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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

14.9.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 21.9.2022. 

Asia 

Luvan hakija Circulation Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 6.5.2022 nro 133/2022. Päätös 

koskee Hevonselän kaatopaikan sulkemista koskevan ympäristöluvan 

muuttamista, Pornainen. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.9. – 

12.10.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Pornaisten kunnassa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 12.10.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

741/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Vaasan hallinto-oikeus Circulation Oy 

Juhanilantie 1 

01740 Vantaa 

Puh. 040 966 1411 

etunimi.sukunimi@circulation.fi 

www.circulation.fi 

Kotipaikka: Helsinki 

Y-tunnus: 2479979-3 

PL 204 

65101 Vaasa 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

 

 

 

 

Vaasan hallinto-oikeudelle 

Asia  Valitus ympäristölupa-asiassa 

 

Valituksenalainen päätös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 133/2022, dnro ESAVI/18158/2021, 

annettu 6.5.2022 

 

Valittaja Circulation Oy 

y-tunnus 2479979-3 

Juhanilantie 1 

01740 Vantaa 

 

Yhteyshenkilö ja prosessiosoite 

 

Circulation Oy 

 

Vaatimukset Circulation Oy pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus muuttaa 

 

1. aluehallintoviraston ratkaisua hylätä hakemuksessa esitetyn betonijätteen 

hyödyntämisen kaatopaikan pintarakenteen kuivatuskerroksessa siten, 

että seulottua betonimursketta voidaan hyödyntää hakemuksen mukaisesti 

myös kuivatuskerroksessa. 

 

2. lupamääräyksiä nro 8 ja 10 siten, että niissä määritellyt kerrokset voidaan 

rakentaa hieman suunnitelmaa paksumpina rakennusvaiheessa, jolloin 

tiivistämisen kokoonpuristumisvaikutuksen myötä varmistutaan, että 

kerrospaksuus on vähintään suunnitelmassa esitetyn mukainen.  

 

3. lupamääräystä nro 21.1 siten, että siinä edellytetyn tarkkailuohjelman 

toimittamisen määräajaksi merkitään nyt määrätyn ajankohdan 

(kuukauden kuluessa päätöksen antopäivästä) sijaan kuukausi päätöksen 

lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. 

 

4. lupamääräystä nro 25 siten, että 

 

a. kaatopaikan sulkemistoimenpiteiden varmistamiseksi asetetut 

vakuudet pidetään aikaisemman luvan mukaisina; 
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b. lupapäätökseen kirjataan liitteessä 2 esitetty kaatopaikan 

sulkemisvaiheeseen perustuva laskentamekanismi, jolla vakuutta 

voidaan vapauttaa asteittain ilman erillistä luvan muutosta;  

c. kaatopaikan jälkihoitoa ja jälkihoitovaiheen tarkkailua varten 

asetettavan vakuuden asettamisen määräajaksi määritellään nyt 

määrätyn ajankohdan (kuukauden kuluessa päätöksen 

lainvoimaiseksi tulosta) sijaan kuukausi jälkihoitovaiheen 

alkamisesta tai vaihtoehtoisesti ko. vakuuden asettajaksi 

määritellään jälkihoitovaiheesta vastaava taho (Pornaisten kunta). 

 

5. päätöksen voimassaolon yhteydessä määriteltyä vaatimusta kaatopaikan 

pintarakenteiden toteuttamisen viiden (5) vuoden määräajasta siten, että 

ensisijaisesti määräaika poistetaan tai toissijaisesti Uudenmaan ELY-

keskukselle myönnetään valtuudet jatkaa määräaikaa perustellusta syystä. 

 

Lisäksi Circulation Oy pyytää, että sen oikeudenkäyntikulut korvataan 

täysimääräisesti korkoineen. 

 

Perustelut  

 

1. Tausta 

 

Hevonselän kaatopaikka Pornaisissa on perustettu vuonna 1987. Kaato-

paikalle on tuotu yhdyskuntajätteitä ja ylijäämämaita. Jätteiden tuonti 

kaatopaikalle on lopetettu vuonna 1994. Uudenmaan Lajittelukeskus Oy on 

saanut kaatopaikan sulkemiselle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristö-

luvan vuonna 2003 Uudenmaan ympäristökeskukselta (Dnro UUS-2002-Y-

101-111). Päätökseen on haettu muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta, joka 

antoi oman päätöksensä vuonna 2004 (Dnro 00835/03/3605). Korkein hallinto-

oikeus on käsitellyt hallinto-oikeuden päätökseen liittyvän valituksen ja antanut 

päätöksensä vuonna 2005 (Dnro 1443/1/04), minkä jälkeen ympäristölupa tuli 

lainvoimaiseksi. 

 

Uudenmaan Lajittelukeskus Oy ei aloittanut kaatopaikan sulkemista ollenkaan. 

Circulation Oy hankki kaatopaikan sulkemiseen liittyvän ympäristöluvan 

Uudenmaan Lajittelukeskus Oy:ltä ja vuokrasi kaatopaikka-alueen Pornaisten 

kunnalta vuonna 2017. Sulkemistoimenpiteet aloitettiin vuonna 2018. 

Sulkemisen ensimmäinen vaihe on alueen tasaaminen lievästi pilaantuneilla 

maa-aineksilla. Vuosina 2018 – 2021 maa-aineksia tasaamiseen on vastaan-

otettu 7 463 m3 (14 926 tn). Vuonna 2022 maa-aineksia ei ole ollut saatavilla 

yhtään tämän valituksen jättämiseen mennessä. Sopivien, lievästi 

pilaantuneiden maa-ainesten saanti on haasteellista, minkä vuoksi 

kaatopaikan sulkeminen on ollut hidasta. 

 

Circulation Oy haki muutosta ympäristölupaan toukokuussa 2021. Muutos-

hakemus koski tiettyjen sulkemiseen liittyvien lupamääräysten muuttamista 

sekä sulkemiselle asetettua määräaikaa. Uudenmaan aluehallintovirasto antoi 

päätöksensä (Dnro ESAVI/18158/2021) 6.5.2022. Tämä valitus koskee ko. 

ympäristölupapäätöstä. 
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2. Valituksenalaisen päätöksen pääasiallinen sisältö olennaisilta osin 

 

2.1 Päätös 

 

Ympäristölupapäätöksessä on hylätty hakemuksessa esitetty betonijätteen 

hyödyntäminen kaatopaikan pintarakenteen kuivatuskerroksessa. 

 

Lupamääräyksen nro 8 mukaan kaasunkeräyskerroksen paksuus saa olla 

enintään 0,4 m, jos se rakennetaan betonijätteestä. Lupamääräyksessä nro 

10 ei ole sallittu betonijätteen käyttöä kuivatuskerroksessa.  

 

Lupamääräyksen nro 21.1 mukaan luvan saaja voi tehdä tarkkailua 

28.2.2022 päivätyn tarkkailuohjelmaehdotuksen mukaisesti lupamääräyksessä 

esitetyin täydennyksin. Täydennetty tarkkailuohjelma on toimitettava 

Uudenmaan ELY-keskukselle ja Pornaisten kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaiselle kuukauden kuluessa päätöksen antopäivästä. Tarkkailuja 

voidaan tarvittaessa tarkentaa ja muuttaa Uudenmaan ELY-keskuksen 

hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten 

luotettavuutta, eivätkä tarkkailun kattavuutta. 

 

Lupamääräyksen nro 25 mukaan luvan saajan on asetettava Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi 264 900 euron (sis. alv) 

vakuus kaatopaikan asianmukaisten sulkemistoimenpiteiden varmistamiseksi. 

Kaatopaikan jälkihoitoa ja jälkihoitovaiheen tarkkailua varten on asetettava 

erillinen 60 000 euron (sis. alv) vakuus. Vakuudet on asetettava ympäristön-

suojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla. Vakuuden on oltava asetettu 

kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

 

Ympäristölupapäätöksessä on päätöksen voimassaolon osalta todettu, että 

kaatopaikan pintarakenteet on toteutettava viiden vuoden kuluessa päätöksen 

lainvoimaiseksi tulemisesta. 

 

2.2 Päätöksen perustelut 

 

Betonimurskeen käytöstä pintarakenteen kuivatuskerroksessa alue-

hallintovirasto on todennut perusteluissaan, että betonimurskeen käyttö 

hakemuksessa esitetyn pintarakenteen kuivatuskerroksessa ei ole jätelaissa 

tarkoitettua jätteen hyödyntämistä. Kaatopaikan pintarakenteessa kuivatus-

kerroksen tehtävä on alentaa tiivistysrakenteeseen kohdistuvaa vesipainetta ja 

johtaa pintakerroksen läpi suotautuva sadevesi pois rakenteesta. Tiivistys-

kerroksen tarkoitus on puolestaan mm. vähentää sadevesien imeytymistä 

jätetäyttöön. Bentoniittimaton käyttäminen tiivistyskerroksessa asettaa 

vaatimuksia sen yläpuolisten materiaalien kemialliselle laadulle. Hakemukseen 

liitetyn selvityksen mukaan bentoniittimaton omaisuudet ovat kaikkein 

vakaimmat pH-arvon ollessa 8–10 ja mattoon jatkuvassa kontaktissa olevien 

liuosten pH-arvon tulisi olla alle 11. Betonimurskeen pH-arvo on luonnon 

kiviainesta korkeampi, tyypillisesti 11–12. Ennalta arvioiden betonimurskeen 

käyttö kuivatuskerroksessa voisi nostaa kerroksen läpi suotautuneen veden 

pH-arvoa jopa niin, että bentoniittimattoon kosketuksissa olevan veden pH-

arvo voisi ylittää selvityksessä kriittisenä pidetyn arvon 11. Betonimurskeen 

käyttö hakemuksessa kuvatun kaltaisessa rakenteessa, jossa bentoniittimatto 

erotettaisiin sen yläpuolelle betonimurskeesta rakennettavasta kerroksesta 

ainoastaan mineraalisella suojakerroksella, voisi lisätä bentoniittimaton 
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vedenläpäisevyyttä ja siten sadeveden imeytymistä jätetäyttöön. Näin ollen 

betonimursketta ei voida pitää teknisesti soveltuvana hakemuksessa kuvatun 

kaltaisen pintarakenteen kuivatuskerrokseen. 

 

Lupamääräykseen nro 8 liittyen ei ole erikseen perusteltu sitä, miksi 

kaasunkeräyskerroksen paksuudelle on asetettu enimmäispaksuus, jos se 

rakennetaan betonijätteestä. Lupamääräykseen nro 10 liittyen ks. edellisessä 

kappaleessa olevat aluehallintoviraston perustelut betonimurskeen käytöstä 

pintarakenteen kuivatuskerroksessa. 

 

Lupamääräyksen nro 21.1 perusteluissa on tarkkailuohjelman osalta todettu, 

että ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava 

tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

Tarkkailua koskeviin määräyksiin on tehty tarpeelliset muutokset. 

Perusteluissa todetaan edelleen, että tarkkailu on hyväksytty vastineen 

yhteydessä toimitetun tarkkailuohjelman mukaisesti kuitenkin niin, että siihen 

sisällytetään kaikki päätöksen no YS 137, 7.2.2003, määräyksissä 18. ja 21. 

tarkkailtavaksi määrätyt parametrit sekä tällä (valituksen alaisella) päätöksellä 

velvoitettu pH-arvon tihennetty tarkkailu. 

 

Lupamääräyksen nro 25 perusteluissa aluehallintovirasto on todennut, että 

Ympäristönsuojelulain 60 ja 61 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava 

tarpeelliset määräykset lain 59 §:n mukaisesta vakuudesta ja sen 

asettamisesta. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittely-

toiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 

seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 

toimien varmistamiseksi. Lain 60 §:n mukaan vakuuden on oltava riittävä 

edellä mainittujen toimien hoitamiseksi. Kaatopaikan vakuuden on katettava 

myös kaatopaikan sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkailusta sekä 

suotovesien ja -kaasujen käsittelystä ja muusta jälkihoidosta aiheutuvat 

kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta, jollei toiminnanharjoittaja osoita 

muuta riittäväksi. Lain 235 §:n mukaan, jos ympäristölupa on myönnetty ennen 

1.5.2012 ja jos toimintaa varten asetettu vakuus ei ole lain 59–61 §:n 

mukainen, vakuutta koskevaa lupamääräystä on tarkistettava mm. 

viimeistään, kun lupaa muutetaan 89 §:n perusteella. 

 

Voimassa olevassa ympäristöluvassa asetettu vakuus on tarkistettu 

ympäristönsuojelulain 235 §:n mukaisesti. Vakuuden määrä on tarkistettu 

vastaamaan tämänhetkistä arviota kaatopaikan sulkemisesta ja jälkihoidosta 

aiheutuvista kustannuksista. Tässä kaatopaikan sulkeminen tarkoittaa 

käytännössä asianmukaisten pintarakenteiden rakentamista. Hakemuksen 

perusteella varsinaiset pintarakenteet ovat luvan hakemishetkellä 

kokonaisuudessaan tekemättä. Yleisen käytännön mukaisesti kaatopaikan 

pintarakenteen rakentamiskulujen kattamiseksi tarvittava vakuussumma 

voidaan laskea arvioimalla kohteen keskimääräinen rakennuskustannus 

neliömetriä kohden ja kertomalla arvio kaatopaikan pinta-alalla. Tässä 

suljettavan kaatopaikan pinta-ala on hakemuksen mukaan noin 17 660 m2. 

Sulkemisen yksikkökustannusten arvioinnissa aluehallintovirasto on käyttänyt 

tausta-aineistona ympäristöministeriön ohjetta 5/2012 (Jätevakuusopas, Opas 

jätehuollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista; liite 3). Ohjeen mukaan 

hallintokäytäntöön perustuva ohjeellinen arvio tavanomaisen jätteen kaato-

paikan pintarakenteen vakuuden määrästä on 15–25 euroa/m2. Koska tässä 
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tapauksessa kyseessä on kaatopaikka, jonka sulkemistoimet on jo aloitettu, 

vakuuden määrän arvioinnissa on käytetty 15 euroa/m2. Jälkihoito-

kustannuksille asetettu vakuus on pyritty arvioimaan niin, että se riittäisi 

kattamaan tämän päätöksen mukaisen jälkitarkkailun kustannukset kaato-

paikan jälkihoitovaiheen (arviolta 20 v) ajan. 

 

Pintarakenteiden toteuttamiselle asetetun määräajan osalta aluehallinto-

virasto on todennut, että sitä ei poisteta. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 

(Dnro 00835/03/3605) asetettua määräaikaa on kuitenkin muutettu niin, että 

pintarakenteet on toteutettava viiden vuoden kuluessa päätöksen lain-

voimaiseksi tulemisesta. Pintarakenteiden tarkoituksena on vähentää kaato-

paikasta aiheutuvaa kuormitusta. Sulkemisen yhteydessä vanhaa jätetäyttöä 

avataan ja alueella hyödynnetään jätteitä, jolloin ympäristökuormitus voi 

hetkellisesti olla jopa suurempi kuin ennen sulkemistöiden aloittamista. Kaato-

paikasta ja sen sulkemiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvan aluehallinto-

viraston näkemyksen mukaan kuormituksen vähentämiseksi pintarakenteet on 

tarpeen rakentaa loppuun viipymättä ja rakentamiselle on tarpeen asettaa 

määräaika. Aluehallintovirasto oli myös kirjannut päätökseen, että hakija olisi 

arvioinut, että pintarakenteet ovat rakennettavissa viiden vuoden kuluessa. 

 

2.3 Valitusperusteet betonimurskeen käytöstä pintarakenteen kuivatuskerroksessa 

 

Betonimurskeen käytöstä pintarakenteen kuivatuskerroksessa on useita 

referenssikohteita ja ympäristölupia (esim. Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n 

Kujalan jätteenkäsittelykeskus, useita lupapäätöksiä samassa kohteessa), 

joissa vastaava materiaali on hyväksyttynä korvaamaan neitseellistä 

kiviainesta. Betonimurskeen laadunvalvonnalla pystytään varmistamaan, että 

käytettävä betonimurske täyttää kuivatuskerroksen vaatimat kelpoisuus-

vaatimukset. Betonimurskeen käyttö säästää luonnonvaroja, koska muuten 

kerros joudutaan toteuttamaan luonnonkiviaineksilla, esim. sepelillä tai 

salaojasoralla. 

 

2.4 Valitusperusteet lupamääräysten nro 8 ja 10 osalta 

 

Jos kerros rakennetaan tarkasti suunnitelman mukaisesti, se tyypillisesti 

tiivistettäessä ja seuraavia kerroksia rakennettaessa painuu, jolloin koko 

kaatopaikka tulee hiljalleen painumaan tulevaisuudessa. Tämän vuoksi 

kerrokset tulee voida rakentaa hieman suunnitelmaa paksumpina rakennus-

vaiheessa, jolloin tiivistämisen kokoonpuristumisvaikutuksen myötä 

varmistutaan, että kerrospaksuus on vähintään suunnitelmassa esitetyn 

mukainen. Tällä varmistetaan kunkin kerroksen suunnitelman mukainen 

toimivuus. Lisäksi ks. valitusperusteet betonimurskeen käytöstä 

pintarakenteen kuivatuskohdassa luvusta 2.4. 

 

Tyypillisesti lupamääräyksissä kerroksen paksuus määritellään siten, että 

kerrotaan vähimmäispaksuus. Tässä lupamääräyksessä betonimurskeen 

käytön osalta on asetettu enimmäispaksuus. Tässä luvassa on nyt epäselvää, 

mikä betonimurskeesta tehdyn kerroksen paksuuden tulee todellisuudessa 

olla ja koskeeko 0,3 metrin minimipaksuus myös betonimurskeesta toteutettua 

kerrosta. 
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2.5 Valitusperusteet lupamääräyksen nro 21.1. osalta 

 

Lupamääräyksen nro 21.1 mukaan täydennetty tarkkailuohjelma on 

toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Pornaisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa päätöksen antopäivästä eli 

6.6.2022 mennessä. Nyt kyseessä oleva ympäristölupapäätös on annettu 

6.5.2022 ja valitusaika päättyy 13.6.2022. Asiaa voidaan valitusten johdosta 

joutua käsittelemään Vaasan hallinto-oikeudessa ja aikanaan myös 

korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätös ei siten todennäköisesti saavuta 

lainvoimaa 6.6.2022 mennessä. Velvollisuutta toimittaa tarkkailuohjelma 

ennen luvan lainvoimaisuutta ei voida pitää laillisena lupamääräyksenä ottaen 

huomioon, että valitusten sisällöstä riippuen tarkkailuun liittyvien lupa-

määräysten sisältö voi muuttua. Lisäksi ympäristöluvan mukaisen toiminnan 

aloittaminen voi myöhempien prosessien myötä viivästyä huomattavasti 

suunnitellusta aikataulusta tai jopa kokonaan estyä. Laissa tarkoitettuna 

ratkaisuna on pidettävä tarkkailuohjelman toimittamisen määräajan sitomista 

päätöksen lainvoimaiseksi tuloon. 

 

Edellä sanotun perusteella Circulation Oy esittää, että täydennetty 

tarkkailuohjelma on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Pornaisten 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa päätöksen 

lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. 

 

2.6 Valitusperusteet lupamääräyksen nro 25 osalta 

 

a. Sopiessaan Pornaisten kunnan kanssa kaatopaikan sulkemisesta vuonna 

2017 Circulation Oy arvioi kyseisen sulkemistoiminnan kannattavuutta ja 

vaikutuksia omaan liiketoimintaansa silloisen ympäristölupapäätöksen 

pohjalta. Luvan mukaiset vakuudet koettiin järkeviksi. Tämän valituksen 

kohteena olevassa ympäristölupapäätöksessä vakuuksien määrät ovat 

moninkertaistuneet (20 000 euroa -> 264 900 euroa ja 10 000 euroa -> 

60 000 euroa). Tämän suuruisten vakuuksien asettaminen aiheuttaa 

kohtuutonta taloudellista rasitetta Circulation Oy:n kokoiselle yritykselle. 

 

b. Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaan vakuus voidaan vapauttaa myös 

osittain. Ympäristöhallinnon Jätevakuusoppaan (liite 3) mukaan 

pitkäaikaisten toimintojen vakuutta voidaan vapauttaa vähitellen sitä 

mukaa, kun esimerkiksi sulkemistoimenpiteet tulevat tehdyksi ja tarvittava 

vakuussumma jälkihoidettavan pinta-alan pienentyessä myös laskee. 

 

Lisäksi Ympäristöministeriön muistiossa jätelain eräiden säännösten 

tulkintalinjauksista (liite 4) todetaan, että lupapäätökseen voi olla 

mahdollista joissakin tapauksissa kirjoittaa valmiiksi esimerkiksi kaato-

paikan peitettyyn pinta-alaan perustuva laskentamekanismi, jolla vakuutta 

voidaan ilman erillistä luvan muutosta asteittain vapauttaa (esimerkiksi 

silloin, kun jokin selkeästi todettava kaatopaikan osa on valmis). 

 

Hevonselän kaatopaikan sulkemissuunnitelmassa on esitetty kaatopaikan 

sulkemisrakenne, joka sisältää neljä kerrosta. Kerrokset toteutetaan koko 

kaatopaikka-alueelle kerros kerrokselta. Tämän vuoksi kunkin kerroksen 

todennetun valmistumisen jälkeen on perusteltua vapauttaa vakuutta ko. 

kerroksen arvioidun kustannusosuuden prosentuaalisella määrällä. 

Liitteessä 2 on esitetty kerrokset ja niiden osuudet oletetuista 
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kustannuksista, ja siten laskentamekanismi vakuuden osittaiseksi 

vapauttamiseksi sulkemistyön edistyessä. 

 

Circulation Oy:n näkökulmasta on kohtuutonta vaatia, että vakuus olisi 

asetettuna täysimääräisenä koko sulkemisajan. 

 

c. Kiinteistön, jolla Hevonselän kaatopaikka sijaitsee, omistaa Pornaisten 

kunta. Circulation Oy on vuokrannut kiinteistön ja sitoutunut sulkemaan ja 

maisemoimaan kaatopaikan lupaehtojen mukaisesti. Kiinteistö luovutetaan 

tämän jälkeen takaisin Pornaisten kunnalle. Vuokrasopimuksessa on 

sovittu, että Circulation Oy vuokralaisena vastaa kaatopaikan tarkkailuun 

liittyvistä toimista vuokra-aikana (ts. kaatopaikan sulkemisaikana) ja 

Pornaisten kunta vuokranantajana luovutuksen jälkeen (ts. jälkihoito-

vaiheen aikana). 

 

Vuokrasopimusta tehtäessä ympäristölupa on edellyttänyt huomattavasti 

pienempiä vakuuksia (20 000 euron vakuus kaatopaikan sulkemiselle ja 

10 000 euron vakuus kaatopaikan jälkihoitoa koskevien toimenpiteiden 

varalle). On kohtuutonta vaatia jo lupapäätöksen voimaantulosta alkaen 

Circulation Oy:tä asettamaan moninkertainen vakuus aikaisempaan 

vakuuteen verrattuna toimenpiteille, joista se ei tule koskaan vastaamaan 

ja joiden realisoitumisen aikataulusta ei tässä vaiheessa ole varmuutta. 

 

Mikäli jälkihoitovaiheelle on tarvetta asettaa vakuus jo tässä vaiheessa, 

tulisi sen asettajaksi määrätä Pornaisten kunta jälkihoitovaiheesta 

vastaavana tahona eikä Circulation Oy luvan saajana ja nykyisenä 

haltijana. 

 

2.7 Valitusperusteet pintarakenteiden toteuttamisen viiden (5) vuoden määräajan osalta 

 

Ympäristöluvassa aluehallintoviraston esittämissä ratkaisun perusteluissa (liite 

1, s. 31) pintarakenteiden toteuttamiselle asetetun määräajan osalta on 

todettu, että ”hakija on arvioinut, että pintarakenteet ovat rakennettavissa 

viiden vuoden kuluessa”. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Sekä itse 

ympäristöluvan muutoshakemuksessa että myös vastineessaan lausuntoihin 

ja muistutuksiin (liite 5, s. 7) Circulation Oy on todennut, että ”pyrkimyksenä on 

sulkea kaatopaikka ilman aiheetonta viivästystä. Mikäli määräaika kuitenkin 

asetetaan, tulisi sen olla vähintään 10 vuotta.” 

 

Kaatopaikan sulkemisaikatauluun vaikuttaa sulkemiseen soveltuvien, valvojan 

hyväksymiskriteerien mukaisesti hyväksymien maamassojen saatavuus. 

Soveltuvia massoja on tähän mennessä ollut saatavissa vähäisesti, mikä on 

hidastanut sulkemisen etenemistä (ks. myös kohta ”Perustelut”, ”1 Tausta”, s. 

2). Massojen saatavuutta on vaikea ennustaa, minkä vuoksi sulkeminen 

todennäköisesti kestää huomattavasti kauemmin kuin viisi vuotta. 

 

Mikäli viiden vuoden määräaika osoittautuu liian lyhyeksi, määräajan 

jatkaminen vaatisi ympäristöluvan muutosta. Tämä on turhaan aikaa ja 

resursseja vievä sekä kallis prosessi. Koska ympäristöluvan valvoja kuitenkin 

hyväksyy hyödynnettävät maamassat ja seuraa sulkemisen edistymistä koko 

ajan, pystyy valvoja arvioimaan määräajan jatkamisen tarpeen. Siten olisi 

kaikin puolin järkevää, että valvojalla olisi myös valtuudet jatkaa määräaikaa 

tarvittaessa, Circulation Oy:n perustellusta esityksestä. 
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3 Lopuksi Lopuksi Circulation Oy vielä korostaa nyt kyseessä olevan tapauksen 

konkreettisia olosuhteita. 

 

Kaatopaikan käyttö on lopetettu jo 28 vuotta sitten. Ensimmäinen 

ympäristölupa sen sulkemiseksi haettiin 19 vuotta sitten ja se tuli 

lainvoimaiseksi 17 vuotta sitten. Kaatopaikan sulkeminen kuitenkin aloitettiin 

vasta vuonna 2018 Circulation Oy:n toimesta eli 24 vuotta kaatopaikan käytön 

lopettamisen jälkeen. Tämä huomioiden tiukan sulkemisaikataulun 

määrääminen tässä vaiheessa on kohtuutonta, kun pidetään mielessä myös 

sulkemiseen soveltuvien maa-ainesten huono saatavuus. Sulkemisen 

vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset ja, ottaen huomioon tähän astinen 

sulkemisen hitaus, myös hyvin ennakoitavissa. 

 

Betonimurskeen käytön sallimisella kaatopaikan sulkemisessa hakemuksen 

mukaisesti voidaan katsoa olevan suuri merkitys sekä kierrätystalous-

tavoitteiden kannalta, luonnonkiviainesten säästön näkökulmasta, että myös 

Circulation Oy:n liiketoiminnalle. 

 

Vantaalla 13. kesäkuuta.2022 

Circulation Oy 
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