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Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat  ja 

 

Luvan hakija  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.2.2019 (30.1.2019 § 27) 

 

Ympäristölautakunta on myöntänyt hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen 

maa-ainesten ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäris-

töluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle Mikkelin kaupungin Vanha-

mäessä sijaitsevalla tilalla  osa-alueella 1 edellyttäen, että toimet 

toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toi-

minnassa noudatetaan maa-ainesluvan määräyksiä 1–12, joista määräykset 1–3 

kuuluvat seuraavasti, ja ympäristöluvan määräyksiä 1–9, joista määräykset 1–3 

kuuluvat seuraavasti: 

 

Lupamääräykset maa-aineslupaan: 

 

1. Luvanhaltijan ja toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa antaa suostumus 

vieressä toimivalle toiselle kallionottajalle sen sitä hakiessa vastaavalla tavalla 

kallion ottamiseksi kiinteistön rajalle saakka kuin tässä päätöksessä on hyväk-

sytty. 

 

Toiminnanharjoittajien tulee sopia keskenään ottamisen käytännön järjeste-

lyistä (rajan merkintä, ottosyvyyden valvonta ja alueen maisemointi) kiinteis-

tön rajalla. 

 

2. Ennen ottotoiminnan aloittamista hakijan on pyydettävä valvontaviranomai-

selta aloitustarkastusta/-kokousta, joka tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa en-

nen aloitusta. Luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettuna ennen ottamisen 

aloittamista. 
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3. Osa-alueelta 1, joka tulee olla merkittynä maastoon ennen ottamisen aloitta-

mista, saa ottaa moreenia ja kalliota suunnitelman mukaiselta rajatulta 1,08 ha 

alueelta enintään yhteensä 155 000 m3-ktr. 

 

Lupamääräykset ympäristölupaan: 

 

1. Toiminta 

 

Louhinnassa tulee huomioida, että 300 metrin vähimmäissuojaetäisyys toi-

minta-alueen kaakkoispuolella olevaan asuintaloon ja sen piha-alueeseen täyt-

tyy. 

 

Kallion porausta saa alueella tehdä 16.8.–31.5. välisenä aikana arkipäivisin 

maanantaista torstaihin klo 7–21 ja perjantaisin klo 7–18. 

 

Kivenmurskausta saa alueella tehdä 16.8.–31.5. välisenä aikana arkipäivisin 

maanantaista torstaihin klo 7–22 ja perjantaisin klo 7–18. 

 

Kiviaineksen räjäytystyötä ja rikotusta saa tehdä 16.8.–31.5. välisenä aikana 

arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8–18 aikavälillä. 

 

Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista perjan-

taihin klo 6–22 välisenä aikana. Erityisistä syystä niitä voi tehdä lauantaisin 

klo 7–18. 

 

Alueella ei muutoin toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, 

jotka ovat yleisesti vapaapäiviä. 

 

2. Melu ja tärinä sekä näiden tarkkailu 

 

Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheu-

tuva päivittäinen (klo 7–22) ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55dB(A) 

lähimpien asuintalojen, eikä 45 dB(A) lähimpien vapaa-ajanasuntojen piha-

alueilla.  

 

Hakemuksen liitteenä olevan melumallinnuksen mukaiset eri vaiheisiin tarvit-

tavat meluvallit, jotka vähentävät melun leviämistä erityisesti idän suuntaan, 

tulee olla tehtyinä. Meluntorjunnassa voi käyttää pysyväisluonteisia varastoka-

soja, jos niillä voidaan saavuttaa sama torjuntavaikutus kuin valleilla. 

 

Alkuvaiheessa tulee käyttää melumallinnuksessa tarpeelliseksi todettuja vai-

mennettua murskainta ja iskuvasaraa. Porausta ei saa tehdä samaan aikaan ki-

venmurskauksen ja rikotuksen kanssa. 

 

Ylisuurten lohkareiden rikotus tulee tehdä murskauslaitoksen läheisyydessä 

siten, että mäen rintaus, pintamaavallit ja tuotekasat rajoittavat rikotusmelun 

leviämistä lähimpien häiriölle altistuvien asuinkohteiden suuntaan. 

 

Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määritel-

tyinä ajankohtina.  

 

 



3 (10) 

Räjäytyksistä ja toimintajaksoista ilmoitetaan etukäteen Mikkelin seudun ym-

päristöpalvelut-yksikköön ja lähimmille kiinteistöjen omistajille.  

 

Räjäytyksiin liittyvät tarvittavat rakennekatselmukset ja tärinämittaukset teh-

dään lähimmillä kiinteistöillä hakemuksen liitteenä olevan tarkkailuohjelman 

mukaisesti (kolme lähintä kiinteistöä). 

 

Melumittaukset tehdään ensimmäisen poraus- ja murskausjakson aikana kol-

men lähimmän asuinkiinteistön (tila ) piha-

alueilla ympäristöministeriön 1.7.1995 antaman mittausohjeen mukaisesti. Mi-

käli mittaustulokset ylittävät lupamääräyksessä annetun melutason, toiminnan-

harjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Näiden 

toimenpiteiden jälkeen mittaukset uusitaan.  

 

Mittaukset uusitaan toimintajakson puolivälissä tai tarvittaessa aikaisemmin. 

Mittauksista sovitaan erikseen tarkemmin toiminnanharjoittajan kanssa.  

 

Tarkkailutulokset toimitetaan tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yk-

sikköön. 

 

3. Ilma- ja pölypäästöt 

 

Murskausaseman laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että 

pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Pölyäminen tulee estää tämän 

lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla. 

 

Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden kehit-

tymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää 

ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 

Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pö-

lyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa estettävä 

vedellä kastelemalla. Alueelle johtavaa tietä tulee tarvittaessa kastella. 

 

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston 

ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriölle altis-

tuvien asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen kohdalla. 

 

Pölyn leviämistä tarkkaillaan tarvittaessa aistinvaraisen tarkkailun lisäksi lähi-

alueella tehtävin mittauksin. 

 

Luvan voimassaolo 

 

Yhteisluvan viimeinen voimassaolo päivä on 28.2.2029, mihin mennessä alue 

on maisemoitu maa-ainelupahakemuksen liitteenä olevan ottosuunnitelman 

mukaisesti.  

  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että ympäristölautakunnan päätös kumotaan 

ja hakemus hylätään. Vähimmäissuojaetäisyys lähimpään asuinkiinteistöön ei 

täyty. Kyseessä on uusi louhinta- ja murskausalue. Kivenlouhimojen, muun  
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kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtio-

neuvoston asetukseen (Muraus) 1.1.2018 tullut muutos ei salli louhintaa ja 

murskausta alle 300 metrin vähimmäissuojaetäisyyden alittuessa asuinraken-

nukseen tai sen pihapiiriin, jos kiviaines käytetään murskeena, sepelinä tai so-

rana. Destialle on vuonna 2011 myönnetty ympäristölupa viereiselle kiinteis-

tölle (491-444-5-9). Siinä Destia ilmoittaa noin 300 metrin vähimmäissuoja-

etäisyyden täyttyvän asuintalon pihapiiriin. Uusi louhinta- ja murskausalue tu-

lisi tähän väliin, lyhentäen matkaa alle 300 metriin. Lisäksi poistuisi melua ja 

pölyä vaimentava kallioseinämä, mikä on ilmaistu Destian lupamääräyksessä.  

 

Muutoksenhakijoita ihmetyttää myös Mikkelin ympäristölautakunnan päätös 

sallia murskaaminen alle 300 metrin päässä asuintalosta, jossa myös asutaan 

tällä hetkellä. Mittaukset on tehty ympäristölupapäätöksen liitteenä olevista 

kartoista ja kansalaisen karttapaikasta. Myös vähimmäissuojaetäisyyden alittu-

misesta muistutuksessa jätettiin todella vähälle huomiolle asian käsittelyssä.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on antamassaan lausunnossa esittänyt 

valituksen hylkäämistä.  

 

Lautakunta on todennut muun muassa, että hakemuksen liitteenä on melumal-

linnus ja meluntorjuntasuunnitelma. Toiminnassa syntyvää melua on mallin-

nettu kolmessa eri suunnitellussa toiminnan vaiheessa sekä yhtäaikaisena toi-

mintana Destia Oy:n Kukka-ahon ottoalueen kanssa. (Louhinnan ja murskauk-

sen melumallinnus, Ramboll 22.11.2017). 

 

Melumallinnustulosten perusteella Naurisniemen louhinta- ja murskaustoimin-

nasta osa-alueella 1 ei aiheudu melun raja-arvojen ylittäviä päiväajan kes-

kiäänitasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun alkuvaiheessa käytetään 

vaimennettua murskainta ja iskuvasaraa ja poraus tehdään eriaikaisesti murs-

kauksen ja rikotuksen kanssa. Pintamaat tai tuotevarastokasat läjitetään ehkäi-

semään murskan ja rikotuksen melun leviämistä. Yhteismelutilanteen mallin-

nustuloksen perusteella yhtäaikainen toiminta Naurisniemen ja Destia Oy:n 

Kukka-ahon ottoalueille ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksiä. 

 

Hakemuksessa on esitetty kiven jalostuksen pölypäästöjen ehkäisytavoiksi va-

rastokasojen sijoittelua, kastelua, peitteillä ja koteloilla suojaamista sekä pora-

vaunujen varustamista pölynpoistolaitteilla. 

 

Ympäristölupapäätöksen määräyksissä 1 ja 2 on annettu toimintaa, suojaetäi-

syyttä, toiminta-aikoja ja meluntorjuntaa sekä melutasojen mittausta koskevat 

määräykset. Määräyksessä 3 on annettu pölypäästöjä ja niiden torjuntaa koske-

vat määräykset. 

 

Ottoalue osa-alueesta 1, jolle tässä vaiheessa on haettu lupaa, on hakemuk-

sessa rajattu siten, että louhinnan ja porauksen suojaetäisyys täyttää 300 metrin 

ehdon lähimpään asuintalon pihapiiriin nähden. Tämä matka on lupakäsittelyn 

aikana vielä tarkistusmitattu. Lähimmän kiinteistön (491-444-5-10) asuinra-

kennuksen läheisyydessä oleva välitön pihapiiri ja oleskelualue sijoittuu asuin-

rakennuksen kaakkois-eteläpuolelle. Kiinteistön oleskelualue, jossa ei liikuta 

moottoriajoneuvoilla, muodostuu luontaisesti maatilan asuinrakennuksen sekä 

piharakennusten sisäpihan muodostamalle alueelle. Murskaustoiminta siirtyy 
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työn edetessä. Murskauspaikasta suojaetäisyys on suunnitelman mukaan ajoit-

tain alle 300 metriä tähän lähimpään pihapiiriin. Lähimmän talon maakiin-

teistö on hakijan ja siinä oleva talo hakijan isän omistuksessa. Talossa asuvat 

hakijan isä ja tämän puoliso. Muut lähimmät asuintalot sijaitsevat lähimmil-

lään otto- ja varastoalueen (murskausaseman sijoituspaikasta) reunasta noin 

450–480 metrin päässä. Lähimmät vapaa-ajanasunnot sijaitsevat noin 700 met-

rin päässä. 

 

Ympäristöluvan määräyksillä 1 ja 2 on vähennetty lähimmille häiriintyville 

kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tärinähaittaa. Toiminnasta on lähim-

piin häiriölle altistuviin kohteisiin alle 500 metriä, joten toiminta-aikaa kos-

keva kesäaikarajoitus on nähty aiheelliseksi asettaa. Sillä, että lähimmässä ta-

lossa asuu hakijan sukulainen, ei ole luvan perustelujen mukaan merkitystä 

luvan eikä lupamääräysten kannalta. 

 

Ympäristölautakunta on katsonut, että toiminnanharjoittaja on hakemuksessa 

osoittanut, että kivenmurskaamotoiminta ei häiriölle altistuvassa kohteessa/al-

tistuvissa kohteissa ylitä asetuksen 800/2010 7 §:ssä tarkoitettuja ohjearvoja. 

Lähialueella on nyt kyseessä olevan valituksen alaisen toiminnan lisäksi aiem-

min mainittu Kukka-ahon kallioalue, jossa on voimassa oleva maa-aines- ja 

ympäristölupa. Valittajien muistutuksessaan mainitsemalla ja mahdollisesti tar-

koittamalla lähialueen kolmannella kallioalueella on maa-aineslupa, mutta sillä 

ei ole haettua eikä myönnettyä ympäristölupaa. 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luon-

nonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna asiassa vastinetta. 

 

Mikkelin kaupungille, Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, 

Destia Oy:lle ja  on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei 

ole annettu. 

 

Muutoksenhakijat ovat antamassaan vastaselityksessä muun muassa esittäneet, 

että louhinnan ja murskaamisen suhteen etäisyys ei tule täyttymään. Mikkelin 

ympäristölautakunta on myöntänyt omassa vastineessaan 300 metrin suojaetäi-

syyden ajoittaisen alituksen.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Maa-aineslain 6 §:n 1 momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen on myön-

nettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai 

sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa har-

kittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen säännösten vaatimukset. 
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Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-

suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan ki-

venlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että 

melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen 

käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan 

oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohtee-

seen on vähintään 300 metriä. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan kivenmurskaamo voidaan kuitenkin si-

joittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta 2 momentissa tarkoi-

tetulla tavalla, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurskaamon toi-

minnan rakennukseen tai kivenmurskaamossa taikka kivenlouhimossa muita 

teknisiä keinoja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiri-

ölle alttiissa kohteessa aiheudu 7 §:ssä tarkoitetut melutason ohjearvot ylittä-

vää melua ja että 5 §:ssä tarkoitetut ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa 

ylittyä. Poikkeaminen edellyttää, että toiminnanharjoittaja on esittänyt poik-

keamisen edellytysten täyttymisestä riittävän luotettavan selvityksen lupavi-

ranomaisen hyväksyttäväksi. 

  

Saman pykälän 4 momentin mukaan tukitoiminta-alue voidaan sijoittaa alle 

300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta. 

 

Saman asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alt-

tiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston pää-

töksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 

 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 

mukaan asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 

ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LA e q) päiväohjearvoa (klo 7–

22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla on 

ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 

dB.  

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Asiassa on kyse uudesta toiminnasta. Ottoalueen luoteispuolella sijaitsee Des-

tia Oy:n Kukka-ahon ottoalue. Lähin vakinaisen asumisen rakennus sijaitsee 

ottoalueen kanssa samalla tilalla ottoalueen kaakkoispuolella lähimmillään 

noin 300 metrin etäisyydellä louhimosta. Muita asuinrakennuksia sijaitsee noin 

450–500 metrin etäisyydellä kaivualueesta ja lähin vapaa-ajanasunto noin 750 

metrin etäisyydellä. 

 

Ottoalue (osa-alue 1) varastoalueineen on 2,12 hehtaaria, josta kaivuualue on 

1,08 hehtaaria. Alueelta otetaan moreenia ja kalliota enintään yhteensä 

155 000 m3-ktr.  

 

Alueelle on tehty 22.11.2017 päivätty louhinnan ja murskauksen melumallin-

nus (Ramboll). Osa-alueen 1 mallinnuksessa käytettiin meluntorjuntatoimenpi-

teenä vaimennettua iskuvasaraa ja murskauslaitosta, joiden melupäästöä on 

alennettu kumivaimennuksin ja koteloinnein. Lisäksi poraus on mallinnettu  

 

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/19920993
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toimimaan eriaikaisesti murskauksen ja rikotuksen kanssa. Louhinnan alkuvai-

heessa poravaunu sijaitsee kallion päällä tasolla +141. Murska ja iskuvasara 

sijaitsevat osa-alueen 1 varastoalueella tasolla +125, kuten myös pyöräkuor-

maaja ja lastaus. Varastoalueen länsireunaan on mallinnettu 4 metriä korkeat 

varastokasat, jotka toimivat meluvalleina. Yhteismelua Kukka-ahon toiminnan 

(Destia Oy:n) kanssa on mallinnettu siten, että osa-alueen 1 toimintaan on li-

sätty Kukka-ahon alueella poravaunu kallion päällä tasolla +150 ja murska, 

iskuvasara, pyöräkuormaaja ja lastaus ottoalueen pohjalla tasolla +125. 

 

Osa-alueen 1 mallinnuksissa porauksen aikaiset päiväajan keskiäänitasot lä-

hiympäristön loma-asutuksen kohdalla ovat korkeimmillaan 42 dB ja murs-

kauksen aikaisten toimintojen 40 dB. Vakinaisen asutuksen kohdalla porauk-

sen aikaiset keskiäänitasot ovat korkeimmillaan 52 dB ja murskauksen aikais-

ten toimintojen 50 dB.  

 

Yhteismelun mallinnuksessa murskauksen aikana osa-alueella 1 päiväajan kes-

kiäänitasot lähiympäristön loma-asutuksen kohdalla ovat korkeimmillaan 41 

dB ja vakinaisen asutuksen kohdalla 51 dB. 

 

Mallinnustuloksiin ei ole tehty impulssimaisuuskorjausta. Melumallinnuksen 

perusteella ei voida sanoa, onko melu tietyssä tarkastelupisteessä impulssi-

maista. Se todetaan toiminnan olleen käynnissä kuulohavainnoin ja mittauksin. 

 

Hakemuksen mukaan käytettävät poravaunut on varustettu pölynpoistolait-

teilla.  

 

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos 

 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-

suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan louhimo tulee sijoittaa 

vähintään 300 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta. Tästä ei ole mahdol-

lista poiketa, koska asetuksen 3 §:n 3 momentin mukainen mahdollisuus sijoit-

taa toiminta alle 300 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta koskee vain 

murskauslaitoksia. Louhinnan osalta säädetty 300 metrin vähimmäisetäisyys-

vaatimus asuinrakennukseen ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan 

oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen on ehdoton. 

 

Hakemusasiakirjoihin liitetyn suunnitelmakartan mukaan louhinta ottoalueella 

toteutetaan alueen itä- ja pohjoisosassa. Ottoalueen länsiosaan sijoitetaan 

murskattujen kaivannaisten varastointi. Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee alu-

een kaakkoispuolella. Karttatarkastelun perusteella nyt suunniteltava louhinta 

sijaitsee noin 300 metriä lähimmästä asutuksesta. Murskaustoiminta tulee si-

joittumaan lähimmillään noin 250 metrin päähän asutuksesta. Lautakunta on 

lausunnossaan ilmoittanut, että louhinnan ja porauksen 300 metrin suojaetäi-

syys lähimmän asuintalon pihapiiriin on lupakäsittelyn aikana tarkistusmitattu. 

Näin ollen asiassa saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että 

hanke toteutuu kallion louhinnan osalta mainitussa asetuksessa säädetyn vä-

himmäisetäisyyden mukaisesti. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että hakija on meluselvityksen mallinnuksilla osoitta-

nut, että murskaus voidaan toteuttaa niin, etteivät valtioneuvoston ohjearvot, 

joita toiminnassa on sitovina noudatettava, ylity lähimmässä häiriintyvässä  
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kohteessa tai sen pihapiirissä. Lupapäätöksessä on louhinta rajoitettu tapahtu-

vaksi vähintään 300 metriä lähimmästä asuinrakennuksesta ja sen pihapiiristä. 

Maa-aineslupamääräyksessä 3 on määrätty osa-alueen 1 merkitsemisestä 

maastoon ennen ottamisen aloittamista.  

 

Melun impulssimaisuus voidaan vasta todeta toiminnan ollessa käynnissä. Lu-

pamääräyksessä 2 on määrätty mittaamaan melua heti toiminnan ensimmäisen 

poraus- ja murskausjakson aikana. Mikäli melun ohjearvot ylittyvät tuolloin, 

on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä toimenpiteisiin meluhaitan vähentä-

miseksi. Hallinto-oikeus katsoo, että melun impulssimaisuuden huomioon otta-

misesta on annettu riittävä määräys. 

 

Mitä pölystä ja ilmapäästöistä on ympäristöluvan lupamääräyksessä 3 määrätty 

ja hakemuksen tiedoissa esitetty, on hallinto-oikeuden arvion mukaan riittävää 

pölyhaittojen ehkäisemiseksi. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että yhteisluvan edellytykset etäisyyksien, melun ja 

pölyn osalta ovat täyttyneet eikä lautakunnan päätöstä ole valituksessa esitetty-

jen vaatimusten perusteella syytä kumota tai muuttaa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut. 

 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

   

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätök-

sen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneelle. Jos hän tämän lai-

minlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen 

vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden 

harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallin-

tolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Mikkelin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta 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 7.4.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).  
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 Diaarinumero 

 00292/19/5701  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

ja Sinikka Kangasmaa sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Varpu  

Kujanpää. 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Sinikka Kangasmaa 

 

 

 

 

 

 

Varpu Kujanpää 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Mia Koski-Träskvik 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00292/19/5701  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu ym. 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta 

 

 

Destia Oy 

 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 

 

Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Mikkelin kaupunginhallitus 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




