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Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 §:n 1 momentin nojalla.
Ympäristönsuojelulain 58 §:n nojalla poikkeamisasian käsittelee lupaviranomainen.

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Voimassa olevat ympäristöluvat
Uudenmaan ympäristökeskuksen Rosk’n Roll Oy Ab:lle myöntämä ympäristölupa no YS 794, 15.6.2007, joka koskee Munkkaan jätekeskuksen
toimintaa.
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös no YS 1499, 30.11.2009, joka
koskee ympäristölupapäätöksen no YS 794, 15.6.2007 määräyksissä 59.
ja 60. velvoitetun jäteveden sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelman
hyväksymistä.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 14.3.2012 päivätty
hyväksyntä (UUDELY 490/07.00/2010), joka koskee Munkkaan jätekeskuksen vesitarkkailuohjelman muutoksen hyväksymistä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 27.7.2012 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama
ympäristölupapäätös nro 122/2012/1, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 15.6.2007 antaman päätöksen no YS 794 muuttamista.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.11.2017 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama päätös nro 220/2017/1, joka koskee Munkkaan jätekeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisasian käsittelyn jättämistä sillensä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.3.2016 Rosk’n Roll Oy Ab:lle antama
päätös nro 67/2016/1, joka koskee biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista Munkkaan kaatopaikalle. Etelä-Suomen
aluehallintoviraston myöntämä poikkeus koski jätettä sisältäviä seulontakelvottomia maa-aineksia (17 09 04), käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteitä (19 12 12) sekä pölyäviä jätteitä (17 09 04). Poikkeus oli
voimassa 31.12.2017 asti.
Alueen kaavoitustilanne
Alueella on voimassa Lohjan Ventelän kaupunginosan asemakaava, joka
on vahvistettu 17.1.2000. Asemakaavassa kaatopaikka-alue on merkitty
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi ja läjitysalueeksi, jonka jälkikäyttö on
metsätalous (ET-lä/M).
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TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Munkkaan jätekeskus sijaitsee Lohjan kaupungin Laakspohjan kylässä
Lohjan kaupungin keskustan itäpuolella. Munkkaan jätekeskuksessa otetaan vastaan ja käsitellään mm. yhdyskuntajätettä, erilliskerättyä biojätettä,
kaupan- ja teollisuuden jätteitä, rakennus- ja purkujätteitä sekä maaainesjäteitä. Jätekeskuksen alueella on kolme erillistä jätetäyttöaluetta, jätetäyttöalueet 1, 2 ja 3, joista käytössä on täyttöalue 3. Kaatopaikalle on
loppusijoitettu mm. sekalaista yhdyskuntajätettä ja rakennusjätettä.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin päässä jätekeskuksesta. Täyttöaluetta 3 lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400
metriä täyttöalueesta koilliseen.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Rosk’n Roll Oy Ab hakee kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n mukaista poikkeusta asetuksen 28 §:n biohajoavaa ja muuta
orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista koskevaan rajoitukseen.
Poikkeusta haetaan määräajaksi 1.1.2018–31.12.2019. Määräajan jälkeen
tilanne esitetään arvioitavan uudelleen. Poikkeuslupaa haetaan seulontakelvottomille jätettä sisältäville maa-aineksille (17 09 04), pölyäville jätteille
(mm. 17 09 04) sekä käsittely- ja varastokenttien kunnossapidossa syntyville jätteille (19 12 12).
Käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteet syntyvät Rosk’n Roll Oy
Ab:n omassa toiminnassa. Jätettä sisältävien seulontakelvottomien maaainesten ja pölyävien jätteiden osalta vastuu jätehuollon järjestämisestä on
pääosin jätteen tuottajalla.
Jätteet, joille haetaan poikkeusta
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset (17 09 04) ovat maanrakennus- ja maanparannuskohteissa syntyviä ylijäämämaita sekä muissa
rakennuskohteista syntyviä hyödyntämiskelvottomia maa-aineksia, joista ei
seulomalla saada eroteltua niiden sisältämää jätettä joko maa-aineksen
laadun tai sen seassa olevien jätteiden ominaisuuksien vuoksi. Tällaisia
ovat usein saviset ja silttiset maat. Savi on hienojakoista, sitkeää ja kuivana kovaa, minkä vuoksi jätemateriaalit eivät erotu savesta kunnolla. Karkeammastakaan maa-aineksesta ei saada seulomalla erottumaan hienojakoista jätettä tai orgaanista ainesta, koska maa-aineksen ja siitä erotettavan aineksen raekoot ovat hyvin lähellä toisiaan. Maa-ainekset, joille haetaan poikkeusta, ovat joko pilaantumattomia tai lievästi pilaantuneita.
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Biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus riippuu maa-aineksen
luontaisesti sisältämän orgaanisen aineksen määrästä sekä sen seassa
olevan jätteen määrästä ja laadusta. Kyseiset maa-ainekset sisältävät esimerkiksi juuria, humusta ja muuta eloperäistä ainesta sekä rakennusjätettä, kuten muoveja ja jätepuuta. Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maaainekset sisältävät maa-ainesta tyypillisesti 60–97 prosenttia ja orgaanista
jätettä tai muuta ainesta 3–40 prosenttia. Orgaanisten jätteiden kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus vaihtelee jätteen laadun mukaan. VTT:n
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen tausta-aineistoksi tehdyn tutkimusraportin (Ympäristöministeriön raportteja 11/2012) mukaan
esimerkiksi muovipussin kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus on 81 prosenttia, puun 48 prosenttia ja pilaantuneen maa-ainesjätteen 2,4 prosenttia. Näin ollen jätettä sisältävien seulontakelvottomien maa-ainesten kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuudet ovat arviolta 0,5–30 prosenttia.
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset ovat yleensä yksittäisiä kuormia, joiden saapumista tai määrää on vaikea ennakoida.
Käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteet
Käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteet (19 12 12) ovat pääasiassa käsittely- ja varastointialueiden siivouksessa syntyviä kenttien harjausjätteitä ja huonolaatuisia materiaali- ja energiahyötykäyttöön kelpaamattomia jätekasojen pohjia. Jäte voi koostua mm. muoveista, puulastuista, purusta sekä muista orgaanisista ja epäorgaanisista maa-ainekseen
sekoittuneista jakeista. Jäte on sekalaista, hyvin hienojakoista ja eri jakeet
ovat sekoittuneet toisiinsa.
Kunnossapidon jätteiden laatu vaihtelee kenttien käytön mukaan. Jätteet
sisältävät hiekkaa tai epäorgaanista jätemateriaalia tyypillisesti 60–95 prosenttia ja orgaanista jätettä tai muuta orgaanista ainesta 5–40 prosenttia.
Kunnossapidon jätteiden TOC-pitoisuudet vaihtelevat, ollen arviolta välillä
3–20 prosenttia.
Pölyävät jätteet
Pölyäviä jätteitä syntyy esimerkiksi purku- ja rakennustyömailla sekä teollisuudessa (mm. 17 09 04). Jäte voi olla esimerkiksi sahanpurua, hiontapölyä tai teollisuuden prosesseista syntyvää prosessijätettä, jota ei pystyä
pakkamaan syntypaikalla. Rakennustyömailta tulevat kuormat sisältävät
esim. rakennustyömaan loppusiivousjätettä tai rakennusten väli- tai yläpohjia kuten purua, pieniä puunpaloja, styroxia, betoni- ja kipsipölyä, sammalta, turvetta tai hiekkaa, jotka imetään kuivaimuautoon imuletkulla.
Pölyävässä jätteessä orgaaniset jätteet ovat usein sekoittuneet toiseen
fyysisiltä ominaisuuksilta samankaltaiseen jätteeseen. Pölyävien jätteiden
biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus riippuu siitä, minkälaista jätettä pölyävä jäte sisältää. Pölyävät jätteet sisältävät esimerkiksi
betonipölyä tai muuta epäorgaanista jätemateriaalia tyypillisesti 50–95
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prosenttia ja orgaanista jätettä tai muuta orgaanista ainesta 5–50 prosenttia. Pölyävien jätteiden TOC-pitoisuudet vaihtelevat paljon, ollen arviolta 3–
30 prosenttia.
Jätekeskukseen vastaanotettavat pölyävät jätteet ovat yleensä yksittäisiä
kuormia, joiden saapumista jätekeskukseen tai määrää ei voida etukäteen
ennustaa.
Esikäsittely
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset
Jätettä sisältävien maa-ainesten esikäsittelymahdollisuuksia ovat seulonta
syntypaikalla tai käsittelypaikalla ja jätteiden erottelu kaivuvaiheessa. Jätettä sisältävät maa-ainekset esikäsitellään kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla lajittelemalla ne syntypaikalla maa-aineksen laadun ja jätemäärän mukaan. Jätekeskukseen vastaanotettaessa maat ovat jo esikäsiteltyjä jätteen syntypaikalla.
Jätekeskuksessa kaikki ominaisuuksiltaan soveltuvat maa-ainekset seulotaan ja seulottavissa olevat jätejakeet poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn jätteen laadun mukaisesti. Vain sellainen maa-aines,
jota ei ominaisuuksiensa tai sen sisältämien jätteiden ominaisuuksiensa
vuoksi voida seuloa, toimitetaan loppusijoitettavaksi.
Hakija on todennut pyrkivänsä edistämään seulontakelvottomien maaainesten mahdollisimman tarkkaa erottelua kaivuvaiheessa asiakkaiden
neuvonnalla ja jätteen hinnoittelulla. Hakemuksen mukaan hakijan tiedossa ei ole muita mahdollisia esikäsittelymenetelmiä.
Käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteet
Käsittely- ja varastointikenttien kunnossapidon jätteet esikäsitellään kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla
keräämällä suurikokoiset ja hyödyntämiskelpoiset jätteet kentiltä ennen
hienojakoisen ja hyödyntämiskelvottoman jätteen siivoamista. Suurikokoiset ja hyödyntämiskelpoiset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Hyödyntämiskelvoton jäte loppusijoitetaan.
Suurikokoisten ja hyödyntämiskelpoisten jätteiden kerääminen tehdään
käsin ja koneella mahdollisimman tarkasti niin, että loppusijoitettavan jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Hakijan mukaan tarkemmalla
erottelulla jäte voisi olla mahdollista jakaa orgaanisen aineksen pitoisuudeltaan erilaisiin jakeisiin. Tällöin osa jätteestä voisi täyttää kelpoisuusvaatimukset, mikä ei hakijan näkemyksen mukaan kuitenkaan vähentäisi loppusijoitukseen päätyvän jätteen tai sen sisältämän orgaanisen aineksen
määrää kokonaisuudessaan, kun molemmat jakeet jouduttaisiin loppusijoittamaan.
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Pölyävät jätteet
Pölyävät jätteet esikäsitellään kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla lajittelemalla syntypaikalla. Muut jätteet
poistetaan pölyävän aineksen seasta ennen pölyävän jätteen keräämistä
ja ohjataan laatunsa mukaiseen käsittelyyn.
Pölyäviä jätteitä tuovia asiakkaita ohjeistetaan jätteiden syntypaikkalajitteluun työmailla. Jätteen tuojia ohjeistetaan tuomaan rakennustyömaiden siivousjätteet niin, että kuivaimuautoon imuroidaan ensiksi hyödyntämiskelpoiset jätteet ja omana kuormanaan tuodaan sekakuormat, joita ei voi
hyödyntää.
Jätteen esikäsittely jätekeskuksen alueella ei ole mahdollista. Pölyävyyden
takia kuormia ei voida purkaa sisätiloissa, joissa ne muodostavat työturvallisuusriskin. Kuormia ei voida myöskään purkaa kentälle aiheutuvan pölyhaitan vuoksi. Kuormat ohjataan seulottavaksi tai energiana hyödynnettäväksi aina, kun sen arvioidaan jätteen laadun puolesta olevan mahdollista.
Selvitys jätteiden vaihtoehtoisista käsittelymenetelmistä
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset
Seulontakelvoton maa-aines ei sovellu hyödynnettäväksi energiana tai hävitettäväksi polttamalla huonojen poltto-ominaisuuksiensa vuoksi. Maaaineksen sisältämän orgaanisen aineksen määrä on niin vähäinen, että se
ei paranna lämpöarvoa. Maa-ainesten käyttö sellaisenaan maanrakennuskohteissa ei ole mahdollista niiden sisältämien jätteiden vuoksi, koska jätteen sekainen maa-aines ei ominaisuuksiltaan ole rakentamiseen soveltuvaa. Koska maita ei pystytä seulomaan, ei niiden sisältämiä jätteitä voida
hyödyntää materiaalina tai energiana.
Jätekeskuksessa ei ole loppusijoitusta korvaavia käsittelymenetelmiä hakemuksen mukaisille maa-aineksille. Hakemuksen mukaan hakijan tiedossa ei ole myöskään muita vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä tarjoavia toimijoita. Hakemuksessa tarkoitetut seulontakelvottomat maa-ainekset eivät
hakijan näkemyksen mukaan sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin, kuin sijoittamalla kaatopaikalle.
Hakemukseen ei hakijan mukaan ollut mahdollista liittää jätteen tuottajan
selvitystä muista jätehuoltovaihtoehdoista, koska kysymys on lähtökohtaisesti yksittäisten kohteiden yksittäisistä kuormista.
Käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteet
Kenttien kunnossapidosta syntyvät jätteet eivät ole ominaisuuksiltaan materiaalihyötykäyttöön soveltuvia. Jätejakeiden erottelu toisistaan ei hakijan
mukaan ole järkevää teknisesti eikä taloudellisesti. Kunnossapidon jätteet
eivät hakijan näkemyksen mukaan myöskään sovellu energiana hyödynnettäväksi, koska ne sisältävät paljon palamatonta ainesta, kuten hiekkaa.
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Hakemuksessa tarkoitetut käsittely- ja varastointikenttien kunnossapidon
jätteet eivät hakijan näkemyksen mukaan sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin, kuin sijoittamalla kaatopaikalle.
Pölyävät jätteet
Pölyävät jätteet ovat ominaisuusiltaan haastavia käsitellä. Usein jätteet
ovat sekoittuneet toisiin fyysisiltä ominaisuuksiltaan samankaltaisiin jätteisiin, minkä vuoksi näiden erottaminen toistaan on mahdotonta. Jätteet sisältävät usein sellaisia jakeita, jotka eivät ominaisuuksiltaan sovellu polttoon, minkä vuoksi jätteen hyödyntäminen energiana ei ole mahdollista.
Pölyävät jätteet eivät myöskään sovellu materiaalina hyödynnettäväksi, sillä vaarana on jätteiden leviäminen kontrolloimattomasti ympäristöön.
Jätekeskuksessa ei ole loppusijoitusta korvaavia käsittelymenetelmiä pölyäville jätteille. Hakemuksen mukaan hakijan tiedossa ei ole myöskään
muita vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä tarjoavia toimijoita. Hakemuksessa tarkoitetut pölyävät jätteet eivät hakijan näkemyksen mukaan sovellu
käsiteltäväksi muulla tavoin, kuin sijoittamalla kaatopaikalle.
Hakemukseen ei hakijan mukaan ollut mahdollista liittää jätteen tuottajan
selvitystä muista jätehuoltovaihtoehdoista, koska kysymys on lähtökohtaisesti yksittäisten kohteiden yksittäisistä kuormista.
Vuosina 2016 ja 2017 loppusijoitetut jätteet
Käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätteet
Vuonna 2016 käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätettä syntyi ja
loppusijoitettiin yhteensä 39,5 tonnia.
Vuonna 2017 käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätettä syntyi
noin 136,18 tonnia. Hakkeen sekaista hiekkaa ja maa-ainesta loppusijoitettiin 61,54 tonnia ja hiekoitushiekkaa 53,56 tonnia. Haketukseen kelpaamaton kentän siivousjäte (21,08 tonnia) lajiteltiin ja ohjattiin joko energiahyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Jätteet sisälsivät mm. puuhaketta ja pienikokoista risua, joiden erottelu on hakijan mukaan vaikeaa.
Loppusijoitetun hiekoitushiekan orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC)
oli alle 10 prosenttia. Muiden loppusijoitettujen kunnossapidon jätteiden
osalta orgaanisen aineksen osuuden arvioitiin ylittävän 10 %, mutta orgaanisen hiilen määrää ei ole selvitetty mittauksin.
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset ja pölyävät jätteet
Vuonna 2016 loppusijoitettiin orgaanista jätettä sisältävää pölyävää jätettä
noin 1 tonni ja vuonna 2017 seulontakelvotonta maata 1,8 tonnia. Kyseisissä jätteissä orgaanisen aineksen osuuden arvioitiin ylittävän 10 %. Jätteet olivat yksittäiskuormia, eikä mitattua tietoa niiden sisältämän orgaanisen hiilen määrästä (TOC tai LOI) ollut saatavilla.
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Haettavat määrät
Poikkeuslupaa haetaan seuraaville määrille:
−
−
−

jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset 500 t/a
käsittely- ja varastointikenttien kunnossapidon jätteet 100 t/a
pölyävät jätteet 200 t/a.

Jätettä sisältäville seulontakelvottomille maa-aineksille ja pölyäville jätteille
haetaan selkeästi toteutuneita määriä suurempaa vastaanottomäärää,
koska satunnaisesti jätekeskukseen tulevien kuormien määrää on vaikea
ennakoida.
Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista sekä esitys haitallisten vaikutusten vähentämistoimiksi
Hakijan mukaan hakemuksessa esitettyjen jätteiden sisältämän orgaanisen
aineksen määrä on niin vähäinen, että sillä ei ole vaikutusta kaatopaikkakaasun päästöihin eikä hakemuksessa esitettyjen jätejakeiden loppusijoittaminen kaatopaikalle lisää jätekeskuksen ympäristöriskiä nykyisestä.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MAHDOLLISESTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Hakijan mukaan päätöksen täytäntöönpanosta ei voida olettaa olevan haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Tilanne
voidaan palauttaa ennalleen poistamalla alueelle sijoitetut jätteet ja kuljettamalla ne tarvittaessa muualle. Jätteiden käsittely voidaan myös keskeyttää niin vaadittaessa, joten täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lain edellytykset täytäntöönpanolle muutoksen hausta huolimatta
ovat hakijan näkemyksen mukaan olemassa. Aloittamisluvalla taataan kuvattujen jätejakeiden osalta jätehuollon jatkuminen.
Hakija esittää, että erillistä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista vakuutta ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta ei aseteta.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen täydentäminen
Hakemusta on täydennetty 29.3.2018.
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla siitä 27.4.–28.5.2018 Lohjan kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on julkaistu osoitteessa
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www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Lausunnot
Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti pyydetty lausunnot Uudenmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueelta, Lohjan kaupungilta, Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitokselta.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (5.6.2018):
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että hakemuksen mukainen poikkeus
biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen kaatopaikkasijoittamista koskevaan rajoitukseen voidaan myöntää määräaikaisesti hakemuksen mukaisille jätejakeille, joiden käsittely muilla tavoin ei ole mahdollista. ELY-keskus katsoo, että toiminnalle voidaan myöntää aloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
ELY-keskus korostaa kuitenkin, että poikkeus voidaan myöntää vain, mikäli
jätejakeille ei tosiasiallisesti ole muuta käsittelytapaa kuin kaatopaikalle sijoittaminen. Hakemuksessa ei ole esitetty, kuinka vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä ko. jätejakeille on selvitetty. Kyseisiä jätejakeita syntyy myös
muilla alueilla kuin Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskuksen alueella.
Mikäli niitä ei näillä muilla alueilla sijoiteta poikkeusluvalla kaatopaikalle,
niille täytyy olla jokin muu käsittelymenetelmä.
Mikäli poikkeuslupa myönnetään, tulee myös näiden poikkeusluvalla sijoitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus selvittää kaatopaikka-asetuksen
mukaisesti. Hakemusasiakirjojen mukaan näin ei välttämättä ole aina tähän mennessä poikkeusluvalla sijoitettujen jätteiden osalta toimittu. Kaatopaikka-asetus edellyttää aina vähintään orgaanisen aineksen pitoisuuden
selvittämistä. Orgaanisen aineksen pitoisuus jätteessä tulee joko mitata, tai
mikäli se ei ole mahdollista, niin arvioida muuten luotettavasti. Laitoksen
vuosiraportoinnissa tulee erikseen raportoida poikkeusluvalla sijoitettujen
orgaanista ainesta sisältäneiden jätteiden määrät.
ELY-keskus toteaa vielä, että vaikka em. jätejakeille myönnettäisiinkin
poikkeus kaatopaikkasijoitusta koskevaan rajoitukseen, tulee toiminnanharjoittajan kuitenkin säännöllisesti seurata ja tarkastella ko. jätejakeille
soveltuvia kaatopaikkasijoituksen korvaavia käsittelymenetelmiä. Mikäli
käyttökelpoisia korvaavia menetelmiä on, tulee niitä käyttää jätteen käsittelyyn kaatopaikkasijoituksen sijaan.
Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan lupajaosto (31.5.2018): Lohjan
vetovoimalautakunnan lupajaosto toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa
Rosk’n Roll Oy Ab:n hakemukseen ja että se puoltaa määräaikaisen poik-
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keusluvan myöntämistä hakemuksen mukaisten jätteiden sijoittamiseksi
Munkkaan kaatopaikalle. Lisäksi lautakunta puoltaa toiminnan aloittamisluvan myöntämistä hakemuksen mukaiselle toiminnalle muutoksenhausta
huolimatta.
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto pitää tärkeänä, että jätehuollossa
tapahtuvat muutokset tehdään hallitusti ja ettei hakemuksessa kuvattujen
jätejakeiden asianmukaisen käsittelyn osalta aiheudu katkoksia jätehuollossa. Lupajaosto katsoo, että määräaikainen poikkeuslupa 31.12.2019
saakka on tarpeen, jotta kyseessä olevien jätevirtojen kehitystä pystytään
tällä ajanjaksolla seuraamaan ja samalla löytämään teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevia menetelmiä mahdollisiksi käsittelyvaihtoehdoiksi näiden jätteiden kaatopaikkasijoitukselle.
Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta (22.5.2018): Ympäristöja rakennuslautakunnalla ei ole Rosk’n Roll Oy Ab:n hakemuksesta huomautettavaa. Mikäli lupaa ei myönnetä, tarjolla tulee olla vaihtoehtoinen
vastaanottopaikka pölyävän jätteen sekä roskaisen maa-ainesjätteen
kuormille, jotta nämä on mahdollista ohjata asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
Lohjan ympäristöterveyspalvelut (8.6.2018): Lohjan ympäristöterveyspalvelut toteaa seuraavaa. Varastointikasat on sijoitettava ja tarvittaessa suojattava siten, että mahdollista pölyhaittaa naapurustoon aiheutuu mahdollisimman vähän. Mikäli uuden toiminnan mukaisesta liikenteestä, varastoinnista tai käsittelystä aiheutuu naapurustoon kohtuutonta pölyhaittaa tai
muuta haittaa on toimijan ryhdyttävä toimenpiteisiin kohtuuttoman haitan
poistamiseksi. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastointi- ja käsittelyprosessia ja niistä aiheutuvia pöly ym. haittoja, jotta saatuja kokemuksia
voidaan käyttää mahdollisten vaihtoehtoisten käsittelytapojen uudelleen
arvioinnissa.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on ilmoittanut 13.6.2018 ettei katso tarpeelliseksi antaa vastinetta
hakemuksesta annettuihin lausuntoihin.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen.
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RATKAISUN PERUSTELUT
Yleiset perustelut
Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 28 §:n mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen
alla olevaan jätetäyttöön tai rakenteeseen hyväksytään vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä
on enintään 10 prosenttia. Asetuksen 28 §:ssä on myös säädetty eräiden
jätteiden osalta poikkeuksista kiellosta sijoittaa orgaanisen aineksen rajaarvon ylittäviä jätteitä kaatopaikalle. Pykälän mukaan orgaanisen aineksen
10 % pitoisuusraja ei koske esimerkiksi pilaantunutta maa-ainesjätettä, jos
se sijoitetaan erillään muista jätteistä.
Asetuksen 53 §:n siirtymäsäännöksen mukaan asetuksen 27 ja 28 §:n
säännöksiä biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen aineksen pitoisuuden
selvittämisestä ja rajoittamisesta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016
rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä
syntyvän jätteen osalta kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2020. Viimeksi mainitun jätteen biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus
määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä ei
kuitenkaan saa olla 1 päivästä tammikuuta 2016 suurempi kuin 15 prosenttia.
Asetuksen 15 §:n mukaan kaatopaikalle hyväksytään vain esikäsiteltyä jätettä. Vaatimus ei koske sellaista pysyvää jätettä, jota ei voida esikäsitellä
teknisesti käyttökelpoisella tavalla eikä muutakaan jätettä, jos esikäsittely
ei edistä 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamista vähentämällä jätteen
määrää tai haitallisuutta taikka jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle.
Asetuksen 35 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että biohajoavaa
ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista koskevaa
28 §:n mukaista rajoitusta ei sovelleta 15 §:n mukaisesti esikäsiteltyyn jätteeseen, jos luotettavasti osoitetaan, että jäte ei ominaisuuksiensa vuoksi
sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopaikalle. Lupaviranomainen voi myös myöntää rajoituksesta poikkeuksen määräajaksi
enintään vuodeksi kerrallaan, jos luotettavasti osoitetaan, että korvaava
käsittelykapasiteetti saadaan käyttöön asetettavassa määräajassa.
Ympäristöministeriön 23.4.2013 päivätyn perustelumuistion mukaan jätteen hyväksyminen kaatopaikalle ei määräydy vain nyt puheena olevan
28 §:n mukaan. Jätteiden sijoittamisen ja hyödyntämisen kaatopaikalla on
täytettävä myös muun muassa jätelain 8 §:n jätehuollon etusijajärjestystä
koskevat ja asetusehdotuksen 3 luvussa säädetyt vaatimukset. Muistiossa
todetaan asetusehdotuksen 3 luvusta muun muassa, että jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevan päätöksen on perustuttava tarkasteluun kysei-
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sen jätteen eri käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksista. Etusijajärjestyksen soveltamisessa ei siis ole kysymys tarkoituksenmukaisuusharkinnasta.
Ympäristöministeriön 25.6.2018 päivätyn orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltamista koskevan muistion (VN3347/2018) mukaan tavoitteena
on, että orgaanisen jätteen sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle pääosin luovutaan. Käytännössä tämä jäte on ensisijaisesti toimitettava aineena hyödynnettäväksi ja toissijaisesti energiana hyödynnettäväksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jäte on toimitettava esikäsittelyyn ennen
mahdollista kaatopaikalle sijoittamista. Kaatopaikalle hyväksyttäisiin vain
poikkeustapauksissa sekalaista käsittelemätöntä jätettä, joka täyttää kaatopaikkasijoitukselle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Muistion mukaan orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevan rajoituksen tavoitteena on tukea tuotantomenetelmien kehittymistä sellaiseen suuntaan, että
tuotannosta syntyvät jätteet ja tuotteista muodostuvat jätteet ovat käsiteltävissä etusijajärjestyksen mukaisesti. Jätteen tuottajan velvollisuutena on
kehittää toimintaansa niin, että tuotannon jätteiden käsittelyssä voidaan
noudattaa jätehuollon etusijajärjestystä.
Muistiossa (VN3347/2018, 25.6.2018) on esitetty hakemuksen sisältövaatimukset ja hakemukseen tarvittavat selvitykset. Muistion mukaan kaatopaikan pitäjä voi hakea lupaviranomaiselta tapauskohtaista poikkeusta jätteen orgaanisen aineksen pitoisuutta koskevasta rajoituksesta esittämällä
luotettavat selvitykset kyseisestä jätteestä ja sen käsittelystä. Käytännössä
jätteen haltijan tai tuottajan on yleensä annettava tarvittavat selvitykset
kaatopaikan pitäjälle hakemuksen tekemistä varten. Muistion mukaan lupahakemusta varten tarvitaan jätteen tuottajan selvitys eri jätehuoltovaihtoehdoista ja luotettavat perustelut siitä, miksi jätteelle ei ole löytynyt kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuuksia ja ne tulisi sijoittaa orgaanisen aineksen sijoituskiellosta huolimatta kaatopaikalle. Selvityksissä on tarkasteltava jätejakeittain eri käsittelyvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia jätehuollon
etusijajärjestyksen mukaisen ja jätelain tarkoituksen kannalta parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Hakemuksessa on myös esitettävä jätejakeittain
jätteen tuottajan tai haltijan selvitys asetuksen 15 §:n mukaisesta jätteen
esikäsittelystä tai siitä, miksi esikäsittelyä ei pidetä mahdollisena tai tarpeellisena ennen kaatopaikalle sijoittamista. Jätteistä annettaviin selvityksiin kuuluvat kaatopaikka-asetuksen 4 luvussa säädetyn kaatopaikkakelpoisuuden arviointimenettelyn mukainen jätteen perusmäärittely, mukaan
lukien tiedot jätteen laatuvaihtelusta sekä arviot jätteen kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä ja käsittelymahdollisuuksista.
Muistion (25.6.2018) mukaan hakemuksessa tulisi antaa selvitykset ainakin seuraavista seikoista ja esittää niitä koskevat yksityiskohtaiset perustelut:
-

kuvaukset jätteistä, niiden alkuperästä, syntytavasta, jätenimikkeistä,
laadusta ja määrästä ts. tieto jätteiden perusmäärittelystä ja arvio niiden kaatopaikkakelpoisuudesta
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-

-

-

-

-

tieto jätteen määrän ja laadun vaihtelusta aiempiin vuosiin verrattuna,
jos kyseessä on säännöllisesti muodostuva jäte-erä
selvitys siitä, että etusijajärjestystä on noudatettu jätehuoltoratkaisuja
etsittäessä
selvitys jätejakeittain vaihtoehtoisista käsittelytavoista (uudelleenkäytön
valmistelu, kierrätys, hyödyntäminen) kaatopaikkasijoitukselle ja hyvät
ja luotettavat perustelut, jos vaihtoehtoisia käsittelytapoja ei ole käytettävissä, tarvittaessa selvitys jätteen vientimahdollisuuksista
käsittelyvaihtoehtojen valintaa varten tiettyjen jätemateriaalien osalta
orgaanisen hiilen määrän lisäksi taustatiedot tai koostumusanalyyseihin perustuva tieto siitä, sisältävätkö jätteet ns. ympäristössä pysyviä ja
kertyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteet)
selvitykset esikäsittelyvaatimusten täyttymisestä ja käytetyistä esikäsittelymenetelmistä tai perustelut jätejakeittain, miksi jätteen esikäsittelyä
ei ole voitu toteuttaa
kuvaukset jätteiden ominaisuuksista, jotka estävät niiden käsittelyn
muulla tavoin kuin sijoittamalla kaatopaikalle. Näitä ovat mm. selvitykset jätteen kemiallisista, fysikaalisista tai teknisistä ominaisuuksista,
jotka estävät niiden materiaalina tai energiana hyödyntämisen
tarvittaessa jätteen haltija voi esimerkiksi pyytää polttolaitokselta perustelut siitä, onko kyseessä oleva jäte ominaisuuksiltaan polttoon soveltuvaa.

Aluehallintovirasto arvioi, että hakemuksessa ei ole esitetty riittäviä perusteita hakemuksen mukaisten jätteiden sijoittamiseksi kaatopaikalle. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa ei ole esitetty kaikilta
osin riittäviä tietoja loppusijoitettavista jätteistä, niiden laadusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta eikä riittäviä perusteluja haetuille jätemäärille. Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei myöskään kaikilta osin ollut
mahdollista arvioida jätteiden esikäsittelyn riittävyyttä. Hakemuksessa ei
ole myöskään esitetty, kuinka vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä on selvitetty eikä hakemuksesta aluehallintoviraston näkemyksen mukaan käy yksiselitteisesti ja luotettavasti käy ilmi, että jätteiden laatuominaisuudet olisivat sellaisia, ettei niille olisi olemassa muita käsittelyvaihtoehtoja kuin kaatopaikkasijoitus.
Edellä esitetyn lisäksi aluehallintovirasto esittää seuraavat jätejaekohtaiset
perustelut.
Varasto- ja käsittelykenttien kunnossapidon jätteet
Varasto- ja käsittelykenttien kunnossapidon jätteet syntyvät hakijan omassa toiminnassa. Hakemuksen mukaan jätteet ovat kenttien harjausjätteitä
ja huonolaatuisia materiaali- ja energiahyötykäyttöön kelpaamattomia jätekasojen pohjia ja ne sisältävät mm. muovia, puulastuja, purua sekä muita
orgaanisia ja epäorgaanisia maa-ainekseen sekoittuneita jakeita. Kunnossapidon jätteiden laadun on todettu vaihtelevan kenttien käytön mukaan ja
myös orgaanisen aineksen pitoisuuden on arvioitu vaihtelevan paljon ollen
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noin 3–20 %. Jätteiden orgaanisen aineksen pitoisuuden on arvioitu ylittävän 10 %, jos ne sisältävät paljon orgaanista ainesta.
Hakemuksen mukaan vuonna 2016 käsittely- ja varastokenttien kunnossapidon jätettä syntyi ja loppusijoitettiin kaatopaikalle yhteensä 39,5 tonnia.
Vuonna 2017 jätettä syntyi noin 136,18 tonnia, joka myös lähes kokonaisuudessaan loppusijoitettiin kaatopaikalle. Loppusijoitetuista jätteistä hiekoitushiekan (yhteensä 53,56 tonnia) orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus
(TOC) oli alle 10 prosenttia. Muiden loppusijoitettujen kunnossapidon jätteiden osalta orgaanisen aineksen osuuden arvioitiin ylittävän 10 prosenttia. Vuosina 2016 ja 2017 poikkeusluvalla loppusijoitetuista jätteistä ei ollut
kuitenkaan esittää kaatopaikkakelpoisuuden arviointia koskevia tietoja.
Hakemuksesta ei myöskään yksiselitteisesti ja luotettavasti käy ilmi, että
kenttien kunnossapidossa syntyvien jätteiden laatuominaisuudet olisivat
sellaisia, ettei niille olisi olemassa muita käsittelyvaihtoehtoja kuin kaatopaikkasijoitus. Toisiinsa sekoittuneiden jätejakeiden hienojakoisuus ja jätteen alhainen lämpöarvo eivät lähtökohtaisesti ole sellaisia ominaisuuksia,
joiden perusteella jätteelle ei olisi olemassa vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä (esim. orgaanisen aineksen poisto polttamalla). Hakemuksessa on
myös todettu esikäsittelyä tehostamalla olevan mahdollista jakaa jäte orgaanisen aineksen pitoisuudeltaan erilaisiin jakeisiin, jolloin osa jätteestä
voisi täyttää kaatopaikoista annetun valtioneuvoston mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa ei
ole esitetty riittäviä perusteluja sille, miksi jätejakeille, joiden orgaanisen aineksen pitoisuus ylittää 10 prosenttia, ei olisi olemassa muita käsittelyvaihtoehtoja kuin kaatopaikkasijoitus.
Jätettä sisältävät seulontakelvottomat maa-ainekset ja pölyävät jätteet
Jätettä sisältävien seulontakelvottomien maa-ainesten ja pölyävien jätteiden osalta vastuu jätehuollon järjestämisestä on jätelain 32 §:n mukaisesti
pääosin jätteen tuottajalla. Hakemukseen ei kuitenkaan hakijan mukaan
ole ollut mahdollista liittää jätteen tuottajan/tuottajien selvitystä syntyvistä
jätteistä, niiden määristä ja ominaisuuksista, esikäsittelyvaatimusten täyttymisestä eikä vaihtoehtoisista käsittelytavoista.
Vuosina 2016 ja 2017 poikkeusluvalla sijoitetut jätemäärät olivat pieniä
(pölyävää jätettä yhteensä noin 1 tonni ja seulontakelvotonta maa-ainesta
yhteensä 1,8 tonnia), eikä sijoitetuista jätteistä ollut esittää kaatopaikoista
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia tietoja niiden laadusta ja kaatopaikkakelpoisuudesta.
Hakemuksesta ei myöskään yksiselitteisesti ja luotettavasti käy ilmi, että
maa-ainesjätteiden tai pölyävien jätteiden laatuominaisuudet olisivat sellaisia, ettei niille olisi olemassa muita käsittelyvaihtoehtoja kuin kaatopaikkasijoitus. Pölyävän jätteen on todettu sisältävän usein ominaisuuksiltaan
sellaisia jätejakeita, jotka eivät sovellu polttoon, mutta kyseisiä jätejakeita
tai ominaisuuksia ei ole yksilöity tarkemmin. Jätteen hienojakoisuus tai
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alhainen lämpöarvo eivät lähtökohtaisesti ole sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella jätteelle ei olisi olemassa vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä tai että jätteen ominaisuuksia ei esikäsittelyn avulla voitaisi muuttaa siten, että jäte soveltuisi muulla tavoin käsiteltäväksi (esim. pakkaamalla ennen polttoon toimittamista).
Muita jätejakeita sisältävää maa-ainesjätettä on voitu tietyin rajoituksin
hyödyntää esimerkiksi kaatopaikan pintarakenteessa tiivistyskerroksen
päällä. Maa-ainesjätteen osalta aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että poikkeusta on haettu pilaantumattomille ja lievästi pilaantuneille maa-aineksille.
Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 28 §:n mukaan orgaanisen aineksen 10 % pitoisuusraja ei koske pilaantunutta maa-ainesjätettä,
jos se sijoitetaan erillään muista jätteistä.
Vastaus lausuntoihin
Lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon luparatkaisussa ja sen
perusteluissa ilmenevästi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla.
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Aluehallintoviraston ratkaisu huomioiden, hakemuksen mukaisen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta ei ole tarpeen määrätä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 48, 58, 190, 191, 199 §
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 28, 32, 33 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 12 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 2 400 euroa. Lasku
lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy aluehallintovirastojen
maksuista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen
(1244/2018) mukaisesti. Asetuksen 8 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta,
jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään
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maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten
mukaan. Hakemuksen vireilletuloaikana voimassa olleen aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annetun valtioneuvoston asetuksen
(1353/2016) liitteen kohdan 3.1. alakohdan 5. mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h. Tämän
asian käsittelyyn on käytetty 40 tuntia.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Rosk’n Roll Oy Ab
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Lohjan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitos
Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille listan dpoESAVI-12857-2017 mukaan.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Lohjan kaupungin virallisella
ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan internetissä Lupatietopalvelussa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liitteet

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Päivi Vilenius ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Sari Lansola.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITE
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 24.7.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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