 01 01), lasi (20 01 02, 20 01 99), pilaantumaton maa-aines       

(17 05 04, 20 02 02) ja asfalttimurske ja -rouhe (17 03 02). 

 

Laitoksella ei saa vastaanottaa muita jätteitä eikä vaarallisia jätteitä. Lai-

toksella ei saa ottaa vastaan eikä käsitellä rakennus- ja purkujätettä tai teol-

lisuuden jätteitä, jonka joukossa on asbestia, painekyllästettyä puuta tai 

muuta vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Asfalttijäte ei saa sisältää kivihiili-

tervaa, vaarallisia jätteitä kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja eikä siihen 

kuulumatonta materiaalia. 

 

Betoni- ja asfalttijätteen toimittajalta tulee edellyttää selvitystä jätteen al-

kuperästä (siirtoasiakirja), sen varmistamiseksi, että materiaaliin ei ole 

imeytynyt haitallisia aineita. 

 

3. Laitoksella tulee olla vastaava hoitaja, jonka yhteystiedot tulee ilmoittaa 

ympäristövalvontaan. Myös vastaavan hoitajan muutokset tulee ilmoittaa 

valvontaviranomaiselle. 

 

4. Jätteet on tarkastettava kuormaa vastaanottaessa ja jäte, jonka vastaanotta-

miselle ei ole lupaa, tulee palauttaa jätteen luovuttajalle. Myös lajittelun 

yhteydessä mahdollisesti esiin tuleva jäte, jolle ei ole vastaanottolupaa, tu-

lee kerätä erilleen ja palauttaa viipymättä hyväksyttyyn käsittelyyn. 
 

5. Laitoksella saa varastoida jätettä lajittelu- ja käsittelyhallissa sekä hallin 

lisäksi asfaltoidulla piha-alueella puuta, betoni- ja tiilijätettä, asfalttia ja 

metallia. Eri jätejakeet tulee pitää erillään ja niille on osoitettava oma tar-

koitukseen sopiva varastointipaikka. 
 

6. Vastaanotettua jätettä saa varastoida enintään kolme vuotta ennen sen 

käsittelyä tai hyödyntämistä. Sekajätettä voidaan varastoida piha-alueen 

lavoilla enintään kolme lavallista kerrallaan, minkä jälkeen jäte tulee 

toimittaa hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Myöskään muuta jätettä ei 

saa varastoida alueella tarpeettomasti ja hallitsemattomasti. 

 

Jätteiden käsittely ja edelleen toimittaminen 

 

7. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista ympäristöön eikä maaperän tai 

pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, 

tulee ympäristö siivota välittömästi. Jätteen käsittelyhallin ovet tulee pitää 

suljettuina toiminnan aikana. 

 

8. Hyödynnettäväksi ja loppukäsittelyyn menevät jätteet saa luovuttaa vain 

vastaanottajalle, jolla on oikeus kyseisten jätteiden vastaanottoon. 

 

9. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa tilassa tiiviillä alustalla ja ne on 

merkittävä ja pakattava asianmukaisesti. Nestemäiset vaaralliset jätteet 

tulee varastoida reunakorokkeellisessa, lukitussa tilassa. Vaaralliset jätteet 
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tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa hyväksyttyyn käsittelyyn. 

 

10. Kuljetukset tulee hoitaa siten, että kuormauksista ja kuljetuksista ei 

aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa lähialueelle. Kuljetusvälineiden 

tulee olla soveltuvat eri jätejakeille. 

 

11. Hyötykäyttöön toimitettavista betoni-, tiili- ja asfalttimurskeesta tulee 

antaa jätteiden hyödyntämistä maarakennuksessa koskevan asetuksen 

mukaiset laatuselvitykset vastaanottajalle.  

 

Vaarallisten jätteiden sekä rakennus- ja purkujätteiden siirtoa varten on 

laadittava siirtoasiakirja VNa 1792012 mukaisesti. Siirtoasiakirja tai sen 

jäljennös on säilytettävä vähintään kolme vuotta. 

 

Toiminta-ajat 

 

12. Jätteitä voidaan vastaanottaa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 

7.00−20.00 pois lukien arkipyhät. Poikkeustilanteissa, jotka ovat välttämät-

tömiä toiminnan kannalta, jätteitä voidaan vastaanottaa lauantaisin klo 

8.00−16.00 ja arki-iltoina klo 20.00−22.00 välisenä aikana. Poikkeustilan-

teita voi olla enintään viitenä lauantaina vuodessa ja kymmenenä iltana 

vuodessa. Lauantaisin ei saa harjoittaa kuitenkaan erityistä melua aiheutta-

vaa toimintaa. 

 

13. Puujätteen murskausta voidaan suorittaa enintään viiden viikon aikana 

vuodessa maanantaista perjantaihin klo 8.00−18.00 välisenä aikana. 

Murskaus on kielletty 1.6.−31.7. välisenä aikana. 

 

14. Betoni- ja tiilijätteen murskausta voidaan suorittaa enintään viiden viikon 

aikana vuodessa klo 8.00−18.00 välisenä aikana. Murskaus on kielletty 

1.6.−31.7. välisenä aikana. 

 

15. Jätteiden käsittelyä hallin sisällä voidaan suorittaa maanantaista perjantai-

hin klo 7.00−22.00. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa 

voidaan suorittaa kuitenkin vain maanantaista perjantaihin klo 8.00−18.00. 

 

Melu- ja pölypäästöjen sekä roskaantumisen ehkäisy  

 

16. Laitosalueen toiminnoista ja laitosalueen liikenteestä aiheutuva melutaso ei 

saa päiväaikaan ylittää lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ekviva-

lenttitasoa 55 dB (LAeq) eikä loma-asumiseen käytettävillä alueilla ekviva-

lenttitasoa 45 (LAeq). Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan 

ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. 

 

17. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa alueen ulkopuolelle. Piha-aluetta 

tulee hoitaa kastelu- ja lakaisutoimin siten, että pölyäminen ympäristöön 

jää mahdollisimman vähäiseksi. Murskattavat puu- ja betonivarastot sekä 

varastoidut maa-ainekset tulee tarvittaessa kastella tai peittää pölyämisen 

estämiseksi. 

 

18. Paperinkeräyssiilon paperijätteen leviämisen ehkäisemiseksi tulee asentaa 

vähintään 150 cm korkuinen verkko tmv. ajon edestä siirrettävä este, joka 

estää paperin leviämistä siilosta. Sahatien puoleinen näkösuoja-aita pape-
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rivaraston alueelle tulee tehdä 30.6.2020 mennessä ja kokonaisuudessaan 

hallien välisten aukkojen peittämä aita 31.7.2020 mennessä. Kuruntien 

puoleinen vähintään 180 cm näkösuoja-aita tulee tehdä viimeistään 

31.10.2020 mennessä.  

 

Päästöjen estäminen maaperään ja vesiin 

 

19. Päällystetyltä piha-alueelta hulevedet voidaan johtaa kiinteistön ympärys-

ojiin ja alueen ulkopuolelle rakennetun selkeytysaltaan kautta maastoon. 

Selkeytysallas tulee tyhjentää tarvittaessa kiintoaineksesta. 

 

20. Poltto- ja voiteluaineet tulee varastoida siten, että niistä ei aiheudu vaaraa 

ympäristöön. Ulkona sijaitsevat säiliöt tulee olla kaksivaippaisia tai ne 

tulee sijoittaa katokselliseen valuma-altaaseen, jona tilavuus tulee olla vä-

hintään 100 % altaaseen sijoitetun säiliön tilavuudesta. Säiliöiden lähellä 

tulee olla imeytysmateriaalia vahinkotapausten varalle. 

 

21. Kaluston pesu liuotinaineilla tai muilla ympäristölle haitallisilla aineilla on 

kielletty alueella. 

 

22. Mahdollisten häiriötilanteiden sattuessa tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin 

päästöjen ehkäisemiksi. Ympäristöön vaikuttavista poikkeavista päästöistä 

tulee lisäksi ilmoittaa ympäristövalvontaviranomaisille. 
 

 Haittaeläinten torjunta 

 

23. Mikäli toiminnasta aiheutuu haittaeläinten lisääntymistä alueella, on toi-

minnanharjoittajan ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin torjuntatoimiin 

haittojen estämiseksi. 

 

Tarkkailu, kirjanpitoja raportointi 

24. Käsittelyhallin lattian ja piha-alueen asfaltin kuntoa tulee tarkkailla ja 

mahdolliset puutteet korjata. 

 

25. Ensimmäisen toimintavuoden aikana toiminnan vakiinnuttua tulee kolmes-

sa lähimmässä kiinteistössä (lähin pohjoinen, lounais- ja luoteispuolen 

kiinteistö) mitata toiminnasta aiheutuva melu ympäristöministeriön ohjeen 

1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittaus tulee ajoittaa 

ajankohtaan, jolloin betonia murskataan alueella ja alueen muut toiminnot 

toimivat normaalisti. Tulokset tulee toimittaa niiden valmistuttua ympäris-

tövalvontaan. 

 

26. Selkeytysaltaan hulevesiä tulee tarkkailla silmämääräisesti vähintään 

kahden viikon välein ja ryhtyä tarvittaviin toimiin hulevesien pääsyn estä-

miseksi ympäristöön, mikäli altaassa havaitaan öljyhiilivety- tai muita 

päästöjä. Lupaviranomainen voi edellyttää tarkastusten perusteella myös 

selkeytysaltaasta lähtevän veden laadun seurantaa. 

 

27. Laitoksen toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, joka on säilytettävä 

vähintään kuusi vuotta. Kirjanpito tulee pyydettäessä esittää valvontaviran-

omaiselle. 

 

28. Parkanon Keräystuote Oy:n tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä 
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toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle (tai sähköinen raportointijärjes-

telmä YLVA) edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät ilmi haki-

jan hakemuksessa esitettyjen tietojen lisäksi laitoksen piha-alueen kunnon 

tarkastukseen ja hulevesien johtamiseen liittyvät tarkastukset, umpikaivon 

tyhjennykset ja tehdyt muut tarkkailut. 

 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

29. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa 

hyvissä ajoin Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Vakuus 

30. Laitoksella tulee olla Parkanon kaupungille asetettu 5 000 euron vakuus 

asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamiseksi tai sen 

jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 

 

Luvan voimassaolo 

31. Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta laajenee tai toimin-

nassa tapahtuu ympäristön kannalta olennaisia muutoksia, tulee toiminnal-

le hakea uusi ympäristölupa.  
 

Mikäli asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla luvan 

määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta, on asetusta noudatettava luvan estämättä. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen perustelut 

 

Lupaharkinnan perusteet 

 

Kun huomioidaan hakemus, toiminnan laatu ja sijoittuminen kiinteistölle ja 

annetut lupamääräykset, ei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, ympäristön pi-

laantumista, vaaraa maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle, erityisten luon-

nonolosuhteiden huonontumista tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain  

17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu melun ohjearvon ylittymistä asutuk-

sen ja vapaa-ajanasuntojen pihapiireissä. Asian varmentamiseksi toiminnan-

harjoittaja velvoitetaan mittaamaan melua toiminnan vakiintumisen jälkeen. 

Toiminnan toiminta-aikojen rajoituksilla ja kesäaikaisella murskauskiellolla 

varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta lähikiinteis-

töille. Lupaviranomainen voi mittaustulosten perusteella asettaa myös tiukem-

pia määräyksiä melun osalta, mikäli siihen on tarvetta tulosten perusteella. 

 

Lupamääräysten perusteluja 

 

Jätteiden käsittely- ja varastointimääräyksillä varmistetaan, että laitokselle tu-

leva jäte toimitetaan hyötykäyttöön eikä jäte keräänny laitokselle aiheuttaen 

epäsiisteyttä tai muuta haittaa ympäristölle. Jätelain mukaan jätteenkäsittely-

paikalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Toiminta-aikojen rajaamisella var-

mistetaan, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai viihtyisyyden vä-

henemistä ympäristön asukkaille. Kesäajan murskauksen kieltämisellä varmis-

tetaan, että haitta pääsiallisen lomakauden aikana on mahdollisimman vähäi-

nen (määräykset 12–15).  
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Määräykset perustuvat naapuruussuhdelain 17 §:ään ja valtioneuvoston pää-

tökseen melun ohjearvoista. Melun ja pölyn vähentämistoimista annetulla 

määräyksellä varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai ympäristö-

haittaa. Aitausvelvoitteella estetään roskaantuminen ympäristöön (määräykset 

16–18). 

 

Hulevesien käsittelemiseksi annetulla määräyksellä varmistetaan, että huleve-

det eivät kulkeudu Poikkeusjärveen. Vedet ohjautuvat Sahatien itäpuolelle ja 

edelleen ojia pitkin pois päin Poikkeusjärvestä. Vesiä voidaan tarkkailla ja ryh-

tyä tarvittaessa toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi. Polttoaineiden ja kemi-

kaalien varastointimääräyksillä ehkäistään maaperän pilaantumista. Kaluston 

pesua ympäristölle vaarallisilla aineilla ei sallita, koska alueella ei ole kaluston 

pesuun tarkoitettua rakennelmia (määräykset 19–22). 

 

Tarkkailua koskevat määräykset on annettu toiminnan ympäristövaikutusten 

seuraamisen mahdollistamiseksi. Toiminta-alueen pintojen kuntoa tarkkaile-

malla voidaan ehkäistä maaperän pilaantumista. Melun mittaamisella varmis-

tetaan, että melulle asetetut ohjearvot eivät ylity häiriintyvissä kohteissa. 

Vaikka toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu ohjearvon ylitystä, tulee se 

varmistaa, kun hakemuksessa ei ole mallinnettu melua ja laitosalueella on 

useita toimijoita. Selkeytysaltaaseen johdettavien hulevesien tarkkailulla var-

mistetaan, ettei toiminnasta aiheudu vesistövaikutuksia. Kirjanpito ja rapor-

tointi on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi (määräykset 24–28).  

 

Vakuus kattaa tarvittaessa käsittelemättömän energia- ja pakkausjätteen kuljet-

tamisen muualle käsiteltäväksi sekä toiminnasta syntyneen hyötykäyttöön kel-

paamattoman jätteen kuljettamisen muualle loppusijoitettavaksi (määräys 30). 

 

Lausunnon, muistutusten ja mielipiteen huomioon ottaminen 

 

Kyseessä on entisen sahan laaja teollisuuskiinteistö, missä on useita toimijoita 

ja pääosin varastoalueita. Parkanon Keräystuote Oy:n toiminta-alue on noin 

kolmasosa alueesta ja sijoittuu asutukseen nähden parhaimmassa paikassa. 

Kun uutta toimintatilaa ei rakenneta, vaan toiminnassa käytetään olemassa ole-

via tiloja ja rakenteita, ei kaavallinen tarkastelu ole tarpeen. Vaikutukset ja hai-

tat voidaan arvioida lupahakemuksen perusteella. Mikäli toiminta laajenee 

oleellisesti tai toiminnan ympäristövaikutukset muuttuvat esim. tuotavan jät-

teen osalta, tulee muutokselle hakea uusi lupa. 

 

Melua aiheuttava toiminta on satunnaista lavojen kolahtelusta ja lyhytkestoi-

sista murskausjaksoista johtuvaa, jolloin haitta ei muodostu kohtuuttomaksi, 

kun huomioidaan etäisyydet ja suojana olevat rakenteet. Roskaantumisen eh-

käisemiseksi toiminnanharjoittajalla on velvollisuus siistiä mahdollisesti alu-

een ulkopuolelle joutuvat roskat. Kiinteistölle ei tuoda elintarvikepakkauksia 

tai muita haisevia jätteitä, jotka houkuttelevat haittaeläimiä. 

 

Parkanon Keräystuote Oy:n harjoittama toiminta rajoittuu kiinteistön itä- ja 

kaakkoisosiin, mistä aiheutuu vähiten haittaa Poikkeusjärven rannan asutuk-

selle ja järvelle. Asutukseen viettävälle osalle ei toiminta ulotu, vaan siellä toi-

mii vuokralla lavoja varastoiva yritys. Myöskään Keräystuotteen hulevedet 

eivät kulkeudu Poikkeusjärven rantapenkereelle eivätkä Poikkeusjärveen, vaan 

itäpuolen metsäojiin ja itään päin pois Poikkeusjärven suunnasta. 
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Muistutuksissa esitetyt aikarajoitukset on otettu osin huomioon niin, että rajoi-

tukset eivät ole kuitenkaan kohtuuttomia toiminnanharjoittajalle toiminnan 

luonne huomioiden. Maaperän ja vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi esite-

tyt vaatimukset on huomioitu. Alueelle ei sallita vaarallisten jätteiden, kylläste-

tyn puun tai asbestijätteiden vastaanottoa tai käsittelyä. 

 

Pirkanmaan ELY-keskukselta saadun tiedon ja maaperäselvitysten mukaan 

kiinteistöllä ei ole rajoitteita pilaantuneen maaperän osalta, mikäli alueella ei 

rakenneta. Alueen maaperää on tutkittu 1990 ja 2000 -luvuilla ja tutkimusten 

perusteella maaperää on puhdistettu jakeluaseman osalta. Saha-alueella tapah-

tuneen kyllästysaineiden käsittelyn osalta maaperä ei ole pilaantunut siinä 

määrin, että siitä olisi terveys- tai ympäristöhaittaa kiinteistön nykyisellä käy-

töllä. 

 

Ympäristöluvassa ei voi puuttua yleisellä tiellä tapahtuvaan liikenteeseen eikä 

nopeusrajoituksiin. 

 

Pohjavesiselvitys on edellytys ympäristöluvan käsittelylle vedenhankinnan 

kannalta tärkeillä pohjavesialueille. Haettu sijoituspaikka ei sijaitse pohjavesi-

alueella. Muistutuksessa esitetyt vaatimukset hulevesien paremmasta käsitte-

lystä ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi huomioidaan. 

 

Päätös toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 

 

Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta 25.8.2020 § 13 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Parkanon Keräystuote Oy:lle 

luvan aloittaa ympäristöluvan mukaisen toiminnan 7.9.2020 alkaen ympäristö-

luvassa annetuin lupamääräyksin. Luvan saaja on velvoitettu asettamaan Par-

kanon kaupungille 3 000 euron vakuus ennen toiminnan aloittamista lupapää-

töksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta.  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen perustelut 

 

Toiminnan aloittamista ennen lainvoimaisuutta on perusteltu sillä, että muu-

toksenhaku ei tee täytäntöönpanoa hyödyttömäksi. Kyseessä on olemassa 

oleva teollisuuskiinteistö, missä rakenteet halleineen ja hulevesikäsittelyineen 

on jo rakennettu. Siten luvan mukainen toiminta ei edellytä uutta, pysyvää ra-

kentamista. Luvassa edellytettyjen näkösuojarakenteiden rakentamiseen voi-

daan ryhtyä, mikäli toiminnalle myönnetään aloituslupa. 

 

Alueelle tuotavat hyödynnettävät jätteet ja loppusijoitukseen vietävät jätteet 

voidaan viedä alueelta vakuuden turvin ja näin palauttaa ympäristö ennalleen 

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Toimin-

nasta ei aiheudu myöskään päästöjä, jotka aiheuttaisivat peruuntumatonta ym-

päristön pilaantumista. 

 

Hakija on esittänyt toiminnan aloittamiselle ennen lainvoimaisuutta myös pe-

rustellut syyt, jotka liittyvät materiaalien varastointiin ja käsittelyyn alueella 

kokonaisvaltaisesti ja hallitusti sisätiloissa. 
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Muutoksenhakijoiden kannanottoihin on ilmoitettu, että ennakkoaloituslupa 

mahdollistaisi myös luvan mukaisten suoja- ym. rakenteiden rakentamisen 

käynnistämisen ja lupaehtojen valvomisen alueella, kun toiminta voitaisiin 

käynnistää ehtojen mukaisesti. Näin valvontaviranomainen voisi puuttua mah-

dollisiin laiminlyönteihin lupamääräysten rikkomisena ja ryhtyä tarvittaessa 

hallinnollisiin toimiin luvan osalta. Jätemäärä on rajattu siten, että kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

1.  on vaatinut, että ympäristölupapäätös kumotaan ja asia pa-

lautetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Toissi-

jaisesti  on vaatinut, että yleisluonteisia ja puutteellisia lupamääräyksiä

muutetaan valituksessa vaaditulla tavalla. Lisäksi  on vaatinut, että lau-

takunnan päätöksen täytäntöönpano kielletään tai toissijaisesti täytäntöönpa-

nomääräystä muutetaan siten, että määräyksessä rajataan toiminnan laajuus ja

sijainti toimintakiinteistöllä. Toiminnan aloittamista koskevaa määräaikaa on

siirrettävä 1.3.2021 saakka.

 

Ympäristölupapäätöksen kumoamista koskevaa vaatimustaan muutoksenhakija 

on perustellut muun muassa seuraavasti.  

 

Lupaa on haettu 20 000 tonnin jätemäärän käsittelemiseksi, joten kunnan olisi 

tullut siirtää hakemus valtion lupaviranomaisen käsiteltäväksi. Lupa-asia olisi 

tullut käsitellä toiminnan tosiasiallisen suunnitellun laajuuden (3 000 tonnia 

vuodessa) mukaan.  

 

Ympäristölupahakemus tulisi käsitellä kaavoitusmenettelyn kautta. Pirkan-

maan maakuntakaava 2040 on hyväksytty vuonna 2019, eikä siinä ole alueelle 

suunniteltu teollisuusaluetta tai muuta vastaavaa toimintaa. Jätteenkäsittelytoi-

minta on mielekästä suunnata kaavoitetuille teollisuusalueille.  

 

Alueen kuvaaminen teollisuuskäytössä olevaksi on harhaanjohtavaa. Alueen 

teollinen toiminta on loppunut 1990-luvulla, ja alue on toiminut lähinnä varas-

toalueena. Alueen rakennuskanta ei sovellu ehdotettuun toimintaan.  

 

Sallittujen toimintojen sijoittumisesta ei ole riittäviä määräyksiä lupapäätök-

sessä. Hakemuksen mukaan toiminta sijoittuu koko kiinteistön alueelle, mutta 

hakemuksen liitteessä on mainittu toimintojen sijoittumisesta alkuvaiheessa 

tontin itä- ja kaakkoisosaan rajatulle alueelle. Lupapäätöksessä ei ole vastaa-

vaa rajausta, joten lupa koskee koko tontin laajuista toimintaa. Lupaa ei voida 

myöntää koko tontin kattavaksi, koska asfalttikentän ja Poikkeusjärven välissä 

on vain noin metrin levyinen kaistale. 

 

Lupamääräysten muuttamista koskevaa vaatimustaan muutoksenhakija on täs-

mentänyt ja perustellut muun muassa seuraavasti.  

 

Sallituista jätenimikkeistä tulee poistaa teollisuuden ja kaupan sekalainen jäte 

ja erilliskerätyt jakeet (sekalaiset pakkaukset 15 01 06), ja asfalttimurske ja -

rouhe (17 03 02). Tämä vähentää alueen roskaantumista ja hajuhaittoja. 
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Lupaan tulee lisätä yleismääräys, jonka mukaan jätteiden käsittely, kuormaus 

ja kuljetus eivät saa aiheuttaa maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, ympäris-

tön roskaantumista, haju- tai meluhaittaa, maaperän, pinta- tai pohjaveden pi-

laantumista eikä terveyshaittaa. Luvassa on edellytettävä, että ympäristö on 

siivottava viipymättä, mikäli se roskaantuu laitoksen toiminnan vuoksi. Tämä 

mahdollistaa ongelmiin puuttumisen niiden syntyessä eivätkä roskat pääsisi 

leviämään kauaksi toiminta-alueelta, jolloin siivous kävisi ylivoimaiseksi. 

 

Jätteiden varastointia ei tule sallia vuotta pidemmälle ajalle. Vaarallisia jätteitä 

ei saa tontilla varastoida kuukautta kauempaa kerrallaan. Jätteen kertymistä ja 

varastointia alueella on vähennettävä. Sekajätettä voidaan varastoida piha-alu-

een lavoilla enintään kaksi lavallista kerrallaan, minkä jälkeen jäte tulee toi-

mittaa hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Muuta jätettä ei saa varastoida alu-

eella tarpeettomasti ja hallitsemattomasti. 

 

Piha-alueen kasojen peittämisestä tai korkeudesta ei ole lupamääräystä. Piha-

alueella varastoitavien jätekasojen korkeus ei saa olla tontin aitaa korkeampi. 

Piha-alueella varastoitavat lajitellutkin jätejakeet tulee tarvittaessa peittää tai 

siirtää katokseen. 

 

Päätöksessä ei ole lupamääräyksiä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta 

(BAT). Luvassa ei ole edellytetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä. 

 

Luvan hakijalta ei ole luvassa edellytetty sertifioidun laatujärjestelmän käyttöä 

toiminnassaan eikä luvan hakija ole ilmoittanut sellaista käyttävänsä. Laatujär-

jestelmä kuuluu yritysten normaaliin toimintatapaan. 

 

Puu- ja betonijätteen murskauksen kieltäminen (1.6.–31.7.) tulee laajentaa 

koko lomakaudelle 1.5.–31.8. Pölyhaittoja ehkäisevä kotelointi ja kastelu on 

oltava käytössä aina, kun murskaustyötä tehdään. Pölyhaittojen estämiseksi 

pudotuskorkeus on pidettävä pienenä. Pölyntorjuntajärjestelmän toimivuus on 

tarkistettava päivittäin. Mikäli pölyhaittoja ei saada ehkäistyä, on työ kes-

keytettävä, kunnes pölyntorjunta saadaan riittävälle tasolle. Lupamääräyksiä 

on voitava tarvittaessa lisätä, jos muuten pölyhaittoja ei saada kuriin. Pölyntor-

junta lisää hulevesiä, mikä on otettava huomioon hulevesien käsittelyssä. 

 

Toiminta-alue on avoin, joten tuulenpuuskat nostavat roskat korkealle ja levit-

tävät ne alueen ulkopuolelle. Suunniteltu verkkoaita ei riitä ratkaisemaan ros-

kaantumisongelmaa. Ympäristöön leviävän jätteen käsittelyn tulee tapahtua 

kokonaan sisätiloissa, ja aitojen on oltava riittävän tiiviitä jätteiden leviämisen 

estämiseksi. Betoniaita alueen ympärillä ja eri jäteryhmien välillä olisi yksi 

ratkaisumahdollisuus. Tällöinkin jätekasojen korkeuden tulee olla matalampi 

kuin aidan korkeuden.  

 

Hulevesien laatu tulee selvittää toiminnan alkuvaiheessa ja myöhemmin myös 

toiminnan laajentuessa, jolloin tulosten perusteella voidaan tarkkailua mahdol-

lisesti keventää. Alueelta poisjohdettavien hulevesien laatua on tarkkailtava 

vesinäyttein vuosittain keväällä ja syksyllä ajankohtana, jolloin veden virtaama 

on riittävä näytteenottoon. Vesinäytteestä on tutkittava kiintoainepitoisuus, pH, 

sähkönjohtavuus, mineraaliöljypitoisuus, biologinen hapenkulutus (BOD), ke-

miallinen hapenkulutus (COD), lyijy-, kupari-, kromi-, arseeni-, nikkeli-, mo-

lybdeeni-, sinkki- ja kadmiumpitoisuus. Metalleista on analysoitava liukoiset 

pitoisuudet ja kokonaispitoisuudet. Mikäli liettymistä ja vettymistä tai haitta-
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aineita esiintyy, on ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi. Alueen 

hulevesien johtaminen kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn olisi paras ratkaisu. 

 

Alueelta poistuvien ajoneuvojen renkaat on puhdistettava tai muulla tavoin 

varmistettava, ettei ympäristöön kulkeudu jätettä. 

 

Luvan hakija tulee velvoittaa liittämään kirjanpitoonsa roskaantumisen valvon-

nan osalta myös riittävä kuvallinen dokumentaatio, jossa viikoittain voi seurata 

alueen tilaa. Tällöin siistiminen tapahtuu säännöllisesti eikä vain ennen tarkas-

tuksia. Onnettomuuksista ja poikkeuksellisista päästöistä on ilmoitettava sekä 

Pirkanmaan pelastuslaitokselle että ympäristöviranomaisille.  Jätevakuuden 

määrä on vähäinen verrattuna luvan sallimaan toimintaan. Vakuus ei riitä kat-

tamaan jätteiden poiskuljetusta, jos toiminta keskeytyy. 

 

Paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota, koska laitos sijoitetaan 

asutuksen viereen. Valvonnan tulee olla ympärivuorokautista ja alueella on ol-

tava automaattinen sammutusjärjestelmä. Paloturvallisuuteen liittyviä mää-

räyksiä on voitava kiristää tarvittaessa.  

 

Muutoksenhakija on täydentänyt valitustaan jätteenkäsittelylaitoksen sijaintia, 

hulevesien käsittelyä ja paloturvallisuutta koskevilla lisäperusteluilla ja vaati-

nut harkitsemaan, onko luvan hakija ympäristölupahakemuksen ja siitä muistu-

tuksiin antamansa vastineen perusteella kyvykäs hoitamaan eri jätejakeita vas-

taanottavaa 20 000 tonnin jätelajittelukeskusta määräysten mukaisesti ja ympä-

ristölle turvallisesti. Luvan hakijalta puuttuu laatujärjestelmät, joihin omaval-

vonta voisi tukeutua, vaikka sillä on aiempaa toimintaa Vatusentien tontilla. 

Yritys ei ole myöskään onnistunut toimittamaan keräämäänsä jätettä edelleen 

hyötykäyttöön. Mahdollista on, että jätettä kerrytetään tontille luvan sallima 

maksimiaika ja sen yli.  

 

Parkanon kaupungin viranomainen ei ole toimivaltainen käsittelemään ympä-

ristölupahakemusta, joten se ei ole toimivaltainen käsittelemään toiminnan 

aloittamista koskevaa asiaa. Luvan hakija ei ole esittänyt toiminnan aloittami-

selle ympäristönsuojelulain 199 §:n edellyttämää perustetta. Luvan hakija ei 

tarvitse toiminnan täysimääräistä aloittamislupaa, koska ympäristölupahake-

muksessa toiminnan kapasiteetiksi on ilmoitettu alkuvaiheen jälkeen 5 000– 

6 000 tonnia vuodessa.     

 

2.  ja ovat vaatineet, että ympäristölupapää-

tös kumotaan ja lupahakemus hylätään. Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että 

päätöksen täytäntöönpano kielletään. Muutoksenhakijat ovat perustelleet vaati-

mustaan muun muassa seuraavasti. 

 

Muutoksenhakijat omistavat omakotitalon Poikkeusjärven rantakiinteistöllä ja 

1,4 hehtaaria järvialuetta. Alueella on rantaosayleiskaava ja Pirkanmaan maa-

kuntakaava 2040. Rantaosayleiskaava osoittaa rakennusoikeuden jokaiselle 

järven ranta-alueella olevalle kiinteistölle. Rantaosayleiskaavassa saha-alue on 

merkitty suunnittelutarvealueeksi. Mikäli alueelle perustetaan jätteenkäsittely-

laitos, ranta-alueella asuvien rakennusoikeudella ei ole merkitystä. Myös alu-

een asuntojen arvo laskee. Maisema-arvojen suojelu tulee ottaa huomioon. Jä-

tekasat eivät sovi järvimaisemaan. 
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Osoitteessa Sahatie 1 on toiminut jo kauan pellettitehdas, joka ei ole aiheutta-

nut melua tai roskaantumista. Myönnetyn luvan mukaan Parkanon Keräystuot-

teen toiminta ei aiheuta haittaa rannan asutukselle ja järvelle, koska lavoja va-

rastoiva yritys käyttää ranta-aluetta konttien varastointiin. Pidemmällä aikavä-

lillä ei kuitenkaan voida luottaa siihen, että yritys on aina vuokralla kyseisellä 

alueella. Tuolloin on mahdollista, että jätteen käsittely tulee ulottumaan myös 

rannan läheisyyteen ja ilman suojausta oleva Poikkeusjärven vesialue saastuu. 

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmalla pyritään suojele-

maan vesistöjä liialliselta kuormitukselta. Jätteenkäsittelylaitos ei kuulu jär-

venrantaan. 

 

Sahatie 1:n kenttäalue on asfaltoitu vain osittain, ja asfaltoimattomalle kentälle 

on varastoituna muun muassa risuja, multaa, murskauskoneita ja seula. Alu-

eella liikkuvien koneiden ja autojen mahdolliset polttoaine- ja öljyvuodot 

imeytyvät suoraan maaperään. Asfaltoidun kentän puolivälistä lasku on suo-

raan Poikkeusjärveen, jonka ranta-alue on suojaamaton. Hulevedet menevät 

Poikkeusjärveen, jos kentällä murskataan muun muassa puuta, betonia ja näitä 

kastellaan pölyämisen estämiseksi. Järven suojaksi tulee rakentaa viranomais-

ten hyväksymä suojavalli, jos lupa pidetään voimassa. Alue pitää kokonaan 

asfaltoida uudelleen, koska osa asfaltista on rikki ja osassa aluetta sitä ei ole. 

Asfaltoinnin yhteydessä alueelle pitää rakentaa asianmukaiset hulevesijärjes-

telmät, altaat ja imeytyskentät. 

 

Melua aiheutuu varastoitavien konttien kuormasta purkamisesta, siirtelystä, 

puun, betonin ja muiden jätteiden murskaamisesta. Halleista kuuluva murs-

kausääni kantautuu vielä normaalia voimakkaammin järven yli. Meluntorjun-

nassa tulee ottaa huomioon järven ääntä voimistava vaikutus ja rakentaa melu-

valli tai vastaava. Hallien seinämiä pitää vahvistaa, koska aamusta iltaan kuu-

luva yhtäjaksoinen murskauksen ääni kuuluu jo nyt ranta-alueelle voimak-

kaana. Ääni kuuluu myös huoneisiin, jos ikkuna on avoin. Pelletin valmistajan 

mukaan ääni ei kuulu heidän koneistaan. Melun mittaukset tulisi tämän vuoksi 

suorittaa myös järvenrannassa. Laitoksen toiminta-ajat pitää säilyttää lupaehto-

jen mukaisina.  

 

Yksityisten henkilöiden jätteiden ja risujen tuonti alueelle ja esim. mullan ha-

keminen alueelta tulee kieltää muun muassa palovahinkojen välttämiseksi.  

 

Luvan myöntämisen yhteydessä on katsottu, ettei alueelle tarvita paloilmoitti-

mia eikä palontorjuntasuunnitelmaa ole tehty. Alueella on kuitenkin kuivia ri-

suja ja haketta ja muuta herkästi palamaan syttyvää ja alueella liikkuu myös 

yksityisiä henkilöauton peräkärryjen kanssa ja traktorilla. 

 

Hakemuksen mukaan yritys käyttää nykyaikaista tekniikkaa ja laitteistoa, 

mutta tästä asiasta puuttuu asianmukainen selvitys. Mullan seulonta tuulisena 

aikana tulisi kieltää pölyn leviämisen vuoksi. Lupahakemuksen mukaan metal-

lijätettä käsitellään noin 100 tonnia. Hakemuksessa ei kuitenkaan ilmoiteta 

paikkaa, mihin metallijäte toimitetaan. 

 

Yritykselle on myönnetty lupa Vatusentielle, missä se on toiminut 6 vuoden 

ajan luvan vastaisesti. Yritys on myös ilman lupaa varastoinut Sahatielle isot 

määrät jätteitä sekä murskannut ja seulonut niitä. Toiminnasta on aiheutunut 

myös roskaantumista. 
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Muutoksenhakijat ovat täydentäneet valitustaan valokuvilla ja ilmoittamalla 

toiminnasta tekemästään tutkintapyynnöstä poliisille.   
 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa  

 

Pirkanmaan ELY-keskus on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta ympäristölupaa 

eikä toiminnan aloittamisoikeutta koskevien valitusten johdosta.  

 

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen on antanut vastineen 

ympäristölupaa ja toiminnan aloittamista koskevista päätöksestä tehdyistä vali-

tuksista. 

 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on ympäristölupaa 

koskevien valitusten johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt, että valituk-

set tulee hylätä aiheettomina. Ympäristölautakunta on rajannut jätteen käsitte-

lytoiminnot siten, että se on voinut käsitellä lupahakemuksen. Käsittelytoi-

minta soveltuu hyvin entiselle saha-alueelle ja ympäristövaikutukset on voitu 

arvioida hakemuksen perusteella. Ympäristöluvan myöntäminen jätteenkäsitte-

lytoiminnalle ei edellytä kaavoitusmenettelyä. Alue on myös sahatoiminnan 

jälkeen ollut teollisuus- ja varastoalueena. Toiminta on lupahakemuksessa esi-

tetty tontin itä- ja kaakkoisosiin, mihin se on rajattu myös päätöksessä. Toi-

minnan laajentaminen esim. järvelle päin edellyttää luvan muutosta. Lupamää-

räyksissä on riittävät määräykset roskaantumisen, melun, pölyn ja hulevesien 

ehkäisemiseksi ja vaikutusten tarkkailemiseksi ja toiminnan valvomiseksi toi-

minnan laajuuteen nähden. Ympäristöviranomainen voi laiminlyöntien ja mah-

dollisten haittojen osalta puuttua toimintaan niiden ilmaannuttua. Murskaus on 

kielletty kesä-heinäkuun ajan ja lyhytkestoiset murskaukset tulee tehdä myös 

sääoloiltaan sopivina ajankohtina. niin, että pölyhaittaa ei aiheudu naapureille. 

Näin niistä ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. Jätejakeiden osalta on annettu 

enimmäismäärät tuonnille ja varastoinnille sekä varastointiajalle jätelain mu-

kaisesti. Yksityisten risukuormien tuonti on ilmoitettu lupahakemuksessa. Pa-

loturvallisuuden osalta pelastuslaitos antaa määräykset palontorjunnan osalta 

pelastussuunnitelman yhteydessä. Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäris-

tölautakunta on lisäksi antanut lausunnon toiminnan aloittamisoikeutta koske-

vien valitusten johdosta.  

 

Parkanon Keräystuote Oy on antanut vastineensa valitusten, valitusten täyden-

nysten, ilmoitusten, vastineiden ja lausuntojen johdosta. Vastineessa on todettu 

muun muassa, että toiminnassa varastoidaan ulos asfaltoidulle alueille ainoas-

taan rakennuspuu ja risut niille merkityille paikoille. Puu ja risut murskataan 

hakkeeksi, joka toimitetaan lämpölaitoksille. Toiminta-alue on rajattu ympäris-

tölupahakemuksessa ja toiminta tapahtuu kiinteistöllä ympäristöluvan mukai-

sesti merkityillä alueilla. Muita alueita ja halleja vuokrataan toisille yrityksille. 

Vuokralaiset huolehtivat vuokraamiensa alueiden siisteydestä ja tarvittavista 

luvista.  

 

 on antanut vastaselityksen vastineiden, ilmoitusten ja lausunto-

jen johdosta. Muutoksenhakija on toistanut valituksessa esittämänsä.  

 

 ja  ovat antaneet vastaselityksen vastinei-

den, ilmoitusten ja lausuntojen johdosta. Muutoksenhakijat ovat toistaneet va-

lituksessa esittämänsä. Vastaselityksessä on muun muassa esitetty, että ympä-

ristölupamenettelyssä ei ole otettu huomioon laitoksen sijaintipaikkaa Poik-
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keusjärven rannalla. Alueella toimii Aureskosken Jalostetehdas Oy:n puupel-

lettitehdas, Fincumet Container Oy säilyttää alueella vaihtolavoja ja puu- ja 

metallijätettä myös ranta-alueella ja Metsäparooni Oy varastoi seulomatonta 

puuhaketta ranta-alueella. Pellettitehdas toimii arkisin 24 tuntia vuorokau-

dessa, ja äänihaitta alueella on jatkuva. Fincumet Container Oy:n vaihtolavoja 

tuodaan alueelle 24 tuntia vuorokaudessa, myös viikonloppuisin. Lavat pudo-

tetaan asfaltille ja vedetään kenttää pitkin paikoilleen. Metsäparooni Oy:n ha-

ketta haetaan alueelta myös klo 22 jälkeen. Kauhakuormaajan kauhan laahaava 

ääni asfaltilla kuuluu sisälle asti. Nyt jo toiminnassa olevien yritysten aiheut-

tama melu alueella aiheuttaa terveysriskin alueen asukkaille. Risun haketuk-

sesta ja puun, asfaltin ja betonin murskauksesta tulevat äänihaitat lisäävät alu-

een asukkaiden altistumista melulle, joten murskaus ja haketus tulisi kieltää 

kokonaan. Vastaselitykseen on liitetty muun muassa Parkanon rakennus- ja 

ympäristölautakunnan pöytäkirja 3.11.2020 § 11 Parkanon Keräystuote Oy:n 

toimintaa Sahatien kiinteistöllä (581-421-87-0) koskevassa valvonta-asiassa. 

Pöytäkirjan mukaan ympäristötarkastajan tarkastuksessa 22.9.2020 on sovittu 

haittoja vähentävistä toimenpiteistä. Ympäristötarkastajan uusintatarkastuk-

sessa 15.10.2020 on todettu, että Järventaustantien puolella on muun muassa 

Parkanon Metsäparoonin hakekasoja ja Fincumet Container Oy:n toimintaa. 

Metsäparoonilta saadun tiedon mukaan metsässä haketettu hake on tontilla vä-

livarastossa ja viedään edelleen energialaitoksille isommissa erissä. Varastossa 

oli syys-lokakuun vaihteessa noin 2 000 i-m3 haketta. Järventaustantien puo-

lella oli lisäksi muun muassa Fincumetin metallisia osia kasalla. Äänihaittaa 

on selvitetty yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa. Luvan hakijan mukaan 

tasainen ääni on jatkunut alueella vuosikaudet ja tulee pellettitehtaalta eikä se 

voi tulla hakijan toiminnasta. Aureskosken Jalostetehdas Oy:tä saadun tiedon 

mukaan pellettitehtaalla on vaihdettu höyrypuhaltimen moottorin laakereita 

melun vähentämiseksi, minkä johdosta haitta on poistunut. Lavojen varastoin-

nin osalta on oltu yhteydessä Fincumet Container Oy:n mahdollisten yöaikais-

ten lavojen siirron osalta. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus kumoaa Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakun-

nan ympäristölupapäätöksen 7.5.2020 (5.5.2020 § 9) ja palauttaa asian raken-

nus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Samalla kumoutuu toiminnan aloittamista koskeva Parkanon kaupungin raken-

nus- ja ympäristölautakunnan päätös 25.8.2020 §13. 

 

Perustelut 

 

1. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 §:n 1 momentin mukaan valtion ympä-

ristölupaviranomainen ratkaisee ympäristölupahakemuksen, jos 1) toiminnalla 

saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen valtion 

ympäristölupaviranomaisessa muuten on perusteltua toiminnan laatu tai luonne 

huomioon ottaen; 2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan ympäristö-

vaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajem-

malle alueelle;  3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 3 
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luvun nojalla tai vesilaissa säädetyn muun kuin purkujohtoa koskevan tai tä-

män lain 68 ja 69 §:ssä tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja lupahake-

mukset on 47 §:n mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä; 4) lupa on tarpeen  

27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.  

 

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen ratkaisee muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen.  

 

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 4 momentin mukaan edellä 1 momentin 1 ja 2 

kohdassa tarkoitetuista valtion ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan kuulu-

vista toiminnoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, ympäris-

tönsuojeluasetus) 1 §:n (50/2019) momentin 1 momentin mukaan valtion ym-

päristölupaviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 

taulukossa 1 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat.  

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n (50/2019) 2 momentin mukaan lisäksi val-

tion ympäristölupaviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 

liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat: 

- - -  

13) jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsit-

tely:   

a) jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympä-

ristönsuojelulain 108–110 §:ää sekä mainitun lain 107 §:n 2 momentin 1 koh-

dan ja 2 kohdan c, f ja g alakohdan mukainen toiminta; 

 

b) muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 c alakoh-

dassa tarkoitettu teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään 

mainitun liitteen taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen prosessijätevesiä; 

 

c) yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastinelu-

vultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä; 

 

d) kaivannaisjätteen jätealue; 

 

e) kaatopaikka, mukaan lukien vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemää-

rälle mitoitettu maankaatopaikka; 

 

f) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysy-

vän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä 

määrä on vähintään 50 000 tonnia vuodessa; 

 

g) laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jätettä, ei 

kuitenkaan 2 §:n 12 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu toiminta; 

 

h) muu kuin a ja d–g alakohdassa tai 2 §:n 12 kohdan a–e alakohdassa tarkoi-

tettu jätelain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on 

ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä vähintään 20 000 ton-

nia vuodessa; 

- - - 
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Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n (50/2019) 2 momentin mukaan kunnan ym-

päristön-suojeluviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain liit-

teen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupahakemukset, jollei 

ympäristönsuojelulain 34 §:stä johdu muuta: 

- - - 

a) alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka; 

 

b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai py-

syvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä 

määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa; 

 

c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen 

jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvo-

jen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointi-

paikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia; 

 

d) autopurkamo; 

 

e) laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelykapasiteetti on enin-

tään 10 tonnia vuorokaudessa; 

 

f) muu kuin a–e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tar-

koitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammatti-

maista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa. 

- - - 

 

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Asiakirjoista ilmenevän selvityksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-

omaiselle toimitetussa ympäristölupahakemuksessa on alun perin haettu lupaa 

käsitellä jätettä noin 20 000 tonnia vuodessa. Luvan hakija on kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaisen kehotuksesta esittänyt lisätietoja laitokselle tuota-

van ja laitoksella varastoitavan jätteen määristä. Lisäselvitysten perusteella ar-

vioituna laitoksella käsiteltävä jäte olisi selvästi vähemmän kuin 20 000 tonnia 

vuodessa.   

 

 valituksen perusteena on esitetty, että lupaa on haettu käsitellä 

jätettä vuosittain 20 000 tonnia, joten kunnan olisi tullut siirtää hakemus val-

tion lupaviranomaisen käsiteltäväksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

on valitusten johdosta antamassaan lausunnossa ilmoittanut rajanneensa jätteen 

käsittelytoiminnot siten, että kunnan viranomainen on voinut käsitellä lupaha-

kemuksen. Valituksen johdosta hallinto-oikeudessa on siten arvioitava, onko 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voinut käsitellä ympäristölupahake-

muksen, vaikka hakemuksessa ei ole täsmällisesti ilmaistu toiminnan kapasi-

teetin enimmäismäärää.   

 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen täydennyksessä esitetty arvio laitok-

sella käsiteltävästä jätemäärästä on vähäinen verrattuna kunnan ympäristön-

suojeluviranomaisen toimivallan rajana olevaan määrään. Näin ollen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen on voinut käsitellä ympäristölupahakemuksen 

siten, että hakemus koskee toimintaa, jossa käsitellään jätettä alle 20 000 ton-

nia vuodessa.  
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2. Ympäristölupa-asiaratkaisu 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on ol-

tava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden 

hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvil-

läolovelvollisuus).  

 

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. Ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin mukaan toiminnan sijoi-

tuspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan 1) 

luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen to-

dennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pi-

laantumiselle; 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 alu-

eella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 

katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 

varattuun tarkoitukseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen säännösten vaatimukset. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka 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) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentin mukaan 

kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähis-

töllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu 

kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, 

hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista. Pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen 

kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu 

tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alka-

misajankohta sekä muut vastaavat seikat. 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
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asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Pykälän 4 momentin mu-

kaan tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemi-

sestä sekä hakemukseen liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista sel-

vityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, ympäris-

tönsuojeluasetus) 3 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksessa on oltava 

muun muassa tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista 

sekä tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maape-

rään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä. Saman pykälän 2 mo-

mentin mukaan lupahakemuksessa on oltava, jos se on toiminnan luonne ja 

vaikutukset huomioon ottaen lupaharkinnan kannalta tarpeellista, muun mu-

assa arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toi-

minnassa, selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista 

sekä yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melu-

tasosta. 

 

Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on puutteelli-

nen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on varattava 

tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa määräajassa. Hake-

mus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää tutkimatta. 

 

Jätelain 13 §:n 1 momentin mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitse-

mattomasti. Saman pykälän 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei 

saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, 

yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa ylei-

sen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä 

jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä 

ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuol-

losta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan 

lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen 

tai paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Edelleen pykälän 

3 momentin mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 209 §:n 1 momentin mukaan ennen 

tämän lain voimaantuloa rakennuslain nojalla hyväksytty kaava voidaan raken-

nuslain nojalla vahvistaa ja saattaa voimaan tämän lain voimaantulon jälkeen-

kin. Maankäyttö- ja rakennuslain 211 §:n mukaan rakennuslain nojalla voi-

maan tullut vahvistettu yleiskaava on voimassa tämän lain mukaisena oikeus-

vaikutteisena yleiskaavana ja vahvistamaton yleiskaava oikeusvaikutuksetto-

mana yleiskaavana. 

 

Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) 2 §:n 1 

momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa 

ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvele-

villa alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painote-

tun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB. Mainitun valtio-

neuvoston päätöksen 2 §:n 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä 

alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja 

luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 

45 dB.   
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Asiassa saatu selvitys 

 

Kysymys on uudesta jätteen käsittelytoiminnasta Poikkeusjärven rannalla si-

jaitsevalla entisellä saha-alueella kiinteistöllä 581-421-87-0 (Pertinmaa). Lai-

toksella vastaanotetaan ja käsitellään kaupan ja teollisuuden energia- ja materi-

aalikierrätyskelpoista jätettä, rakennusjätettä, puhtaita maa-aineksia, puhdasta 

puuta ja jäteasfalttia. Jätteet toimitetaan laitokselta edelleen hyötykäyttöön tai 

loppukäsittelyyn. 

  

Ympäristölupahakemuksessa toimintakiinteistöksi on ilmoitettu tila  

581-421-87-0 osoitteessa Sahatie 1. Ympäristölupahakemuksen liitekarttaan 

6A lisätyn kirjoituksen mukaan toiminta sijoittuu aluksi karttaan rajatulle alu-

eelle edellä mainitulla kiinteistöllä. Etäisyys liitekarttaan merkitystä Parkanon 

Keräystuote Oy:n toiminta-alueen rajauksesta Kuruntien toisella puolella ole-

vaan lähimpään asuinrakennukseen on noin 100 metriä ja Poikkeusjärveen lä-

himmillään noin 150 metriä. Muutoksenhakijoista  vapaa-ajan käy-

tössä oleva rakennus sijaitsee noin 250 metrin ja  asuinrakennus 

noin 400 metrin etäisyydellä rajauksesta.  

 

Asiakirjoista ilmenevän selvityksen mukaan noin 11 hehtaarin kokoisella kiin-

teistöllä 581-421-87-0 toimii pellettitehdas, jolle alueellinen ympäristökeskus 

on myöntänyt ympäristöluvan vuonna 2005. Lisäksi kiinteistöllä varastoidaan 

ammattimaisesti muun muassa vaihtolavoja ja haketta sekä hallissa valimon 

muotteja. Mainitut toiminnot sijoittuvat suunniteltujen jätteenkäsittelytoimin-

tojen ja Poikkeusjärven väliselle alueelle kiinteistöllä.  

 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 entisen sahan alueelle ei ole osoitettu 

aluevarausmerkintöjä. Toiminta- ja vaikutusalueella on yleiskaava, jossa kiin-

teistön 581-421-87-0 alue on merkitty suunnittelutarvealueeksi ja Poikkeusjär-

ven rannalla on merkinnällä AO (erillispientalovaltainen asuntoalue) yhteensä 

kuusi rakennettua rakennuspaikkaa. Kiinteistötietojärjestelmästä saadun tiedon 

mukaan yleiskaava on hyväksytty/vahvistettu 26.1.2000 ja tullut voimaan 

24.3.2000. Yleiskaavaan merkityistä rakennuspaikoista lähin sijaitsee alle 200 

metrin etäisyydellä hakemuksen liitekartassa kuvatusta toiminta-alueen rajauk-

sesta. Ympäristölupapäätöksessä ei ole todettu yleiskaavan voimassa oloa eikä 

sen mahdollista oikeusvaikutuksettomuutta. Lautakunnan lupapäätöksen pe-

rustelujen mukaan kaavallinen tarkastelu ei ole ollut tarpeen, koska uutta toi-

mintatilaa ei rakenneta, vaan toiminnassa käytetään olemassa olevia tiloja ja 

rakenteita. 

 

Ympäristölupapäätöksen mukaan jätteenkäsittelytoiminta sijoittuu käsittely- ja 

lajitteluhalleihin, mutta hallien ulkopuolella voidaan vastaanottaa ja käsitellä 

tietynlaista keräyspaperia, puhdasta puuta, betoni- ja tiilijätettä sekä asfalttia. 

Asfaltoidulle piha-alueelle saa vastaanottaa puhdasta puuta, risunkeräyksen 

jätteet ja jäteasfaltin. Alueelle otetaan vastaan myös puhtaita maita kuten mul-

taa, jota käsitellään ja myydään pihamullaksi.  

 

Hakemuksen mukaan puun murskausta tehdään ulkona, mutta vastaanotetta-

vien jäte-erien lajittelu ja käsittely tapahtuu pääasiassa sisätiloissa. Ympäristö-

lupahakemuksen liitekartalla on esitetty sijainnit puunmurskausalueelle ja hal-

lille, jossa muu materiaali murskataan. Lisäksi on esitetty varastoalueet, eli 

halli ja alue, jossa lavoja ja tuotekasoja varastoidaan. Hakemuksessa ei ole esi-

tetty tiili- ja betonijätteen murskausaluetta hallien ulkopuolella tai tarkempaa 
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mullan käsittely- ja noutopaikkaa. Hakemuksen mukaan laitoksella toimintaan 

liittyy liikennettä keskimäärin 10 ajoa päivässä tuotantotilanteesta riippuen. 

 

Luvan hakija on todennut melua ja pölyä syntyvän jätteen murskauksesta, 

kuormauksesta ja liikenteestä. Lupahakemuksessa on arvioitu, että sisällä 

murskattaessa melutaso on noin 30 dB ja ulkona murskattaessa noin 50 dB. 

Ympäristölupapäätöksen mukaan nämä ovat ulos kuuluvat melutasot. Kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastuksen yhteydessä 16.4.2020 arvioi-

nut pellettitehtaan melun perusteella, että ei ole tarvetta melun yhteisvaikutus-

ten selvittämiselle.  

 

Asiakirjoista ilmenevän selvityksen mukaan kiinteistö 581-421-87-0 on pää-

osin asfalttipäällysteinen. Poikkeusjärven rannalla on asfaltoimaton kaistale, 

jossa on istutuksia. Ympäristölupahakemuksen mukaan päätoiminta-alueella ei 

ole sadevesikaivoja eikä viemäreitä, mutta päätoiminta-aluetta ei ole hakemuk-

sessa määritelty. Hakemuksen 22.1.2020 päivättyyn liitekarttaan on merkitty 

sadevesikaivoja, joista kaksi sijaitsee liitekartan 6A rajauksen mukaisella toi-

minta-alueella. Hakemuksen mukaan alueella muodostuvat hulevedet johde-

taan tontilla oleviin imeytyskenttiin. Toisaalla hakemuksessa on ilmoitettu, että 

hulevesille on imeytysallas. Pihan puhdistamiseen käytetään harjakonetta, 

jossa on pölynsidontalaitteisto. Hakemuksen mukaan sadevesiviemäriin joh-

dettavan veden laatua tarkkaillaan ylivirtaama-aikoina. Ympäristölupapäätök-

sen toimintakuvauksen mukaan hulevesiä syntyy hallitilojen ja piha-alueiden 

puhdistuksesta ja kaluston pesusta sekä pihalle kertyvistä sade- ja sulamisve-

sistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastuksen yhteydessä 

16.4.2020 todennut, että luvan hakijan toiminta-alueen hulevedet johtuvat pää-

osin alueen koilliskulman kautta Sahatien alitse naapuritilan puolelle. Ympä-

ristölupapäätöksen lupamääräyksessä 19 on määrätty, että päällystetyltä piha-

alueelta hulevedet voidaan johtaa kiinteistön ympärysojiin ja alueen ulkopuo-

lelle rakennetun selkeytysaltaan kautta maastoon ja että selkeytysallas tulee 

tyhjentää tarvittaessa kiintoaineksesta. Lupamääräyksessä 26 on määrätty sel-

keytysaltaan hulevesiä tarkkailtavaksi silmämääräisesti vähintään kahden vii-

kon välein. Lupamääräyksessä on edellytetty myös ryhtymistä tarvittaviin toi-

miin hulevesien pääsyn estämiseksi ympäristöön, mikäli altaassa havaitaan öl-

jyhiilivety- tai muita päästöjä. Lisäksi on todettu, että lupaviranomainen voi 

edellyttää tarkastusten perusteella myös selkeytysaltaasta lähtevän veden laa-

dun seurantaa.  

 

Ympäristölupahakemuksen mukaan kaluston ennakkohuolto, tarkastukset, 

puhdistukset sekä jatkuva käytön aikainen tarkkailu pienentävät toimintaan 

liittyvää tulipaloriskiä. Ympäristölupapäätöksessä on annettu häiriötilanteita 

koskeva lupamääräys, joka koskee muun ohella tulipaloja. Lupamääräyksen 

mukaan mahdollisten häiriötilanteiden sattuessa tulee ryhtyä tarpeellisiin toi-

miin päästöjen ehkäisemiksi. Ympäristöön vaikuttavista poikkeavista pääs-

töistä tulee lisäksi ilmoittaa ympäristövalvontaviranomaisille. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Kaavoitus ja vaihtoehtoiset sijoituspaikat 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristösuojelulaki ei sisällä säännöksiä kaavan 

voimassa olosta tai erityisistä kaavamääräyksistä ympäristöluvan myöntämisen 

edellytyksenä. Toimintaa ei kuitenkaan saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti 
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eikä sijoittaminen saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoi-

tukseen alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen 

yleiskaava. Valituksessa tarkoitetussa tapauksessa toiminta-aluetta ei ole maa-

kuntakaavassa varattu erityiseen tarkoitukseen, joten toiminnan sijoittaminen 

ei vaikeuta maakuntakaavan toteuttamista.  

 

Valituksessa on tuotu esille alueen yleiskaava ympäristöluvan myöntämisen 

esteenä. Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalaisesta päätöksestä ei käy ilmi 

alueen yleiskaavan voimassaolo ja mahdollinen oikeusvaikutus, mitä voidaan 

pitää puutteena. Yleiskaavassa ei ole kuitenkaan osoitettu kiinteistölle  

581-421-87-0 käyttötarkoitusta. Lisäksi yleiskaavassa osoitetut rakennuspaikat 

Poikkeusjärven rannalla ovat rakennettuja, eikä toiminnan vaikutusalueella si-

ten ole kaavassa osoitettuja rakentamattomia rakennuspaikkoja. Ympäristölu-

paharkinnan kannalta ei ole siten tarvetta selvittää alueen yleiskaavan vaiku-

tuksia tarkemmin.    

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan sijoituspaikan 

valinnassa on otettava huomioon toiminnan muut mahdolliset sijoituspaikat 

alueella. Lainkohdan esitöissä (Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristön-

suojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta,  

HE 214/2014 vp) viitataan edellisen ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 3 

kohtaan. Mainitun säännöksen esitöiden (Hallituksen esitys Eduskunnalle ym-

päristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi, HE 84/1999 vp) mukaan 

harkintaan vaikuttavana seikkana pidettäisiin myös muiden mahdollisten sijoit-

tumispaikkojen olemassaoloa. Säännöksellä tarkoitettaisiin erityisesti vaihto-

ehtoisia sijoittumiskohtia samalla kiinteistöllä. Vaihtoehtoisten sijoituspaikko-

jen tulisi sijaita kuitenkin niin lähellä ajateltua sijoittumispaikkaa, ettei tästä 

aiheutuisi toimintaa suunnittelevalle kokonaan uutta hanketta. Lain 42 §:n mu-

kaan lupaharkinnassa vaihtoehtoisten sijoitusmahdollisuuksien huomioon otta-

minen tarkoittaisi, että toiminta voitaisiin edellyttää sijoitettavaksi muuhun 

kohtaan kuin toiminnanharjoittaja on esittänyt. Muiden sijoituspaikkojen ole-

massaolo saattaisi yhdessä muiden tekijöiden kanssa estää luvan myöntämisen, 

jos sijoittumispaikan valinnalla voitaisiin kustannustehokkaimmalla tavalla 

estää ympäristöhaittojen syntyä, eikä kokonaan toisen paikan valinnalle olisi 

esteitä. Vaihtoehtoinen sijoittumispaikka tulisi olla ensisijaisesti toiminnanhar-

joittajan hallussa. Muita sijoittumispaikkoja tarkasteltaessa tulisi kiinnittää 

huomiota toiminnanharjoittajan mahdollisuuksiin saada ne haltuunsa esimer-

kiksi lunastamalla. 

 

Valituksissa ei ole vaadittu toiminnan erilaista sijoittamista Sahatien kiinteis-

töllä. Kokonaan toisen paikan valinnassa kysymys on siitä, estääkö hakijan 

hallinnassa oleva Vatusentien sijoituspaikka ympäristöluvan myöntämisen   

Sahantien kiinteistölle. Asiassa ei ole esitetty selvitystä ympäristöluvan mukai-

sen toiminnan päättymisestä Vatusentiellä eikä toiminnan siirtämisen aikatau-

lua tai syitä. Hallinto-oikeus toteaa, ettei luvan hakijan hallinnassa oleva vaih-

toehtoinen sijoituspaikka Vatusentiellä ole esteenä ympäristöluvan myöntämi-

selle, jos hakemuksen mukainen paikka on soveltuva eikä paikalle sijoitetusta 

jätteenkäsittelylaitoksesta aiheudu ympäristönsuojelulaissa kiellettyjä seurauk-

sia toiminnan vaikutusalueella.  
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Lupapäätöksen kumoaminen ja asian palauttaminen 

 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ratkaistaan ensisijaisesti lupahake-

muksessa esitettyjen selvitysten perusteella. Luvan hakijan tehtävänä on ympä-

ristönsuojelulain 39 § ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen 2 luku huomioon ottaen esittää selvitys, jonka perusteella voidaan arvi-

oida, ovatko ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetut luvan 

myöntämisen edellytykset olemassa ja minkälaisia määräyksiä toiminnan vai-

kutusten vähentämiseksi luvassa on tarpeen asettaa. Hakemukseen liitettävään 

selvitykseen tulee sisällyttää muun muassa tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja 

sen ympäristöolosuhteista, tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä ve-

teen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä. 

Lupaviranomaisen on hallintolain 31 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain 

40 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla hankittava asian ratkaisemiseksi tar-

vittava selvitys muun muassa kehottamalla hakijaa täydentämään hakemusta.  

   

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristölupa-asiassa on keskeistä määrittää toi-

minta-alue yksiselitteisesti, jotta toiminnasta aiheutuvien päästöjen vaikutukset 

voidaan selvittää luotettavasti. Ympäristölupahakemuksen liitekartan mukaan 

toiminta sijoittuisi aluksi rajatulle alueelle kiinteistöllä 581-421-87-0 ja ympä-

ristölupapäätöksen kertoelmaosan mukaan toiminta sijoittuisi kiinteistön itä- ja 

kaakkoisosiin. Ympäristölupapäätöksen ratkaisuosassa tai lupamääräyksissä 

toiminta-aluetta ei ole rajattu osaan kiinteistöä, vaan ympäristölupa on myön-

netty jätteen käsittelyyn kiinteistöllä Pertinmaa RN:o 581-421-87-0. Kun li-

säksi ratkaisuosassa viitataan ainoastaan lupamääräyksiin ja 29.1.2020 päivät-

tyyn hakemukseen, päätös ei rajaa toimintaa hakemuksen liitekartassa esite-

tylle alueelle. Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus katsoo, että jätteenkä-

sittelylaitoksen toiminta-alue on määritelty ympäristöluvassa puutteellisesti. 

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että liitekartassa mainittua toiminnan alkuvai-

hetta ei ole ympäristölupahakemuksessa yksilöity vastaanotettavan jätteen 

määrän, toimintojen sijoittumisen tai ajan perusteella eikä ympäristölupapäätös 

sisällä määräyksiä toiminnan vaiheistamisesta. 

 

Ympäristölupahakemuksessa on erikseen haettu lupaa puujätteen murskauk-

selle laitosalueella siirrettävällä murskaimella. Hakemuksessa on esitetty, että 

vastaanotettavien jäte-erien lajittelu ja käsittely tapahtuu pääasiassa sisäti-

loissa. Liitekartalla on esitetty sijaintipaikat ulkona sijaitsevalle puunmurs-

kausalueelle ja hallille, jossa muu materiaali murskataan. Ympäristölupapää-

töksen kertoelmaosan mukaan betonia ja tiiltä käsitellään vuosittain noin 1 000 

tonnia ja se murskataan ja varastoidaan piha-alueelle. Ympäristölupapäätök-

sessä on toiminta-aikoja koskevat eri lupamääräykset niin puujätteen murs-

kaukselle kuin betoni- ja tiilijätteen murskauksellekin sekä hallissa tapahtu-

valle toiminnalle. Lisäksi lupamääräyksessä 25 on edellytetty melumittaukset 

ajankohtaan, jolloin betonin murskaus on toiminnassa. Hakemuksen mukaan 

melutaso ulkona on kuitenkin vain 30 dB murskauksen ollessa käynnissä hal-

lin sisällä. Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalai-

sessa ympäristölupapäätöksessä on jäänyt epäselväksi, onko tarkoitus ollut sal-

lia betoni- ja tiilijätteen murskausta muuallakin kuin hallin sisällä.  Erityinen 

betoni- ja tiilijätteen murskausta koskeva erillinen lupamääräys sekä melumit-

tauksen ajoittaminen betonin murskauksen toiminta-aikaan viittaavat siihen, 

että ympäristöluvassa on sallittu betoni- ja tiilijätteen murskausta ulkonakin. 

Hallinto-oikeus toteaa, että asianosaisille tiedoksi annetussa ympäristölupaha-

kemuksessa ei ole esitetty betoni- ja tiilijätteen murskausta ulkona. Ottaen 
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huomioon betoni- ja tiilijätteen murskausäänen voimakkuus, murskauksen 

mahdolliset pölyhaitat ja asutuksen läheisyys olisi murskauksen salliminen 

edellyttänyt hakemuksen täydentämistä ja tilaisuuden varaamista asianosaisille 

tehdä muistutuksia hakemuksen muutoksesta.  

 

Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty varsinaisia teknisiä meluntorjunta-

toimenpiteitä, mutta on ilmoitettu jätteenkäsittelyn tapahtuvan pääosin sisäti-

loissa. Hallien meluneristävyydestä ei ole kuitenkaan esitetty selvitystä. Vali-

tusasiakirjojen mukaan hallin sisällä suoritettavasta murskauksesta ääni kuuluu 

asuinrakennusten pihapiiriin saakka. Hakemuksessa ei ole esitetty murskaimen 

mallia eikä esitetty sen ääniteho- tai lähtömelutasoja eikä esitetty melusuojaus-

toimenpiteitä puun murskaukselle. Liikenteestä ja jätteen kuormauksesta ai-

heutuvasta melusta ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella laitoksen enim-

mäiskapasiteetin mukainen melu olisi arvioitavissa. Valituksenalaisessa pää-

töksessä on määrätty jätteenkäsittelylaitoksen toiminta-ajoista melusta aiheutu-

van rasituksen vähentämiseksi, mutta esimerkiksi jätteiden tai tuotteiden lai-

tokselta pois viemiselle tai mullan käsittelylle ei ole asetettu aikarajoja. Pää-

töksessä on määrätty toiminnan vakiinnuttua mitattavaksi melua sen varmista-

miseksi, ettei toiminnasta aiheudu melun ohjearvon ylittymistä. Oletettavasti 

eniten melua aiheuttavan puunmurskauksen ei kuitenkaan ole edellytetty ole-

van käynnissä mittauksen aikana, mitä on pidettävä puutteena.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että toiminnan ajallisella rajoittamisella voidaan vähen-

tää meluavasta toiminnasta aiheutuvaa haittaa. Edellisessä kappaleessa maini-

tut tekniset epäselvyydet ja puutteet, jätteenkäsittelylaitoksen kokoluokka sekä 

ympäristöluvassa sallittuja toimintoja ja toiminta-aluetta koskevat ristiriitai-

suudet huomioon ottaen asiassa ei voida kuitenkaan ilman asianmukaisia me-

luselvityksiä varmistua, että toiminnalle asetetut aikarajat ovat riittävät koh-

tuuttoman rasituksen välttämiseksi. Tämän vuoksi ympäristölupahakemuk-

sessa olisi tullut esittää riippumattoman asiantuntijan arvio toiminnasta aiheu-

tuvasta melusta sen arvioimiseksi, voidaanko ympäristölupa myöntää ja millä 

edellytyksillä. Asiassa ei ole ollut riittävää, että toiminnasta aiheutuvaa melua 

ja melun leviämistä selvitettäisiin vasta luvan myöntämisen jälkeen lupamää-

räyksessä määrätyn tarkkailun perusteella.  

 

Hakemuksen mukaisella toimintakiinteistöllä harjoitetaan ennestään teollista 

toimintaa ja ammattimaista varastointia, joihin voi liittyä melua. Jätteenkäsitte-

lylaitoksen läheisyydessä on useampi asuinkiinteistö ja ainakin yksi loma-

asunto. Asutuksen läheisyys huomioon ottaen hakemuksessa olisi tullut esittää 

tarkempaa selvitystä myös muiden toimintojen melusta, jotta melun yhteisvai-

kutukset olisivat luotettavasti arvioitavissa. 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä mullan varastoinnista, seulonnasta ja 

sekoittamisesta eikä mainituista toiminnoista ole annettu ympäristöluvassa 

erikseen määräyksiä esimerkiksi tuulisuuden tai muiden sääolojen osalta. Mul-

lan käsittelystä voi aiheutua siinä määrin haitallista pölyämistä, etteivät ympä-

ristöluvan yleisluonteiset kiellot ja määräykset ole riittäviä pölyhaittojen eikä 

ravinne- ja kiintoaineshuuhtoutumien ehkäisemiseksi.  

 

Laitosalueen hulevesien osalta hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa ei ole 

esitetty arviota hulevesien määrästä tai laadusta eikä selvitystä hulevesijärjes-

telyistä. Lupaviranomaisen tarkastuksessa saatua selvitystä ei voida pitää riittä-
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vänä, kun otetaan huomioon vesistön läheisyys. Vesistön pilaantumisen estä-

misen varmistamiseksi hakemuksessa olisi tullut esittää selvitys asianmukai-

sesti määritellyn toiminta-alueen hulevesijärjestelyistä ja laitoksen hulevesien 

mahdollisesta erottelusta kiinteistön muista hulevesistä sekä hulevesien tark-

kailusta ainakin toiminnan alkuvaiheessa. Hakemuksessa olisi tullut esittää 

kartalla, miten toiminta-alueen hulevedet on mahdollista pitää erillään kiinteis-

tön muista toiminnoista ja koota luontaisesti tai esimerkiksi kallistuksin siten, 

että niitä voidaan tarkkailla, sekä myös esittää mahdollisen selkeytysaltaan si-

jainti ja hulevesien purkupaikka. 

 

Ympäristölupapäätöksen määräykset häiriötilanteista eivät ole riittäviä ottaen 

huomioon toimintaan liittyvä tulipaloriski. Jätteenkäsittely ja varastointi tulee 

suunnitella ja järjestää siten, että toiminnallisesti jo ennakolta ehkäistään on-

nettomuustilanteita. 

 

Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että hakijan ympäristölupa-

hakemus on ollut puutteellinen. Lupaviranomaisen olisi tullut varata hakijalle 

tilaisuus täydentää hakemustaan asian ratkaisemiseksi tarvittavalla selvityk-

sillä. Lupahakemuksen puutteellisuuden takia lupaviranomaisella ei ole ollut 

käytössään riittäviä selvityksiä toiminnasta ja sen vaikutuksista eikä se ole si-

ten voinut asianmukaisesti arvioida, täyttyvätkö ympäristönsuojelulain 49 §:n 

1 momentissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset. Tästä syystä raken-

nus- ja ympäristökunnan päätös on lainvastaisena kumottava ja asia palautet-

tava lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakun-

nan on varattava luvan hakijalle mahdollisuus täydentää hakemustaan edellä 

hallinto-oikeuden perusteluissa esitettyjen seikkojen johdosta. Mahdollisessa 

ympäristölupahakemuksen täydennyksessä on lisäksi kiinnitettävä huomiota 

siihen, että toiminnan kapasiteetti on rajattava täsmällisesti ja niin, ettei ai-

heudu epäselvyyttä ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin kohdan  

13 h ja 2 §:n 2 momentin kohdan 12 f toimivaltasäännösten soveltamiselle.  

 

Muut lausumat 

 

Hallinto-oikeus toteaa vielä, että Sahatien jätteenkäsittelylaitoksen ympäristö-

luvan käsittelyn yhteydessä ei voida käsitellä eikä ratkaista luvan hakijan 

muun toiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä. Muussa toiminnassa mah-

dollisesti ilmenneitä valvonnallisia kysymyksiä ei myöskään ole mahdollista 

ottaa huomioon Sahatien jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupaharkinnassa.  

 

Muutoin hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen lausuminen 

valitusten vaatimuksista enemmälti raukeaa. 

 

Toiminnan aloittamista koskevan ratkaisun kumoaminen 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta ympäristölupapäätöksen tultua kumotuksi 

on myös toiminnan aloittamista koskeva päätös kumottu. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Parkanon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 2.6.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00719/20/5107 

00720/20/5107 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Kirsi Stark ja Riitta 

Riihimäki sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen. 

Asian on esitellyt Riitta Riihimäki. 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Petri Hiltunen 

 

 

 

 

 

 

Riitta Riihimäki  

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00719/20/5107 

00720/20/5107 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu 

maksutta 

 

  ja  

maksutta 

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Parkanon Keräystuote Oy 

 

Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen/ 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Parkanon kaupungin terveydensuojeluviranomainen/ 

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut/ 

ympäristöterveydenhuolto 

 

Parkanon kaupunginhallitus 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ 

Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 
ARS / LL

 

 

 

 

 

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

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 yhte-

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa 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 julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, 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 valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen 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 valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle 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 paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


