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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa (meluilmoitus) 

 

Muutoksenhakijat 

 

 

Ilmoituksen tekijä Hagelberg Göran Oy Ab, Kirkkonummi 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Kirkkonummen ympäristötarkastaja 20.3.2020 § 4 Dnro 2020-41-IPM  

 

Kirkkonummen ympäristötarkastaja on hyväksynyt Hagelberg Göran Oy Ab:n 

ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. Toimintaa voidaan har-

joittaa aikavälillä 23.3.2019–30.6.2019. Toiminnassa on noudatettava päätök-

sestä tarkemmin ilmeneviä määräyksiä: 

 

Perustelut soveltuvin osin 

 

Viranomaisen on 118-120 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava 

päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutu-

van ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liit-

tyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan 

lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 

(YSL 122 §) 

 

Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle 

edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähen-

tää. Päätös on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä  

85 §:ssä säädetään. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka il-

moitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. (YSL 122 §) 
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Kyseessä on ampumaradan rakentamisen edellyttämät louhinta- ja murskaus-

työt, jotka sijoittuvat kunnan omistamille kiinteistöille Kirkkonummen Vuohi-

mäessä Isonsuontien varressa. Työtä varten tehtiin ilmoitus melua ja tärinää 

aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ensimmäisen kerran 16.5.2019, joka hy-

väksyttiin ympäristötarkastajan päätöksellä 20.6.2019 § 3. Tästä päätöksestä 

on valitettu hallinto-oikeuteen ja valitus odottaa käsittelyä. Uuden ilmoituksen 

johdosta on jätetty asukasyhdistyksen toimesta muistutus, jossa todetaan, että 

kyseisestä vireillä olevasta valituksesta johtuen viranomainen ei voi antaa 

uutta päätöstä asiasta. Lisäksi muistuttaja katsoo, että laillisia perusteita me-

luilmoituksen hyväksymiselle ei ole, koska ainoastaan osalle ilmoituksen alu-

eesta on lainvoimainen rakennuslupa. 

 

Alueelle annetusta rakennusluvasta ja kunnan tekemästä vuokrauspäätöksestä 

on tehty asukkaiden toimesta aiemmin kantelut hallinto-oikeuteen. Helsingin 

hallinto-oikeudesta on 19.6.2019 saatu tiedoksi välipäätös, jonka mukaan kun-

nan tekemän vuokrauspäätöksen täytäntöönpanoa ei keskeytetä, sillä keskey-

tykseen ei ole ilmennyt aihetta. Rakennuslupapäätöksestä tehdyn kantelun hal-

linto-oikeus on 23.9.2019 annetulla päätöksellä jättänyt tutkimatta. 

 

Aiemman meluilmoituksen päätöksen johdosta jätettyyn valitukseen on saatu 

rakennusvalvonnalta lausunto, jonka mukaan rakennuslupa on myönnetty 

vuokra-alueelle, joka sijoittuu maanvuokrasopimuksen mukaisesti kolmen eri 

kiinteistön alueelle. Rakennuslupahakemus on kohdistettu yhdelle kiinteistölle 

viranomaisen käyttämästä asiointijärjestelmän johtuen, koska ohjelmassa ei 

voi osoittaa monta kiinteistöä rakennuspaikaksi. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 § mukaan viranomainen voi kieltää tai 

keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle koituvia huomattavia 

haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Hallituksen esityksessä ny-

kyisen ympäristönsuojelulain 122 § osalta on todettu vain, että pykälä on sama 

kuin aiemman ympäristönsuojelulain 64 §. Edellisen ympäristönsuojelulain 

hallituksen esityksen perusteluissa on 64 § osalta todettu mm. että " Määräyk-

siä voitaisiin antaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tark-

kailusta ja tiedottamisesta asukkaille Viranomainen voisi myös kieltää tai kes-

keyttää muun kuin luvanvaraisen toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle 

aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. 

Säännöksen mukaan viranomaisen tulisi ensisijaisesti pyrkiä määräyksillä saat-

tamaan toiminta hyväksyttäväksi. Jos huomattavia haittoja ei voitaisi estää, 

toiminta voitaisiin kieltää". 

 

Hallituksen esityksen perusteluista käy näin ollen ilmi, että meluilmoituksessa 

annettavassa päätöksessä voidaan antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisestä ja ainoastaan jos annettavilla määräyksillä ei ympäristön pi-

laantumista voida riittävästi vähentää voidaan toiminta kieltää. Vireillä olevat 

valitukset tai kantelut eivät ole ympäristön pilaantumista jota ympäristönsuoje-

lulain säädöksillä on tarkoitus ehkäistä tai rajoittaa. Niille ei siten voida antaa 

merkitystä harkittaessa meluilmoituksen hyväksymistä tai hylkäämistä ympä-

ristönsuojelulain 122 § mukaisesti. Vuokrauspäätöksen osalta hallinto-oikeus 

on hylännyt vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 

 

Meluilmoituksen mukainen toiminta on rakennusluvan mukaisten rakennustöi-
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den käytännön toteuttamista ja niiden toteutuminen tai toteuttamatta jättämi-

nen on riippuvainen rakennusluvan täytäntöönpanosta. Kun rakennusluvan 

täytäntöönpanoa ei ole kielletty ei myöskään rakennusluvan edellyttämiä käy-

tännön rakennustöitä ole kielletty. Näin ollen mainittujen valituksen tai kante-

luiden vireilläolosta hallinto-oikeudessa ei seuraa se, että yleiselle tai yksityi-

selle edulle aiheutuisi huomattavia haittoja, joita ei voitaisi määräyksillä riittä-

västi vähentää eikä meluilmoitusta voi näillä perusteilla hylätä. 

 

Päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

ovat vaatineet päätöksen kumoamista lain-

vastaisena sekä päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä kiireellisenä. 

 

Valittajat ovat perustelleet vaatimuksiaan seuraavasti: 

 

Kirkkonummen kunnan ympäristötarkastaja on 20.3.2020 tekemällään päätök-

sellä hyväksynyt meluilmoituksen. Päätös koskee louhinta- ja murskaustoimin-

taa Kirkkonummella kahdella kiinteistöllä 257-496-5-184 ja 257-496-5-339.  

Päätöksessä esitetään, että kyseessä on Vuohimäelle suunnitellun ampumara-

dan rakentamisen edellyttämä kallion pois louhiminen. Toiminnalle ei ole ha-

ettu maa-aineslain mukaista lupaa. Ympäristötarkastaja on hyväksynyt meluil-

moituksen ajalle 23.3.2019−30.6.2019.  

 

Suunnitellulle ampumaradalle on haettu ja myönnetty rakennuslupa vain kiin-

teistölle 257-496-5-184. Tästä huolimatta meluilmoituspäätös pitää sisällään 

kallion louhimisen myös kiinteistöllä 257-496-5-339, jolle ei ole tehty mitään 

rakennuslupapäätöstä. Valituksen liitteenä on ampumaradan rakennuslupapää-

tös, josta käy ilmi, että lupa koskee ainoastaan kiinteistöä 257-496-5-184. 

 

Meluilmoituspäätöksen perusteluissa väitetään virheellisesti, että rakennuslu-

vassa mainittu yhden kiinteistön tunnus kattaisi koko alueen ja myös muut 

kiinteistöt. Kiinteistörekisterissä kyseiset kiinteistöt on merkitty erillisinä kiin-

teistöinään, joten väite, että yhden kiinteistön tunnus kattaisi koko alueen, ei 

pidä paikkaansa. Kiinteistöllä 496-5-339, jota meluilmoituspäätös koskee, ei 

ole rakennuslupaa. Liitteenä on Maanmittauslaitoksen Karttapalvelusta kuva, 

josta käy ilmi, että kyseessä on kaksi erillistä kiinteistöä. 

 

Perusteluissa viitataan Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan käyttämän 

asianhallintaohjelman teknisiin rajoitteisiin, jotka eivät sallisi kuin yhden kiin-

teistön rakennuspaikaksi. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Asianhallintaoh-

jelmat mahdollistavat vapaan tekstin kirjoittamisen ilman merkkimäärän rajoit-

tamista. Päätöksiin on mahdollista kirjoittaa useampi rakennuspaikka ja kiin-

teistötunnus, mikäli rakentaminen kohdistuu useamman kiinteistön alueelle.  

Päätöksissä, jotka kohdistuvat usealle itsenäiselle kiinteistölle, mainitaan joh-

donmukaisesti kaikki ne kiinteistöt, joita päätös koskee. Tämä käy ilmi myös 

ampumaradan suunnittelutarveratkaisun päätöksestä, jossa on lueteltu kaikki 

kolme kiinteistöä, joihin rakentaminen kohdistuu. 

 

Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ottamiseen tarvitaan lupa. Poikkeuksena 
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lain soveltamisalaan on rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottami-

nen ja hyväksikäyttö, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan 

tai hyväksymään suunnitelmaan. Koska kiinteistölle 257-496-5-339 ei ole ole-

massa maa-aineslain tarkoittamaa viranomaisen antamaa lupaa tai suunnitel-

maa, kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennus- tai toimenpi-

delupaa, vaatisi kalliokiviaineksen louhinta kiinteistöllä maa-aineslain mukai-

sen luvan. Lupaa louhinnalle ei voida myöntää meluilmoituspäätöksessä. 

 

Valittajat ovat viitanneet aiempaan valitukseensa meluilmoitukseen 20.6.2019 

liittyen. Valittajille tuntemattomasta syystä louhinta- ja murskaustoiminta ei 

kesällä 2019 toteutunut ja nyt meluilmoitus hyväksyttiin uudemman kerran. 

Onko mahdollista, että kunnan viranomainen voi uudella päätöksellä vastaa-

vasta asiasta myöntää lupaa hallintoasialle, jonka käsittely on vireillä tuomio-

istuimessa? Lisäksi meluilmoitus ei ajankohtaisesti ole voimassa, koska se on 

myönnetty takautuvalle ajalle vuonna 2019. 

 

Alueen asukkaat ovat tehneet kantelut Helsingin hallinto-oikeuteen maa-alu-

een vuokrauspäätöksestä ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ampumaradan ra-

kennusluvasta. Sekä maanvuokraus- että rakennuslupapäätökset sisältävät asia-

virheitä sekä menettelyvirheitä, joiden vuoksi myös niiden perusteella tehtävä 

toiminta alueella olisi lainvastaista. Lisäksi ampumaradan suunnittelutarverat-

kaisusta ja poikkeamispäätöksestä on tehty kahden alueella toimivan yhdistyk-

sen toimesta valitukset Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asioiden käsittely on 

kesken.   

 

Jotta louhinta- ja murskaustoiminta ilman maa-aineslain mukaista lupaa yli-

päänsä olisi mahdollista, niin perustana täytyisi olla lainmukainen rakennus-

lupa ampumaradalle. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että lu-

vanhaltija hallitsee rakennuspaikkaa. Kun tämäkään edellytys ei täyty, niin 

louhinta- ja murskaustoiminnalle alueella ei ole edellytyksiä ja kunnan tekemä 

päätös on kumottava. 

 

Koska kallion louhimisesta ja murskauksesta aiheutuu peruuttamattomia seu-

rauksia ja valitus kävisi täytäntöönpanon seurauksena hyödyttömäksi, vaa-

dimme pikaisesti toiminnan täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asia on rat-

kaistu tuomioistuimissa. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Kirkkonummen kunnan ympäristötarkastaja on lausunnossaan todennut, että 

valituksenalainen päätös koskeen louhinta- murskaustoiminnasta tehtyä me-

luilmoituspäätöstä. Toiminta liittyy ampuradan rakentamiseen, joka edellyttää 

louhintaa ja murskausta. Kirkkonummen kunnan kunnangeodeetti on päätök-

sellään 20.11.2018 § 23 vuokrannut Kyrkslätt Skytteförening KSF ry:lle 1,7 ha 

kokoisen maa-alueen kiinteistöiltä 257-496-5-339, 257-496-5-184 ja  

257-419-1-24 ampumaradan rakentamista varten. Kirkkonummen kunnan ra-

kennusvalvonta on 17.12.2018 § 531 myöntänyt Kyrkslätt Skytteförening KSF 

ry:lle rakennusluvan ampumaradan rakentamiseksi yhdistyksen vuokraamalle 

alueelle. Rakennuslupaan sisältyvässä asemapiirroksessa on esitetty ampuma-

radan sijoittuminen vuokratun alueen kahdelle eri kiinteistölle; 257-496-5-184 

ja 257-496-5-339. Rakennusluvassa on rakennuspaikan kohdalla mainittu vain 

yksi koko vuokra-alueen kattava tunnus johtuen rakennusvalvonnan käyttämän 
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asianhallintaohjelman teknisistä rajoitteista. Lausunnon liitteenä on Kirkko-

nummen johtavan rakennustarkastajan selvitys, joka on annettu edellisen sa-

man hankkeen meluilmoitusta koskevan valituksen yhteydessä. 

 

Meluilmoituspäätöksen mukaisella louhinta- ja murskaustoimintojen alueella 

on voimassa viranomaisen hyväksymä lupa/suunnitelma, tässä tapauksessa ra-

kennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Meluilmoituksella hy-

väksytty toiminta koostuu myönnetyn rakennusluvan toteuttamisen edellyttä-

mistä toimista kiinteistöillä 257-496-5-339 ja 257-496-5-184, joten meluilmoi-

tus on voitu hyväksyä. 

 

Valittajat ovat tehneet Helsingin hallinto-oikeudelle hallintolainkäyttölain 11 

luvun mukaisena ylimääräisenä muutoksenhakuna kantelun Kirkkonummen 

kunnangeodeetin maanvuokrauspäätöksestä sekä Kirkkonummen rakennusval-

vonnan rakennuslupapäätöksestä. Kumpaakaan päätökseen ei ole haettu muu-

tosta niiden varsinaisena valitusaikana. Valittajien Helsingin hallinto-oikeu-

delle osoittamissa kantelukirjelmissä on vaadittu kummankin päätöksen täy-

täntöönpanon keskeyttämistä. Helsingin hallinto-oikeus antoi (20.06.2019 hy-

väksytyn meluilmoituksen käsittelyn aikana) välipäätöksen 18.6.2019 

19/0496/2, jonka mukaan Kirkkonummen kunnangeodeetin maanvuokrauspää-

töksen täytäntöönpanoa ei keskeytetä. Helsingin hallinto-oikeus anto 

23.9.2019 päätöksen 19/0614/5, jonka mukaan kantelua rakennuslupapäätök-

sestä ei oteta tutkittavaksi. Jälkimmäisestä päätöksestä on valitettu korkeim-

paan hallinto-oikeuteen.  

 

Valittajat ovat valituksessaan todenneet, ettei meluilmoitus ole voimassa, 

koska se on myönnetty takautuvasti vuodelle 2019. Kyse on päätökseen sisäl-

tyneestä kirjoitusvirheestä, joka on sittemmin korjattu. Väärä vuosiluku on 

esiintynyt päätöksen yhdessä kohdassa, mutta päätöksen todellinen voimassa-

oloaika ilmenee selvästi päätöksen muista kohdista (luvan voimassaolo, työn-

kuvaus, vireilletulo, ilmoituksen käsittely). 

 

Ympäristötarkastaja on korjannut virheellisen päätöksen ja lähettänyt korjatun 

päätöksen 25.5.2020 asianosaisille hallintolain mukaisesti. 

 

Edellä esitetyn perusteella valitus tulee hylätä. 

 

Hagelberg Göran Oy Ab on vastineessaan todennut, että toimenpiteiden kieltä-

mistä ei ole vaadittu ja toimenpiteet päättyvät 30.6.2020.  

 

Yhtiö on tehnyt laissa vaaditun ilmoituksen ja ilmoituksen mukaiset toimenpi-

teet on pääosin tehty. Lainvoimaisen rakennusluvan mukainen rakentaminen 

edellytti louhintaa juuri meluilmoituksessa yksilöidyillä kiinteistöillä eikä lu-

paprosessissa ole tapahtunut muotovirheitä. Sisällöllisesti Yhtiö on viitannut 

Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa dnro 00946/19/5131 25.9.2019 antamaansa 

vastineeseen. Hallinto-oikeus ei ole antanut tästä päätöstä eikä toiminta hanke-

alueella käynnistynyt ensimmäisen meluilmoituksen voimassaoloaikana. 

 

 ovat antaneet asiasta seuraavan vastaselityk-

sen: 

 

Valittajat ovat uudistaneet valituksessaan esittämänsä.  
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Kirkkonummen kunnan ympäristötarkastaja on jo hyväksynyt kaksi meluil-

moitusta 20.6.2019 ja 20.3.2020, joista kummastakin asukkaat ovat valittaneet.  

Ajankohtaisesti on vireillä jo kolmas meluilmoitus tästä samasta kohteesta, 

josta valittajat ovat jättäneet muistutuksen. 

 

Merkintä  

Vaasan Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä nro 21/0099/3 rat-

kaissut  valituksen (dnro

00946/19/5131) Kirkkonummen ympäristötarkastajan 20.6.2019 ympäristön-

suojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa antamasta päätöksestä.

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus jättää  valituksen tut-

kimatta  tekeminä. 

Muiden muutoksenhakijoiden tekemänä valitus tutkitaan. 

 

2. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu ra-

kennusluvan ja maa-ainesluvan mukaiseen menettelyyn ja hylkää valituksen 

muilta osin. 

 

Perustelut 

 

1. Valitusoikeus 

 

Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on 

asianosaisella. 

 

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty 

määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu 

este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta. 

 

Karttatarkastelun perusteella 

 valituksessa ilmoittamat osoitteet sijaitsevat noin 1,25 kilometrin 

etäisyydellä hakemuksen mukaisesta toiminta-alueesta. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että oikeus valittaa ympäristönsuojelulain nojalla teh-

dystä päätöksestä perustuu lupapäätöksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvaan 

päästöstä johtuvaan mahdolliseen ympäristön pilaantumiseen tai sen vaaraan, 

joka voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muutoksenhakijalle. Kun otetaan huo-

mioon toiminnan etäisyys 

 asuinpaikkoihin ja nyt kysymyksessä olevista toiminnoista asiakirjoista 

saatu selvitys ja toiminnan lyhytaikaisuus, hallinto-oikeus katsoo, ettei hake-

muksen mukaisesta toiminnasta voi aiheutua sellaisia ympäristövaikutuksia 

muutoksenhakijan asuinpaikan alueelle, että häntä olisi pidettävä ympäristön-

suojelulain 191 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asianosaisena. Näin ollen 

 osalta valitus on hallin-

tolainkäyttölain 51 §:n 2 momentti huomioon ottaen jätettävä tutkimatta. 
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2. Pääasia 

 

Ympäristönsuojelulain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristönsuoje-

lulain tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, eh-

käistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja 

torjua ympäristövahinkoja. 

 

Ympäristönsuojelulain 2 §:n mukaan ympäristönsuojelulakia sovelletaan teol-

liseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pi-

laantumista.  

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristönsuoje-

lulaissa ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seu-

rauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: 

a) terveyshaittaa; 

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen 

vähentymistä; 

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai 

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus; 

 

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 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 

 

Kyseessä on Kirkkonummen Vuohimäkeen suunnitellun ampumaradan raken-

taminen. Rakentaminen edellyttää paikalla olevan kallion osittaista louhimista 

pois. Louhinnassa syntynyt kiviaines murskataan työmaalla. Louhinta ja murs-

kaus sijoittuvat Isonsuontien varressa sijaitseville kiinteistöille 257-496-5-184 

sekä 257-496-5-339. Louhittavan alueen koko on 0,4 hehtaaria. Louhittu ja 

murskattu kiviaines käytetään osin hyödyksi ampumaradan rakentamisessa ja 

ylijäämä kuljetetaan hyödynnettäväksi muualla. Työ suoritetaan 23.3.2020− 

30.6.2020 siten, että aluksi suoritetaan porausta ja louhintaa lähinnä alueen 

eteläosassa, mistä muodostunut louhe käytetään alueen täyttöihin. Myöhem-

min ilmoitettavana ajankohtana alkaa murskaustoiminta, jonka kokonaiskesto 
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on enintään 49 toimintapäivää. Päivittäiseksi toiminta-ajaksi oli suunniteltu  

7−22. Viikonloppuisin toimintaa ei ole. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Meluilmoitusasian käsittelyn ja ratkaisemisen edellytyksenä ei ole se, että ra-

kennushanketta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa-asia ja 

siihen liittyvä maa-aineslain mukaisen luvan tarpeellisuutta koskeva asia olisi 

ratkaistu. Rakennuslupiin ja niihin liittyvien maa-aineslupien ratkaiseminen ei 

kuulu meluilmoitusasiaan, jossa ratkaistaan ympäristön pilaantumiseen liitty-

vät toiminnan vaikutukset. Edellä mainitut asiat ratkaistaan omassa lupamenet-

telyssään, kuten tässäkin asiassa on menetelty.  

 

Kirkkonummen kunnan ympäristötarkastaja on 20.6.2019 tekemällään päätök-

sellä hyväksynyt meluilmoituksen, joka on koskenut kallion louhintaa samoilla 

kiinteistöillä saman hakijan toimesta. Kyseessä oleva lupa on umpeutunut, eikä 

siinä kuvattua toimintaa ole toteutettu. Koska meluilmoituksessa on kyse il-

moitusasiasta, jossa reagoidaan aloitettavaan toimintaan, ei vanha päätös estä 

uuden vastaavan sisältöisen päätöksen antamista uudelle ajanjaksolle. 

 

Valituksenalaisessa päätöksessä ollut kirjoitusvirhe päivämäärissä on korjattu. 

Kirjoitusvirhe on ollut hallintolain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla niin ilmeinen, 

että se on voitu korjata kuulematta asianosaisia. 

 

Edellä lausuttu huomioon ottaen valitus tältä osin hylätään. 

 

Valittajien esittämät väitteet maanvuokraus- ja rakennuslupapäätöksien vir-

heellisyyksistä, erilaisista menettelyvirheistä niiden käsittelyssä, rakennuspai-

kan hallinnan puuttumisesta sekä rakennusvalvonnan käyttämän asianhallinta-

ohjelman teknisten rajoitteiden vaikutuksesta ovat asioita, joilla ei ole merki-

tystä meluilmoitusasiaa käsiteltäessä. Näin ollen väitteiden tutkiminen ei ole 

tarpeen. 

 

Meluilmoitusasiassa arvioidaan melun tai tärinän mahdollisesti aiheuttaman 

ympäristön pilaantumisen vaikutusta. Valittajat eivät ole valituksessaan ja sen 

perusteluissa vedonneet millään tavalla meluilmoituksessa kuvatun toiminnan 

aiheuttamaan meluun tai tärinään, eivätkä muihin ympäristövaikutuksiin. 

 

Edellä lausuttu huomioon ottaen valitus jätetään tältä osin tutkimatta.  

 

Täytäntöönpanokielto on käynyt tarpeettomaksi toiminnan jo lakattua ja hal-

linto-oikeuden päätöksen lopputulos huomioon ottaen. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Päätöksen perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä tiedottaminen 

  

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava pää-

töksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on 

velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 

kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan koh-

tuulliseksi (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, hallintolaki 

56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Kirkkonummen kunnanhallituksen 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 26.7.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00442/20/5131  

 

 

 

 

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

nontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen sekä asessori Tatu 

Jouppi. Asian on esitellyt Tatu Jouppi. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Petri Hiltunen 

 

 

 

 

 

 

Tatu Jouppi  

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00442/20/5131  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Hagelberg Göran Oy Ab 

 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Kirkkonummen kunnanhallitus 

 

Uudenmaan 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




