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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa meluilmoitusasiassa 

 

Muutoksenhakijat  

 

Ilmoituksen tekijä Läänin Kuljetus Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Orimattilan ympäristötarkastaja 29.5.2020 § 3  

 

Ympäristötarkastaja on hyväksynyt Läänin Kuljetus Oy:n 8.5.2020 tekemän 

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa 

toimintaa koskevan ilmoituksen, jossa on ollut kyse Helsingintiellä 1.6.–

15.11.2020 suoritettavasta louhinnasta ja alitusporauksista. Toiminta on tullut 

järjestää ilmoituksen ja päätöksessä annettujen määräysten 1–9 mukaisesti. 

 

Määräykset kuuluvat seuraavasti: 

 

1. Meluilmoituksen mukaiset työt on sallittu ma-pe klo 07.00–18.00 välisenä 

aikana. Toimintaa ei saa olla lauantaisin, arkipyhinä tai aattopäivinä.  

 

2. Melua ja tärinää aiheuttavista töistä on tiedotettava vähintään kolmea päivää 

aiemmin 500 metrin säteellä toiminta-alueesta. Tiedotteesta tulee käydä ilmi 

työn aikataulu, päivittäiset työajat, toiminnanharjoittajan yhteystiedot, yhteys-

henkilön nimi ja puhelinnumero. Vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa 

tiedotteen yhteystietojen avulla koko työn ajan. Tiedote tulee lähettää tiedoksi 

myös valvontaviranomaiselle ymparisto@orimattila.fi. 

 

3. Louhinta- ja räjäytystyöt on järjestettävä siten, että työstä aiheutuu mahdol-

lisimman vähän haittaa lähialueen kiinteistöille sekä toiminnan lähialueella 

oleville henkilöille.  

 

4. Melun leviämistä työmaalta ympäristöön on vähennettävä käyttämällä me-

luntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöjä.  
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5. Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää on arvioitava ennen meluilmoituk-

sen mukaisten töiden alkua ja siitä on esitettävä suunnitelma ympäristöviran-

omaiselle. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi alkukatselmoinnin tulokset sekä 

arviointi melumittauksen ajankohdasta. Melumittaukset tulee tehdä puolueeton 

taho. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa häiriölle 

alttiissa kohteissa. Jos toiminnan melutasosta tulee valituksia, on toiminnan-

harjoittaja velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.  

 

6. Työmailla on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä 

mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa kastelemalla. Myös työmaan vä-

littömässä vaikutuspiirissä olevat tiealueet on pidettävä mahdollisimman puh-

taina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.  

 

7. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja 

vesiin on estettävä. Huoltojen ja tankkausten aikana on toiminnan välittömässä 

läheisyydessä oltava käytettävissä riittävästi öljynimeytysainetta. Mikäli alu-

eella tankataan koneita, tulee tankkauspaikan maaperä suojata. Työmaalla ole-

vien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippaisia sekä varustettu yli-

täytönestimillä. 

 

8. Työn aikana syntyneet jätteet on kerättävä, lajiteltava ja toimitettava asian-

mukaisiin keräyspaikkoihin Päijät-Hämeen jätelautakunnan jätehuoltomää-

räysten mukaisesti. Toiminnan vaikutusalue tulee siistiä jätteistä päivittäin.  

 

9. Työn aikana kalusto on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Vahinko- ja 

onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Öljyvahingoista on ilmoitettava pelastus-

laitokselle. 

 

Läänin Kuljetus Oy:lle on huomautettu, ettei se ole noudattanut ympäristön-

suojelulain 118 §:n 3 momenttia, jonka mukaan ilmoitus on tehtävä viimeis-

tään 30 vuorokautta ennen melua aiheuttavan toiminnan aloittamista. Meluil-

moituksen mukaiset työt voidaan aloittaa aikaisintaan 30 vrk kuluttua meluil-

moituksen jättöpäivästä.  

 

Ympäristötarkastaja on perustellut päätöstään seuraavalla tavalla: 

 

Toiminnanharjoittajan on oltava tavoitettavissa toiminta-aikana, jotta viran-

omainen ja haitankärsijät saavat häneen tarvittaessa yhteyden. Viranomaisen 

tulee myös saada tarvittaessa riittävät tiedot toiminnan valvontaa varten. Kaik-

kein häiritsevimmät työvaiheet on rajoitettu päiväaikaan lähialueen asuinkiin-

teistöihin aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Lähellä sijaitsevan asutuksen 

vuoksi pölyntorjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota ja toimittava huolel-

lisesti.  

 

Muistutuksessa olevat meluilmoitukseen liittyvät asiat on otettu päätöksessä 

huomioon. Terveydensuojeluviranomainen ottaa tarvittaessa mahdollisen sisä-

tiloja koskevan meluhaitan vireille. 

 

 

 



3 (9) 

 

  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että ympäristötarkastajan ilmoituksen joh-

dosta antamaa päätöstä muutetaan valituksesta ilmenevällä tavalla. 

 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet lisäksi, että Orimattilan kaupunki ei saa aloit-

taa Helsingintien urakkaa ennen kuin se on korjannut jo olemassa olevan Hel-

singintien meluhaitan rakentamalla melualueen ympärille kunnolliset meluai-

dat. 

 

Muutoksenhakijat ovat pyytäneet, että Orimattilan kaupunki velvoitetaan otta-

maan huomioon päätöksenteossaan Helsingintiellä jo olemassa oleva terveyttä 

ja asumista vaarantava meluhaitta, jota kaupunki on toimillaan kasvattanut en-

tisestään ja näin synnyttänyt melualueen, jonka keskellä on valittajien asunto 

ja yritys. Kaupunki ei myöskään missään vaiheessa Helsingintien tieurakkaa 

suunnitellessaan ole ottanut huomioon alueen erityispiirteitä eli kalliokeskitty-

mää ja äänenvoimakkuuden tai melutason voimistumista kallioiden vaikutuk-

sesta. 

 

Muutoksenhakijat ovat viitanneet valitukseen liittämäänsä muistutukseen, 

jonka he olivat antaneet meluilmoituksen johdosta, ja todenneet, että Orimatti-

lan kaupunki ei ole ottanut huomioon suurinta osaa muistutuksessa esitetystä.  

 

Muutoksenhakijat ovat esittäneet, että ympäristönsuojelulain 118 § mukaan 

toimijan eli Orimattilan kaupungin tulee muun muassa pitää huolta siitä, ettei 

päästöillä, kuten melu, tärinä ja pöly, aiheuteta terveyshaittaa, vähennetä 

elinympäristön terveellisyyttä eikä aiheuteta vahinkoa omaisuudelle tai sen 

käytölle. Ei ole kohtuullista, että kaupunki on tietoisena Helsingintien melu-

haitasta lisännyt meluhaittaa toteuttamalla Helsingintien urakkaan liittyvän yh-

deksän kuukautta kestäneen Kankaanmäen yhdystien urakan. Heti perään on 

alkamassa uusi Helsingintien urakka, jonka kestoksi on ilmoitettu kuusi kuu-

kautta. Molemmat urakat koskevat valittajien kiinteistöä, sillä kiinteistöllä on 

kaupungin kanssa yhteistä rajaa Helsingintiellä noin 100 metriä ja Kankaan-

mäen yhdystiellä noin 140 metriä.  

 

Kankaanmäen yhdystien urakan aikana muutoksenhakijat ovat kärsineet pään-

särystä ja univaikeuksista. Liiallinen melu on estänyt valittajia tekemästä työtä 

kiinteistöllä olevassa yrityksessään. Valitukseen on liitetty kaksi lyhyttä video-

tallennetta meluhaitoista. Muutoksenhakijat ovat tehneet kantelun eduskunnan 

oikeusasiamiehelle Orimattilan kaupungin toimista ja mahdollisista ympäris-

tönsuojelulain rikkomuksista koskien Kankaanmäen yhdystien rakentamista. 

 

Helsingintien urakalla Orimattilan kaupunki lisää meluhaittaa. Melua ehkäise-

vät toimenpiteet, joita kaupunki antamassaan päätöksessä listaa, ovat riittämät-

tömiä ja painottuvat melun ja tärinän mittaamiseen urakan aikana sekä näiden 

arviointeihin. Mittaamisella saadaan tärkeää dataa, mutta mittaaminen ei ole 

ennaltaehkäisevää meluntorjuntaa. Muistutuksessa esitettyä toivetta urakan 

työaikatauluista ei ole otettu huomioon sellaisenaan. Muistutuksessa on esi-

tetty, että urakkaa tehtäisiin vain arkisin kello 8.00–16.00. Päätöksessä työ-

ajoiksi on määrätty kello 7.00–18.00. Päätöksen mukaan toiminnasta aiheutu-

vaa melua ja tärinää on arvioitava ennen meluilmoituksen mukaisten töiden 

alkamista. Siinä ei määrätä, kenen niitä on arvioitava. Alueen erityispiirteet on 
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otettava arvioinneissa ja toiminnassa huomioon. Arviointi on teetettävä kallio-

peräiseen rakentamiseen erikoistuneella asiantuntijalla eikä urakoitsijalla tai 

kaupungin edustajalla. Lisäksi on määrättävä konkreettisia toimia, joilla melua 

oikeasti ehkäistään. 

 

Kun otetaan huomioon urakoitsijan aikaisemmasta toiminnasta olevat koke-

mukset, on urakoitsijan toimintaa valvottava ja mahdollisista rikkeistä on ran-

gaistava. Nämä muistutuksessa esitetyt pyynnöt on sivuutettu. Myös vaatimus 

siitä, ettei kiinteistölle vievää liittymää suljeta, siirretä, tukita tai muutoin kul-

kua kiinteistölle estetä, on sivuutettu. 

 

Kun alueella olevaa Kankaanmäen yhdystietä rakennettiin, mitattiin samalla 

satunnaisesti siitä aiheutuvaa työmaamelua. Meluraporteissa on todettu sallit-

tujen desibelirajojen rikkoontumisia päivin ja öin. Mittari oli suunnattu Kan-

kaanmäen yhdystielle. Raporteissa on todettu, että Kankaanmäen yhdystien 

melumittaus on hankalaa Helsingintien merkittävän liikennemelun vuoksi. 

Helsingintien liikennemelun vuoksi meluarvot ylittyivät Kankaanmäen yhdys-

tiellä jo ennen kuin se otettiin käyttöön. Olisi järkevää, että Orimattilan kau-

punki rakentaisi valittajien kiinteistön ympärille meluaitoja nyt, kun se olisi 

myös taloudellisesti järkevää tehdä yhdessä teiden rakennusurakoiden kanssa. 

Kaupunki on myöntänyt Helsingintien ja Kankaanmäentien meluhaitat. Se tie-

tää hyvin, ettei meluhaitta voi vähentyä, kun Kankaanmäen yhdystie avataan 

liikenteelle.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakijat ovat toimittaneet hallinto-oikeuteen lisäselvityksenä sähkö-

postiviestejä viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista sekä videomateri-

aalia meluhaitasta. Lisäksi muutoksenhakijat ovat toimittaneet hallinto-oikeu-

teen valituksen täydennyksen. Siinä he ovat esittäneet, että urakoitsija ei tee 

meluisimpia töitä syvissä kaivannoissa niin kuin viranhaltijapäätöksessä sano-

taan, vaan kalliota räjäytetään ja louhitaan suoraan valittajan kiinteistön edessä 

vajaan 20 metrin päässä keittiön ikkunasta. Melua ei ole ehkäisty mitenkään, 

eikä kallioista ja kaikuvaa ympäristöä ole huomioitu meluhaitan leviämisessä. 

Urakoitsijan toiminnasta on oltu yhteydessä sekä kaupungin tekniseen palvelu-

keskukseen että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, mutta epäsel-

väksi on jäänyt, kenen vastuulla asiaan puuttuminen on. 

 

Orimattilan ympäristövaliokunta on lausunnossaan katsonut, että valitus on 

aiheeton. Viranhaltijapäätöksessä on annettu määräyksiä nimenomaan tila-

päistä melua ja tärinää aiheuttavaan toimintaan. Annetut määräykset melun, 

tärinän ja pölyn osalta ovat asianmukaisia ja riittäviä. Päätöksen valvontaa ei 

ole laiminlyöty. Valvovat viranhaltijat ovat vastanneet valittajien sähköposti- ja 

puhelintiedusteluihin kootusti. Kohteessa tehtyjen melu- ja tärinämittausten, 

joita koskee 30.7.2020 päivätty melumittausraportti, perusteella ilmoituksen 

mukaisesta tilapäisestä toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa.  

 

Orimattilan kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

ovat 5.8.2019 sopineet maantien 164 parantamisesta Kankaanmäentien koh-

dalla ja kaavoituksen aloittamisesta. Voimassa olevassa kaavassa valittajien 

kiinteistön kohdalle ei ole erikseen määrätty meluvallialuetta, vaan alue on 

edelleen kiinteistönomistajien omassa käytössä. Ympäristövaliokunta ei katso, 
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että edellä mainitusta sopimuksesta olisi annettu valittajille väärää tietoa kau-

pungin puolelta. 

 

Läänin Kuljetus Oy:lle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei 

ole annettu.  

 

Muutoksenhakijat ovat antamassaan vastaselityksessä tuoneet muun ohella 

esiin heille ja heidän yritystoiminnalleen aiheutuneet melu-, tärinä- ja pölyhai-

tat. He ovat todenneet, että määräyksillä sallitut desibelirajat ovat liian kor-

keita. Lisäksi urakkaa ei ole valvottu asianmukaisesti. Määräysten rikkomi-

sesta aiheutunut kohtuuton melu- ja tärinähaitta on urakan aikana ollut jatku-

vaa. Ilmoituksen perusteella tehdyn päätöksen määräykset ovat valvonnalli-

selta kannalta täysin riittämättömiä. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta niiden tämän päätöksen perusteluosasta il-

menevien kysymysten osalta, joita ei ole ratkaistu valituksen kohteena olevalla 

ympäristötarkastajan päätöksellä. 

 

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin. 

 

Perustelut 

 

1. Ratkaistava kysymys ja tutkimatta jätettävät vaatimukset 

 

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistavana kysymys siitä, onko muutoksen-

haun kohteena oleva kaupungin viranhaltijan päätös, joka on tehty melua ja 

tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta, lainmu-

kainen.  

 

Tämän Orimattilan kaupungin ympäristötarkastajan ympäristönsuojelulain  

118 §:n mukaisen meluilmoituksen johdosta tekemää päätöstä koskevan vali-

tusasian käsittelyn yhteydessä ei voida käsitellä Läänin Kuljetus Oy:n ilmoi-

tuksen perusteella harjoittaman toiminnan viranomaisvalvontaan liittyviä ky-

symyksiä. 

 

Hallinto-oikeus toteaa edelleen, että valituksen kohteena olevalla viranhaltija-

päätöksellä ei ole ratkaistu maanteiden ja niille mahdollisesti tehtävien meluai-

tojen rakentamiseen eikä alueen maankäyttöön muutoinkaan liittyviä kysy-

myksiä.  

 

Hallintokantelun luonteisten kysymysten ratkaiseminen ei kuulu hallinto-oi-

keuden toimivaltaan. Myöskään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 

kaupungin välisen maantien 164 parantamiseen liittyvän sopimuksen arviointi 

ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.  

 

2. Ympäristötarkastajan päätös 

 

Sovellettavat säännökset 

 

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
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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 121 §:n mukaan 118 §:n mukaisen ilmoituksen vireillä-

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

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

siin etuihin.  

 

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

tuksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset mää-

räykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttä-

miseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta 

ja tiedottamisesta asukkaille. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi  

 

Läänin Kuljetus Oy on tehnyt 8.5.2020 päivätyn ilmoituksen melua ja tärinää 

aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen ja siihen liitetyn kartan mu-

kainen aiheuttamispaikka on Orimattilassa Helsingintiellä. Kyse on louhin-

nasta sekä alitusporauksista. Toiminnan kestoksi on ilmoitettu 1.6.–

15.11.2020. Meluavia työvaiheita on ilmoituksen mukaan yhteensä noin 40 

työpäivänä. Melua aiheuttavat työt on esitetty suoritettaviksi suunnittelualu-

eella jaksoittain eri ajankohtina yhteensä seitsemässä työkohteessa. Siten me-

luhaitta yhdessä kohteessa ei muodostu kovin pitkäaikaiseksi. Ilmoituksen joh-

dosta annetun päätöksen määräyksen 1 mukaan meluilmoituksen mukaisten 

töiden suorittaminen on sallittua maanantaista perjantaihin kello 7.00−18.00. 

Toimintaa ei saa olla lauantaisin, arkipyhinä tai aattopäivinä. 

 

Melupäästön lähteeksi on ilmoitettu poravaunu, jonka melutasoksi 10 metrin 

päässä on arvioitu alle 85 dB(A). Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat asuinta-

loja ja näiden melutasoksi on arvioitu ilmoituksessa alle 55 dB(A). Ilmoituk-

sen liitteenä olevaan karttaan on merkitty urakan ja asuintalojen sijainnit. Il-

moituksen mukaan melua aiheuttava työ, kuten poraaminen, tehdään syvissä 

kaivannoissa. Melutilanteen seuranta on aistinvaraista. Edellä mainitut arviot 

melusta perustuvat ilmoituksen mukaan kokemusperäiseen tietoon.  

 

Ilmoituksen johdosta annetun päätöksen määräys 3 sisältää haittojen minimoi-

mista koskevan vaatimuksen. Määräyksessä 4 on asetettu meluntorjunnan 

osalta velvoite käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käytän-

töjä. Määräys 5 sisältää melun ja tärinän ehkäisemistä koskevan suunnitelman 

esittämisvelvollisuuden sekä velvoitteen tehdä melumittauksia. Määräys 6 kos-

kee pölyntorjuntaa. Ilmoituspäätöksen määräys 2 koskee melua ja tärinää ai-

heuttavista töistä tiedottamista.  

 

Muutoksenhakijoille on varattu tilaisuus muistutuksen jättämiseen asiassa. 

Muistutusta on avattu valituksen kohteena olevan päätöksen kertoelmaosassa 

siltä osin kuin sen on katsottu koskevan meluilmoitusasiaa. Muistutus on otettu 

päätöstä tehtäessä huomioon.  
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Edellä lausutun perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon melua ja tä-

rinää aiheuttavien töiden kesto sekä toiminta-aikoja, melua ja tärinää aiheutta-

vista töistä tiedottamista, louhinta- ja räjäytystöistä aiheutuvien haittojen mini-

moimista sekä melun- ja pölyntorjuntaa ja niiden ehkäisemistä koskevat ympä-

ristötarkastajan antamat määräykset, hallinto-oikeus katsoo, että valituksen-

alainen päätös on ympäristönsuojelulain tilapäistä toimintaa koskevan ilmoi-

tuksen sääntelyn mukainen. Päätöksessä annetut määräykset ovat asianmukai-

sia ja riittäviä toiminnan aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäise-

miseksi sekä päästöjen tarkkailemiseksi. Ympäristötarkastajan päätöstä ei ole 

valituksessa esitetyillä perusteilla syytä muuttaa. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Tuomioistuinlaki 4 luku 1 § 

Hallintolaki 53 a § 1 mom ja 53 d § 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 mom 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen 

tiedoksisaannista asiakumppanilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvolli-

nen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin 

se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuul-

liseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, hallintolaki 56 § 

2 mom ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Orimattilan 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 29.4.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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 Diaarinumero 

 00690/20/5131  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaissut lainoppinut hallinto-oikeustuomari Päivi Jokela, asessori 

Laura Portin ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen. 

Asian on esitellyt Laura Portin. 

 

 

 

 

 

 

Päivi Jokela   Petri Hiltunen 

 

 

 

 

 

 

Laura Portin  

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 00690/20/5131  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Jäljennös maksutta 

Läänin Kuljetus Oy 

 

Orimattilan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Orimattilan kaupunginhallitus 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL

 

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




