
1 (1) 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelinvaihde Sähköiset yhteystiedot Faksi 

Raatihuoneenkatu 1 Arvi Kariston katu 5 029 56 42200 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

029 56 42269 

13100 HÄMEENLINNA 

 

13100 HÄMEENLINNA   

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kuulutus   

  

 

  

  

Kuulutuksen 

julkaisupäivä 

Diaarinumero 

8.2.2021 02283/20/5404 

 

 

 

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN MAA-AINESLUPAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN 

TIEDOKSIANTOKUULUTUS 
 

Maa-aineslain 20 c §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava  

maa-aineslupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta 

kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. 

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä  

kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.2.2021. 

 

Päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 8.2.2021 numero 21/0041/2 

 maa-aineslain mukaisessa valitusasiassa. 

 

Luvansaaja Wienerberger Oy 

 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 8.2.2021–17.3.2021 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa https://oikeus.fi/hal-

lintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_3.html 

 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika  

  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

17.3.2021. 
 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_3.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_3.html
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös   

  

 

  

  

Antopäivä Päätösnumero 

8.2.2021 21/0041/2 

  

 Diaarinumero 

 02283/20/5404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Maa-ainesasiaa koskeva valitus 

 

Valittaja Kärkölän ympäristöyhdistys -niminen rekisteröimätön yhdistys 

 

Luvansaaja Wienerberger Oy 

 

Päätös, josta valitetaan 

 

Kärkölän ympäristölautakunnan päätös 7.10.2020 § 46 

 

Ympäristölautakunta on vapauttanut Wienerberger Oy:n maa-ainesluvan mu-

kaisesta metsittämisvelvoitteesta. Päätös on ehdollinen siten, että vapautus 

maisemointivelvoitteesta tulee voimaan, mikäli GRK Infra Oy:lle myönnetään 

alueen käyttöä varten tarpeelliset luvat, luvat ovat lainvoimaisia ja GRK Infra 

Oy on ne kirjallisesti hyväksynyt. 

 

Käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Kärkölän ympäristöyhdistys on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin perus-

tein vaatinut ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. 
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Valituksen täydentäminen 

 

Hallinto-oikeus on valituskirjelmässä ilmoitetulle yhdyshenkilölle Mari Nii-

nistölle 3.12.2020 lähettämässään täydennyspyynnössä viitannut yhdistyksen 

rekisteröinnin oikeusvaikutuksia koskevaan yhdistyslain 6 §:ään ja todennut, 

että yhdistysrekisterin mukaan Kärkölän ympäristöyhdistystä ei ole rekiste-

röity yhdistysrekisteriin. Täydennyspyynnössä Niinistöä on kehotettu esittä-

mään selvitystä siitä, millä perusteella Kärkölän ympäristöyhdistys voi olla 

asiassa valittajana. Lisäksi Niinistöltä on tiedusteltu, onko Kärkölän ympäris-

töyhdistys asiassa ainoa valittaja vai onko hänen sekä valituskirjelmässä mai-

nittujen Johanna Hurtigin ja Eve Hautalan tarkoituksena ollut valittaa ympäris-

tölautakunnan päätöksestä myös henkilökohtaisesti. Täydennyspyynnössä on 

edelleen ilmoitettu, että jos valitus jää täydennyspyynnössä asetetun määräajan 

jälkeen yhä puutteelliseksi, hallinto-oikeus voi jättää valituksen kokonaan tai 

osittain tutkimatta. 

 

Niinistö on täydentänyt valitusta ilmoittaen, että Kärkölän ympäristöyhdistys 

on perustettu syksyllä 2020. Niinistö on toimittanut hallinto-oikeudelle yritys- 

ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tallennetut Kärkölän ympäristöyhdistyksen 

perustiedot, joista ilmenee muun ohella, että yhdistykselle on annettu y-tun-

nus. Niinistö on edelleen ilmoittanut, että valitus on tehty yhdistyksen nimissä. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut 

 

 Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. 

 

Perustelut  

 

Yhdistyslain 6 §:n 1 momentin mukaan yhdistys voi olla asianosaisena tuo-

mioistuimessa, jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään. 

 

Ympäristölautakunnan valituksenalainen päätös on annettu tiedoksi julkisella 

kuulutuksella, jonka julkaisupäivä on ollut 13.10.2020. Kuulutuksen mukaan 

päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla 19.11.2020 saakka. Päätök-

seen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätös kuulutetaan yleisessä tietover-

kossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaise-

misajankohdasta eli 27.10.2020, ja valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 

30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sitä päivää lukuun ottamatta 

valitusviranomaiselle. 

 

Saadun selvityksen mukaan asiassa ainoana valittajana olevaa Kärkölän ympä-

ristöyhdistystä ei ole valitusajan päättymiseen mennessä rekisteröity yhdistys-

rekisteriin, vaan rekisteröinti on ollut vasta vireillä. Koska rekisteröimätön yh-

distys ei voi olla asianosaisena tuomioistuimessa, valitus on jätettävä tutki-

matta. Asiaa ei ole arvioitava toisin sen vuoksi, että yhdistyksen perustiedot on 

tallennettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) tai siksi, että yhdistyk-

selle on annettu y-tunnus. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainittu 

Maa-aineslaki 19 § 1 mom 

Hallintolaki 62 a § 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 13 § 2 mom ja 81 § 2 mom 
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Päätöksen tiedoksianto 

 

 Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella.  

 

Muutoksenhaku 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 

Valitusosoitus on liitteenä (julkinen kuulutus). 

 

 

 

 

 

 

Esittelijäjäsen  Maria Jokinen 

 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Paula Pihlava,  

Hanna-Maria Schiestl ja Maria Jokinen.   

 

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu 

 

Päätös Kärkölän ympäristöyhdistys 

c/o Mari Niinistö  

 

Hallintolain 56 §:n 2 momentin mukaan valituskirjelmässä ilmoitetun yhdys-

henkilön on ilmoitettava tiedoksisaannista kirjelmän muille allekirjoittajille 

Johanna Hurtigille ja Eve Hautalalle. Jos hän tämän laiminlyö, hän on maini-

tun lain 68 §:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen 

vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin katsoen 

harkitaan kohtuulliseksi. 

 

Jäljennös Wienerberger Oy 

  

Kärkölän ympäristölautakunta 

 

Kärkölän kunnanhallitus, jonka on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus 

 

Oikeudenkäyntimaksu maksutta (tuomioistuinmaksulaki 7 § 2 momentti) 

km 



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 tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös on 

julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla päätöksen antopäivänä, joka ilmenee päätöksen 

ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä 

päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, 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. 

 

 

  



Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- 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:  Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 

1.2.2021 alkaen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
julkinen kuulutus 0121a 

 



   Liite Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen 

    

  

 

 

 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä oikeudenkäyntimaksu 

 

 

Muutoksenhakuasian ja valituslupa-asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-

oikeudessa peritään 510 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. 

 

Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä tuomiois-

tuinmaksulain 5 §:ssä tarkoitetuista maksuttomista suoritteista tai mikäli mak-

sun perimättä jättämiseen on lain 4 §:ssä tarkoitettu peruste. 

 

Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä jos korkein hallinto-oikeus muuttaa 

valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksu peritään kuitenkin 

riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa 

muutoksenhakuasiassa. 

 

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista 

vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista 

maksuista vapautetuilta. Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta,  

viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa mää-

rätä, ettei maksua peritä. 

 

 

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta 01012019 


