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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

 

Muutoksenhakija 

 

Luvan hakija HaminaKotka Satama Oy 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 26.9.2019 numero 370/2019 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt HaminaKotka Satama Oy:lle ympäristölu-

van satamatoiminnan harjoittamiseen Mussalon sataman niin sanotulla D-alu-

eella sataman länsiosassa uusine terminaalialueineen ja niihin liittyvine juna-

raiteineen. Alueella käsiteltävät lastit ovat kontteja ja/tai break bulk -lasteja. 

Aiemmin suunnitelmissa olleen D2-kentän korvaavat aallonmurtaja ja satama-

allas laitureineen. 

 

Ympäristöluvan numero 35/2015/1 lupamääräyksiä 10, 11, 22 ja 27 on muu-

tettu ja lupaan on lisätty uusi lupamääräys 11 a). Muilta osin sataman ympäris-

tölupa numero 35/2015/1 jää lupamääräyksineen voimaan. 

 

Edellä mainitut lupamääräykset kuuluvat seuraavasti: 

 

Meluntorjunta Mussalon satamanosassa   

 

10. Satamatoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähimmillä asuinalueilla ylit-

tää melun A-painotettuna ekvivalenttitasona (LAeq) ilmaistuna päiväaikaan  

(klo 7−22) 55 dB eikä yöaikaan (klo 22−7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettä-

villä alueilla satamasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää päiväaikaan ekviva-

lenttitasoa 50 dB eikä yöaikaan ekvivalenttitasoa 45 dB.   
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Melutasoa määritettäessä on tarvittaessa otettava huomioon vaikutusalueella 

ilmenevä melun kapeakaistaisuus tai iskumaisuus valtioneuvoston päätöksen 

993/1992 mukaisesti.  

 

11. D-kentän Vehkaluodon puoleiselle sivulle on sijoitettava yhtenäinen noin 5  

metriä (maanpinnasta) korkea melueste, joka voi jatkua vähintään 4 metriä 

(mpy) korkeana aallonmurtajana satamalaitureiden kohdalla. Melusuojausta on  

tarpeen vaatiessa tehostettava.  

 

11 a) Konttien käsittely D-alueella on sallittua myös yöaikaan sellaisissa ruuh-

katilanteissa, joissa D-kentän yöajan toimintarajoitus (klo 22−06) aiheuttaisi  

merkittävän haitan sataman toiminnalle. Yöaikainen toiminta on sallittua  

vasta meluseinämien valmistuttua. Poikkeuksellisista käsittelyajankohdista  

on pidettävä kirjaa ja niistä on raportoitava vuosittain ELY-keskukselle.  

 

Melun tarkkailu  

 

22. Sataman toiminnasta aiheutuvaa melua on mitattava vuoden kuluessa ter-

minaalitoiminnan käynnistyttyä D-alueella vähintään yhdessä Leppäkarilla ja 

kahdessa Vehkaluodolla sijaitsevassa pisteessä satamaa lähimpänä sijaitsevien 

loma-asuntojen pihalla. Mittaussuunnitelma on etukäteen toimitettava Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.  

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi edellyttää uusia mittauksia toiminnan muu-

tosten yhteydessä tai epäiltäessä melurajojen ylittyvän.  

 

Tarkkailusuunnitelman päivittäminen  

 

27. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 11.7.2018 hyväksymää tarkkailusuunni-

telmaa on päivitettävä D-alueen hulevesien ja melun tarkkailun osalta.  

 

Lupamääräyksissä 22−26 velvoitettuja tarkkailuja voidaan myöhemmin tar-

kentaa ja muuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla 

edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamää-

räysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta.  

 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

 

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätök-

sen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.  

 

Aluehallintovirasto on lupamääräyksien perusteluissa todennut muun muassa, 

että lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon sataman sijainti ja asutus  

lähisaarissa sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää toiminnassa parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristöluvan numero 35/2015/1 meluntorjuntaa 

koskevia lupamääräyksiä on vähäisessä määrin täsmennetty tai muutettu. Aal-

lonmurtajan käyttäminen osin meluesteenä on otettu huomioon satamakentän 

supistuttua aikaisemmin suunnitellusta. Mikäli meluseinämä osoittautuu riittä-

mättömäksi raja-arvojen toteutumisen kannalta, meluseinämää on korotettava 

tai levennettävä tai sen materiaalia on osin muutettava. Yöaikainen toiminta 

voi aiheuttaa häiriötä varsinkin loma-asutusalueilla viereisissä saarissa erityi-

sesti kesällä ja tietyissä sääoloissa. Tästä syystä lastaustoimintaa ei tule pää-

sääntöisesti harjoittaa yöllä ja poikkeuksellisista toiminta-ajoista toisin sanoen 
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kaikista lastinkäsittelyistä kello 22−6 on pidettävä kirjaa. Myös tarkkailumää-

räyksiä on hieman muutettu.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöstä muutetaan 

siten, että loma-asutuksen osalta sovelletaan melun raja-arvoina yöaikaan kello 

22–7 35 dB ja päiväaikaan kello 7–22 40 dB.  Lisäksi muutoksenhakija on 

vaatinut, että meluesteen on oltava toiminnan ehdoton edellytys ja että toimin-

nasta aiheutuva valosaaste otetaan huomioon. 

 

Perustelunaan muutoksenhakija on esittänyt, että raja-arvot on mainittu Hami-

naKotka Satama Oy:n alkuperäisessä hakemuksessa. Toiminnasta aiheutuva 

valosaaste on otettava lupahakemuksessa huomioon jo ympäristötekona näin 

ilmastonmuutosaikana.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa todennut, että 

voimassa olevassa ympäristöluvassa numero 35/2015/1 on määrätty, että loma-

asumiseen käytettävillä alueilla satamasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää 

päiväaikaan ekvivalenttitasoa 50 dB eikä yöaikaan ekvivalenttitasoa 45 dB. 

Tällä on tarkoitettu ensisijaisesti Leppäkaria ja Vehkaluotoa. Satamayhtiö on 

hakenut luvan muutosta mahdollistaakseen toiminnan laajennuksen niin sano-

tulla D-alueella.   

 

Valituksenalaisessa päätöksessä numero 370/2019 on hyväksytty toiminnan  

muutos D-alueella ja edellytetty melusuojausta satama-alueen merenpuolei-

selle sivulle osin meluseinämänä ja osin aallonmurtajana. Lisäksi on edelly-

tetty melun tarkkailua. Meluraja-arvot ovat tässä päätöksessä samat kuin van-

hassa luvassa eli loma-asutusalueella 50 dB päivällä ja 45 dB yöllä. Kyseiset 

meluraja-arvot tarkoittavat ulkona niin sanotuilla oleskelupihoilla esiintyvää 

melutasoa. Ne eivät tarkoita sisätiloihin satamasta kuuluvaa melua, jota seinät 

ja ikkunat vaimentavat ja joka on siksi pienempi. 

 

Mussalon satama-alue D-kenttineen on kaavoitettu satamakäyttöön. Tämän 

vuoksi meluraja-arvojen tiukentaminen ei ole käytännössä mahdollista. Useim-

mille satamille annetut lähiasutusta koskevat melurajat ovat LAeq 55 dB päi-

vällä ja 50 dB yöllä. 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antamassaan 

vastineessa todennut, että se on antanut lausunnon luvan muutosta koskevan 

hakemuksen johdosta 25.6.2019. Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomi-

oon lupapäätöksessä.  

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää valituksenalaisen päätöksen lu-

pamääräyksessä 10 satamatoiminnan melutasoille annettuja raja-arvoja perus-

teltuina. Melutasot on annettu valtioneuvoston melutason ohjearvoista anta-

man päätöksen (993/1992) perusteella ottaen huomioon sataman toiminnan 

luonne, sijainti sekä ympäristö. Lupamääräyksessä on lisäksi edellytetty melun 

mahdollisen kapeakaistaisuuden tai iskumaisuuden huomioon ottamista edellä 

mainitun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.  
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Valituksenalaisessa päätöksessä on sataman aikaisemman lupapäätöksen lupa-

määräystä 10 muutettu siten, että määräyksestä on poistettu maininta loma-

asutukselle annetuista tavoitteellisista melutasoista, jotka olivat yöajalle 40 dB 

ja päiväajalle 45 dB. Tavoitteellisina annetut melutasot eivät ole sitovia, joten 

kyseisen kohdan poistaminen määräyksestä ei vaikuta mahdollisiin valvonnal-

lisiin toimenpiteisiin. Muilta osin lupamääräys on saman sisältöinen kuin ai-

kaisemmassa päätöksessä.  

 

Lupamääräyksessä 11 on edellytetty meluesteen rakentamista. Satamayhtiöltä 

saadun tiedon mukaan laiturin edustan aallonmurtaja ja sen jatkeena oleva lai-

turialueen reunaan sijoittuva melueste on rakennettu suunnitelmien mukaisesti. 

Aallonmurtaja on valmis ja melueste valmistuu kuluvan vuoden loppuun men-

nessä. D-laiturin itäinen, konttiterminaalin puoleinen laiturialue on tähän men-

nessä otettu käyttöön vasta osittain. Luoteisosaan sijoittuva laiturialue otetaan 

käyttöön myöhemmin. Meluestevaatimuksen lisäksi ympäristöluvassa on 

otettu huomioon melusuojauksen tehostaminen, mikäli vaadittuja melutasoja ei 

saavuteta. Lupamääräyksessä 22 on edellytetty, että melumittaukset on tehtävä 

vuoden kuluessa terminaalitoiminnan käynnistymisestä. Mittauksia on edelly-

tetty tehtäväksi vähintään yhdessä Leppäkarilla ja vähintään kahdessa Vehka-

luodolla sijaitsevassa pisteessä satamaa lähimpänä sijaitsevien loma-asuntojen 

pihalla.  

 

Valaistuksen riittävyys liittyy ensisijaisesti satamatoiminnan turvallisuuteen ja 

työsuojeluun. Voimassa olevassa 16.2.2015 annetussa ympäristöluvassa nu-

mero 35/2015/1 on valaistukseen liittyen annettu lupamääräys 15. Määräystä 

ei uudessa, valituksenalaisessa päätöksessä ole muutettu. Energiatehokkuuteen 

liittyvät asiat ovat olleet esillä valvonnassa. Valaistusta eri satamanosissa on 

viime vuosien aikana alettu uudistaa siirtymällä vähäenergisiin LED-lamppui-

hin. D-laiturin kaksi valomastoa on muutettu LED-käyttöisiksi. 

 

Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antamassaan vasti-

neessa todennut, että aluehallintoviraston päätöksessä numero 370/2019 on 

otettu huomioon toiminnasta asutukselle ja lähisaarten loma-asutukselle mah-

dollisesti aiheutuva meluhaitta. Sallittu melutaso noudattaa valtioneuvoston 

melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisia ulkomelun 

ohjearvoja. Lupapäätöksessä on edellytetty, että D-kentän Vehkaluodon puolei-

selle sivulle sijoitetaan yhtenäinen noin viiden metrin korkuinen melueste. Yö-

aikaisen toiminnan viereisissä saarissa olevalle loma-asutukselle mahdollisesti 

aiheuttama meluhaitta on otettu huomioon siten, että lastaustoimintaa ei yöai-

kana pääsääntöisesti sallita. Poikkeuksellisissa ruuhkatilanteissa on sallittu yö-

aikainen toiminta, kuitenkin vasta melusuojauksen valmistuttua. Melun mit-

tauksia on edellytetty terminaalitoiminnan käynnistyttyä D-kentällä. Mikäli 

melusuojaus osoittautuu riittämättömäksi eikä asetettuihin raja-arvoihin päästä, 

melusuojausta on tehostettava. 

 

Kotkan kaupunki on jättänyt 18.10.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 

lupahakemuksen, joka koskee Mussalon sataman ja teollisuusalueen D-osan 

vesialueen täyttämistä. Hakemus tarkoittaa meluvallin rakentamista Vehkaluo-

don puoleiselle reunalle koko aallonmurtajan pituudelta.   

 

Ympäristöluvassa numero 35/21015/1 on valaistusta koskeva lupamääräys, 

jota ei ole muutettu. Lupamääräyksen mukaan valaistus D-kentällä on järjes-
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tettävä siten, että valot suunnataan Leppäkarin ja Vehkaluodon suunnasta pois-

päin ja että valoja himmennetään häikäisyn ehkäisemiseksi, kun alueella ei 

työskennellä.  

 

Kotkan kaupungille ja Kotkan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle on 

varattu tilaisuus antaa vastine valituksen johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

 

HaminaKotka Satama Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen, lau-

sunnon ja vastineiden johdosta. Vastinetta ei ole annettu. 

 

 on antanut vastaselityksen, jossa hän on edellyttänyt melun 

tarkkailua ja valvontaa. Muutoksenhakija ei hyväksy melun raja-arvojen muu-

tosta. Hän on viitannut valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman pää-

töksen (993/1992) 2 §:ään, jossa on säädetty loma-asumiseen käytettävien alu-

eiden melutason ohjearvoista. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten muuttaa Melun tarkkailu -otsik-

koa ja lisää lupaan uuden lupamääräyksen 22 a). 

 

Muutettu otsikko ja uusi lupamääräys 22 a) kuuluvat kokonaisuudessaan seu-

raavasti (otsikko ja uusi lupamääräys kursiivilla): 

 

Melun tarkkailu ja erityinen selvitys 

 

- - - - - 

 

22 a) Luvan saajan on lupamääräyksessä 22 määrätyn tarkkailun tulosten pe-

rusteella tehtävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle selvitys melutasoista 

Leppäkarin ja Vehkaluodon häiriintyvissä kohteissa puolen vuoden kuluessa   

ensimmäisen tarkkailuvuoden raportin valmistumisen jälkeen. Mikäli luvassa 

määrätyt melun raja-arvot ylittyvät, mukaan lukien yöaikana tapahtuva lastin 

käsittely, on luvan saajan liitettävä selvitykseen laskennalliseen arvioon perus-

tuva suunnitelma melutasojen alentamiseksi. Aluehallintovirasto voi tarvitta-

essa muuttaa lupamääräyksiä mittaustulosten perusteella. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 

päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan, jos toimintaan 4 luvun mukaan tarvitaan 
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lupa (luvanvarainen toiminta), toiminnanharjoittajan on sen lisäksi, mitä  

7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja 

varmistuttava siitä, että 1) toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa, 2) energiankäyttö toiminnassa on tehokasta, 3) toiminnasta aiheutuvia 

päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja niistä sekä toiminnassa käytettävistä 

raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toiminnassa syntyvistä 

jätteistä ja toiminnassa käsitellyistä jätteistä toimitetaan viranomaiselle tarpeel-

lisia tietoja, 4) toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laa-

juuteen nähden riittävä asiantuntemus. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ympäristöluvan 

myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa 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. 

 

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. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristöluvassa 

on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 

ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 4 kohdan mu-

kaan toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa sekä 6 kohdan 

mukaan muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupa-

harkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä tai toiminnan vaikutuksista. 
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Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 

määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 

määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tu-

lokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan mää-

rätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 

 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n  

1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taaja-

missa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia pal-

velevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-pai-

notetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöoh-

jearvoa (klo 22–7) 50 dB.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, lei-

rintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuoje-

lualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä 

yöohjearvoa 40 dB. Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan 

kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja.  

 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n mukaan, jos 

melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulok-

seen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 §:ssä mainittuun ohjearvoon. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

HaminaKotka Satama Oy:n hakemuksessa tarkoitettu D-alue sijaitsee Mussa-

lon satamassa olevan konttiterminaalin länsipuolella. Hakemus koskee sata-

man D-alueelle rakennettavan terminaalin toimintaa ja tältä osin toiminnanhar-

joittajan satamatoimintaa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

16.2.2015 antaman ympäristöluvan numero 35/2015/1 muuttamista. Terminaa-

lin kautta kuljetetaan alkuvaiheessa vientiin sellua ja myöhemmin mahdolli-

sesti myös muita vientituotteita. Vientitavara kulkee terminaalin kautta kont-

teina tai break bulk -lastina. Hakemuksen mukaan terminaalin kautta kulkevan 

tavaramäärän arvioidaan olevan noin 1,9 miljoonaa tonnia vuodessa. 

 

Satama ja sen terminaalit ovat toiminnassa ympäri vuoden. Terminaalissa työs-

kennellään arkisin ja viikonloppuisin kello 6–22 välisenä aikana, jolloin laivo-

jen lastien käsittely pääasiallisesti tapahtuu. Hakemuksen mukaan poikkeuk-

sellisissa ruuhkatilanteissa D-alueen terminaalissa on työskenneltävä myös yö-

aikaan. Arvion mukaan yöaikaista työskentelyä vaativia ruuhkatilanteita on 

noin 30 kertaa vuodessa. 

 

Mussalon 20. kaupunginosan asemakaavassa ja asemakaavan 15.10.2017 hy-

väksytyssä muutoksessa hankealue on osittain satama-aluetta (LS) ja osittain 

teollisuusaluetta (T). Mussalon satama sijaitsee noin kolme kilometriä lounaa-

seen Kotkan keskustasta. Laiturit sijaitsevat pääosin Mussalon saaren eteläkär-

jessä. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat Leppäkarin ja Vehkaluodon saarilla 

400−650 metrin etäisyydellä. Karttatarkastelun perusteella etäisyys Leppäkarin 

saaressa olevalta muutoksenhakijan vapaa-ajan kiinteistöltä D-alueelle on noin 
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440 metriä. 

 

Terminaalin toiminnasta aiheutuu melua raide-, kuljetus- ja laivaliikenteestä, 

työkoneiden toiminnasta sekä konttien käsittelystä aiheutuvasta kolahtelusta. 

Hakemukseen on liitetty Ramboll Finland Oy:n laatima 20.9.2018 päivätty 

melumallinnus, jonka tiedot perustuvat osittain vuonna 2014 suoritettuihin me-

lumittauksiin. Mittaukset tehtiin yhdessä mittauspisteessä Leppäkarin saaressa 

ja kahdessa mittauspisteessä Vehkaluodon saaressa. 

 

Melumallinnuksessa on esitetty hakemuksen tarkoittamassa laajennusosassa 

sekä sataman toiminnassa kokonaisuutena tapahtuvan toiminnan päivä- ja yö-

aikaisen melun keskiäänitaso (LAeq) ja leviäminen myös meluesteen ollessa 

paikallaan. Mallinnuksessa otettiin huomioon laivojen vuorokauden kestävän 

laiturissa olon aikainen äänitaso sekä raideliikenteen, raskaan liikenteen ja liik-

kuvien koneiden aiheuttama melu. Meluselvityksen mukaan koko Mussalon 

sataman toiminnan aiheuttama melutaso on Leppäkarissa päiväsaikaan 52,6 dB 

keskiäänitasolla. Mallinnuksen mukaan yöaikainen keskiäänitaso oli Leppäka-

rissa 43 dB. Hakemuksen tarkoittama toiminta sataman laajennusosalla nostaa 

selvityksen mukaan Leppäkarin päiväajan keskiäänitasoa 1,6 dB. Asiassa saa-

dun selvityksen perusteella poikkeuksellisesti yöaikaan toimivan sellutermi-

naalin vaikutuksesta sataman kokonaismelu on Leppäkarissa yöaikaan noin 48 

dB(A). Meluselvityksessä on todettu, että ajoittain satamassa olevien laivojen 

apumoottoreista voi syntyä laivasta riippuen kapeakaistaista ääntä. Satamatoi-

minnan melun on myös todettu sisältävän tyypillisesti ajoittaisia kolahduksia, 

joita ei kuitenkaan voida pitää impulssimaisena meluna niiden esiintyessä har-

vakseltaan.  

 

Sataman toimintaa koskevan voimassa olevan ympäristöluvan numero 

35/2015/1 lupamääräyksen 15 mukaan valaistus D-kentällä on järjestettävä si-

ten, että valot suunnataan Leppäkarin ja Vehkaluodon suunnasta poispäin ja 

että valoja himmennetään häikäisyn ehkäisemiseksi, kun alueella ei työsken-

nellä. Asiakirjojen mukaan energiaa kuluu erityisesti laitureiden valaistukseen. 

Energiatehokkuus otetaan huomioon valaistuksessa. Käytössä on automaatti-

nen valaistusjärjestelmä. Valaistusta on myös uudistettu siirtymällä vähäener-

gisiin LED-lamppuihin. D-laiturin kaksi valomastoa on muutettu LED-käyttöi-

siksi. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Ratkaistavana olevat kysymykset 

 

Asiassa on valituksessa esitetyn perusteella arvioitavana, onko aluehallintovi-

raston ympäristöluvan muuttamista koskevassa päätöksessä annettu riittävät 

lupamääräykset muutoksenhakijan vapaa-ajan kiinteistölle aiheutuvan melu-

haitan ehkäisemiseksi. Lisäksi on arvioitava sitä, onko valaistuksesta johtuva 

haitta otettu lupaharkinnassa riittävästi huomioon. 

 

Melu 

 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta aiheudu naa-

puruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapu-

rille. Rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon paikalliset 

olosuhteet. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 
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toiminnan luonne, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toi-

mien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä toiminnanharjoittajan 

tekniset ja taloudelliset edellytykset toteuttaa ympäristön pilaantumisen ehkäi-

semiseksi tarkoitetut toimet. 

 

Hakemuksessa on kysymys jo toiminnassa olevan satamatoiminnan laajenta-

misesta Kotkan Mussalon satamassa alueella, joka sijaitsee Leppäkarin saa-

ressa olevan muutoksenhakijan vapaa-ajan asunnon lähiympäristössä. Toimin-

nasta syntyvän meluhaitan ehkäisemiseksi valituksenalaisella päätöksellä on 

muutettu 16.2.2005 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksiä 10, 11, 22 ja 

27 ja lisätty lupaan uusi lupamääräys 11 a). 

 

Valituksen kohteena olevassa päätöksessä on sallittu konttien käsittely D-alu-

eella myös yöaikaan sellaisissa ruuhkatilanteissa, joissa D-kentän yöajan toi-

mintarajoitus (kello 22−06) aiheuttaisi merkittävän haitan sataman toiminnalle. 

Yöaikainen toiminta on kuitenkin sallittua vasta meluseinämien valmistuttua. 

Poikkeuksellisista käsittelyajankohdista on pidettävä kirjaa ja niistä on rapor-

toitava vuosittain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Yöaikaisen 

toiminnan viereisissä saarissa olevalle loma-asutukselle mahdollisesti aiheut-

tama meluhaitta on otettu lupamääräyksessä 11 a) huomioon siten, että lastaus-

toiminta ei ole yöaikana pääsääntöisesti sallittua. 

 

Voimassa olevan sekä nyt valituksen kohteena olevan ympäristöluvan lupa-

määräyksen 10 mukaan satamatoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa lähim-

millä asuinalueilla ylittää melun A-painotettuna ekvivalenttitasona (LAeq) il-

maistuna päiväaikaan (kello 7−22) 55 dB eikä yöaikaan (kello 22−7) 50 dB. 

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla satamasta aiheutuva melutaso ei saa 

ylittää päiväaikaan ekvivalenttitasoa 50 dB eikä yöaikaan ekvivalenttitasoa  

45 dB. Lisäksi on määrätty, että vaikutusalueella ilmenevä melun kapeakaistai-

suus tai iskumaisuus on tarvittaessa otettava huomioon melutasoa määritettä-

essä. Lupamääräys 11 koskee meluestettä. Siinä on määrätty, että D-kentän 

Vehkaluodon puoleiselle sivulle on sijoitettava yhtenäinen viiden metrin kor-

kuinen melueste. Muutetun määräyksen mukaan melusuojausta on tarpeen 

vaatiessa tehostettava.  

 

Voimassa olevan sekä nyt valituksen kohteena olevan ympäristöluvan lupa-

määräys 22 koskee melun tarkkailua. Sataman toimintaa koskee myös Kaak-

kois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.7.2018 hyväk-

symä tarkkailusuunnitelma, jonka päivittämisestä sataman D-alueen melun 

osalta on määrätty valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 27.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston 

päätöksessä (993/1992) esitetyt melutasoja koskevat ohjearvot eivät ole sito-

via, vaan enimmäisarvot ovat ohjeellisia. Myöskään ympäristöluvan lupamää-

räyksestä 10 valituksen kohteena olevalla päätöksellä poistetut melun kes-

kiäänitason tavoitearvot eivät ole olleet sitovia. 

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan sataman laajennusosan toimintojen käyn-

nistämisen jälkeen päiväaikainen keskiäänitaso tulee olemaan muutoksenhaki-

jan Leppäkarin saaressa olevalla vapaa-ajan kiinteistöllä 285-405-1-84 1,6 dB 

korkeampi kuin mitä se on ollut ennen toiminnan laajentamista. Myös hake-

muksen tarkoittaman terminaalin poikkeuksellisesti yöaikaan sijoittuva toi-
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minta lisää jossain määrin sataman toiminnasta kokonaisuutena koettua melu-

haittaa valittajan vapaa-ajan kiinteistöllä. Muutoin yöaikaisen keskiäänitason 

ei ole todettu asiassa saadun selvityksen mukaan ylittävän voimassa olevan 

ympäristöluvan lupamääräyksessä 10 määrättyä yöajan raja-arvoa 45 dB 

(LAeq).  

 

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset ja riittävät lupamääräykset toimin-

nasta aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Koska asiassa 

saadun selvityksen perusteella melutasot eivät säännöllisesti ylitä voimassa 

olevassa luvassa asetettuja melutason raja-arvoja muutoksenhakijan vapaa-

ajanasunnolla, hallinto-oikeus katsoo, että D-alueen uuden terminaalin käyt-

töönotto ei merkittävästi lisää sataman toiminnasta syntyvää melua muutok-

senhakijan vapaa-ajan kiinteistöllä uuden meluesteen käyttöönoton jälkeen ja 

annetut melutason raja-arvot ovat riittäviä meluhaitan ehkäisemiseksi.  

 

Kun melumallinnukseen kuitenkin liittyy epävarmuutta ja kun otetaan huomi-

oon muutoksenhakijan vapaa-ajan asunnon sijainti sataman lähialueella sekä 

satama-alueella harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus, hallinto-oikeus kat-

soo, että valituksenalaisessa päätöksessä asetettujen melutason raja-arvojen 

toteutuminen ja meluntorjuntatoimien riittävyys on selvitettävä ja tarvittaessa 

on esitettävä toimenpiteet luvassa määrättyjen raja-arvojen saavuttamiseksi. 

Näin ollen hallinto-oikeus on lisännyt ympäristölupaan erityistä selvitystä kos-

keva lupamääräyksen 22 a) ja muuttanut lupaa ratkaisuosasta ilmenevällä ta-

valla. 

 

Valaistus 

 

Hakemuksen tarkoittamaa satamatoimintaa koskevan voimassa olevan ympä-

ristöluvan lupamääräyksessä 15 on määrätty, että valaistus D-kentällä on jär-

jestettävä siten, että valot suunnataan Leppäkarin ja Vehkaluodon suunnasta 

poispäin ja että valoja himmennetään häikäisyn ehkäisemiseksi, kun alueella ei 

työskennellä.  

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan sataman valaistuksessa hyödynnetään ny-

kyisin aiempaa enemmän LED-teknologiaa ja käytössä on automaattinen va-

laistusjärjestelmä. Hallinto-oikeus toteaa, että riittävä valaistus on oleellista 

toiminnan turvallisuuden ja työsuojelun kannalta myös uudella terminaalialu-

eella. Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ja kun otetaan huomioon 

voimassa olevaan ympäristölupaan sisältyvä lupamääräys 15, hallinto-oikeus 

katsoo, että toiminnan valaistuksesta muutoksenhakijan kiinteistölle aiheutuva 

haitta on lupaharkinnassa otettu riittävästi huomioon. Sataman D-alueen va-

laistuksen osalta on myös riittävällä tavalla otettu huomioon valaistuksen ener-

giatehokkuus. 

 

Muut lausumat 

 

Hallinto-oikeus toteaa vielä, että tämän satamatoiminnan ympäristöluvan 

muuttamista koskevan lupa-asian käsittelyn yhteydessä ei voida käsitellä eikä 

ratkaista toiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Kotkan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen 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 6.4.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01293/19/5129  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Päivi Jokela sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit Kirsti Poiko-

nen ja Petri Hiltunen. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Päivi Jokela 

 

 

 

 

 

 

Kirsti Poikonen  Petri Hiltunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Riikka Salo 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01293/19/5129  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

maksutta 

 

 

Jäljennös maksutta 

HaminaKotka Satama Oy 

 

Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kotkan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Kotkan kaupunginhallitus 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




