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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa  

 

Muutoksenhakija 

 

Ilmoituksen tekijä Koskienergia Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Laukaan kunnan ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 29.1.2020  

(28.1.2020 § 1) 

 

Ympäristötarkastaja on hyväksynyt Koskienergia Oy:n tekemän ympäristön-

suojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheutta-

vasta toiminnasta. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen, toimitettujen täy-

dennysten ja seuraavien määräysten mukaisesti. Toiminnassa tulee noudattaa 

lainvoimaisen vesiluvan Nro 113/2014/2 sekä annetun rakennusluvan  

2019-306 määräyksiä sekä mahdollisia korkeimman hallinto-oikeuden tulevia 

päätöksiä. Meluilmoituspäätös tulee liittää osaksi urakka-asiakirjoja. 

 

Päätökseen on liitetty määräykset 1– 20, joista määräykset 1– 5 sekä 17– 20 

kuuluvat seuraavasti: 

 

Yleiset määräykset ja melu 

 

1.Kaikki rakentamiseen liittyvät työt on tehtävä siten ja sellaisia koneita ja lait-

teita ja työmenetelmiä käyttäen (BAT), että työstä aiheutuu mahdollisimman 

vähän melu, tärinä ja pölyhaittaa työn vaikutusalueen asukkaille, kiinteistöille 

ja muulle ympäristölle. Tällaisia työmenetelmiä on esimerkiksi vaimennetun 

iskuvasaran ja porauslaitteiston käyttö. Melua on torjuttava suunnitelman mu-

kaisen meluvallin lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös varastokasojen si-

joittelulla ja toimintojen vaiheistamisella. 

 

2. Ilmoituksen mukaista toimintaa saa tehdä vain arkipäivisin ma-pe pois lu-

kien arkipyhät (pitkäperjantai, 2. pääsisäispäivä, vappupäivä, helatorstai ja  
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juhannusaatto). 

 

Räjäytyksiä saa tehdä ma-pe klo 8–18,  

Porausta/injektointiporausta saa tehdä ma-pe klo 7– 8,  

Rikotusta saa tehdä ma-pe 7–18,  

Kuormausta ja kuljetuksia saa tehdä ma-pe 7–20 

 

Murskausta alueella ei saa tehdä. 

 

3. Porauksesta, injektointiporauksesta, rikotuksesta sekä louheen lastauksesta 

ja käsittelystä aiheutuva töiden aikainen keskiäänitaso ei saa lähimpien asuin-

rakennusten luona ylittää 70 dB (LAeq). Lisäksi on pyrittävä enimmäismeluta-

son 90 dB (LAFmax) alittamiseen. Mikäli tehtyjen mittausten perusteella arvot 

ylittyvät, on Koskienergia Oy:n tehtävä edellä mainittuun kohteeseen melun-

torjuntasuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava Laukaan ympäristönsuoje-

luun. 

 

4. Toimintaa saa harjoittaa tällä päätöksellä 27.9.2020 saakka. Toiminnan aloit-

tamisessa tulee noudattaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen (ELY-keskuksen) 23.9.2019 antamaa lausuntoa ja kehotusta olla ryhty-

mättä vesiluvassa Nro 113/2014/2 esitettyihin toimenpiteisiin ennen kuin mää-

räaikojen pidentämistä koskeva päätös Nro 98/2018/2 saa lainvoiman. 

 

5. Louheen kuljetuskohteet reitteineen on ilmoitettava kirjallisesti Laukaan 

ympäristönsuojeluun ennen kuljetusten aloittamista. 

 
– – 

 

Seuranta ja selvitykset 

 

17. Lähikiinteistöt 150 metrin etäisyydellä tulee katselmoida mahdollisten tä-

rinävaikutusten vuoksi ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päätyttyä 

sekä tarvittaessa toiminnan aikana. Tärinäarvoja on seurattava lähimmillä kiin-

teistöillä toiminnan aikana.  

 

18. Melutasot (LAeq) on mitattava toiminnan alettua ja tarvittaessa toiminnan 

aikana lähimpien häiriintyvien asuinrakennusten luota. Mittaukset on tehtävä 

raportoitava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaami-

nen” mukaisesti. Tehdyt mittausraportit on toimitettava Laukaan kunnan ym-

päristönsuojeluun välittömästi niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään vii-

kon kuluttua mittausajankohdasta. 

 

19. Tehtyjen selvitysten perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

voi tarvittaessa muuttaa tai antaa uusia määräyksiä koskien ilmoitetun toimin-

nan meluntorjuntaa. Toiminnanharjoittajan on oltava koko ajan selvillä aiheut-

tamansa haitan suuruudesta ja pyrittävä aktiivisesti estämään haittojen aiheutu-

minen. 

 

20. 500 metrin etäisyydellä vedenottokäytössä olleet kaivot sekä maalämpö-

kaivot tulee kartoittaa. Vedenottokäytössä olevista kaivoista tulee ennen toi-

mintaa ja sen päätyttyä määrittää väri, sameus, pH, sähkönjohtavuus KMnO4-



3 (16) 

 

  

luku, rauta, mangaani ja koliformiset bakteerit. Tulokset on toimitettava Lau-

kaan ympäristönsuojeluun. 

 

Perustelut 

 

Annettuja määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 

(YSL) mukaiset vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan päätök-

sessä on oltava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

Päätöksessä voidaan antaa myös määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedotta-

misesta asukkaille. 

 

Ympäristöluvan tarpeesta 

 

Meluilmoitetulla toiminnalla on vesilain mukainen lupa sekä rakennuslupa. 

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 7 kohdan mukaisesti, kun kiven-

louhinta liittyy maanrakennustoimintaan, lupaa ei tarvita. Naapurussuhdelain 

mukaista ympäristöluvan tarvetta rakentamistöihin ei ole lupaprosessien yhtey-

dessä tuotu esille tai vaadittu asiaa käsitelleiden tai asiasta lausuneiden ympä-

ristöviranomaisten toimesta. Kyseessä on tilapäinen melua ja tärinää aiheut-

tava rakentamistyö. Yleisen käytännön mukaisesti tämän tyyppiset tunnelien ja 

kanavien rakentamiseen liittyvät rakentamistyöt käsitellään ympäristölainsää-

dännön mukaisesti meluilmoituksilla. Kyseessä olevaa tilapäistä rakennustyötä 

ei voi verrata 10 vuoden ympäristö- ja maa-ainesluvanvaraiseen louhintaan 

(KHO, taltio nro 595, 2019:75). Tehdyn melumallinnuksen mukaan toiminnan 

aiheuttama päiväaikainen melu (LAeq 7–22) pysyy lähikiinteistöillä kohtuulli-

sena, kun otetaan huomioon toiminnan tilapäisyys. Laukaan ympäristönsuoje-

lun tekemän lupaharkinnan perusteella kyseessä oleva väliaikainen rakenta-

mistoiminta ei tarvitse naapurussuhdelain mukaista ympäristölupaa. 

 
– – 

 

Tärinästä ja kulttuuriympäristöstä 

 

Keski-Suomen museon lausunto hankkeesta on pyydetty rakennusluvan  

2019-306 yhteydessä. Rakentamishanke on kaavallisesti mahdollinen ja luvi-

tettu. Lähikiinteistöihin tehdään katselmukset tärinävaikutusten kartoitta-

miseksi ja tärinän raja-arvot määritetään. Tärinämittauksia suoritetaan tärinä-

vaikutusten toteamiseksi. 

 
– – 

 

Yksityiskohtaiset perustelut määräyksille 

 

Koska rakentaminen toteutetaan omakotitalovaltaisen asutuksen välittömässä 

läheisyydessä, tulee rakentamisessa kiinnittää erityistä huomiota laitteiden ja 

työskentelymenetelmien melun, tärinän ja pölyämisen tuottoon ja niiden hai-

tallisten vaikutusten pienentämiseen. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi vai-

mennetun iskuvasaran sekä porauslaitteiston käyttö. (määräys 1) 
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Toiminta-aikoja ja melutasoja on rajoitettu asutuksen läheisyyden vuoksi. Me-

luilmoitus on tehty 27.9.2020 saakka. Tämän jälkeisestä toiminnasta on teh-

tävä hyvissä ajoin uusi meluilmoitus. Myönnetyssä vesiluvassa esitettyjen toi-

menpiteiden osalta on noudatettava luvan valvojan Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) antamia kehotuksia ja mah-

dollisia määräyksiä. Viikonloput, juhlapyhät ja niiden aatot on kokonaan rau-

hoitettu meluavilta toimilta. Toiminta-ajoissa on osaltaan huomioitu ELY-kes-

kuksen lausunto sekä muistuttajien muistutukset. Myönnetyillä työajoilla kui-

tenkin pyritään myös siihen, että hanke saadaan toteutettua kohtuullisessa 

ajassa. Tästä syystä erillistä kesätaukoa ei ole määrätty. (määräykset 2– 4) 

 

Louheen kuljetuskohteiden ja -reitin ilmoittamisesta etukäteen on annettu val-

vonnallisista ja syistä. (määräys 5) 

 
– – 

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä toiminnan seurannasta ja selvityksistä val-

vonnallisista syistä. Myös toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa 

aiheuttamista päästöistä. (määräykset 17–20) 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 ovat ensisijaisesti vaatineet päätöksen kumoa-

mista sekä päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä, kunnes päätös on lain-

voimainen. Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Vaasan hallinto-

oikeus muuttaa päätöksen määräyksen 3. ensimmäisen virkkeen kuulumaan 

seuraavasti: ”Porauksesta, injektointiporauksesta, rikotuksesta sekä louheen 

lastauksesta ja käsittelystä aiheutuva töiden aikainen keskiäänintaso ei saa lä-

himpien asuinrakennusten luona ylittää 55 dB (LAeq)”. 

 

Valittajat ovat perustelleet vaatimuksiaan muun muassa sillä, että ympäristön-

suojelulain 27 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa vaaditaan ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta saattaa ympäristössä ai-

heutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tua kohtuutonta rasitusta. Melua aiheuttavien toimintojen luvanvaraisuutta ar-

vioidaan nimenomaan naapuruussuhdeperusteella.  

 

Ilmoitukseen liittyvästä toiminnasta aiheutuu myös merkittävää liikenteen li-

sääntymistä yksityistiellä, jonka läheisyydessä muutoksenhakijoiden asunnot 

sijaitsevat. Raskaan liikenteen määrä tulee lisääntymään huomattavasti nykyi-

sestä. Lisääntyvästä liikennemäärästä tulee aiheutumaan meluhaittaa lähiasu-

tukselle ja tämän perusteella on lupaprosessissa arvioitava, aiheutuuko jo tästä 

yksin eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta. Tältä osin muutoksenhakijat ovat viitanneet Korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisuun KHO: 2019:75.  

 

Koskienergia Oy on ilmoitusta koskevassa menettelyssä toimittanut rakenta-

misaikaa koskevan meluselvityksen, jota ei ole missään vaiheessa toimitettu 

lähialueen asukkaiden nähtäväksi. Ilmoitusta koskevassa kuulutuksessa ei ole 

ollut mainintaa siitä.  
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Ilmoituksen mukaan työalue sijaitsee metsässä ja puut vaimentavat syntyvää 

melua. Ilmoituksen tieto ei pidä paikkaansa, sillä puusto on hakattu pois voi-

malaitosmiljööstä, eikä alueella ole puustoa mikä vaimentaisi toiminnasta ai-

heutuvaa melua. Rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomi-

oon, että häiritsevien töiden on ilmoitettu kestävän yhdeksän kuukautta ja ta-

pahtuvan kuutena päivänä viikossa. Osan toiminnoista on ilmoitettu tapahtu-

van arkisin aamu seitsemän ja ilta yhdeksän välillä. Porauksia, räjäytyksiä, las-

tausta ja kuljetuksia on ilmoitettu tehtävän myös lauantaisin klo 7–21 välisenä 

aikana ja räjäytyksiä klo 7–18 välisenä aikana. Kyse ei ensinkään ole väliaikai-

sesta toiminnasta ja toiseksi se aiheuttaa kohtuuttomana pidettävää rasitusta 

asutukselle.  

 

Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-

murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) on säädetty toiminta-ajoista, 

joita ilmoituskin koskee. Sanotun asetuksen 8 §:ssä on säädetty, ettei murskaa-

mista, poraamista, rikotusta tai räjäytystä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa 

tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin 

kohteisiin on alle 500 metriä. Porauksia, lastausta ja kuljetusta ei ole sallittua 

tehdä lauantaisin. Räjäytystöitä ei myöskään saa aloittaa ennen klo 8. Laukaan 

kunnan Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on Koskienergia Oy:n Kuhankosken 

voimalaitoksen uusimista ja lupamääräysten muuttamista koskevassa lupapro-

sessissa lausunut, että louhinta- ja murskaustoiminnassa tulee ottaa myös huo-

mioon sanottu asetus. Asetuksessa säädetään ympäristönsuojelun vähimmäis-

vaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetus asettaa 

kuitenkin ne vähimmäisvaatimukset toiminnalle, joista saattaa aiheutua koh-

tuuttomana pidettävää rasitusta toiminnan lähialueen asukkaille. Ilmoituksella 

ei voida sallia harjoitettavan sellaista toimintaa, jota luvanvaraisesti ei olisi 

mahdollista harjoittaa.  

 

Melua ja tärinää koskeva ilmoitus on tarkoitettu toiminnoille, joissa kyse on 

väliaikaisesta toiminnasta. Nyt kyseessä olevassa asiassa ilmoituksessa tarkoi-

tettu toiminta on ilmoitettu tapahtuvan tammikuun-syyskuun välisenä aikana, 

sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ra-

kennuksia ja vakituista asutusta, joille toiminnasta saattaa aiheutua naapuruus-

suhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. Kyse on ympäristönsuojelulain  

27 §:ssä tarkoitetusta yleisen luvanvaraisuuden kynnyksen ylittävästä toimin-

nasta.  

 

Muutoksenhakijat ovat viitanneet KHO:n 3.3.2015 antamaan ratkaisuun taltio-

numero 595, jossa on todettu, että louhinta ja räjäytykset on toteutettava siten, 

että niiden etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen 

tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-

alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. 

Louhintaraja on merkittävä selvästi maastoon. Olisi lähialueen asukkaiden 

kannalta kohtuutonta, jos ilmoituksella voitaisiin sallia vastaavien toimien har-

joittaminen yhdeksän kuukauden ajan, lähimmillään 60 metrin etäisyydellä 

asuinkäytössä olevasta rakennuksesta.  

 

Melua aiheuttava toiminta perustuu vesilupaan. Vesilupaa koskevassa proses-

sissa ei ole arvioitu rakentamistoiminnasta lähialueen asukkaille aiheutuvan 

rasituksen kohtuullisuutta. Sillä, ettei rakentamiseen liittyvän melua aiheutta-
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van toiminnan katsota pääsääntöisesti tarvitsevan ympäristölupaa, ei kuiten-

kaan voida sulkea pois sitä, ettei ympäristönsuojelulain yleistä luvanvarai-

suutta koskeva 27 § voisi tulla sovellettavaksi. Rasituksen kohtuullisuutta arvi-

oitaessa on nyt kyseessä olevassa tapauksessa kiinnitettävä huomiota siihen, 

miten lähellä asutusta melua ja tärinää aiheuttava toiminta todellisuudessa si-

jaitsee.  

 

Muutoksenhakijoiden kiinteistö sijaitsee etäisyydellä ilmoituksessa 

tarkoitetusta toiminnasta. Ilmoituksesta annettavassa päätöksessä ei asutuksen 

läheisyys huomioon ottaen, ole riittävällä tavalla annettu sellaisia rajoituksia, 

jotka estäisivät toiminnasta muistuttajille aiheutuvien huomattavien haittojen 

syntymisen, kun otetaan huomioon, että kyseessä on rakennushistoriallisesti 

arvokas rakennus ja vakituiseen asutukseen käytettävä koti. Naapuruussuhde-

laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta arvioitaessa on otettava huomioon 

muun muassa paikalliset olosuhteet. Kuhankosken voimalaitos ja työväenasun-

not on merkitty maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriperintönä 

14.4.2009 vahvistettuun Keski-Suomen maakuntakaavaan. Muutoksenhakijoi-

den kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset sisältyvät maakunnallisesti merkittä-

vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listaukseen. Muutoksenhakijoiden 

kiinteistö sijoittuu alueella voimassa olevassa Kanavareitin rantaosayleiskaa-

vassa pientalovaltaiselle asuntoalueelle AP. Kiinteistöille on lisäksi osoitettu 

kaavamerkintä sr (suojeltava rakennusryhmä).  

 

Louhinta ja poraustöiden tärinä aiheuttaa merkittävän riskin rakennusten vauri-

oitumiselle. Rakennuksille ja niiden asukkaille saattaa aiheutua räjäytys, lou-

hinta ja poraustöiden tärinästä naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitettua koh-

tuutonta rasitusta eikä ilmoituksessa tarkoitettua toimintaa tule sallia. Ilmoituk-

sen mukaisen toiminnan vaikutuksia Kuhankosken voimalaitosalueen kulttuu-

rihistoriallisiin arvoihin ei ole arvioitu tai arvioita ei ole ainakaan saatettu tie-

doksi lähialueen asukkaille. Tiedossa ei myöskään ole miten ilmoituksen mu-

kaiset toiminnat vaikuttavat kiinteistöillä oleviin maalämpöjärjestelmiin. 

 

Suomessa alue määritellään melualueeksi, jos melutaso ylittää ulkona melun 

päiväohjearvon (LAeq) 55 dB (klo 07–22). Päätöksellä ei voida sallia toiminnan 

muodostavan melualuetta lähialueen asukkaiden pihapiiristä. Yhtiö on osoitta-

nut piittaamattomuutta lähialueen asukkaille aiheutuvasta meluhaitasta, sillä 

alueella on tehty porauksia jo ennen meluilmoituksen mukaisen toiminnan al-

kamista. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Laukaan kunta on antanut asiassa lausunnon, jossa se on esittänyt valituksen 

hylkäämistä. 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan meluilmoitus on toimitettava 30 vuo-

rokautta ennen toiminnan aloittamista. Tämän jälkeen toiminnan saa aloittaa. 

Kyseisessä tapauksessa toiminnan aloittaminen oli sidottu ELY-keskuksen an-

tamaan lausuntoon ja kehotukseen, jonka mukaan vesiluvan mukaisia töitä ei 

saa alueella aloittaa ennen kuin Vaasan hallinto-oikeuden vesilain mukainen 

päätös (19/0224/2) oli lainvoimainen. Asia oli käsittelyaikaan korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa vireillä valituslupa-asiana. Meluilmoitusta käsiteltäessä 
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tietoa siitä, milloin asiaan liittyvä valituslupa ratkeaa, ei ollut. Meluilmoituk-

sen mukaista toimintaa ei ole lausuntoa kirjoittaessa aloitettu ja todennäköi-

syys sille, että toimintaa ehditään edes aloittaa tämän meluilmoituksen puit-

teissa on pieni.  

 

Meluilmoitusmenettely on luonteeltaan sellainen, että vaade päätöksen lainvoi-

maisuudesta ennen kuin toiminta voidaan aloittaa, olisi kohtuuton ja ympäris-

tönsuojelulain 118 §:n tarkoittaman vastainen. 

 

Valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitetussa toiminnassa on kyse maaraken-

nustoiminnasta, joka ei sisälly ympäristönsuojeluasetuksessa luvan varaiseksi 

säädettyihin toimintoihin. Toiminnassa on kyse yleiseen tarpeeseen rakennetta-

van energiatuotantolaitoksen rakentamisesta, jolla on lainvoiminen vesilain 

mukainen lupa, lainvoimainen rakennuslupa ja jonka rakentaminen on kaavoi-

tuksellisesti mahdollista. Rakennustoiminta ja sen meluavat työvaiheet ovat 

kertaluontoisia. Meluavia työvaiheita, jotka arviolta kestävät 9 kuukautta on 

näin ollen pidettävä tilapäisinä. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan eräistä 

naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta toi-

minnan tilapäisyydestä ja luonteesta johtuen ja ottaen huomioon meluilmoitus-

päätös, jossa esimerkiksi toiminta-ajoissa on huomioitu syntyviä meluvaiku-

tuksia. Valituksen viittaamissa päätöksissä KHO: 2019:75 sekä KHO: 

2015:595 kyse on ollut muun muassa kestojensa vuoksi erilaisista hankkeista 

kuin nyt valituksenalaisen päätöksen mukaisessa toiminnassa. 

 

Meluilmoituksessa ilmoitetuille toiminnoille on annettu määräyksessä tiukat 

toiminta-ajat ja -päivät, jotka osaltaan rajoittavat syntyviä meluvaikutuksia. 

Määräyksen 19 mukaisesti ympäristölupaviranomainen voi myös melumittaus-

ten tulosten perusteella antaa asiassa tarkentavia määräyksiä koskien meluntor-

juntaa. Samoin voidaan vaatia meluntorjuntasuunnitelman laatimista, jos työn-

aikaiset raja-arvot ylittyvät. Huomioitava on, että jo sekä vesiluvan että myö-

hemmän rakennuslupakäsittelyn yhteydessä on todettu nimenomaan meluil-

moituksen tarve. Myöskään Keski-Suomen ELY-keskuksen meluilmoituksesta 

antamassa asiantuntijalausunnossa ei ole tuotu esille mahdollista ympäristölu-

van tarvetta.  

 

Kuljetuksiin liittyen louheen kuljetusreitit tullaan etukäteen ilmoittamaan ym-

päristönsuojeluun. Vaihtoehtoisia kuljetusreittejä on päätöksenteon jälkeen et-

sitty. Uusien suunnitelmien mukaan louheen kuljetusreittiä tullaan muutta-

maan, jolloin kuljetuksen meluvaikutukset valittajien osalta poistuisivat. Melu-

selvityksen mukaan, joka on tehty alkuperäisen kuljetusreitin mukaan meluta-

sot pysyvät melutason ohjearvoista annetun asetuksen ohjearvojen alapuolella 

ja osittain ohjearvojen tasolla. 

 

Meluselvitystä ei toimitettu lähialueen asukkaille. Tälle ei ole ollut meluilmoi-

tuksen käsittelyluonteen vuoksi tarvetta tai mahdollisuutta. Alun perin toimite-

tussa ilmoituksessa oli osaltaan myös arvioitu melupäästöjä ja niiden vaikutuk-

sia lähialueen asutukselle. 

 

Päätöksen määräyksellä 2 toimintaa on rajattu tehtäväksi vain ma-pe, tämän 

lisäksi toiminta-aikoja on päätöksellä rajattu. Toiminta-ajoissa on suurelta osin 

sovellettu Valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 

kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Asutuksen läheisyydestä johtuen 
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osassa toimintoja toiminta-ajat ovat kuitenkin valtioneuvoston asetustakin tiu-

kemmat.  

 

Voimalaitoksen rakennuksille on myönnetty rakennuslupa. Asiasta on kuultu 

museovirastoa ja Keski-Suomen museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa 

hankkeisiin. Määräyksellä 17 on varmistettu, että lähikiinteistöt 150 metrin 

etäisyydellä tullaan kartoittamaan ennen toiminnan aloittamista ja sen päätyt-

tyä, lisäksi tärinäarvoja seurataan jatkuvasti toiminnan aikana. Ilmoituksen 

mukaisesti tärinälle on asetettu raja-arvot ja toimintaa suoritetaan Valtioneu-

voston räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun asetuksen mukaisesti. 

Mikäli toiminnasta aiheutuvia tärinähaittoja rakennuksiin ilmenee, on toimin-

nanharjoittaja/urakoitsija vastuussa niistä ja niiden ehkäisystä.  

 

Työaikaisen desibelitason asettamiseksi 55 dB ei ole perusteita.  

 

Alueella havaitut meluhaitat eivät ole liittyneet meluilmoituksen mukaiseen 

toimintaan. 

 

Koskienergia Oy on antanut asiassa vastineen, jossa se on esittänyt valituksen 

hylkäämistä.  

 

Hankkeen toiminnalla on sekä vesilain mukainen lupa että lainvoimainen kun-

nan rakennuslupa. Koskienergia on myös toimittanut ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen meluilmoituksen vaadittuine selvityksineen Laukaan kun-

nalle.  

 

Valituksenalaisen Laukaan kunnan viranhaltijapäätöksen toiminta ei ole ympä-

ristölainsäädännössä luvanvaraiseksi säädettyä toimintaa sen kertaluontoisuu-

desta ja tilapäisyydestä johtuen. Vaatimus ympäristöluvan tarpeesta on perus-

teeton. 

 

Valituksen perustelut lakiin eräistä naapuruussuhteista ovat kestämättömät, 

koska alueella ollaan ylläpitämässä vakiintunutta voimalaitostoimintaa oikeus-

vaikutteisen yleiskaavan käyttötarkoituksen mukaisella tavalla eikä siitä ai-

heudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset 

on jo käsitelty kaavaa vahvistettaessa. 

 

Koskienergia Oy on teettänyt melumallinnuksia, joiden perusteella meluntor-

junta on suunniteltu siten, että valtioneuvoston antamia ohjearvoja ei ylitetä. 

Lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä on annettu tiukat toiminta-ajat melua 

aiheuttavalle toiminnalle. Vaatimus valtioneuvoston antamia ohjearvoja tiu-

kemmista rajoista on perusteeton. 

 

Vaatimus siitä, että toimintaa ei saa aloittaa on kohtuuton ja ympäristönsuoje-

lulain 118 §:n vastainen. Koskienergia Oy on toimittanut hyvissä ajoin ennen 

toiminnan aloittamista ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoituk-

sen Laukaan kunnalle ja on oikeutettu aloittamaan toiminnan meluilmoituksen 

johdosta tehdyn päätöksen mukaisesti. 

 

 ovat antaneet asiassa vastaselityksen. 
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Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin mukaan luvanvaraisuus saattaa pe-

rustua myös toiminnasta aiheutuviin vaikutuksiin, vaikka toimintaa ei olisi ni-

menomaisesti säädetty luvanvaraiseksi. Huolimatta siitä, että kyse on yleiseen 

tarpeeseen rakennettavan energiantuotantolaitoksen rakentamisesta, voivat sen 

vaikutukset ympäristössä olla sellaiset, että melua ja tärinää aiheuttava toi-

minta edellyttää ympäristölupaa. Asiassa ei tehdä intressivertailua vaan asiassa 

arvioidaan niitä vaikutuksia, joita toiminnasta valittajille aiheutuu.  

 

Yhdeksän kuukautta kestäviä melua ja tärinää aiheuttavia toimia ei voida pitää 

tilapäisinä, erityisesti kun otetaan huomioon se pieni etäisyys, mikä rakennus-

ten ja melua ja tärinää aiheuttavien toimien väliin jää. Ratkaisu KHO:2019:75 

on nostettu esille, koska siinä on käsitelty sitä, miten liikenteen aiheuttama 

melu voi aiheuttaa naapuruussuhdelaissa tarkoitettua haittaa lähialueen asuk-

kaille. Valituksenalaisessa asiassa valittajat ovat nostaneet esille nimenomai-

sesti myös liikenteestä aiheutuvan rasituksen ja sen kohtuuttomuuden arvioin-

nin. Olisi lähialueen asukkaiden kannalta kohtuutonta, jos ilmoituksella voitai-

siin sallia vastaavien toimien (kuin aikaisemmin viitaussa tapauksessa KHO:n 

3.3.2015 taltionumero 595) harjoittaminen yhdeksän kuukauden ajan, lähim-

millään 60 metrin etäisyydellä asuinkäytössä olevasta rakennuksesta. Valtio-

neuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta koskee Laukaan kunnan lausunnossa todetun mukai-

sesti vain ympäristöluvan mukaista toimintaa, se ei kuitenkaan estä sen arvi-

ointikriteereiden soveltamista rasituksen kohtuullisuutta arvioitaessa. 

 

Valittajat pitävät hyvänä, jos kuljetusreittiä on suunniteltu muutettavaksi. Valit-

tajat eivät kuitenkaan pidä oikeana menettelyä, että ilmoitus tehdään suullisesti 

lupaviranomaiselle sen jälkeen, kun asiasta on tehty valitus. 

 

Ottaen huomioon sen, että Suomessa alue määritellään melualueeksi, jos melu-

taso ylittää ulkona melun päiväohjearvon (LAeq) 55 dB klo 07–22, on muutok-

senhakijoiden kannalta kohtuutonta, jos asiassa todetaan, että rasitus ei ole 

heille kohtuutonta, kun se kestää vain yhdeksän kuukautta ja sitä voidaan to-

teuttaa arkisin klo 7–20 välisenä aikana. Laukaan kunnan lausunnossa tode-

taan, että alueella tehdyt meluavat toimet ovat kallion porausta ja tien paranta-

mista, eivätkä ne liity meluilmoituksesta tehtyyn päätökseen. Ne ovat kuiten-

kin aiheuttaneet jo tähän mennessä lähialueen asukkaille rasitusta, erityisesti 

kun otetaan huomioon se, että meluavia töitä on tehty vielä klo 22.30 vain 

muutaman kymmenen metrin etäisyydellä asutuksesta. Asiassa annetuilla mää-

räyksillä ei voida riittävästi vähentää aiheutuvia haittoja ja ilmoitus tulee siten 

hylätä. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

 

Hallinto-oikeus valituksen osin hyväksyen muuttaa määräyksiä 3 ja 18.  

 

Muutetut määräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kur-

siivilla). 

 

3. Porauksesta, injektointiporauksesta, rikotuksesta sekä louheen lastauksesta 

ja käsittelystä aiheutuva päiväajan (klo 7–22) keskiäänitaso ei saa lähimpien 
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asuinrakennusten luona ylittää 55 dB (LAeq). Lisäksi on pyrittävä enimmäisme-

lutason 90 dB (LAFmax) alittamiseen. Mikäli tehtyjen mittausten perusteella ar-

vot ylittyvät, on Koskienergia Oy:n tehtävä edellä mainittuun kohteeseen me-

luntorjuntasuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava Laukaan ympäristönsuo-

jeluun. 

 

18. Melutasot (LAeq) on mitattava toiminnan alettua ja tarvittaessa toiminnan 

aikana lähimpien häiriintyvien asuinrakennusten luota. Mittaukset on tehtävä 

raportoitava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaami-

nen” mukaisesti. Tehdyt mittausraportit on toimitettava Laukaan kunnan ym-

päristönsuojeluun välittömästi niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään vii-

kon kuluttua mittausajankohdasta. Mittaukset ja raportointi tulee antaa puolu-

eettoman asiantuntijan suoritettavaksi. 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 

tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen 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 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. 

 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 (direktiivilaitos) 

ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa).  

 

Pykälän toisen momentin mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava: 

1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesi-

lain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 lu-

vun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista; 

3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista 

annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-

justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista.  
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Pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otet-

tava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituk-

sen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut 

vastaavat seikat. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Kyseessä oleva toiminta liittyy Kuhakosken voimalaitoksen rakentamiseen. 

Kyseessä ovat kallion injektointiin liittyvää poraustyöt sekä louhintatyöt, joi-

hin liittyy räjäytyksiä. Työt sisältävät myös rikotusta (rammerointia) eli lou-

heen/kivien pilkkomista pienempiin osiin sekä louheen lastausta ja kuljetusta. 

Työ ei sisällä murskausta.  

 

Työaikoja on valituksenalaisessa päätöksessä rajoitettu määräyksin ilmoituk-

sessa esitetystä. Työskentely viikonloppuisin, arki-iltaisin kello kuuden jälkeen 

sekä ilmoituksen mukaisina pyhäpäivinä on kielletty. Ainoastaan kuormaus ja 

kuljetukset ovat sallittuja arkisin klo 20.00 saakka. 

 

Lähimmät häiriintyvät asuinrakennukset sijaitsevat ilmoituksen mukaan 60 ja 

115 metrin etäisyydellä toimipaikasta.  

 

Ilmoituksen mukaan työssä käytetään poravaunuja, porajumboja, kaivinko-

neita, pyöräkonetta sekä kuorma-autoja. Porauksesta, porajumbosta ja pora-

vaunuista lähtevä melu on 10 metrin etäisyydellä 80–100 dB (LAeq), räjäytyk-

sen, kuormauksen ja lastauksen 70–95 dB (LAeq) sekä kuorma-autojen  

60–80 (LAeq). Työkoneina pyritään käyttämään matalamman melutason lait-

teita. Louhinnan edetessä syvemmälle antavat kalliorintauksen seinät ilmoituk-

sen mukaan melusuojaa ympäristölle. Melutilannetta seurataan myös melumit-

tauksin. 

 

Toiminnan aiheuttamasta melusta on tehty meluselvitys (Afry 20.1.2020). 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet päätöksen kumoamista sillä perusteella, että 

työstä aiheutuu lähialueen asukkaille kohtuutonta rasitusta. Toiminnan ei muu-

toksenhakijoiden näkemyksen mukaan voida katsoa olevan lyhytaikaista, kun 

toiminta kestää 9 kuukautta. Muutoksenhakijoiden mukaan toiminta aiheuttaa 

lähialueen asukkaille kohtuutonta rasitusta ja ylittää näin ollen myös ympäris-

tölupakynnyksen. Lisäksi muutoksenhakijat ovat katsoneet, että toiminta ei 

sovellu alueelle, jolla on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, erityi-

sesti, kun otetaan huomioon, kuinka lähellä päätöksen mukaista toimintaa ra-

kennukset ovat. 

 

Ympäristönsuojelulain mukaan tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta on 

tehtävä ilmoitus, jos toiminnasta aiheutuvan melun tai tärinän on syytä olettaa 

olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristö-

lupaa edellyttävästä toiminnasta. 

 

Rakentamiseen liittyvä louhinta ei ympäristönsuojelulain mukaan ole sellaise-

naan luvanvaraista. Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c) 
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muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta kä-

sitellään vähintään 50 päivää, vaatii ympäristöluvan. Koska kysymyksessä on 

sellainen louhinta, joka ei edellä mainitun nojalla perusta ympäristölupavelvol-

lisuutta, on arvioitava, saattaako toiminnasta aiheutua jokin muu sellainen seu-

raus, jonka perusteella toiminnalta tulisi edellyttää ympäristölupaa.  

 

Muutoksenhakijoiden valitusten perusteella arvioitavana on erityisesti se, ai-

heutuuko toiminnasta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin tarkoittamaa koh-

tuutonta rasitusta, jonka perusteella toiminnalta edellytettäisiin ympäristölu-

paa. 

 

Kiistatonta asiassa on, että meluilmoituksella harjoitettavan toiminnan äänet 

ovat havaittavissa lähimmissä kohteissa ja toiminnan aiheuttama melu saattaa 

aiheuttaa viihtyisyyshaittoja lähialueelle. Tätä vaikutusta voi lisätä toiminnan 

ajoittuminen osittain kesäaikaan sekä sijainti asutuksen läheisyydessä. 

 

Asiassa on kuitenkin annettava ratkaiseva merkitys sille, että kysymyksessä on 

tilapäinen työ, josta aiheutuva melutaso on jo lähtökohtaisestikin lain sana-

muodon mukaan erityisen häiritsevää. Siten tilapäisen toiminnan osalta voitai-

siin hyväksyä tavanomaista suurempikin melualtistus. Ilmoituksen mukainen 

toiminta on kuitenkin tilapäisyydestään huolimatta varsin pitkäkestoista ja osin 

jatkuvaluonteista. Tästä syystä hallinto-oikeus on kohtuuttoman rasituksen eh-

käisemiseksi muuttanut määräyksessä 3 annettua keskiäänitason raja-arvoa 

niin, että se vastaa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaista päiväajan 

ohjearvotasoa. Ilmoitukseen liitetyssä meluselvityksessä on myös tarkasteltu 

toiminnasta aiheutuvaa melua suhteessa edellä mainittuun ohjearvoon. Samoin 

meluntorjuntatoimet on mitoitettu niin, ettei edellä mainittua ohjearvotasoa 

ylitetä. Koska keskiäänitason raja-arvo on annettu koko päiväaikaa (klo 7−22) 

koskevana, voi melutaso nousta toiminnan aikana ajoittain tätä korkeammaksi. 

 

Ilmoituksen mukainen toiminta koskee rakentamisaikaista melua ja kestää va-

lituksenalaisen meluilmoituksen mukaan enintään 9 kuukautta.  

 

Kun otetaan huomioon meluavien toimintojen syntyminen voimalaitoksen ra-

kennustöistä, toimintojen lyhytaikaisuus sekä niiden ajoittuminen arkipäiviin 

ja pääasiassa päiväaikaan, valituksenalaisessa päätöksessä toimintaan tehdyt 

rajoitukset ja hallinto-oikeuden niihin tekemät muutokset sekä toiminnasta ai-

heutuva melu ja muu asiassa saatu selvitys, ei toiminnasta voida katsoa aiheu-

tuvan naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta, eikä toiminta näin 

ollen ole ympäristöluvanvaraista. Hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalai-

sen meluilmoituksen mukaista rakentamiseen liittyvää toimintaa on pidettävä 

sellaisena tilapäisenä toimintana, jota ympäristönsuojelulain 118 §:ssä tarkoite-

taan.  

 

Kun otetaan huomioon, että kyse ei ole ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta 

ei valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-

murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) tule suoraan sovellettavaksi. 

Edellä sanotussa asetuksessa säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaati-

muksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Tilapäistä louhinta ja 

murskaustoimintaa voidaan harjoittaa myös asetuksen mukaisista suojaetäi-

syyksistä ja toiminta-ajoista poikkeavasti. 
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Voimalaitoksen rakennuksille on myönnetty rakennuslupa. Rakennuksille ai-

heutuvat mahdolliset tärinävaikutukset on huomioitu määräyksissä 17 ja 20. 

 

Vesilain mukaisen luvan osalta hallinto-oikeus toteaa, että vesilain mukainen 

lupa ja meluilmoitus ovat erillisiä eri lakien nojalla annettavia ja siten toistaan 

riippumattomia päätöksiä. Niiden käsittely tapahtuu erillisissä menettelyissä. 

Rakentamistoiminnasta lähialueen asukkaille aiheutuvan rasituksen kohtuulli-

suutta ei arvioida vesilain mukaisen luvan yhteydessä. 

 

Meluilmoitusta koskevan valituksen käsittelyn yhteydessä ei voida käsitellä 

valvonnallisia asioita, kuten mahdollista meluilmoituksen mukaisen toiminnan 

aloittamista ennen meluilmoituksen alkamisajankohtaa. 

 

Lopputulos 

 

Valituksenalaista päätöstä ei ole valituksessa esitetyin perustein kumottava. 

Valituskirjelmässä ei ole esitetty sellaista, että asiaa ei olisi voitu käsitellä me-

luilmoitusmenettelyssä.  

 

Meluilmoituksen tarkoittamat työt on ollut tarkoitus toteuttaa 27.9.2020 men-

nessä.  Koska meluilmoituksessa tarkoitettu toiminta-aika on jo päättynyt, 

enempään lausumiseen asiassa ei ole tarvetta.  

 

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistua ja meluilmoituksen voimassaoloajan jo 

päätyttyä, ei täytäntöönpanon kieltäminen ole tarpeen ja enemmän lausunnon 

antaminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

 Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Laukaan kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä julkai-

semalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, 

jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 
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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 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi-

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.3.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00327/20/5131  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Janne Marttila, luon-

nontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Kirsti Poikonen ja Petri Hiltunen 

sekä asessori Tatu Jouppi. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Kirsti Poikonen 

 

 

 

 

 

 

Petri Hiltunen  Tatu Jouppi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Maiju Sulin 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00327/20/5131  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu , maksutta 

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Koskienergia Oy 

 

Laukaan kunta 

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




