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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

14.4.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 21.4.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14.4.2022 nro 413/2022, valitus 

ympäristölupa-asiassa, haketus- ja kierrätysterminaalin toiminta ja 

ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa ympäristölupapäätöksen 

mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta, Toivakka 

Luvan hakija 

Setsuuri Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 14.4.2022 – 23.5.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
14.04.2022 

413/2022 

 Diaarinumerot 
20278/03.04.04.04.19/2020 
20288/03.04.04.04.19/2020 

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1.  

2.  

Luvan hakija Setsuuri Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Toivakan kunnan ympäristölautakunta 29.10.2020 § 61 (28.10.2020) 

Toivakan kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Setsuuri Oy:lle 
ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen haketus- ja kierrätysterminaalin 
toimintaan Toivakan kunnassa.  

Ympäristölautakunta on lisäksi myöntänyt hakijalle ympäristönsuojelulain 199 
§:n mukaisen luvan aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 10.000 euron vakuutta vastaan. 

Lupaan on liitetty lupamääräykset 1–35: 

Yleiset määräykset 

1. Ympäristölupa koskee ympäristölupahakemuksen täydennyksessä esitettyjä 
vastaanotettavia materiaaleja, vuosittaiset enimmäismäärät ja suurimmat eri 
materiaalien kertavarastointimäärät on esitetty seuraavassa taulukossa:  

 
Materiaali Jätetunnus Määrä 

 t/a 
Max. varasto  
(t)  

Energiapuu, kannot 
hakkuista, ym. 
puhdas puu 

 50 000 20 000 puu 
20 000 hake 

Tukkien ja 
ainespuun varastointi 

 10 000 10 000 
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Kannot 
rakennustyömailta 

17 02 01,  
20 01 38  

5 000 1 000 

Jätepuu 03 01 05,  
15 01 03,  
17 02 01,  
19 12 07 

3 000 500 puu  
2 000 hake 

Yhteensä  68 000  

Muun kuin edellä mainitun jätteen vastaanotto alueelle on kielletty. Jätteen 
laadun toteamiseksi kuormat on tarkastettava silmämääräisesti ennen niiden 
kippaamista kentälle. Jos alueelle tuodussa kuormassa havaitaan olevan muuta 
jätettä kuin mitä alueelle on sallittua tuoda, kuorma on palautettava lähettäjälle 
tai ohjattava sellaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kuorman sisältämää jätettä.  

Mahdolliset jätekuormien mukana alueelle tulevat vähäiset määrät vaarallista 
jätettä tai muuta jätettä, jota alueelle ei ole lupa ottaa vastaan, tulee erotella 
rakennuspurkujätteestä, varastoida jätteen laadun edellyttämällä tavalla ja 
toimittaa jätteen laadun mukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tämän vuoksi 
jokainen kuorma tulee tarkastaa heti, kun se on kipattu kentälle. Nestemäiset 
vaaralliset jätteet tulee säilyttää ennen niiden pois kuljettamista lukitussa 
tilassa siten, että ne eivät vuototilanteessa pääse ympäristöön. 

2. Vastaanotettavien puujätteiden määrän on oltava alle 8 000 tonnia vuodessa. 
Kerrallaan varastoitava määrä saa olla enintään 3 500 tonnia. Edellä mainitun 
kerrallaan varastoitavan jätemäärän täyttyessä alueelle ei saa vastaanottaa 
uutta jätettä ennen kuin varastointimäärä saadaan jätteen edelleen toimitusten 
myötä pysymään luvallisella tasolla.  

3. Laitokselle tulee asentaa autovaaka ennen toiminnan aloittamista ja kaikki 
vastaanotettavat kuormat tulee punnita ja rekisteröidä tietokantaan.  

4. Melua aiheuttavaa jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa bioterminaalissa 
ma - pe klo 7–22 ja la 7–18. Viikonloppuisin ja virallisina pyhäpäivinä ja 
niiden aattoina ei haketeta eikä murskata.  

Jätteiden vastaanottoajat ja vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava 
alueen sisäänkäynnin yhteydessä olevassa taulussa ja asemalla on 
vastaanottoaikoina oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa 
tarvittaessa jätteelle sijoituspaikat.  

5. Laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan hoitajan 
nimi ja yhteystiedot on toimitettava Toivakan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös henkilön vaihtuminen tai henkilön 
yhteystietojen muutokset on ilmoitettava viipymättä.  

6. Toiminta-alue on pääosin kalliomaaperää. Mikäli toiminta-alueen aiemman 
toiminnan jäljiltä ympäristössä on jyrkkiä kallioleikkauksia, tulee asentaa 
kulun estävät aidat (materiaali puu tai metalli).  
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7. Alueelle pääsy toiminta-aikojen ulkopuolella tulee estää.  

8. Mikäli kiinteistölle rakennetaan sosiaalitilat, tulee rakennukselle hakea 
rakennuslupa rakennusvalvonnan kautta ja esittää tarvittavat suunnitelmat, 
esimerkiksi pääpiirustukset, asemapiirros, jätevesien käsittelysuunnitelma.  

Jätehuolto  

9. Rakennusjätteeksi luokiteltavan puujätteen siirrosta on laadittava 
siirtoasiakirja, joka on pidettävä mukana jätteen siirron aikana ja se on 
annettava siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan 
(toiminnanharjoittaja) on vahvistettava jätteen vastaanottoasiakirjaan tehdyllä 
allekirjoituksellaan tai muin luotettavin järjestelyin.  

10. Toiminnasta syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. 
Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava 
hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnassa mahdollisesti 
syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti 
merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Vaarallisten jätteiden 
pääsy maaperään on estettävä. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, 
jolla on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto.  

11. Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai 
pilaantumisvaaraa maaperälle tai pohja- tai pintavesille eikä muuta 
ympäristöhaittaa.  

BAT ja häiriötilanteet  

12. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisen tekniikan 
käyttöönottoon, mikäli se on taloudellisesti kohtuullista.  

13. Palon leviämisen ehkäisemiseksi energiapuukasojen keskinäiset etäisyydet 
tulee olla riittävät, kuitenkin vähintään kymmenen (10) metriä. Muun 
materiaalin keskinäinen vähimmäisetäisyys oltava vähintään kuusi (6) metriä. 

14. Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski tulee huomioida 
hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetyn kaltaisesti. Puun ja 
murskekasojen sijoittelussa on huomioitava, että kasojen väliin jää riittävästi 
tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja 
muut kulkuyhteydet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä.  

15. Vahinko- tai onnettomuustilanteiden varalta toiminnanharjoittajalla on 
oltava alueella asianmukainen alkusammutuskalusto sekä riittävästi 
imeytysaineita ja kalustoa vuotojen keräämiseksi. Mahdollisuus 
sammutusveden ottamiseen hulevesialtaasta on varmistettava. Häiriötilanteista 
tai onnettomuuksista, kuten öljy- tai polttoainevahingoista, joissa syntyy 
päästöjä maaperään tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä muista 
poikkeavista tilanteista on ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen 
ympäristökeskukselle ja pelastuslaitokselle. Ympäristölautakunta voi 
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ilmoituksen johdosta antaa määräyksiä, jotka ovat tarpeen ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi tai maaperän puhdistamiseksi.  

16. Ennen toiminnan aloittamista on laadittava ja hyväksytettävä pelastuslain 
15 §:n mukainen pelastussuunnitelma pelastuslain 14 §:ssä tarkoitetuista 
toimenpiteistä. Suunnitelmaa tulee ylläpitää ja päivittää muutoksien 
yhteydessä.  

Hulevesien johtaminen ja laadun tarkkailu  

17. Hulevesisuunnitelma tulee toimittaa viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen 
toiminnan aloittamista. Hulevesisuunnitelmassa tulee esittää toimet, ettei 
pohjaveden tai maaperän pilaantumisriskiä aiheuteta. Hulevesisuunnitelmassa 
tulee ottaa huomioon mahdolliset toimet tulipalotilanteessa. Lisäksi 
hulevesisuunnitelmassa tulee olla laskeutusaltaan mitoitus, jotta varmistetaan 
altaan riittävä koko myös suurempien virtaamien aikana (laskeutusaltaan 
lietteen huuhtoutumisen estäminen). Laskeutusallas tulee tyhjentää 
tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Hulevesinäyte, josta seuraavat 
kerta-analyysit: pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, 
arseeni, kromi, kupari, nikkeli, sinkki, lyijy ja kokonaishiilivedyt (C10-C40), 
tulee ottaa toiminnan käynnistyttyä ja vakiinnuttua, toukokuussa 2022.  
Mahdollisten poikkeus- ja onnettomuustilanteiden yhteydessä edellä mainitut 
kerta-analyysit tulee myös ottaa ja toimittaa tulokset viranomaiselle. 
Näytteidenotto ja analysointi tulee teetättää ulkopuolisella taholla.  

Hulevesinäyte tulee ottaa muulloin valvontaviranomaisen määräyksestä, 
mikäli on perusteltu syy epäillä pilaantumista.  

18. Suunnitelmassa tulee huomioida, että hulevesialtaan lähtevien vesien 
viemäröinnissä on oltava sulkuventtiilikaivo ja sen jälkeen öljynerotuskaivo. 
Poikkeustilanteissa altaasta lähtevän veden virtaus on oltava katkaistavissa.  

Melu  

19. Mahdollisen häiritsevän melun osalta tulee huomioida, ettei 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) §:t 2 ja 3 mukaiset 
ohjearvot ylity.  

2 § Ohjearvot ulkona: Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla 
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä 
yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 
kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta 
yöohjearvoja. 

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella 
olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei 
saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen 
käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa 
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mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla 
luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon 
havainnointiin yöllä. 

3 § Ohjearvot sisällä: Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että 
ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7–22) 35 dB ja 
yöohjearvon (klo 22–7) 30 dB.  
Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason 
päiväohjearvoa 35 dB sekä liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB.  

Lisäksi tulee huomioida mahdolliset yhteismeluvaikutukset toiminta-aluetta 
lähellä sijaitsevien moottoriratojen ajoittaisista melupäästöistä.  

20. Puun haketus- ja murskaustoiminnan aiheuttama melutaso on mittautettava 
heti toiminnan käynnistyttyä. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosia 
2021 ja 2022 koskeva melun mittaus- ja tarkkailusuunnitelma Toivakan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 
31.5.2021. Mittaustulosten perusteella ympäristönsuojeluviranomainen päättää 
melutarkkailun laajuudesta ja uuden tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta 
kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen.  

Mittaukset tulee tehdä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaustulokset on 
toimitettava viikon ja mittausraportti kuukauden sisällä mittausten 
suorittamisesta tiedoksi Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

21. Melumittaus tulee suorittaa ulkopuolisen tahon toimesta.  

22. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu melutason raja-arvo ylittyy, tulee 
luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja 
raportoida tehdyistä toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Mittaukset tulee uusia viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.  

Maaperän, ilmakehän ja pohjaveden suojelu  

23. Toiminta-alueelle murskaustoiminnan aikana tuotavat polttoaineet on 
oltava lukittavassa kaksivaippaisessa polttoainesäiliössä, mikä on varustettu 
ylitäytön estolla ja säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. 
Polttoöljysäiliön läheisyydessä on oltava imeytysainetta. Mikäli alueella 
tilapäisesti tai pysyväisluontoisesti käsitellään ja varastoidaan polttoaineita tai 
muita kemikaaleja, tulee niiden varastoinnissa ja käsittelyssä huomioida, mitä 
kemikaaliturvallisuuslaissa 390/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa 
vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 on 
säädetty.  

24. Mahdollisia syntyviä pölyhaittoja tulee torjua ja estää käytettävissä olevin 
menetelmin, kuten hakemuksen täydennyksessä esitetään kuljettimien 
pudotuskorkeuden säätämisellä ja liikennöintialueiden säännöllisellä 
puhdistamisella.  
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Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa, pölyä tai muuta ilmasta 
käsin ympäristöön leviävää haittaa lähialueelle. Toiminnanharjoittajan on 
tarvittaessa huolehdittava pölynsidonnasta. Puujätteen murskauksen 
yhteydessä pölyämistä on tarvittaessa torjuttava esimerkiksi kastelulla, 
suolauksella, sääolosuhteet huomioiden.  

Asumiseen, loma-asutukseen tai oleskeluun käytettävillä alueilla eivät 
toiminnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten 
(PM) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 79/2017 annettua raja-
arvoa 50 μg/m3 (24 tunnin keskiarvo). Ilmanlaadun mittaukset tulee 
valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta 
pölyhaitasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä.  

25. Puuaineksen haketus- ja murskaustoiminnasta aiheutuvaa pölyä on 
tarkkailtava. Puun haketus ja murskaustoiminnan aiheuttama hengitettävien 
hiukkasten pitoisuus on mittautettava heti toiminnan käynnistyttyä. 
Ilmanlaadun lähtöarvo saadaan, kun mittaus suoritetaan myös ennen toiminnan 
käynnistymistä. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosia 2021 ja 2022 
koskeva hengitettävien hiukkasten (PM10) mittaus- ja tarkkailusuunnitelma 
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 
viimeistään 31.5.2021.  

Mittaustulosten perusteella ympäristönsuojeluviranomainen päättää 
hengitettävien hiukkasten tarkkailun laajuudesta ja uuden 
tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta kahden ensimmäisen toimintavuoden 
jälkeen.  

Mittaukset on tehtävä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaustulokset on 
toimitettava viikon ja mittausraportti on viimeistään kuukauden kuluttua 
mittausten suorittamisesta Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

26. Ilmanlaadun mittaus tulee suorittaa ulkopuolisen tahon toimesta.  

27. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu ilmanlaadun raja-arvo ylittyy, 
tulee luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja 
raportoida tehdyistä toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Mittaukset tulee uusia viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. 

Toiminnan tarkkailu  

28. Alueen kalliopinnan kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja mahdolliset 
halkeamat tulee täyttää/pinnoittaa.  

29. Jätelain 120 §:n mukainen jätteiden käsittelyn seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi 
ennen toiminnan aloittamista.  

30. Jätepuuhakkeen tuotannosta tulee laatia laadunhallintajärjestelmä ennen 
toiminnan aloittamista ja toimittaa se hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle.  



  7 (34) 
   
 

31. Laitoksen kirjanpidosta/päiväkirjasta tulee käydä ilmi  
- laitokselle tulevien materiaalien määrä ja laatu sekä laitokselta lähtevien ja 
käsiteltyjen materiaalien toimituspaikka; toimitusajankohta ja toimittaja; 
puujätteen syntypaikka  
- murskauspäivät, murskeen määrä ja toimituspaikka  
- laaduntarkkailutulokset, huomioiden työmaan turvallisuussuunnitelma  
- ilmanlaadun mittausten tulokset 
- melumittausten tulokset  
- muut mahdolliset analyysit (muun muassa mahdollisten vesinäytteiden 
tulokset).  
- tiedot öljynerotuskaivon tarkistuksista ja tyhjennyksistä  

Toiminnan raportointi  

32. Puuaineksen haketuksesta ja murskauksesta ja niihin liittyvistä 
toiminnoista on pidettävä kirjaa. Toiminnanharjoittajan on vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä toimitettava Toivakan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva yhteenveto 
kirjanpidosta, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat seikat:  
- vastaanotetun energiapuun määrät sekä puujätteiden määrät ja jäteluokat  
- murskatun energiapuun määrät sekä puujätteiden määrät ja jäteluokat  
- alueella vuoden lopussa varastossa olevan käsittelemättömän ja haketetun 
energiapuun määrät sekä puujätteiden määrät ja jäteluokat  
- toiminnassa muodostuneet jätteet; laatu, määrä ja toimituspaikat  
- hulevesialtaan tyhjennysajankohdat ja lietteen toimituspaikat  
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja 
onnettomuuksista sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet  
- tiedot vuoden aikana toteutetuista tai suunnitteilla olevista muutoksista 
toiminnassa  

Vakuus  

33. Luvan saajan on asetettava ympäristönsuojelulain 59 §:n mukainen jätteen 
käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
eduksi ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden suuruus on 16 000 euroa.  

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen  

34. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta 
sekä toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava Toivakan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

35. Toiminnan loputtua on alue saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä 
käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi 
kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Toivakan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtainen 
suunnitelma toiminnan lopettamisesta. Toiminnan loppuessa on kiinteistön 
maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava ja mikäli 
maaperä todetaan pilaantuneeksi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. 
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Ympäristölautakunta on perusteluinaan esittänyt muun ohella seuraavaa: 

Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksissa esitetyllä tavalla ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain, 
naapuruussuhdelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset. 
Toimittaessa annetun päätöksen mukaisesti toiminnasta ei ole katsottu 
aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden 
huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 
naapureille.  

Lupamääräykset 4–5:  

Puuaineksen murskaus- ja haketustoiminnan luonteesta johtuen ja asutukselle 
aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on toiminta-aikoja 
rajattu. Hake toimitetaan sopimusasiakkaille ja lämmityskautena hakkeen 
kuormausta ja kuljetusta voidaan suorittaa aina tarpeen vaatiessa myös muina 
aikoina.  

Toiminta-aikoja rajoittamalla varmistetaan, että toimintojen aiheuttamat 
melutasot eivät ylitä valtioneuvoston päätöksessä annettuja melutason 
ohjearvoja eivätkä valtioneuvoston asetuksessa annettuja ilmanlaadun raja-
arvoja. 

Lupamääräykset 17–18:  

Hulevedet on kerättävä hallitusti ja johdettava tiiviiseen hulevesialtaaseen. 
Rankkasateiden yhteydessä muodostuvien hulevesien hallitsemiseksi 
tasausallas on mitoitettava riittävän suureksi. Ympäristönsuojeluviranomainen 
hyväksyy hulevesien johtamista ja käsittelyä koskevan suunnitelman omalta 
osaltaan ympäristöhaittojen torjumiseksi.  

Määräys öljynerotuskaivon asennuksesta ja tarkkailusta on annettu maaperän 
ja pohjaveden suojelemiseksi.  

Hulevesialtaasta otettavilla vesinäytteillä voidaan seurata toiminnan 
vaikutuksia vesistöön ja analyysitulosten perusteella mahdollisesti ryhtyä 
tarvittaviin toimiin.  

Lupamääräykset 19–22:  

Melutasosta annetussa määräyksessä on sovellettu valtioneuvoston päätöstä 
melutason ohjearvoista (993/1992).  

Määräys puun haketus- ja murskaustoiminnan melumittauksista on annettu 
valvonnallisista syistä, jotta voidaan varmistua toteutettujen 
meluntorjuntatoimien riittävyydestä. Suunnitelma mittauksista on tarpeen, 
jotta valvontaviranomainen voi tarkastaa mittausten riittävyyden ja 
asianmukaisen toteutuksen.  
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Lupamääräys 23:  

Polttoainesäiliötä koskevalla määräyksellä varmistetaan, että polttoaineiden 
käsittely ja varastointi hoidetaan siten, ettei siitä aiheudu maaperän, pinta- tai 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa 
aiheuttamastaan haitasta. 

Lupamääräykset 24–27:  

Hengitettävien hiukkasten raja-arvo on annettu ympäristöhaittojen 
torjumiseksi valtioneuvoston ilmanlaadusta annetun asetuksen 38/2011 
mukaisena. Määräyksellä valtioneuvoston asetuksen 800/2010 edellyttämällä 
tavalla myös varmistetaan, ettei toiminta aiheuta sellaista ilmanlaadun 
heikkenemistä, joka vaarantaa ilmanlaadusta annetun asetuksen 
noudattamisen.  

Pölyntorjuntaan laitoksella tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmanlaadun 
heikkenemisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että puuaineksen 
haketuksesta ja murskaamisesta sekä työmaaliikenteestä tai varastokasoista 
aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Pölystä ei saa 
aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  on vaatinut, että Toivakan kunnan ympäristölautakunnan 
päätös kumotaan. 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt muun muassa, että 12 vuoden 
ajan harjoitettu yritystoiminta noin  etäisyydellä suunnitellusta 
toiminnasta loppuu, jos toiminta toteutuu. Hiljaisuuden retriittien pitäminen 
estyy meluhaittojen, pölyn ja vesistön pilaamisen takia. Ruuhimäentie on 
kapea jo henkilöautoille ja luokiteltu museotieksi. Toiminnan aloittamisen 
myötä tiellä alkaa kulkea 10–15 täyspitkää rekka-autoa vuorokaudessa ympäri 
vuoden. Muutoksenhakija on esittänyt huolensa tiellä liikkuvien 
alakoululaisten puolesta sekä asuntojen hinnoista, kun biolaitos tuodaan 
hiljaiselle asuinalueelle. Muutoksenhakija on tuonut esille, ettei luvan hakija 
ole aikaisemmin noudattanut sääntöjä. Hakettamo on ollut useita kertoja 
tulessa viimeisten vuosien aikana.  

2.  on vaatinut, että Toivakan kunnan ympäristölautakunnan 
päätös kumotaan, Setsuuri Oy:n ympäristölupahakemus hylätään ja 
valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano keskeytetään. Lisäksi 
muutoksenhakija on vaatinut, että Toivakan kunta velvoitetaan korvamaan 
muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut.  

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt, että lupapäätös on lainvastainen. 
Setsuuri Oy:n toiminta aiheuttaa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 
1 momentin mukaista kohtuutonta rasitusta läheisille kiinteistönomistajille. 
Muutoksenhakija asuu vain etäisyydellä kohtuutonta rasitusta 
aiheuttavasta toiminnasta. Toiminta aiheuttaa ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 
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momentin 2 kohdassa tarkoitettuja seurauksia tai niiden vaaraa, sekä saattaa 
aiheuttaa vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Hakemus 
on ollut puutteellinen. Muun muassa melumallinnusta ei ole vaadittu. On 
olemassa erityiset perusteet määrätä toiminta heti keskeytettäväksi. 

Ympäristölupa on saatettu vireille väärässä viranomaisessa. 
Ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaisesti toimivaltainen asiassa on valtion 
lupaviranomainen. Kunnallinen viranomainen ei voi ottaa asiaa käsittelyyn, 
sillä toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa 
laajemmalle alueelle ja koska toiminta edellyttää todennäköisesti 
ympäristöluvan lisäksi vesilain mukaista lupaa. Alueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee Laukaan kunnan alueella moottorirata, jonka toiminta 
on luvanvaraista, ja joka aiheuttaa immissiona melua, kuten myös Setsuuri 
Oy:n toiminta. Myös alueen hulevedet ohjautuvat Laukaan kunnan puolelle. 
Näitä ja muita ympäristövaikutuksia on tarkasteltava yhdessä.  

Toiminnassa käytettävät koneet ja ajoneuvot edellyttävät polttoaineiden 
käsittelyä ja varastointia, samalla kun toiminnasta aiheutuu ongelmajätteenä 
käsiteltävää jäteöljyä. Tämä aiheuttaa vedenhankinnan vaarantumista. Setsuuri 
Oy:n toiminta täyttää näin ollen vesilain mukaisen vesitaloushankkeen 
määritelmän ja tarvitsee saman lain mukaisen luvan. Toiminta voi aiheuttaa 
muun muassa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka 
vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista.  

Päätöksessä olisi pitänyt vaatia, että jätelain 120 §:n mukainen jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja laadunhallintajärjestelmä olisi 
ollut valmiina ennen toiminnan aloittamista. Myös melumallinnuksen ja 
meluntorjuntasuunnitelman olisi tullut olla valmiina. 

Puun haketus ja murskaus aiheuttavat melua, mutta melumallinnusta ei ole 
tehty, eikä hakemuksessa ole esitetty toimia mahdollisen melurajojen ylitysten 
varalta. Myös toiminnan vaatima runsas raskas rekkaliikenne aiheuttaa melua. 
Tästä huolimatta lupapäätöksen mukaisesti ympäristömelumittaus tehdään 
vasta toiminnan jo alettua, eikä tietoa tai velvoitetta mittauksen aikataululle 
ole. Melu aiheuttaa läheisille kiinteistönomistajille kohtuutonta rasitusta. 
Ennen luvan myöntämistä ympäristömelu olisi tullut mitata/mallintaa, ja 
tämän mittauksen olisi tullut vaikuttaa lupapäätökseen. Lisäksi 
lupapäätöksessä olisi tullut huomioida myös läheisen moottoriradan 
aiheuttama melu. 

Lupapäätöksen mukaan, kun melutaso tulevaisuudessa mitataan, 
ympäristönsuojeluviranomainen päättää mittaustulosten perusteella 
melutarkkailun laajuudesta ja uuden tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta 
kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Lupaehto on kohtuuton lähistön 
kiinteistönomistajille, jotka joutunevat sietämään meluhaittaa vuosia ennen 
kuin mittauksia tai toimenpiteitä mittausten perusteella tehdään. 
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Toiminta aiheuttaa immissiona lähistölle pölyä. Toiminnanharjoittaja ei ole 
kuitenkaan esittänyt toimenpiteitä mahdollisten pölyhaittojen torjumiseen. 
Pölyhaittojen torjumisesta olisi tullut määrätä ympäristöluvassa.  

Toiminnanharjoittajan mukaan tuotantoalueen hulevedet johdetaan 
laskeutusaltaan kautta ojaan, josta hulevedet päätyvät Lievestuoreenjärveen. 
Laskeutusaltaalle ei ole esitetty mitoitusta. Mitoituksella olisi tullut varmistaa 
altaan riittävä koko myös suurempien virtaamien aikana. Lisäksi 
laskeutusaltaan tyhjennysvälistä olisi tullut määrätä ympäristöluvassa. Kun 
näin ei ole tehty, ei myöskään voida estää laskeutusaltaan lietteen 
huuhtoutumista. Toiminta-alue tulisi pohjavesien ja maaperän suojaamiseksi 
ennen toiminnan aloittamista pinnoittaa ja esittää suunnitelma kentän 
rakenteista ja hulevesien johtamisesta pinnoitetulta alueelta.  

Alueella on otettu luvanvaraisesti maa-aineksia ja tuon toiminnan maisemointi 
on kesken. Mitään lupaa samalle alueelle ei voida myöntää ennen kuin 
maisemointivelvoitteet on täytetty. Alue on nykyisellään alavaa ja täyttyy 
pelkistä pintavesistä varsin helposti. Alue myös tulvii ja tällöin siinä on vettä 
50–100 cm. Tämän osoittaa valitukseen liitetty valokuva.  

Vaikka toiminnassa käytetään kemikaaleja ja huomattavia määriä 
polttoaineita, hakemuksessa ei ole riittävää selvitystä maaperän ja pohjaveden 
suojelemista koskevista toimista eikä pilaantumisriskin perusteella tehtävää 
arviota maaperän ja pohjaveden tarkkailutarpeesta ja mahdollisen määräajoin 
toteutettavan tarkkailun aikavälistä. 

Toivakan kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Setsuuri Oy:lle 
hakemuksen mukaisen ympäristöluvan huolimatta siitä, että hakemuksesta on 
puuttunut muun muassa alueen pintavesien johtamissuunnitelma, 
maisemointisuunnitelma, meluntorjuntasuunnitelma, melunmittausohjeet ja  
-mittauspisteet, pölyntorjuntasuunnitelma, pölyntarkkailusuunnitelma, 
jätteidenhuoltosuunnitelma, työmaan turvallisuussuunnitelma, luontoselvitys 
ja ehdotus tarkkailu- ja valvontasuunnitelmaksi. Kun näitä asioita ei ole 
selvitetty, eivätkä ne ole siis voineet olla lupaharkinnan osana, ei lupaa olisi 
tullut myöntää. Toivakan kunnalla ei ole voinut olla tiedossa täyttyvätkö luvan 
myöntämisen edellytykset vai eivät. Toivakan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen on päätynyt valituksenalaiseen ratkaisuunsa 
ilman tarvittavia selvityksiä. 

Muutoksenhakija on huomauttanut lupaviranomaista ennen lupapäätöksen 
tekemistä vajaasta hakemuksesta sekä siitä, että luvan myöntämisen 
edellytykset puuttuvat. Tästä huolimatta lupa on myönnetty. Ottaen huomioon 
osapuolten toiminta ja asian merkitys muutoksenhakijalle, olisi kohtuutonta, 
että tämä kärsisi omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Toivakan kunnan ympäristölautakunta on antanut asiassa lausunnon, jossa se 
on esittänyt, että  valitus jätetään tutkimatta ja 
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 valitus hylätään. Mikäli  valitus tutkitaan, on Toivakan 
kunta toissijaisesti esittänyt  valituksen hylkäämistä. 

 ei ole ympäristönsuojelulain 191 §:n nojalla asiassa 
valitusoikeutta.  mukaan hänellä on ollut yritystoimintaa  
etäisyydellä, ilmeisesti viitaten laitosalueeseen. Valituksesta tai muusta 
lupaviranomaisen aineistosta ei ilmene, mihin yritystoimintaan  on 
viitannut. Valituksessaan  on ilmoittanut osoitteekseen 

, joka on yli  etäisyydellä hakemuksen 
mukaiselta laitoksen sijoituspaikalta. Laitoksen haitat eivät ulotu 
kallioseinämän, metsän ja järven yli valituksessa ilmoitettuun osoitteeseen, 
eikä  näin ollen ole valitusoikeutta. 

Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 2 §:n 1 momentin 
kohdan 12 f mukaan, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ollut 
toimivaltainen käsittelemään lupahakemuksen, kun kyseessä on ollut kyseisen 
säännöksen tarkoittama jätteen käsittely, jossa käsitellään jätettä alle 20 000 
tonnia vuodessa. Kyseessä ei ole ollut vesitaloushanke, toiminnalla ei 
lupaehtojen mukaisena ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, eivätkä 
ympäristövaikutukset sillä tavalla kohdistu sijaintikuntaa laajemmalle alueelle, 
että valtion ympäristölupaviranomaisen olisi tullut ratkaista 
ympäristölupahakemus.  

Laitosalue ei ole tärkeällä pohjavesialueella. Lähimmän luokitellun 
pohjavesialueen (Huikko 0985003, 2E-luokka) raja on noin 7 kilometrin 
etäisyydellä etelässä. Alueelta lähtevät hulevedet virtaavat ojia myöten 
pohjoisen suuntaan ja edelleen Mäntyojaa ja lopuksi Kulvertinojaa noin neljän 
kilometrin matkan Lievestuoreenjärveen. Tuotannossa ei käytetä lainkaan 
vettä.  

Hakemuksen mukaan laitoksella ei säilytetä poltto- ja voiteluaineita. Koneiden 
polttoöljy varastoidaan 2–3 m3:n säiliöissä, joissa on valuma-allas tai säiliöissä 
on kaksoisvaippa.  ei ole perustellut väitettään, miten polttoaineisiin 
liittyen aiheutuisi vedenhankinnan vaarantumista. Lupamääräyksessä 23 on 
annettu määräykset polttoaineiden suhteen. Keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausumin tavoin 
ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaista teknistä ja toiminnallista yhteyttä 
Setsuuri Oy:n bioterminaalilla ja Laukaan kunnan puolen moottoriradoilla ei 
ole.  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräykset on annettava 
pilaantumisen ehkäisemiseksi eli määräys annetaan vain, mikäli toiminta 
ilman kyseessä olevaa lupamääräystä aiheuttaisi ympäristön pilaantumista. 
Saman pykälän mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavien 
lupamääräysten tulee olla tarpeellisia: lupamääräysten on oltava tarpeen 
ympäristön pilaantumisvaikutusten saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. 
Ympäristönsuojelulaki ei edellytä toiminnan ympäristövaikutusten täydellistä 
estämistä. Teollisesta toiminnasta aiheutuu aina jonkinasteisia vaikutuksia 
ympäristöön. Muussa tapauksessa toiminnan harjoittaminen ei ylipäätään 
edellyttäisi ympäristölupaa. Lupamääräysten mukaisen toiminnan ei pitäisi 
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aiheuttaa valittajan väittämiä immissioita. Valituksen perusteella mikä tahansa 
vaikutus ympäristöön on kohtuuton immissio. Eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain mukaisen rasituksen kohtuuttomuuden arvioinnissa otetaan aina 
huomioon rasituksen voimakkuus ja sen kesto sekä paikalliset olosuhteet.  

Melutaso, joka alittaa säädetyt melutason ohjearvot, ei voi olla 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu kohtuuton rasitus. Ympäristölautakunta on 
päätöksessään antanut tarpeelliset lupamääräykset, jossa on otettu huomioon 
myös valittajien muistutuksissaan esittämät seikat. Sietokynnyksen ylittäviä 
immissioita ehkäistään lupaharkinnassa asettamalla toiminnalle tähän 
soveltuvia lupamääräyksiä. Vaatimuksista ja niiden perusteluista ilmenee, että 
valittajat eivät ole huomioineet ympäristönsuojelulain systematiikkaa ja 
ohjauskeinoja. Ennakkovalvonta ympäristölupaharkinnan muodossa ei ole eikä 
voi olla valittajien esittämälle tasolle menevää.  on muun muassa 
vaatinut toiminnan melumittausten tekemistä jo ennen toiminnan aloittamista. 
Ympäristöluvassa asetetaan vaadittu ympäristönsuojelun taso, ja 
toiminnanharjoittaja ratkaisee, minkälaisin menetelmin tai ratkaisuin taso 
saavutetaan. Jälkivalvonnassa kontrolloidaan luvanmukaisuus ja poikkeamiin 
puututaan tarvittaessa hallintopakkokeinoin.  

Toiminnan sijaintipaikalla on aikaisemmin harjoitettu kallionlouhintaa, johon 
on ollut 20.11.2008 myönnetty maa-ainesten ottolupa. Valittaja  
talo on rakennettu kivenmurskaamon ja moottoriradan 

 tietoisena kyseisen alueen luonteesta ja siihen liittyvistä 
ympäristöllisistä vaikutuksista. Valittaja  on ilmoituksensa mukaan 
harjoittanut melualueen lähistöllä yritystoimintaa 12 vuotta. On pidettävä 
epätodennäköisenä, että keskelle metsää kalliolouhokseen sijoittuva ajoittainen 
puun haketus ja murskaus valittajan väittämällä tavalla lopettaisi heidän 
yritystoimintaansa, tai että toiminnalla olisi negatiivisia vaikutuksia edellä 
mainittuun yritystoimintaan.  ilmoittama osoite on yli  
etäisyydellä laitosalueesta. Vastoin  väitettä laitos ei sijoitu keskelle 
hiljaista asuinaluetta.  

Molempien valitusten lainvastaisuutta koskevat väitteet on perusteltu sillä, että 
toiminnasta aiheutuisi asutukselle tai yritystoiminnalle melu- ja pölyhaittaa. 
Nämä perusteet on kuitenkin jo huomioitu lupamääräyksissä, erityisesti 
lupamääräykset 4, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ja 27. Melutasosta annetuissa 
määräyksissä on sovellettu valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista, 
melutaso on mittautettava heti toiminnan käynnistyttyä, ja 
toiminnanharjoittajan tulee toimittaa melun mittaus- ja tarkkailusuunnitelma.  

Puunmurskauksesta syntyy hakemuksen mukaan pölyä, joka rajoittuu pääosin 
laitosalueelle. Pölyhaittoja koskevissa määräyksissä on mahdollisia 
pölyhaittoja velvoitettu torjumaan ja estämään, ilmanlaadun mittaus on tehtävä 
heti toiminnan käynnistyttyä ja hengitettävien hiukkasten mittaus- ja 
tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaiselle toiminnan 
alkuvaiheessa.  väite, että pölyhaittojen torjumisesta ei olisi 
määrätty ympäristöluvassa, on väärä.  
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Hulevesien osalta lupamääräyksissä on edellytetty hulevesisuunnitelman 
toimittamista viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. 
Suunnitelmassa tulee esittää toimet, joilla pohjaveden tai maaperän 
pilaantumisriskiä ei aiheuteta. Hakemuksen mukaan alueen hulevedet 
johdetaan laskeutusaltaan kautta ojaan. Lupamääräyksen 17 mukaisesti 
hulevesisuunnitelmassa tulee olla laskeutusaltaan mitoitus. 
Toiminnanharjoittajalla on velvoite toimittaa lupaehdossa määritelty 
hulevesinäyte, jonka osalta näytteidenotto ja analysointi tulee teetättää 
ulkopuolisella taholla. Kaikki haetun laitoksen toiminnan vaiheet ja 
ulottuvuudet ovat olleet arvioitavina ympäristölupaprosessissa ja tulevat 
ympäristölupaehtojen rajoitusten piiriin.  

Aikaisempi maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvä maisemointi ei ole 
relevantissa yhteydessä tähän lupa-asiaan. Ympäristölupaa koskevan 
valituksen tutkimisen yhteydessä ei tämän vuoksi voida ottaa huomioon 
mahdollisia maa-aineslupaan liittyviä epäselvyyksiä.  

 on esittänyt, että hakemuksesta on puuttunut lukuisia selvityksiä. 
Viranomaisen tulee myöntää ympäristölupa, jos laissa olevia esteitä ei ole. 
Ympäristölautakunta on luvan käsittelyssä huomioinut hallintolain 6 luvun 
säännökset asian selvittämisestä ja asianosaisten kuulemisesta. 
Ympäristölautakunta on harkinnassa huomioinut hakijan antamiin selvityksiin 
liittyvät epävarmuudet sisällyttämällä tarpeelliset lupamääräykset.  

 väitteet puuttuvista spesifeistä suunnitelmista eivät ole lakiin 
perustuvia. Ympäristölupaprosesseissa ei teetetä tai hankita 
viranomaisaloitteisia selvityksiä, vaan kyse on säännönmukaisesti hakijan 
tekemien tai teettämien selvitysten arvioimisesta.  

Lupaviranomaisella on ollut käytössään lupaharkinnan kannalta tarpeellinen 
selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista. 
Tarvittavat tiedot ja selvitykset riippuvat aina kyseessä olevasta toiminnasta ja 
sen vaikutuksista, eikä  esittämillä väitteillä selvitysten puutteista 
ole merkitystä asian harkinnassa. Lupaviranomainen on lupaprosessin aikana 
myös pyytänyt ja saanut toiminnanharjoittajalta lisäselvityksiä. 

Hakijan ympäristölupahakemus yhdessä annettujen lupamääräysten kanssa 
muodostavat kokonaisuuden, joka määrittelee toiminnan harjoittamisen 
reunaehdot. Asetetuilla määräyksillä on tarkoitus varmistaa tietty 
ympäristönsuojelun taso. Ympäristönsuojelulain systematiikassa 
toiminnanharjoittaja itse on se taho, joka ratkaisee millaisin teknisin 
menetelmin ja ratkaisuin vaadittu taso saavutetaan.  

Luvan kohteena oleva toiminta on sijoitettu kalliolouhosalueelle, jolla on jo 
aikaisemmin ollut melu- ja pölypäästöjä aiheuttavaa toimintaa ja 
sijoituspaikasta vain 200 metrin etäisyydellä sijaitsee moottorirata, joka on 
Keski-Suomen maakuntakaavassa merkitty E/mo (moottoriurheilualue) ja on 
melualuetta (me). Alue ei ole tärkeällä pohjavesialueella. Sijoituspaikka on 
siten lähtökohtaisesti haetulle toiminnalle soveltuva. Murskaus tapahtuu noin 
viisi metriä korkean kallioseinämän suojassa, ja lupaan kirjatut 
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ympäristölupamääräykset on katsottu asiassa välttämättömiksi toiminnan 
lainmukaisuuden varmistamiseksi.  

Liikennevaikutusten osalta hakija on selvittänyt, että liikenne laitosalueelle 
pohjoisen suunnasta tulee Kuopiontieltä kaksi kilometriä Ruuhimäentietä. 
Etelän suunnasta tulevat rekat ja kuorma-autot ajavat alueelle Mikkelintien 
kautta. Toivakan suunnasta tulevat autot ajavat alueelle reittiä Huikontie-
Uusitie-Mikkelintie-Moottoriradantie, eivät Ruuhimäentien kautta. 
Suunnitellun bioterminaalin eteläpuolella ei Ruuhimäentiellä tule juuri 
olemaan liikennettä bioterminaalille. Hakija edellyttää kaikilta autoilijoilta, 
että etelän suuntaan lähtevä tai etelästä tuleva liikenne tulee Mikkelintien 
kautta. Tähän nähden  esitys siitä, että laitoksen liikennevaikutukset 
uhkaisivat pyöräileviä alakoululaisia Ruuhimäentiellä, on vaikeasti nähtävissä 
erityisenä riskinä, huomioiden myös Toivakan alakoulujen sijainti. 

Valituksista ei käy ilmi sellaista, jonka vuoksi lautakunnan tekemää päätöstä 
tulisi muuttaa. Ottaen huomioon, että  oikeudenkäyntikulut eivät 
ole aiheutuneet viranomaisen virheestä, ei voida pitää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 95 §:n tarkoittamin tavoin kohtuuttomana, että 

 vastaa valituksestaan aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan. 

Keski-Suomen elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut asiassa vastineen, jossa se 
on esittänyt, että valituksenalaisen toiminnan täytäntöönpano on keskeytettävä. 
Lisäksi ELY-keskus on katsonut, että lupahakemuksen käsittelyssä ja 
lupaharkinnassa ei ole otettu riittävässä määrin huomioon 
ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa lupahakemuksen sisällölle ja 
hakemuksessa esitettäville tiedoille säädettyjä vaatimuksia. 

Perusteltua syytä toiminnan aloittamiselle ei ole esitetty hakemuksessa, eikä 
sitä ole mainittu myöskään lupapäätöksessä. Kyseessä ei ole kyseisellä 
kiinteistöllä aikaisemmin olemassa ollut toiminta, vaikka lupapäätöksen 
mukaan sellaisesta on kyse. Bioterminaalitoiminta on ollut aikaisemmin 
Laukaassa. Nyt puheena olevalla kiinteistöllä on aikaisemmin ollut kallion 
louhintaa, johon maa-ainesten ottolupa on myönnetty 28.10.2008, toiminta on 
päättynyt keväällä 2020 ja lopputarkastus pidetty 27.5.2020. Päätöksessä ei ole 
myöskään perusteltu niitä syitä, miksi toiminnan aloitus ei tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. Vakuuden asettaminen ei yksinomaan riitä.  

Toiminnan kuvauksen mukaan melun lähteitä ovat puunmurskaus, työkoneet 
ja liikenne (10–15 kuorma-autoa vuorokaudessa). Puun haketusta/murskausta 
tehdään mobiilimurskaimella ja kantojen esikäsittelyssä käytetään 
pilkontalaitteistoa ja seulaa. Melumittausta koskevan lupamääräyksen 20 
mukaan puun haketus- ja murskaustoiminnasta aiheutuva melu on 
mittautettava heti toiminnan käynnistyttyä. Määräyksen mukaan vuosia 2021 
ja 2022 koskeva melun mittaus- ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 31.5.2021. Mittaustulosten 
perusteella ympäristönsuojeluviranomainen päättää melutarkkailun laajuudesta 
ja uuden tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta kahden ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen. Koska toiminta aiotaan sijoittaa lähelle asutusta (lähin 
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asumus 150 metrin ja muut 500 metrin etäisyydellä) ja lisäksi alueen 
läheisyydessä Laukaan kunnan puolella sijaitsevat melua aiheuttavat 
moottoriurheiluradat, olisi ennen toiminnan aloittamista pitänyt laatia 
melumallinnus suunnitellun bioterminaalitoiminnan ja toimintaan välittömästi 
liittyvän raskasajoneuvoliikenteen sekä läheisyydessä sijaitsevien 
moottoriratojen yhteisvaikutuksista.  

Alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, josta on 
mahdollisesti aiheutunut melua. Tuolle toiminnalle on myönnetty lupa vuonna 
2008, jolloin olosuhteet, muun muassa lähistöllä sijaitsevan asutuksen suhteen 
ovat olleet erilaiset. Asumukset ovat tuolloin sijainneet noin 600 metrin 
etäisyydellä.  

 on valituksessaan kertonut bioterminaalitoiminnasta aiheutuvan 
vesistön pilaantumista. Valituksessa ei ole kuitenkaan tarkemmin kerrottu 
minkä vesistön pilaantumisesta on kysymys ja miten pilaantumista tapahtuu. 
Myös  valituksessa on bioterminaalin toiminnasta katsottu 
aiheutuvan vaaraa vesistölle. Lisäksi vaaraa on katsottu aiheutuvan 
vedenhankinnalle sekä pohjavedelle. Näistä syistä toiminnan on katsottu 
tarvitsevan vesilaissa tarkoitetun luvan. Vedenhankinnan osalta valituksessa ei 
ole kerrottu kenelle tai millaista vaaraa vedenhankinnalle aiheutuu. Alue ei ole 
tärkeällä pohjavesialueella ja lähin luokitellun pohjavesialueen raja sijaitsee 
noin seitsemän kilometrin etäisyydellä etelään toiminnan sijaintipaikasta. 
Asiakirjoista ei käy ilmi, onko alueella vedenhankintaan tarkoitettuja kaivoja. 
Kun otetaan huomioon Lievestuoreenjärven sijainti noin neljän kilometrin 
etäisyydellä terminaalin sijaintipaikasta, ei ELY-keskuksen käsityksen mukaan 
hulevesien virtaamisesta aiheudu Lievestuoreenjärven vesistön ilmeistä 
pilaantumista tai sen vaaraa. Bioterminaalin alue ei ole vedenhankintakäyttöön 
luokiteltua pohjavesialuetta, mutta alueella on pohjavettä. Kaikkea pohjavettä 
koskeva pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lupa-asian käsittelyssä ei ole 
selvitetty alueen pohjaveden korkeutta.  

Valituksen liitteenä olevan kuvan ottosuunnasta, -paikasta tai -ajasta ei ole 
mainintaa. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kuvan lammikko ei ole pelkkä 
pintavesilammikko, vaan kyseessä on kiviainesten ottoalueille tyypillinen 
pohjavesilammikko, jossa on myös pintavaluntaa. Kuvan perusteella 
lammikko vaikuttaa olevan niin laaja-alainen ja tilava, ettei pelkkä 
pintavalunta ole synnyttänyt sitä. Mikäli kyseessä olisi pelkästään 
pintavaluntana syntynyt lammikko, olisi alueen vesiä tarkasteltava lähinnä 
hulevesien näkökulmasta. Tällaiset pohjavesilammikot ”ohenevat” ja jopa 
kuivuvat kuivempina aikoina. Ajoittain lammikot kuitenkin palaavat takaisin 
enemmän tai vähemmän kosteina ja vesikerrokseltaan ”paksuina”. Tällainen 
lammikoituminen aiheuttaa ongelmia lammikon kohdalle sijoitettaville 
toiminnoille, olivatpa ne mitä tahansa. Mikäli valituksen liitekuvan lammikko 
on kiinteistöllä 850-402-82-3 bioterminaalille suunnitellulla alueella, on 
tarpeellista tarkentaa miten toimintoja suunnitelma-alueella aiotaan toteuttaa. 
Muun muassa ainesten kuljetusreitit, varastot, käsittelyt sekä koneiden ja 
laitteiden varastointi ja huolto olisi tarkennettava. Toimintojen sijoittelusta on 
tarpeen laatia oma kartta ja toinen kartta lammikkoalueesta laajimmillaan. 
Näitä voidaan vertailla keskenään. Lisäksi alueelle olisi tarpeen tehdä 
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maastokäynti pohjaveden ollessa korkeimmillaan. Lammikoitumisen vuoksi 
”kastumisongelmia” voi ajoittain syntyä ja niiden kautta mahdollisesti myös 
pohjaveden pilaantumisvaaraa. Ongelmia saattaa syntyä esimerkiksi silloin 
kun koneiden ja laitteiston poltto- ja voiteluaineita varastoidaan alueella 
haketuksen aikaan, mikäli koneita joudutaan huoltamaan alueella, jos alueelle 
joudutaan varastoimaan vaarallisia jätteitä tai jos alueella sattuu tulipalo.  

Setsuuri Oy:n vastineessa pelastuslaitoksen lausuntoon on kerrottu 
hulevesialtaan kokoa koskevia tietoja. Ilmeisesti mitoitustietoja ei ole 
lupaharkinnassa otettu huomioon, koska lupaehdossa 17 on määrätty 
esittämään hulevesisuunnitelma ennen toiminnan aloittamista. Alueen 
lammikoitumisriskin selvittäminen sekä lammikoitumisen estämiseen 
(esimerkiksi pinnoittamalla) ja lisäksi alueen hulevesien johtamiseen liittyvät 
toimet ovat olennainen osa pohjaveden suojelua.  

Pölyhaittojen osalta toiminnanharjoittaja on esittänyt joitakin torjuntatoimia ja 
myös lupapäätöksessä on annettu määräyksiä. Jätelain 120 §:ssä tarkoitettu 
suunnitelma on määrätty esitettäväksi ennen toiminnan aloittamista, vaikka 
ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n mukaan se olisi tullut esittää hakemuksessa. 

Alueen maisemointiin liittyvät seikat kuuluvat maa-ainesten oton jälkitoimiin 
ja niiden valvonta maa-aineslupavalvontaan. Asiakirjoista saadun tiedon 
mukaan kallionlouhintaluvan lopputarkastus on ollut toukokuussa 2020 ja 
maisemointitoimia on tehty.  

Valtion lupaviranomainen (aluehallintovirasto) ratkaisee lupa-asian, mikäli 
toiminnassa käsiteltävän jätepuun osuus on vähintään 20 000 t/v tai, jos 
toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulain 34 §:n kohdissa 1–4 tarkoitettuja 
seurauksia. Bioterminaalin toiminnassa hakemuksen ja lupapäätöksen mukaan 
jätepuun osuus on 8000 t/v (rakennustyömailta tulevat kannot 5000 t/v ja 
jätepuu 3000 t/v) siis alle 20 000 t/v. Vesistön pilaantumisen vaaraa ei 
aiheudu, eikä toiminnasta saata aiheutua merkittävästi yli kuntarajojen leviäviä 
vaikutuksia. Laukaan kunnan puolella lähimmät asunnot sijaitsevat yhden 
kilometrin etäisyydellä bioterminaalista, eikä hulevesivaikutus ole merkittävän 
laajaa, vaikka hulevesivaikutusta on tarkkailtava. Nyt puheena olevan haketus- 
ja kierrätysterminaalin ympäristölupa-asia kuuluu kunnan lupaviranomaisen 
toimivaltaan.  

ELY-keskus on osittain yhtynyt  valituksessa esitettyyn 
käsitykseen, että lupaa ei olisi tullut myöntää, koska useita asioita, muun 
muassa tietoa meluvaikutuksista ja pohjaveden suojeluun liittyvistä seikoista, 
ei ole ollut käytettävissä (tai käytetty) lupaharkinnan perusteena. Useista 
asioista on pyydetty esittämään selvitystä ennen toiminnan aloittamista ja 
osasta vasta 31.5.2021 mennessä. Lisäksi toiminnan on saanut aloittaa 
muutoksenhausta huolimatta jo heti lupapäätöksen myöntämisen jälkeen.  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on Toivakan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut vastineen, jossa se on todennut, että 
sillä ei ole lisättävää jaoston ympäristölupahakemuksesta antamaan lausuntoon 
(19.8.2020 §19). 
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Setsuuri Oy on antanut vastineen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

 ja  tekemien valitusten osalta Setsuuri Oy 
on viitannut Toivakan kunnan ympäristölautakunnan vastineeseen kyseisistä 
valituksista. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon osalta yhtiö on todennut, että alue 
on vanha kallionlouhinta-alue, jonka ympäristövaikutukset ovat olleet 
suuremmat kuin Setsuuri Oy:n suunniteltu puun varastointi ja 
käsittelytoiminta. Setsuuri Oy:llä on nykyisin puunmurskaustoimintaa 
romumetallin käsittelylaitoksen yhteydessä Laukaan Lievestuoreella, jossa 
laitoksen ympäristölupamääräykset estävät tällä hetkellä suuremman puiden 
vastaanoton ja käsittelyn. Tämän vuoksi yrityksellä on suuri tarve aloittaa 
toiminta Toivakan alueella muutoksenhausta huolimatta.  

Alueelle ei tehdä ympäristöä olennaisesti muuttavaa investointia. Hule- ja 
sadevesien hallinnan käsittelyjärjestelmän rakentaminen on suurin investointi.  

Mahdollisesta toiminnan keskeyttämisestä aiheutuu kustannuksia vain 
jätepuun murskauksesta. Muutoin alueelle varastoidulla energiapuulla on 
positiivinen arvo. Toiminta ei aiheuta vähäistä suurempia ympäristöhaittoja. 

Toiminnan suurin melu aiheutuu murskauksesta, joka tapahtuu noin viisi 
metriä korkean kallioseinämän suojassa. Alueen ja lähimmän asuintalon 
välissä on lisäksi metsää. Muista vastaavista puunmurskauksesta tehtyjen 
meluselvitysten perusteella voidaan arvioida, että laitostoiminnan aiheuttama 
keskiäänitaso tulee lähimmän asuintalon piha-alueella olemaan selvästi alle 
päiväajan ohjearvon 55 dB(A). Kun puunmurskaustoiminta alkaa, tehdään 
lupamääräyksen 20 mukaiset melumittaukset ja meluselvitys ammattimaisen 
melumittaajan toimesta lähimmän asuintalon piha-alueella. Meluselvitys tulee 
perustumaan todellisiin äänitasoihin eikä laskennalliseen mallinnukseen. Jos 
melutason ohjearvo ylittyy asuintalon alueella, on Setsuuri Oy:n tällöin 
tehtävä toimenpiteitä melutason alentamiseksi tai lopetettava 
murskaustoiminta.  

 valituksessa esitetty kuva lammikosta louhosalueella on otettu 
keväällä 2020, kun purkuoja on ollut jäässä. Lammikko on muodostunut 
pääosin lumen sulamisvesistä. Normaalitilanteessa lammikoitumista ei 
tapahdu, mikä on havaittavissa myös alueelta otetuista ortokuvista.  

Hulevesien käsittelyjärjestelmässä lammikoituneelta alueelta johdetaan 
hulevedet viemäriputken kautta tasausaltaaseen. Tämä on esitetty 
hulevesisuunnitelmassa, joka on lähetetty hakemuksen täydennyksenä 
6.11.2020. Suunnitelmaan liittyvässä suunnitelmakartassa viemäriputki on 
esitetty lammikoituvalta alueelta tasausaltaalle, mutta sitä ei ole sanallisesti 
kartassa kuvattu. Hulevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmän ansiosta 
alueelle ei tule muodostumaan lammikkoa. Bioterminaalin toimintojen 
kannalta lammikoituminen on joka tapauksessa estettävä.  



  19 (34) 
   
 

Toivakan kunnalle, Laukaan kunnalle, Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja 
Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelle on 
varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 on antanut vastaselityksen sekä lisäselvitystä 
valitusoikeuteensa liittyen. Muutoksenhakija on todennut, että yritystoiminta 
kyseisellä alueella on lopetettu alkuvuodesta 2021 valituksenalaisen päätöksen 
tekemisen jälkeen eikä yritystä enää ole. 

 on antanut vastaselityksen, jossa on muun ohella esitetty 
seuraavaa: 

Kyseessä ei ole aikaisemmin kiinteistöllä olemassa ollut toiminta. Kallion 
louhinta on lopetettu alueella jo 2014 ja soran ajo on lopetettu 2020.  

Ympäristönsuojelulain 199 §:n tarkoittaman aloittamisoikeuden tulisi olla 
poikkeus ympäristönsuojelulain 198 §:n ilmaisemaan pääsääntöön, jonka 
mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen 
oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Jos yrityksen laajentamistarve, olisi 
perusteltu syy, ei ympäristönsuojelulain 199 § olisi poikkeus vaan pääsääntö.  

Setsuuri Oy:n jälkikäteisperusteluina esittämät seikat lausumassaan 23.6.2021 
eivät ole luonteeltaan sellaisia, että ne olisivat alueella asuvan 
muutoksenhakijan perheen oikeuksia tärkeämpiä tai syitä poiketa 
ympäristönsuojelulain pääsäännöstä. Myös muutoksenhakijalla on tarve 
käyttää asuinkiinteistöään. Toiminta aiheuttaa kohtuutonta meluhaittaa 
muutoksenhakijalle tämän omassa kodissaan, sekä vaaraa veden otolle ja 
muutoksenhakijan käyttämälle pohjavedelle.  

Olisi kohtuutonta, mikäli luvan hakija saisi harjoittaa melua ja muuta haittaa 
tuottavaa toimintaa jopa useita vuosia, minkä ajan asian käsittely hallinto-
oikeudessa kestää. Mikäli toiminta pilaa  käyttämän veden tai 
aiheuttaa haittaa vedenotolle, voi se tehdä muutoksenhausta hyödytöntä. 
Toiminnan aloittamisen salliminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta on ollut 
perusteetonta. Hallinto-oikeuden on viipymättä keskeytettävä päätöksen 
täytäntöönpano. 

Muutoksenhakija ei pidä kaikkia ympäristövaikutuksia naapuruussuhdelain 
tarkoittamalla tavalla kohtuuttomina. Muutoksenhakija kuitenkin asuu aivan 
Setsuuri Oy:n toiminta-alueen , ja pelkkä puun 
haketus ja murskaus jatkuvat päätöksen mukaan arkisin aamuseitsemästä 
iltakymmeneen, ja lauantaisin aamuseitsemästä iltakuuteen. Melua aiheutuu 
myös muusta Setsuuri Oy:n toiminnasta ja muina aikoina, muun muassa 
pyörä- ja kaivinkoneista, sekä rekkaliikenteestä. Koneiden ääni on ylittänyt 
raja-arvot kahden kilometrin päässä, ja melu haittaa muutoksenhakijan 
nukkumista. Vertailukohtana muutoksenhakija on esittänyt kauempana, 
meluvallin takana sijaitsevan moottoriradan toiminta-ajat, jotka ovat klo 12–20 
arkena ja klo 12–18 viikonloppuisin. Toivakan kunnan lausuman mukaan 
haketusmelua tapahtuisi ”pääasiassa lämmityskauden ajan muutaman kerran 
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yhden tai kahden viikon jaksoissa”. Käytetyt ilmaisut kuvaavat lupaehtojen 
epämääräisyyttä.  

Toivakan kunnan ja Setsuuri Oy:n mainitsema viiden metrin kallioseinämä ei 
suojaa melulta lainkaan. Tosiasiassa sellaista kallioseinämää, joka olisi viisi 
metriä korkea ja suojaisi melulta ei ole. Kallioseinämä ei sijaitse 
talon ja murskausalueen välissä. Korjauksena Setsuuri Oy:n lausumaan 
muutoksenhakija on todennut, että lähin asuintalo ei ole  vaan 

 talo. Asiassa ei ole millään tavalla osoitettu, että melun päivärajan 
ohjearvot alitettaisiin. Asiassa on huomioitava myös lähistöllä sijaitsevan 
moottoriradan melu.  

Toivakan kunnan lausumassa on alueella aiemmin harjoitettuun toimintaan 
liittyen asiavirheitä muun ohella muutoksenhakijan kiinteistön omistusaikaan 
liittyen. Setsuuri Oy:n toiminta ei ole olemassa olevaa toimintaa, eikä lupaa 
voida perustella aiemmalla maa-ainesten ottoluvalla. 

Muutoksenhakijan valituksessaan mainitsema lammikko on 
pohjavesilammikko, eikä lumien sulamisveden tai sadeveden aiheuttama 
pintavesilammikko. Pelkät pintavedet eivät täytä näin laajaa ja tilavaa allasta. 
Purkuoja ei ole ollut jäässä kuvien ottamisen hetkellä 25.5.2018. Myös 
Toivakan kunnan lausuman liitteestä on nähtävissä, että louhosalue on selvästi 
täyttynyt pohjavedellä. Alueella tullaan varastoimaan poltto- ja voiteluaineita, 
huoltamaan koneita ja varastoimaan vaarallisia jätteitä. Inhimillinen virhe 
toiminnassa voi aiheuttaa vakavan vaaran pohjavedelle ja vedenotolle. ELY-
keskuksen lausumaan viitaten, alueella ei ole kunnallistekniikkaa, vaan 

 on omat kaivot. Vedenotolle aiheutuvalla vaaralla 
muutoksenhakija on tarkoittanut muun muassa omaa vedenottoaan. 
Muutoksenhakijalla on 9,5 metriä syvä rengaskaivo ja 128 metriä syvä 
porakaivo. Vesi loppui vuonna 2013 räjäytysten jälkeen. Välittömästi 
ottamisalueen lähellä on siten vedenhankintaan tarkoitettuja kaivoja. Kyseessä 
on selvästi vesilain 1 luvun 3 §:n 9 kohdassa mainittu vesitaloushanke, eli 
vesi- tai maa-alueella toteutettava toimenpide, joka voi vaikuttaa pinta- tai 
pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön.  

Vuoden 2008 maa-ainesluvassa on sen kohdissa 3 ja 4 annettu määräyksiä 
juuri sen vuoksi, että alueelle ei lammikoituisi pohjavettä ja määrätty, että 
pohjavedenpinnan korkeutta on alueella seurattava säännöllisesti noin kolmen 
kuukauden välein ja seurannasta on pidettävä kirjanpitoa. Vesilain mukaan 
hanke tarvitsee lupaviranomaisen luvan muun muassa  silloin, kun se 
olennaisesti vähentää vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän 
antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla 
aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä, tai 
kun hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai 
virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja 
tämä muutos aiheuttaa muun muassa edunmenetystä toisen kiinteistölle tai 
vedensaannille.  

Muutoksenhakija on pitäytynyt kannassaan, että oikea lupaviranomainen on 
aluehallintovirasto, eikä kunnan lupaviranomainen. Kyseisestä toiminnasta 
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aiheutuu yli kuntarajojen leviäviä vaikutuksia. Välittömässä läheisyydessä 
olevan moottoriradan meluvaikutus tulee arvioida yhdessä tämän hankkeen 
kanssa.  

Lupahakemuksen käsittelyssä ja lupaharkinnassa ei ole otettu riittävässä 
määrin huomioon ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvussa lupahakemuksen 
sisällölle ja jo hakemuksessa esitettäville tiedoille säädettyjä vaatimuksia. 
Lupa on myönnetty, vaikka tarvittavat selvitykset puuttuivat. Tällä perusteella 
on myös selvää, että päätös on virheellinen  

Huomioon ottaen osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle on 
kohtuutonta, että  kärsisi omat oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. 
Mikäli  peritään tuomioistuinmaksua, on sekin korvattavaa 
oikeudenkäyntikulua ja se on lisättävä korvattavaan summaan. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta  tekemänä. 

2. Hallinto-oikeus kumoaa Toivakan kunnan ympäristölautakunnan päätöksen 
ja palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

3. Hallinto-oikeus hylkää  vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 
 
Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 
asianosaisella. Asianosaisaseman ja vaikutusten välittömyyden arvioiminen 
edellyttää tapauskohtaista harkintaa asian laadun ja oikeusturvan tarpeen 
näkökulmasta. Vaikutusten merkittävyyttä on oikeuskäytännössä arvioitu 
keskeisesti toiminnan ja häiriintyvien kohteiden välisen etäisyyden perusteella. 
 

 on ilmoittanut osoitteekseen . Muutoksenhakija 
on myös ilmoittanut, että tällä on ollut yritystoimintaa lähimmillään  

 etäisyydellä valituksenalaisen toiminnan sijoituspaikasta. 
 
Karttatarkastelun perusteella osoitteessa  sijaitsevan 
asuinkiinteistön etäisyys on yli  hakemuksen mukaiselta 
laitoksen sijaintipaikalta. Muutoksenhakijan toimittaman lisäselvityksen 
mukaan valituksessa mainittu yritystoiminta on lopetettu. Muuta tietoa 
muutoksenhakijan harjoittaman yritystoiminnan laadusta tai sijaintipaikasta ei 
ole saatu. 
 
Kun otetaan huomioon muutoksenhakijan ilmoittaman asuinrakennuksen ja 
murskauspaikan välinen etäisyys, valituksenalaisen toiminnan luonne sekä se, 
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ettei muutoksenhakijan mahdollisesta yritystoiminnasta alueella ole saatu 
tarkempaa tietoa, hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä 
tarkoitetun toiminnan ympäristövaikutukset eivät saata ulottua valittajaan 
ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
Koska muutoksenhakijalla ei puuttuvan asianosaisaseman johdosta ole 
valitusoikeutta, on valitus jätettävä tutkimatta. 

2. Pääasiaratkaisu 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 momentin mukaan ympäristönsuojelulakia 
sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua 
ympäristön pilaantumista.  

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan päästöllä 
tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, 
säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä 
tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään. 
 
Saman momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan 
sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden 
päästöjen kanssa: 
a) terveyshaittaa; 
b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 
c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen 
vähentymistä; 
e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 
f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

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

 
Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen 
todennäköisyys ja onnettomuusriski; 
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 
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5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 
Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä 
tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on 
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän 
pilaamiskielto). 
 
Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa 
panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 
pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden 
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 
yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 
 
Ympäristönsuojelulain 34 §:n 1 momentin mukaan valtion 
ympäristölupaviranomainen 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 ympäristövaikutukset saattavat 
kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle; 
3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 3 luvun nojalla --- 
4) lupa on tarpeen 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.  
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
ratkaisee muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen. --- 
 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.  
 
Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on 
puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa 
määräajassa.  
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 
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Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta 
täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1‒5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 
1) terveyshaittaa; 
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 
sen vaaraa; 
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella; 
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. 

 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset:  
1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 
sekä päästöpaikan sijainnista;  
2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;  
3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;  
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;  
5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen 
ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista;  
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. 
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. --- 
 
Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta. 

 
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 
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Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 
rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. 

 
Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (jäljempänä 
ympäristönsuojeluasetus, 713/2014) 3 §:n 1 momentin kohtien 4–6 ja 8 
mukaan lupahakemuksessa on oltava:  
4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, proses-
seista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista;  
5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista;  
6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään 
sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä; 
8) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön. 
 
Saman pykälän 2 momentin kohtien 6 ja 8 mukaan, jos se on toiminnan luonne 
ja vaikutukset huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta tarpeellista, 
lupahakemuksessa on lisäksi oltava:  
6) yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä 
melutasosta; 
8) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on 
liitettävä jätelain 120 §:ssä tarkoitettu jätteen käsittelyn seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelma. 

 
Vesilain 1 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisestä säädetään ympäristönsuojelulaissa. 
 
Vesilain 1 luvun 3 §:n 9 kohdan mukaan vesitaloushankkeella tarkoitetaan 
vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman käyttämistä, 
joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai 
vesialueen käyttöön. 

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
 
Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 
mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla, taajamissa ja 
taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla 
alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 22–7) 50 dB. 
 
Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n mukaan, jos 
melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä 
mainittuun ohjearvoon. 
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Asiassa saatu selvitys 

Setsuuri Oy:lle on valituksenalaisella päätöksellä myönnetty ympäristölupa 
haketus- ja kierrätysterminaalin toimintaan Toivakan kunnan Ruuhimäessä. 
Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. 

Kierrätysterminaalissa haketetaan, murskataan ja varastoidaan erilaisia 
biopolttoainejakeita. Laitokselle otetaan vastaan energiapuuta, risuja, kantoja, 
teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätepuuta. 

Toiminta-alue sijaitsee Laukaan kunnan rajalla, entisellä kalliolouhinta-
alueella, kiinteistöstä 850-402-82-0 lohkottavalla viiden hehtaarin määräalalla. 
Toiminta-alue sijaitsee Kuopio-Jyväskylä maantiestä (9-tie) noin kaksi 
kilometriä etelään Ruuhimäentietä ja 400 metriä Moottoriradantietä. 
Hakemuksen mukaan lähin asuintalo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä 
lännessä ja seuraavaksi lähimmät sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydellä 
lounaassa. Noin 200 metrin etäisyydellä pohjoisessa on mikroautorata ja 500 
metrin etäisyydellä koillisessa on motocross-rata Laukaan kunnan puolella. 
Lähin luokitellun pohjavesialueen raja sijaitsee noin seitsemän kilometrin 
etäisyydellä etelässä.  

Puun haketus ja murskaus tehdään mobiilimurskaimilla ja materiaaleja 
liikutellaan pyöräkoneilla ja kaivinkoneilla. Kantojen esikäsittelyssä käytetään 
myös kaivinkoneeseen asennettua pilkontalaitteistoa ja tarvittaessa seulaa, 
jolla kannoista poistetaan maa- ja kiviaines.  

Puun haketusta ja murskausta tehdään hakemuksen mukaan pääasiassa 
lämmityskaudella muutaman kerran vuodessa 1–2 viikon jaksoissa 
mobiilimurskaimella. Toimintaa harjoitetaan hakemuksen ja valituksenalaisen 
päätöksen mukaan maanantaista perjantaihin kello 7.00–22.00 ja lauantaisin 
kello 7.00–18.00. Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti.  

Hake toimitetaan sopimusasiakkaille polttoaineeksi täysperävaunuautoilla. 
Haketta kuljetetaan laitokselta lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina 
viikonpäivinä voimalaitosten tarpeiden mukaan. Hakkeen kuormaukset 
suoritetaan pyöräkuormaajalla. Kuljetustapahtumien aikataulu riippuu 
voimalaitosten tarpeesta. Laitokselle liikennöi keskimäärin noin 10–15 
kuorma-autoa vuorokaudessa. Jos haketta tehdään lähes hakemuksen 
mukainen vuotuinen enimmäismäärä 60 000 tonnia ja haketta kuljetettaisiin 
300 vuorokautta vuodessa 35 tonnin maksimikuormilla, liikennemäärä olisi 
kuusi autoa vuorokaudessa. Vastaavasti, jos puuta tuotaisiin 60 000 tonnia 
bioterminaaliin keskimäärin 15 tonnin kuormissa 300 vuorokautena vuodessa, 
liikennemäärä olisi noin 13 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa. Luvanhakija on 
arvioinut, että 10–15 rekka- ja kuorma-auton liikennemäärä vuorokaudessa on 
realistinen keskimääräinen arvio. Kiinteistölle liikennöidään pääasiassa 
valtatieltä 9 Ruuhijärventien ja Moottoriradantien kautta. Mikkelin suunnasta 
alueelle tullaan Moottoriradantietä. Liikennemäärien on arvioitu olevan 
suurempia talvella kuin kesällä. 
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Hakemuksen mukaan toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä tulipaloon 
sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin.  

Alueen hulevedet on saadun selvityksen perusteella tarkoitus allastaa ja johtaa 
ojien kautta pohjoiseen ja edelleen Mäntyojaa ja lopuksi Kuvertinojaa pitkin 
Lievestuoreenjärveen. Laskeutusallas huolletaan tarvittaessa poistamalla 
pohjalle kerääntynyt kiintoaines. Hulevesien laskeutusallas mitoitetaan 
hakemuksen lisäselvityksen mukaan siten, että sen tilavuus on vähintään 1 m3 
kentän 100 m2 kohden. Altaan koko tulee olemaan noin 250 m3.  

Hallinto-oikeudelle vastineen liitteenä toimitetun, 6.11.2020 päivätyn 
bioterminaalin hulevesisuunnitelmassa on muun ohella todettu, että 
bioterminaalin alueella muodostuu hulevesiä noin 8 000 m3 vuodessa. Vedet 
kerätään käsittelyjärjestelmään. Osa sadannasta ja lumesta imeytyy puu- ja 
hakekasoihin sekä haihtuu. 

Puunmurskauksesta syntyy pölyä, joka rajoittuu hakemuksen mukaan pääosin 
laitosalueelle. Pölyä hallitaan lupahakemuksen täydennyksen mukaan 
kuljettimien pudotuskorkeuden säätämisellä ja liikennöintialueiden 
säännöllisellä puhdistamisella. Maastomuotojen on arvioitu estävän 
tehokkaasti pölyn leviämistä.   

Toiminnan pääasiallisia melun lähteitä ovat puunmurskaus, työkoneet ja 
liikenne. Koska murskaus tapahtuu noin viisi metriä korkean kallioseinämän 
suojassa ja välissä on metsää, tulee laitostoiminnan aiheuttama keskiäänitaso 
hakemuksen mukaan olemaan asuintalon piha-alueella alle päiväajan 
ohjearvon 55 dB(A) perustuen muihin vastaavista puunmurskauksesta 
tehtyihin melumittauksiin. Hakija on Laukaan kunnan lausunnon johdosta 
antamassaan vastineessa lupamenettelyssä esittänyt, että moottoriradalle 
määrättyjä meluvalleja ei ole vielä rakennettu ja että yhteismelumittaus olisi 
sopiva tehdä, kun meluvallit on rakennettu. 

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta 
yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Koska laitoksen päästöt ilmaan 
ja veteen ovat hakemuksen mukaan vähäiset, ei laitokselle ole hakemuksessa 
esitetty säännöllistä vaikutustarkkailua. Toiminnan käynnistyttyä, lähimmän 
asuintalon alueella tehdään hakemuksen ja valituksenalaisen päätöksen 
mukaan ympäristömelumittaus puunmurskauksen aikana. 

Oikeudellinen arviointi 

Asiassa on  valituksen perusteella ensisijaisesti ratkaistavana 
kysymys siitä, onko valituksenalainen päätös kumottava asian ratkaisseen 
viranomaisen toimivallan puutteen vuoksi. Jos päätöstä ei kumota toimivallan 
puuttumisen vuoksi, ratkaistavana on kysymys siitä, onko valituksenalainen 
päätös kumottava hakemuksen puutteellisuuden vuoksi.   Lisäksi valituksessa 
on vaadittu, ettei ympäristölupaa myönnetä, koska toiminnasta aiheutuu muun 
ohella kohtuutonta rasitusta naapurustossa. 
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Kunnan ympäristölautakunnan toimivalta 

Muutoksenhakija on esittänyt, että Toivakan kunnan ympäristölautakunta ei 
ole ollut toimivaltainen ratkaisemaan lupa-asiaa, koska hakemuksessa 
tarkoitetulla toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa 
laajemmalle alueelle ja koska toiminta edellyttää todennäköisesti 
ympäristöluvan lisäksi vesilain mukaista lupaa.  

Ympäristölupahakemuksessa on kyse Toivakan kunnassa Laukaan kunnan 
rajan läheisyydessä sijaitsevasta haketus- ja kierrätyskeskuksesta, jossa 
käsitellään puuperäisiä materiaaleja vuosittain enintään 68 000 tonnia. 
Toiminta-alueelta johdetaan hulevesiä ojia pitkin Laukaan kunnan suuntaan, 
minkä lisäksi toiminnasta aiheutuu muun ohella melua ja päästöjä ilmaan. 
Alueella käsitellään ja varastoidaan työkoneissa käytettäviä polttoaineita ja 
kemikaaleja. Ottaen huomioon haketus- ja kierrätyksen toiminnan luonne ja 
kokoluokka hallinto-oikeus katsoo, ettei toiminnasta saata aiheutua 
ympäristönsuojelulain 34 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja merkittäviä 
ympäristövaikutuksia eivätkä toiminnan ympäristövaikutukset saata kohdistua 
huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle momentin 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Toimivallan määräytymiseen ei vaikuta se seikka, että 
hakemuksen mukaisella toiminnalla voi olla yhteisvaikutuksia toisen kunnan 
alueella sijaitsevien ympäristöluvanvaraisien moottoriratatoimintojen kanssa. 
 
Hakemuksen mukaisessa haketus- ja kierrätyslaitoksessa on kyse ympäristöä 
pilaavasta toiminnasta, johon ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 momentin ja 
vesilain 1 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan sovelletaan ympäristönsuojelulakia 
myös pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisen osalta.  Haketus- ja 
kierrätyslaitoksessa toiminnasta aiheutuvat päästöt, polttonesteiden käsittely ja 
varastointi tai muutkaan hakemuksessa esitetyt toimenpiteet eivät ole vesilain 
mukaisia vesitaloushankkeita, millä tarkoitetaan vesi- tai maa-alueelle 
rakentamisen taikka vesialueen tai maaperän muuttamisen kaltaisia fyysisiä 
toimenpiteitä. Näin ollen vesilain mukainen lupa ei ole ollut tarpeen ja 
toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin on tarkasteltava 
ympäristönsuojelulain kannalta.  
 
 Toivakan kunnan ympäristölautakunta on siten ollut toimivaltainen 
viranomainen ratkaisemaan tämän ympäristölupa-asian. 
 

 Lupapäätöksen kumoaminen ja asian palauttaminen 
 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 ja 4 momentin mukaan hakemukseen on 
liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen 
vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 
 
Setsuuri Oy:n haketus- ja kierrätyslaitoksen toiminnasta aiheutuu päästönä 
melua, joka on saadun selvityksen mukaan pääasiassa puunmurskauksen, 
työkoneiden ja liikenteen aiheuttamaa ääntä. Setsuuri Oy:n hakemuksessa ei 
ole selvitystä toiminnan aiheuttamasta melusta. Hakemuksessa on arvioitu 



  29 (34) 
   
 

toiminta- ja vaikutusalueen olosuhteiden ja muualla vastaavista 
puunmurskauksesta tehtyjen melumittauksien perusteella, että päiväajan 
ohjearvo ei ylity lähimmällä asuinkiinteistöllä. Hakemuksessa ei ole esitetty 
vertailumittauksia tai muuta aineistoa, joihin esitetty arvio on perustettu. 
 
Melusta esitetyt selvitykset ovat olleet puutteellisia, kun otetaan huomioon 
lähimmän asuinkiinteistön sijainti noin 200 metrin etäisyydellä toiminta-
alueesta. Melu olisi tullut selvittää siten, että arvioinnissa otetaan huomioon 
valituksenalaisen päätöksen kohteena olevan laitosalueen olosuhteet, muun 
muassa alueen pinnanmuodot ja kaikki alueen toiminnot mukaan lukien 
kuormien purkaminen ja liikennöinti, sekä lähialueella harjoitettavien muiden 
toimintojen kuten motocross- ja karting- ratojen mahdolliset yhteisvaikutukset. 
Vaikka valituksenalaisella toiminnalla ei ole lähialueen muiden meluavien 
toimintojen kanssa toiminnallista tai teknistä yhteyttä, lisää haketus kuitenkin 
alueen kokonaismelurasitusta, jolloin toimintojen mahdolliset 
yhteismeluvaikutukset on arvioitava lupaharkinnassa. Tällä seikalla saattaa 
olla merkitystä muun muassa toiminta-aikojen ja mahdollisten hiljaisten 
jaksojen määräämisen kannalta.  
 
Valituksenalaisessa päätöksen lupamääräyksessä 19 on määrätty huomioimaan 
muun ohella, etteivät melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston 
päätöksen 2 §:n mukaiset ohjearvot ylity ulkona. Melumittausta koskevassa 
lupamääräyksessä 20 on määrätty mittauttamaan puun haketus- ja 
murskaustoiminnasta aiheutuva melu heti toiminnan käynnistyttyä. 
Lupamääräyksen mukaan ympäristönsuojeluviranomainen päättää 
mittaustulosten perusteella melutarkkailun laajuudesta ja uuden 
tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta kahden ensimmäisen toimintavuoden 
jälkeen. Lupamääräyksessä 4 on määrätty laitoksen toiminta-ajoista melusta 
aiheutuvan rasituksen vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toimintojen 
aiheuttamat melutasot ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia melutason 
ohjearvoja.  
 
Hallinto-oikeus toteaa, että toiminnan ajallisella rajoittamisella voidaan 
vähentää meluavasta toiminnasta aiheutuvaa haittaa. Haketuksen kestot ja 
tapahtumien lukumäärä vuodessa on kuitenkin valituksenalaisessa 
lupapäätöksessä ja hakemuksessa kuvattu epätarkasti. Asiassa ei ole ollut 
riittävää, että toiminnasta aiheutuvaa melua ja melun leviämistä selvitettäisiin 
vasta luvan myöntämisen jälkeen lupamääräyksessä määrätyn tarkkailun 
perusteella.  
 
Hakemuksessa ei ole esitetty perustietoja alueen vesiympäristöstä eikä 
hulevesien allastuksen lisäksi muita tietoja alueen hulevesisuunnitelmasta. 
Hulevesisuunnitelma on toimitettu jälkikäteen. Lupa-asian käsittelyssä ei ole 
myöskään selvitetty alueen pohjaveden korkeutta, toiminta-alueelle 
mahdollisesti lammikoituvien alueiden sijaintia eikä mahdollisten lähialueen 
kaivojen sijaintia, vaikka tiedot olisivat lupamääräysten antamista varten 
tarpeen. Lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty myös muun 
ohella jätelain 120 §:ssä tarkoitettu suunnitelma esitettäväksi ennen toiminnan 
aloittamista, vaikka ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan se 
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tulisi esittää hakemuksessa, jotta ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut lupamääräykset voidaan tarvittaessa antaa lupapäätöksessä. 
 
Jotta lupaviranomainen voi arvioida luvan myöntämisen edellytykset, jo lupaa 
haettaessa on esitettävä riittävän kattava selvitys toiminnan 
ympäristövaikutuksista. Lupaharkinnassa tarvittavien selvitysten ja 
suunnitelmien tulee olla käytettävissä luvan myöntämisedellytyksiä 
harkittaessa eikä niitä voida valituksenalaisen päätöksen tarkoittamalla tavalla 
siirtää luvan haltijan myöhemmin esitettäväksi.  
 
Edellä mainitun perusteella ja ottaen huomioon toiminnan luonne, 
sijaintipaikka, asutuksen läheisyys sekä se, että kyse on toiminnalle 
ensimmäistä kertaa myönnettävästä ympäristöluvasta, hallinto-oikeus katsoo, 
että asiakirjoihin sisältyvien tietojen perusteella ei ole voitu asianmukaisesti 
arvioida toiminnan ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä. Asiassa ei 
edellä esitetty huomioiden ole ollut riittäviä edellytyksiä 
ympäristölupaharkinnan suorittamiseksi. Päätös on näin ollen kumottava ja 
palautettava Toivakan kunnan ympäristölautakunnalle uudelleen 
käsiteltäväksi. 
 
Ennen kuin lautakunta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, luvan hakijalle on, 
mikäli tämä haluaa jatkaa hakemustaan, varattava tilaisuus täydentää 
hakemustaan. Sen jälkeen hakemus on käsiteltävä ympäristönsuojelulain 
mukaisessa järjestyksessä ja lupaharkinta on suoritettava uudelleen.  
 
Lupahakemusta uudelleen käsiteltäessä hakemuksesta on tiedotettava 
ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti riittävässä laajuudessa. 
 
Lupapäätöstä koskevat muut vaatimukset 
 
Valituksessa on esitetty, että aikaisempaan maa-ainesten ottoon liittyvä 
maisemointi on kesken alueella eikä samalle alueelle voida myöntää lupaa  
ennen kuin maisemointivelvoitteet on täytetty. Hallinto-oikeus toteaa, että 
aiemman toiminnan maisemointiin liittyvät seikat kuuluvat kyseisen maa-
ainesluvan valvontaan, eikä niitä voida tämän vuoksi arvioida 
valituksenalaisen ympäristölupa-asian tutkimisen yhteydessä. Muutoin 
hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen lausuminen luvan 
myöntämistä koskevista vaatimuksista enemmälti raukeaa. 
 
Toiminnan aloittamista koskevan ratkaisun kumoaminen 
 
Valituksenalaisen lupapäätöksen tultua tällä päätöksellä kumotuksi kumoutuu 
myös toiminnalle myönnetty oikeus aloittaa toiminta muutoksenhausta 
huolimatta. Hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, että ympäristönsuojelulain 199 
§:n mukainen aloittamisoikeus on aina perusteltava. 
 
3. Oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntimaksu 

 
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
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oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan 
korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa 
huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian 
merkitys asianosaiselle. 
 
Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (29/2018 vp) mukaan lähtökohtana 
olisi, että mikäli päätöksen tehnyt viranomainen tai muu julkinen osapuoli 
häviää asian, se velvoitettaisiin korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut. Tulkinnanvarainen tai vähäinen virhe asian käsittelyssä 
ei kuitenkaan välttämättä muodostaisi viranomaiselle korvausvelvollisuutta. 
Oikeusriidan luonne, osapuolen myötävaikutus asian selvittämiseen sekä 
ratkaisun oikeudellinen tai taloudellinen merkitys osapuolille voitaisiin ottaa 
arvioinnissa huomioon. Oikeudenkäyntikulut voidaan määrätä korvattaviksi 
kokonaan tai osaksi, jolloin harkinnassa olisi otettava huomioon myös 
oikeudenkäyntikulujen määrä suhteessa oikeusriidan merkitykseen. 
 
Edelleen hallituksen esityksessä on todettu, että olisi kohtuullista, että 
yksityinen asianosainen saa korvausta hänelle tästä aiheutuneista 
oikeudenkäyntikuluista, jos oikeudenkäynnin tarve on aiheutunut 
viranomaisen selvästi lainvastaisesta ratkaisusta. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi silloin, kun viranomainen on päätöstä tehdessään ylittänyt 
toimivaltansa tai kun kyse on selvästi harkintavallan väärinkäytöstä. 
Tulkinnanvarainen tai vähäinen virhe asian käsittelyssä ei välttämättä 
muodostaisi viranomaiselle korvausvelvollisuutta.  

 
Kun otetaan huomioon asian laatu sekä ratkaisun merkitys muutoksenhakijalle, 
ei ole pidettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 
momentin tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana, että muutoksenhakija joutuu 
pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Oikeudenkäynnin ei myöskään 
voida katsoa johtuneen viranomaisen selvästi lainvastaisesta ratkaisusta, kun 
otetaan erityisesti huomioon, ettei asiassa ole ilmennyt seikkoja viranomaisen 
toimivallan ylityksestä taikka harkintavallan väärinkäytöstä. Näin ollen asiassa 
ei ole perusteita määrätä viranomaista korvaamaan  
oikeudenkäyntikuluja.  
 

 vastaselityksessään esittämää oikeudenkäyntimaksua koskevaa 
vaatimusta ei käsitellä hallinto-oikeudessa lainkäyttöasioista säädetyssä 
järjestyksessä. Esittelijän oikeudenkäyntimaksua koskeva päätös ilmenee 
tämän päätöksen jakelusivulta. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Toivakan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 23.5.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Riitta Riihimäki, 
asessori Tatu Jouppi ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri 
Hiltunen. 

 

Esittelijä  Maiju Sulin 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös maksutta  

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

 

Jäljennös maksutta Setsuuri Oy 

Toivakan kunnan ympäristölautakunta 

Toivakan kunnanhallitus 

Laukaan kunta 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto  

Keski-Suomen pelastuslaitos 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Liikenne- ja infrastruktuuri, sähköisesti 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 
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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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




