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JULKINEN KUULUTUS 
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 17.2.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 24.2.2021. 

Asia   
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.2.2021 nro 21/0016/3, valitus ympäristölupa-asiassa, 
Ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus tilapäisestä betoni-ja tiilijätteen 
murskauksesta, Lappeenranta. 

Ilmoituksen tekijä 

 Hakamu Trading Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.2.2021 – 26.3.2021 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 26.3.2021. 
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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa (meluilmoitus) 

 

Muutoksenhakijat 

 

Ilmoituksen tekijä Hakamu Trading Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelupäällikkö 

14.2.2020 (12.2.2020 § 1/2020) 

 

Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt Hakamu Trading Oy:n ilmoituksen 

tilapäisestä melua aiheuttavasta betonin ja tiilen murskausta koskevasta toi-

minnasta ja antanut seuraavat määräykset: 

 

1. Alueella saa murskata sinne ilmoituksen jättöajankohtaan 17.1.2020 men-

nessä tuodut betoni- ja tiilijätteet, n. 2 000 t. Betoni- ja tiilijätteiden pienentä-

miseen liittyviä toimenpiteitä kuten kentän aukaisua ja betoni- ja tiilijätteen 

pulverointia ja murskausta voidaan harjoittaa 17.2–15.3.2020 välisenä aikana 

arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–16.00 yhteensä 15 työpäivän 

ajan. 

 

2. Toimintapäivistä ja päivittäisistä toiminta-ajoista on pidettävä kirjaa ja tiedot 

on toimitettava Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen murskauksen päätyt-

tyä. 

 

3. Toiminnanharjoittajan tulee sijoittaa murskauslaitos siten, että melun leviä-

minen häiriintyviin kohteisiin on mahdollisimman vähäistä. 

 

4. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä ja 

melua ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin melu- ja pölyhaitan ehkäise-

miseksi. Erityisesti tulee ottaa huomioon alueelle MARA-ilmoituksella tuodun 

tuhkan pölyämisen vaikutus. 
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5. Toiminnan aloittamisesta on tiedotettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 

(ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi viite 112/11.01.00.06/20202) vä-

hintään kahta päivää ennen aloitustarkastuksen pitämistä varten. Aloitustarkas-

tuksella tulee olla läsnä sekä ilmoituksen tekijä/tai hänen edustajansa sekä 

murskausurakan suorittava urakoitsija. Toiminnanharjoittajan tulee tiedottaa 

lähialueen asukkailta talokohtaisin kirjallisin tiedottein vähintään kaksi päivää 

ennen toiminnan aloittamista. Tiedotteessa tulee ilmoittaa toiminnanharjoittaja, 

yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa, tieto toiminta-ajasta ja toiminnan kes-

tosta.  

 

6. Murskauksen yhteydessä syntyvät jätejakeet (kuten muovit, puuaines ja me-

tallit) on eroteltava ja toimitettava ympäristöluvanvaraiseen vastaanottopaik-

kaan. Siirtoasiakirjat tulee toimittaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. 

 

7. Tämä päätös tulee antaa tiedoksi murskaustoimintaa suorittavalle taholle. 

 

Päätöksen perusteluissa on todettu muun muassa, että ilmoituksella on rat-

kaistu alueelle tuodun betoni- ja tiilimateriaalin murskaaminen tilapäisenä, 

kertaluontoisena toimenpiteenä. Betonijäte murskataan alle 90 mm ja tiilijäte 

alle 150 mm kappalekokoon. Kyseisen jätemateriaalin hyödyntäminen kenttä-

rakenteissa enimmillään 150 cm kerrospaksuuteen on käsitelty toiminnanhar-

joittajan tekemällä ilmoituksella jätteen ammattimaisesta hyödyntämisestä 

maarakentamisessa (Mara-ilmoitus) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksessa 3.12.2019. 

 

Murskaustoiminta kestää arviolta kaksi päivää ja pulverointi noin seitsemän 

päivää sijoittuen päiväaikaan. Toiminnasta aiheutuvaa lyhytaikaista, päiväai-

kaista melua ei voida pitää kohtuuttomana haittana ja rasituksena alueella. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 asiakumppaneineen on vaatinut päätöksen kumoamista ja toi-

minnan keskeyttämistä. Lisäksi on pyydetty tutkimaan Kaakkois-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 3.12.2019 antaman pää-

töksen lainmukaisuus hyväksyä yhtiön tekemä ilmoitus eräiden jätteiden hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa. 

 

Perusteluissaan muutoksenhakijat ovat todenneet, että alue on kaavoitettu kau-

pan ja matkailun alueeksi. Yhtiö on hakenut alueelle ympäristölupaa muun 

muassa purkujätteen vastaanotolle ja käsittelylle sekä hyödyntämiselle kentän 

rakenteissa. Muutoksenhakijoiden mukaan ilmoitusta ei olisi tullut hyväksyä, 

koska hanke ei perustu lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenette-

lyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen, eikä näin ollen kuulu eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan (MARA-

asetus). 

 

Lappeenrannan ympäristötoimen 30.12.2019 tekemän tarkastuksen perusteella 

on todettu, että alueelle on tuotu MARA-asetuksen vastaista, liian isokokoista 

purkujätettä. Kyseinen toiminta olisi pitänyt keskeyttää. Yhtiötä on kehotettu 

hakemaan meluilmoituksella purkujätteen murskauslupaa alueelle. Paikka on 
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kolmen kyläyhteisön keskellä, alueen korkeimmalla mäellä. Etäisyys lähim-

pään asuinrakennukseen on noin 100 metriä. Alueelle on lisäksi tuotu tuhkaa 

kymmeniä rekkakuormia. Betoni- ja tiililohkareiden nostaminen tuhkan seasta 

aiheuttaa pölyämistä ja vaarantaa myös läheisen suojellun Soskuanjoen. 

 

Kyseessä on jätteen käsittely, jolle ei vielä ole ympäristölupaa. Rakentamiselle 

ei ole toimenpidelupaa. Alueella on loppuvuodesta 2019 vastaanotettu purkujä-

tettä ilman ympäristölupaa, jota on nyt tarkoitus käsitellä. Kyse ei ole ympäris-

tönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksen varaisesta toiminnasta. 

 

Kyseinen toiminta aiheuttaisi ympäristönsuojelulain 5 §:n 2 kohdan mukaista 

haittaa terveydelle, ympäristön yleiselle viihtyvyydelle, vahinkoa ja haittaa 

omaisuudelle ja sen käytölle sekä aiheuttaisi eräistä naapuruussuhteista anne-

tun lain 17 §:n 1 momentin mukaista kohtuutonta rasitusta. Meluilmoituksen 

mukaan toiminta ajoittuu 20.1.–28.2.2020, mutta päätöksen mukaisesti ajalle 

17.2.–15.3.2020. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelupäällikkö on anta-

massaan lausunnossa todennut, että meluilmoituspäätös koski kertaluonteista, 

enimmillään 15 vuorokautta kestävää betoni- ja tiilijätteen murskausta. Päätök-

sessä on annettu määräyksiä toiminta-ajasta, tiedottamisesta ja materiaalin kä-

sittelystä mahdollisesti aiheutuvan melu- ja pölyhaitan ehkäisemiseksi. 

 

Meluilmoitusta koskevassa päätöksessä ja sen perusteluissa tarkemmin eritel-

tynä on todettu, että ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisessa meluilmoitus-

päätöksessä ei käsitellä jätteen varastointiin tai materiaalin hyödyntämiseen 

liittyviä kysymyksiä. Meluilmoitusta ratkaistaessa on katsottu, että murskaus-

toiminnan lyhytkestoisuuden ja asutuksen etäisyydestä johtuen toiminnasta ei 

aiheudu kohtuutonta haittaa ja rasitusta asutukselle. Lyhytkestoisen, kertaluon-

teisen murskaustoiminnan ei ole katsottu aiheuttavan naapuruussuhdelain mu-

kaista kohtuutonta haittaa pölyn tai melun osalta, eikä siten toiminnalta edelly-

tetty ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa naapuruussuhdelakiin 

perustuen. 

 

Ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt kohteessa toiminnan aloittamiseen 

liittyvän tarkastuksen 18.2.2020 sekä murskaustoiminnan jälkeisen lopputar-

kastuksen 16.3.2020. Toiminnanharjoittaja on toimittanut ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle toiminnan loppuraportin. Raportin mukaan toimintapäivien luku-

määrä, 12 kpl, alitti päätöksen mukaisen maksimäärän 15 kpl. Meluilmoituk-

sen varaisten toimintojen kuten pulveroinnin ja murskauksen työaika on ollut 

enimmillään klo 7.15–16.00, mikä sijoittuu päiväaikaan. Toiminnanharjoittaja 

on tiedottanut toiminnasta asukkaita. Toiminnanharjoittaja on seurannut murs-

kauksesta aiheutuvaa melua melumittauksin ja verrannut niitä laskennallisen 

melumallinnuksen arvoihin. 

 

Asianosaisten kuulemiseen liittyvän kuulutusmenettelyn johdosta murskaustoi-

minta on voitu aloittaa ilmoituksessa esitettyä ajankohtaa myöhemmin. Toi-

minta-aikaa on kuulutusmenettelystä johtuen pidennetty ilmoituksessa esitet-

tyä pidemmälle ajalle. Meluavien toimintojen päivien lukumäärä ei ole kuiten-

kaan kasvanut ilmoituksessa esitetystä. 
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Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomainen ei ota kantaa MARA-

menettelyyn, koska tämän osalta toimintavaltainen viranomainen on Kaakkois-

Suomen ELY-keskus.  

 

Lappeenrannan rakennusvalvonta on antanut kohdetta koskevan toimenpidelu-

papäätöksen 18.3.2020 kentän rakentamiselle. 

 

Ilmoituksessa esitettyjen tietojen perusteella sekä ympäristönsuojeluviran-

omaisen tekemien valvontatoimien ja toiminnanharjoittajan ilmoittaman selvi-

tyksen perusteella ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminnasta ei 

ole aiheutunut haittaa terveydelle, ympäristön yleiselle viihtyvyydelle, vahin-

koa tai haitta omaisuudelle, sen käytölle tai naapuruussuhdelain mukaista hait-

taa. 

 

Hakamu Trading Oy on antamassaan vastineessa todennut, että Lappeenrannan 

kaupungin ympäristönsuojelupäällikön antama lausunto valitukseen on asian-

mukainen. Myönnetystä meluluvasta ei aiheutunut naapurustolle haittaa. Yli-

kokoinen betoni saatiin käsiteltyä ELY:n ja paikallisen ympäristötoimen kanssa 

yhteistyössä sovituilla toimenpiteillä. Betonin käsittelyn aikana tehtiin melu-

mittaukset, jotka osoittivat, että murskauksen ääni ei kuulu mitenkään merkit-

tävästi valittajien kiinteistöille. Murskauksen melu oli samaa luokkaa valtatie 

13:n liikennemelun kanssa. Melumittaukset on raportoitu meluluvan loppura-

portoinnissa, joka on liitteenä Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelu-

päällikön lausunnossa. 

 

 ja asiakumppaneille on varattu tilaisuus vastaselityksen 

antamiseen. Vastaselitystä ei ole annettu. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen 3.12.2019 antaman päätöksen lainmukaisuuden tutki-

misesta. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

1. Tutkimatta jättäminen 

 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 

(843/2017, MARA-asetus) koskee muun muassa betoni- ja tiilijätteen sekä 

tuhkan hyödyntämistä asetuksessa mainituin edellytyksin. Asetuksen 5 §:n  

mukaan jos jätteen hyödyntäminen järjestetään tämän asetuksen mukaisesti, 

ympäristönluvanvaraiseen toimintaan ei tarvita ympäristölupaa ympäristönsuo-

jelulain 32 §:n 2 momentin mukaisesti. Hyödyntämispaikan haltijan on tehtävä 

toiminnasta ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus 

valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekiste-

röintiä varten (rekisteröinti-ilmoitus). Ympäristönsuojelulain 117§:n mukaan 

viranomainen ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä ilmoituksen teki-

jälle. 
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MARA-asetuksen mukaisesta ilmoituksen kirjaamisesta rekisteriin ei tehdä 

varsinaista hallintopäätöstä. Valituksenalaisella meluilmoituksen johdosta teh-

dyllä päätöksellä ei ole ratkaistu eikä ole voitu ratkaista jätteen sijoittamiseen 

liittyviä kysymyksiä. Näin ollen hallinto-oikeus ei tutki muutoksenhakijoiden 

vaatimusta jätteen sijoittamisen lainmukaisuuden tutkimisesta. 

 

2. Valituksen hylkääminen 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 

tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakenta-

misesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta 

toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 

erityisen häiritsevää.  

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 3 momentin mukaan ilmoitus on tehtävä hy-

vissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kui-

tenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympä-

ristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.  

 

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaan 118 §:n mukaisen ilmoituksen vireillä-

olosta on ilmoitettava ja asianosaisia on kuultava siten kuin hallintolaissa sää-

detään, jos ilmoitettu toiminta saattaa olennaisesti vaikuttaa yleisiin tai yksityi-

siin etuihin. 

 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on ilmoi-

tuksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset mää-

räykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttä-

miseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta 

ja tiedottamisesta asukkaille. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Ilmoitus on koskenut betoni- ja tiilijätteen murskausta ja pulverointia 

20.1.2020–28.2.2020 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kello 07.00–

16.00 osoitteessa Pikosuontie 33, Nuijamaa. Kuulutusmenettelyyn kuluneen 

ajan takia ilmoitus on päätöksessä hyväksytty ajanjaksolle 17.2.2020–

15.3.2020.  

 

Alueelle on sijoitettu MARA-ilmoituksella betoni- ja tiilijätettä sekä tuhkaa. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastuksella on havaittu, että betoni- ja tiili-

jätteen palakoko ei ole vastannut MARA-asetuksessa vaadittua. Ilmoituksen 

mukaisella toiminnalla on ollut tarkoitus saattaa alueella jo oleva noin 2 000 

tonnin erä betoni- ja tiilijätettä MARA-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Yh-

tiöllä on ilmoituksen tekemisen ajankohtana ollut vireillä ympäristölupahake-

mus jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen kentän rakenteissa. 

 

Hakemuksen liitteenä on melumallinnus, jonka mukaan murskauksen ja pyörä-

kuormaajan aiheuttama äänitaso ilman melusuojausta ylittää 55 dB (LAeq7-22) 
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lähimmällä, noin 220 metrin päässä sijaitsevalla asuintalolla. Käytettäessä 4 

metriä korkeaa meluestettä toimintakentän itäpuolella melutaso kyseisellä 

asuintalolla jää alle 55 dB (LAeq7-22). Muilla lähellä sijaitsevilla kiinteistöillä 

melutaso jää alle 55 dB (LAeq7-22). 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Asiassa saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus toteaa, että kyseessä 

olevaa alueelle MARA-ilmoituksella jo sijoitetun jätteen murskausta ja pulve-

rointia valituksenalaisen päätöksen mukaisesti noin kuukauden ajan voidaan 

pitää ympäristönsuojelulain 118 §:n tarkoittamana tilapäisenä toimintana. Näin 

ollen ympäristönsuojeluviranomainen on voinut käsitellä meluilmoituksen ja 

tehdä siitä päätöksen. 

 

Asiakirjojen mukaan meluilmoitus on saapunut viranomaiselle 17.1.2020.  

Ilmoituksessa esitetty toiminta-ajankohta ja ympäristönsuojelulain 118 §:n 3 

momentti huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että ilmoitus on saapunut 

liian myöhään viranomaiselle. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat toi-

minta-alueen välittömässä läheisyydessä, joten asiassa on ollut tarpeen kuulla 

naapureita ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaisesti. Näin ollen ympäristön-

suojelupäällikkö on asian käsittelyaika huomioon ottaen voinut antamassaan 

päätöksessä muuttaa toiminta-ajankohtaa esitettyä myöhemmäksi. 

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä muun muassa käsiteltävän jätteen määrästä 

ja päivittäisistä toiminta-ajoista sekä pölyn ja melun leviämisen estämisestä. 

Kun oteteen huomioon meluavien toimintojen lyhytaikaisuus ja päivittäinen 

toiminta-aika, melumallinnuksessa esitetyt melutasot sekä päätöksessä annetut 

määräykset, ei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu sellaista ympäristön pi-

laantumista, että päätös olisi kumottava valituksessa esitetyillä perusteilla.  

 

Perusteita toiminnan keskeyttämiseen ei ole ollut. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava pää-

töksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on 

velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 

kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan koh-

tuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 §  

2 momentti ja 68 §). 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Lappeenrannan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä pää-

töstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuk-

sen 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-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

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

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

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.3.2021. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00299/20/5131  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Saara  

Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Reko Vuotila 

 

 

 

 

 

 

Saara Juopperi 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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Jakelu 

 

Päätös ja maksu  asiakumppaneineen 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

 

Jäljennös maksutta 

Hakamu Trading Oy 

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi /  

ympäristönsuojelupäällikkö 

 

Lappeenrannan kaupunginhallitus 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 
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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 yhte-

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

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

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

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

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

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

nittava myös tämän yhteystiedot 

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

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

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

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

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




