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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
21.12.2021 

830/2021 

 Dnro 568/03.04.04.04.19/2020 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija  

Luvan hakija Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut 

Päätös, josta valitetaan 

Kouvolan kaupungin ympäristöjohtaja 8.4.2020 (3.4.2020 § 10/2020) 
 

Kouvolan kaupungin ympäristöjohtaja on myöntänyt Kouvolan kaupungin 
yhdyskuntateknisille palveluille ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen 
31.12.2021 saakka voimassa olevan luvan kalliolouheen ja betonijätteen 
murskaukseen Kouvolan RRT-alueella sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n 
mukaisen luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan 
tulee tapahtua ympäristölupahakemuksen ja oheisten lupamääräysten 
mukaisesti.  

Lupamääräykset  

Tuotteet, tuotantomäärät ja toiminta-alue  
 
1. Hakemuksessa esitetyllä alueella saa murskata painopenkereestä vapautuvaa 
louhetta luvan voimassaoloaikana yhteensä enintään 700 000 tonnia ja tehdä 
siihen liittyviä oheistoimintoja.   

  
2. Kiinteistön  alueelle varastoitu betonijäte voidaan pulveroida ja 
murskata kyseisellä kiinteistöllä siten, että se on myöhemmin 
hyödynnettävissä maarakentamisessa.  

  
3. Kiviaineksen murskausta ja rikotusta saa tehdä ainoastaan alueella, joka on 
rajattu vähintään 300 m etäisyydelle lähimmistä asuinrakennuksista tai niiden 
oleskeluun käytettävistä pihapiireistä. Murskauksen muita tukitoimintoja 
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voidaan sijoittaa myös lähemmäksi asutusta. 300 metrin suojaetäisyyden raja 
on mitattava ja merkittävä selkeästi työmaa-alueelle.  

  
Toiminta-ajat 
 
4. Louheen ja betonin murskausta sekä murskaustoimintaan liittyvää 
kuormaamista ja kuljetusta saa tehdä arkipäivisin ma–pe klo 7.00–21.00. 
Lohkareiden rikotus tulee suorittaa arkipäivisin ma–pe klo 8.00–18.00 välillä. 
Murskaustoimintaa ei saa olla arkipyhinä eikä pyhäpäivinä.  

Melu ja tärinä  

5. Toiminta tulee järjestää siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän 
melua ja tärinää ympäristöön.  

Murskauslaitokset on teknisten mahdollisuuksien mukaan sijoitettava 
toiminta-alueen alimmalle kohdalle sekä siten, että painopenkereen reunat ja 
tuotevarastokasat estävät melun leviämistä ympäristöön. Lisäksi murskaamon 
melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla 
ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.  

Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava ja toiminta-alueen 
siirtokuljetukset suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. Louheen ja murskeen 
pudotuskorkeudet on pidettävä mahdollisimman pieninä.   

6. Murskaustoiminnasta aiheutuva melu työmaaliikenne mukaan lukien ei saa 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää asuinrakennuksilla päiväaikana (klo 
7–22) keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) ja yöaikana (klo 22–7) keskiäänitasoa 50 
dB (LAeq).  

7. Ennen louheen ja betonin murskauksen aloittamista tulee kyseiselle 
toiminnalle rakentaa meluselvityksessä esitetyt riittävän pitkät ja korkeat 
meluntorjuntarakenteet, jotta lähimmillä asuinkiinteistöillä päästään 
määräyksen 6 mukaisiin melun raja-arvoihin. Meluesteet on rakennettava 
melulähteen välittömään läheisyyteen.  

Louheesta tehdyt meluesteet saa lopuksi murskata pois yhdellä 
murskainlaitoksella.  

8. Louheen ja betonin murskauksen alkuvaiheessa tulee kertaluontoisella 
mittauksella varmistaa, ettei kyseinen toiminta aiheuta melutason raja-arvojen 
ylityksiä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaukset tulee teettää 
ulkopuolisella asiantuntijalla. Melumittaussuunnitelma tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin etukäteen ja 
mittausraportti on toimitettava heti sen valmistuttua. 

Mikäli sallitut melutasot ylittyvät, tulee meluntorjuntaa tehostaa esimerkiksi 
korottamalla vallirakenteita tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Tarvittaessa 
myös toiminta-aikoja voidaan rajoittaa. 
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Mikäli toiminnassa käytettävä laitteisto (esimerkiksi murskain) vaihtuu, tulee 
varmistua siitä, ettei käytettävä laitteisto aiheuta melutason raja-arvojen 
ylityksiä. 

Päästöt maaperään ja pohjaveteen  

9. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 
Polttoaineiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä sekä työkoneiden 
tankkauksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tankkaustilanteessa 
tulee aina olla saatavilla imeytysainetta sekä torjunta- ja sammutuskalustoa.  

Poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden kemikaalien varastointi- ja 
käsittelyalueiden (mukaan lukien mahdollinen tankkauspaikka) oltava nesteitä 
läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja tai suoja-altaallisia. Suoja-allas tai 
reunakoroke tulee mitoittaa vähintään suurimman varastoitavan astian 
mukaan. Kemikaalit on säilytettävä tiivispohjaisessa, katetussa ja lukittavassa 
tilassa. Tarpeetonta polttoaineiden ja kemikaalien säilytystä alueella on 
vältettävä.  

Polttonestesäiliön, myös väliaikaisessa käytössä, tulee olla kaksivaippainen tai 
kiinteästi valuma-altaallinen ja varustettu ylitäytönestimellä ja lukittavalla 
sulkuventtiilillä.  

Pölynsidontaan ei saa käyttää suolaa tai muita maaperälle tai pohjavedelle 
haitallisia kemikaaleja.  

10. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin 
toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee 
käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät vaarallisten 
aineiden pääsyn maaperään.  

Työkoneita ei saa säilyttää alueella tarpeettomasti. Koneiden pidempiaikainen 
säilytys on tehtävä alueella, jolla maarakenteet on tiivistetty. 

Jäte- ja hulevedet 

11. Toiminnasta ei saa aiheutua pintavesien tai kaivojen pilaantumista. 
Lähiojien kuntoa on tarkkailtava mahdollisen liettymisen seuraamiseksi. 
Tarvittaessa ympäristöön päätyvät hulevedet on johdettava selkeytysaltaan 
kautta kiintoaineen erottamiseksi.  

12. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät talousjätevedet tulee käsitellä 
valtioneuvoston asetuksen 157/2017 mukaisesti. Jätevesijärjestelmästä on 
oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka säilytetään kiinteistöllä. 
Jätevesijärjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii 
suunnitellulla tavalla ja että jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään.  

Jätteet  

13. Jätteiden syntyä tulee ehkäistä eikä toiminta saa aiheuttaa roskaantumista. 
Alueelle ei saa vastaanottaa tai varastoida jätteitä muualta.  
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Alueella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida niin, ettei niistä aiheudu 
roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta 
haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kaikki alueella syntyvät jätteet 
tulee toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin säännöllisesti.  

14. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää turvallisessa lukittavassa paikassa, niille 
varatussa tiivispohjaisessa, katetussa ja reunakorokkeella varustetussa tilassa 
tai suoja-altaassa omissa astioissaan. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään 
muista jätteistä ja astioissa on oltava merkinnät niiden sisällöstä ja tarvittavat 
varoitusmerkinnät. Vaarallisten jätteiden siirroista on laadittava 
siirtoasiakirjat.  

Päästöt ilmaan  

15. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuuttomia viihtyisyyttä vähentäviä eikä 
terveydelle tai muutoin haitallisia päästöjä ilmaan. Toiminnasta aiheutuvat 
pölypäästöt alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla he saattavat 
altistua ilman epäpuhtauksille, eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 
79/2017 säädettyjä raja-arvoja.  

Pölylähteet on teknisten mahdollisuuksien mukaan sijoitettava toiminta-alueen 
alimmalle kohdalle. Murskaamon pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai 
koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn 
torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Murskauksen 
pölyhaittojen estämisessä on otettava huomioon myös tuuliolosuhteet.  

Kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeudet 
mahdollisimman pieniksi, kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien 
päähän suojat sekä tarvittaessa kastelulla.  

Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn 
leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. 
Pölyntorjunnassa tulee kiinnittää huomiota työskentelyalueen ja kulkuväylien 
puhtaanapitoon.   

Häiriö- ja onnettomuustilanteet  

16. Laitteistojen ja rakenteiden kunnosta sekä huolloista on huolehdittava. 
Alueelle on varattava riittävästi imeytysainetta ja muuta torjunta- sekä 
alkusammutuskalustoa. Laitteiden läheisyydessä tulee olla hätäkytkimet sekä 
ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.  

Alueelle tulevien teiden on oltava pelastusajoneuvoille soveltuvia.  

Luvan haltijan on huolehdittava, että kaikki urakoitsijat ja työntekijät ovat 
tietoisia ympäristöluvan velvoitteista. Henkilöstön ympäristöasioihin ja 
kemikaaliturvallisuuteen liittyvästä ohjeistuksesta ja koulutuksesta on 
huolehdittava säännöllisesti.  

17. Poikkeuksellisissa päästö- ja häiriötilanteissa sekä onnettomuuksissa, joista 
voi olla vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle, on välittömästi 
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ryhdyttävä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten 
vaikutusten vähentämiseksi sekä vastaavien tapahtumisen ehkäisemiseksi 
jatkossa. Lisäksi näistä tapahtumista on viipymättä ilmoitettava 
pelastusviranomaisille ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöön 
päässeet öljyt, polttoaineet ja muut haitalliset aineet on kerättävä välittömästi 
talteen.  

Yleinen ympäristönsuojelu 

18. Laitoksen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä sekä 
toiminta toteutettava järjestelmällisesti niin, ettei siitä vahinkotilanteessakaan 
aiheudu maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumista eikä muuta vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

Toiminnalla on oltava ympäristövastaava, joka vastaa sen 
ympäristönsuojelusta, toiminnan ja päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista 
sekä pitää tarvittaessa yhteyttä valvontaviranomaisiin. Vastuuhenkilön nimi ja 
yhteystiedot on ilmoitettava Kouvolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

19. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä sekä energiatehokkuuden 
parantamisesta ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon 
urakoitsijaa valittaessa tai laitehankintojen ja uudistusten yhteydessä.  

20. Ennen toiminnan aloittamista on suoritettava aloitustarkastus, jossa ovat 
läsnä luvan haltijan ja alueella toimivan urakoitsijan edustajat. 
Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä.  

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi  

21. Toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkailtava toiminnan aikana 
päivittäin aistinvaraisesti sekä tarkistettava koneiden kunto säännöllisesti.  

Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan haittaa ympäristölle tai 
lähikiinteistöille, valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajaa 
teettämään tarvittavia mittauksia ulkopuolisella alan asiantuntijalla erikseen 
määriteltävällä tavalla.  

22. Toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, jonka tulee sisältää ainakin 
seuraavat tiedot:  
- louheen ja betonin murskauksen sekä muiden työskentelyvaiheiden toiminta-
ajat,  
- kivi- ja betonimurskeiden tuotantomäärät,  
- käytetyt polttoaineet ja niiden määrät,  
- toiminnassa syntyneet jätteet: määrä, laatu, toimituspaikka ja -ajankohta, 
siirtoasiakirjat,  
- toiminnan muutokset,  
- häiriö- ja muut poikkeustilanteet ja niiden korjaustoimet,  
- mahdolliset toimintaa koskevat valitukset,  
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- suoritetut tarkkailutoimenpiteet ja tarkkailutulokset.  

Kaikki kirjanpitotiedot ja asiakirjat on säilytettävä kahden vuoden ajan 
toiminnan päätyttyä ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  

Yhteenveto edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja kirjanpidosta on 
toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.   

Toiminnan muutos ja lopettaminen   

23. Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle 
toiminnan olennaisista muutoksista, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai 
toiminnan lopettamisesta. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden 
toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti Kouvolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.   

24. Murskaustoiminnan lopettamisesta tulee laatia suunnitelma, joka on 
toimitettava hyvissä ajoin ennen lopettamista hyväksyttäväksi Kouvolan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Suunnitelmassa tulee esittää 
murskaustoiminnan lopettamista varten alueella tehtävät toimenpiteet, mm. 
tarvittavien rakenteiden poistaminen sekä mahdollisen pilaantumisen 
selvittäminen ja puhdistaminen.  

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä 
aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai haittaa terveydelle. 
Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet toimitettava 
hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi.  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 on katsottava vaatineen ympäristöjohtajan päätöksen kumoamista.  

Muutoksenhakija on vaatinut, että hulevesialtaan kaivuu ei saa aiheuttaa 
pohjaveden korkeuden alenemista hallinta-alueella.  

Muutoksenhakija on vaatinut, että toiminta on sijoitettava niin kauas 
 asuinrakennuksesta ja pihapiiristä, ettei melu-, pöly- ja 

tärinähaittoja ilmene.  hallinta-aika päättyy 13.4.2024 ja siihen 
asti muutoksenhakijalla on oikeus oleskella asunnossa ja pihamaalla ilman 
terveydellisiä haittoja ja häiriintymättä työmaan aiheuttamista haitoista. 

Melusta, pölystä ja tärinästä on terveydellistä haittaa. Niistä on kokemusta 
vuodelta 2019. Huomautukset eivät ole tuottaneet tulosta. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Kouvolan kaupunginhallitus on ilmoittanut, että kaupunginhallituksella ei ole 
lausuttavaa valitukseen, eikä se anna asiassa vastinetta. 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, että se ei anna asiassa vastinetta. 

Kouvolan kaupungin ympäristöjohtaja on antamassaan lausunnossa esittänyt 
valituksen hylkäämistä. Ympäristöjohtaja on todennut muun muassa, että 
valituksen kohteena oleva ympäristölupa on määräaikainen ja koskee RRT-
alueelta louhittua ja siellä painopenkereenä varastoidun louheen murskausta ja 
kierrätysbetonin murskausta. Lupaharkinnassa ja -määräyksissä on huomioitu 
lähimmät häiriintyvät kohteet melun ja pölyn osalta. Tärinää ei toiminnasta 
katsota aiheutuvan, koska lupaa ei ole louhintaan. 

Ympäristöluvan lupahakemuksessa on esitetty melumallinnus, jossa on esitetty 
melun leviäminen murskauksen eri työvaiheissa ilman meluntorjuntaa ja 
meluntorjuntatoimien kanssa sekä erikseen yhdellä ja kahdella murskaimella 
toimien. Louheen murskaus tapahtuu kolmessa vaiheessa lännestä itään edeten 
yhdellä tai kahdella murskaimella. Lopuksi tehdään meluvallien 
poismurskaukset yhdellä murskaimella. Murskainten sijoittelulla ja louheesta 
rakennetuilla meluvalleilla päästään kaikissa tilanteissa melutasoon 50–55 dB 
lähimmillä häiriintyvillä kohteilla.  

Melumallinnuksella on selvitetty, millaiset meluesteet murskainten ympärille 
on rakennettava riittävän meluntorjunnan saavuttamiseksi. Luvassa on 
velvoitettu näiden meluesteiden rakentamiseen sekä myös mittauksella 
varmistamaan, etteivät melutason raja-arvot toiminnan aikana ylity. Mikäli 
mittauksissa todetaan meluntorjunta riittämättömäksi, tulee sitä tehostaa.  

Lupahakemuksen, melumallinnuksen ja annettujen lupamääräysten perusteella 
on katsottu, että lupa voidaan myöntää ilman, että luvan mukaisesti toimien 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa aiheutuu kohtuutonta melu- tai 
pölyhaittaa. Ympäristöluvan myöntämisen perusteet ovat siten olemassa, ja 
ympäristölupa on tullut myöntää.  

Hulevesialtaan rakentaminen ei liity tämän luvan mukaiseen toimintaan vaan 
kuuluu alueen muuhun rakentamiseen. 

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta on antamassaan vastineessa esittänyt, 
että valituksessa on viitattu viime vuonna alueella esiintyneisiin haittoihin. 
Koska ympäristöluvan mukaista toimintaa ei ole silloin ollut, jää epäselväksi, 
mihin haittoihin valittaja viittaa. Valituksessa esitettyihin seikkoihin tältä osin 
ei voida ottaa kantaa. Terveysvalvonta on antanut lausunnon ympäristöluvan 
lupavaiheessa. Lausunnossa olevat asiat on huomioitu ympäristöluvan 
lupaehdoissa. Ympäristöluvassa on otettu muutoinkin kattavasti huomioon 
kaikki lain edellyttämät vaatimukset. Mikäli toiminnan alettua ilmenee 
lupaehtojen vastaista toimintaa, tulee asiaan puuttua ympäristönsuojelulain 
mahdollistamin keinoin. Se, että toiminta on ympäristöluvan varaista, antaa 
valvonnalle selkeämmät raamit ja mahdollisiin ympäristöluvan vastaisiin 
epäkohtiin voidaan asianmukaisesti puuttua. 

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut on antamassaan vastineessa 
esittänyt valituksen hylkäämistä. Yhdyskuntatekniset palvelut on muun 
muassa esittänyt, että se noudattaa ympäristöluvassa annettuja ehtoja ja 
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varmistaa mittaamalla, etteivät melutason raja-arvot ylity. Tarvittaessa 
meluntorjuntaa tehostetaan. Ympäristölupa ei liity hulevesialtaaseen tai sen 
kaivuuseen, vaan on alueen muuta rakentamista. Valituksessa ei ole tuotu ilmi 
seikkoja, joiden perusteella toimintaa ei voitaisi tehdä myönnetyn 
ympäristöluvan mukaisesti, tai joiden perusteella ympäristöluvan voitaisiin 
katsoa myönnetyn virheellisin perustein. 

Muutoksenhakijalle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole 
annettu. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä 
kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
 
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 
 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 2) maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 
tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 
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Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 
 
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (Muraus) 4 §:n 1 
momentin mukaan pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien 
mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle.  
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan kiven porauksessa syntyvän pölyn 
leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai 
käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa.  
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan kuormattavan ja murskauslaitteiston 
kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä 
säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä 
murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai 
käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa.  
 
Saman pykälän 4 momentin mukaan, jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 
metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai 
sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-
alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, on pölyn joutumista 
ympäristöön estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja 
tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on 
tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen 
ulkopuolelle on estettävä. 
 
Saman asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan melulähteet on sijoitettava 
teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 
Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen 
estämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoitettava siten, että melun 
leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.  
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 
metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai 
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sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-
alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, melua on torjuttava 
koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla 
meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään 
läheisyyteen. 
 
Saman asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille 
alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston 
päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 
 
Saman asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan jos toiminnan etäisyys melulle 
alttisiin kohteista on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai 
räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä 
arkipyhinä, vaan: 
1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana; 
2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana; 
3) rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; 
4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; ja 
5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 
välisenä aikana. 
 
Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 
mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja 
taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla  
alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun 
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 22–7) 50 dB.  
 
Asiassa saatu selvitys 
 
Hankealue sijoittuu Kouvolan RRT-hankealueelle Kullasvaaraan. Toiminta 
sijoittuu rautatien pohjoispuolelle ja yhteensä 11 kiinteistön alueelle. 
Ympäristölupaa on haettu intermodaaliterminaalin rakennustyömaalla olevasta 
louhepainopenkereestä vapautuvan louheen murskaamiseen kalliomurskeeksi.  
Murske hyödynnetään terminaalialueen rakennekerroksissa sekä 
Kullasvaarantien muutostöissä. Kalliolouhetta murskataan yhteensä enintään 
700 000 tonnia keskimäärin 450 000 tonnia vuodessa. Kiviainesta ei tuoda 
murskattavaksi toiminta-alueen ulkopuolelta. 
 
Lisäksi kiinteistöllä murskataan noin 10 000 tonnia kyseiselle 
kiinteistölle varastoitua betonijätettä hyödynnettäväksi maarakentamisessa. 
Hakemuksen mukaan normaalilla työsuoritteella betonin murskaus kestää noin 
kaksi viikkoa. 
 
Hakemuksen mukainen louheen murskaustyö käsittäisi murskauksen, louheen 
lastauksen sekä murskeen kuljetuksen varastointikasoihin. Yksittäisten 
lohkareiden rikottaminen on mahdollista.  
 
Murskausalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Tornionmäen 1E-luokan 
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pohjavesialueen (0528601) eteläreuna kulkee murskausalueen pohjoispuolella. 
 
Muutoksenhakijan hallitsema kiinteistö sijaitsee osoitteessa 
Lupahakemuksen mukaan louheen murskaaminen tapahtuu vähintään 300 
metrin etäisyydellä  asuinrakennuksesta. Kyseinen 
asuinrakennus sijaitsee tulevalla terminaalialueella ja Kouvolan kaupunki on 
hankkinut sen omistukseensa purkutarkoituksessa. Muutoksenhakijalla on 
13.4.2024 saakka hallintaoikeus kiinteistöön osoitteessa 
Betoninmurskauspaikka sijaitsee noin 100 metriä muutoksenhakijan 
hallitsemasta asuinrakennuksesta.  
 
Louheen murskauksesta aiheutuvaa melua on selvitetty mallintamalla 
(Ramboll 14.2.2020). Mallinnuksessa on lisäksi arvioitu tarve toteuttaa 
melusuojaus murskaamon ja asuinkiinteistöjen väliin. Mallinnuksen 
perusteella melutaso toiminta-alueen eteläpuolella sijaitsevilla 
asuinrakennuksilla ilman melusuojausta on kaikissa murskausvaiheissa, 
erityisesti kahden murskauslaitoksen ollessa käytössä, 55–60 dB, eli melutason 
päiväohjearvo ylittyy. Melumallinnuksen perusteella vaiheessa 1 yhdellä 
murskausyksiköllä louhepengertä on tarve korottaa +2,8 metrillä noin 270 
metrin matkalta, jotta ohjearvo 55 dB alittuu. Kahdella murskausyksiköllä 
toimittaessa melusuojausta tarvitaan eteläreunaan louherintauksen päälle +3,4 
metriä 270 metrin matkalle. Murskauksen vaiheessa 2 ei ohjearvo ylity yhdellä 
murskausyksiköllä, mutta kahdella murskausyksiköllä murskattaessa 
melusuojausta tarvitaan radan eteläreunalle +3,4 metriä noin 545 metrin 
matkalle. Murskauksen vaiheessa 3 ei ohjearvo ylity yhdellä 
murskausyksiköllä, mutta pohjoispuolella sijaitsevan  
asuinrakennusten suojaksi tarvitaan painopenkereen pohjoisosan päälle +1,5 
metriä ja 450 metriä pitkä lisämelusuojaus. Lasketuilla melurakenteilla 
melutaso jää alle 55 dB asuinkiinteistöillä.  
 
Betonin murskauksesta tehdyn ympäristömeluselvityksen (Ramboll 14.2.2020) 
mukaan betonin murskauksesta aiheutuva melu ylittää lähimmällä eli 
muutoksenhakijan hallinnoimalla asuinrakennuksella päiväajalle asetetun 
melun ohjearvon. Raportissa on esitetty meluvalli, jonka pituus on noin 40 
metriä ja jonka harja on tasossa +71,5 metriä. Esitetyllä melusuojauksella 

 piha-alue on 55 dB:n tasalla.  
 
Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Asiassa saadun selvityksen perusteella hulevesialtaan rakentaminen ei kuulu 
kysymyksessä olevan ympäristöluvan mukaiseen toimintaan, vaan liittyy 
alueen rakentamiseen kaavan mukaiseksi.  

Lupamääräyksen 2 mukaan kiinteistön  alueelle varastoitu 
betonijäte voidaan pulveroida ja murskata kyseisellä kiinteistöllä. 
Betonijätteen määrä on arviolta noin 10 000 t ja hakemuksen mukaan sen 
murskaukseen kuluu noin kaksi viikkoa. Ympäristömeluselvityksestä 
14.2.2020 ilmenee, että melusuojauksella muutoksenhakijan hallitsema 
kiinteistö on 55 dB:n tasalla. 
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Ympäristömeluselvityksen 14.2.2020 mukaan louheen murskauksesta 
aiheutuva melutaso jää lasketuilla melurakenteilla alle 55 dB:n 
muutoksenhakijan hallitsemalla asuinkiinteistöllä. 

Lupamääräyksen 3 mukaan kiviaineksen murskausta ja rikotusta saa tehdä 
ainoastaan alueella, joka on rajattu vähintään 300 metrin etäisyydelle 
lähimmistä asuinrakennuksista tai niiden oleskeluun käytettävistä pihapiireistä. 
Myös lupamääräyksillä 5–8 rajoitetaan melua ja tärinää.  

Hallinto-oikeus katsoo, että toimittaessa lupamääräysten 3–8 edellyttämällä 
tavalla meluhaitat saadaan ehkäistyä ja torjuttua niin ettei niistä aiheudu 
lähimmille asuinkiinteistöille ja niiden piha-alueille sellaisia meluhaittoja, 
jotka ylittävät sallitut ohjearvot. Hallinto-oikeus arvioi haettu toiminta 
huomioon ottaen, että myös tärinää koskeva lupamääräys on ennalta arvioiden 
riittävä. 

Lupamääräyksellä 15 on määrätty miten toimia pölypäästöjen suhteen. 
Hallinto-oikeus katsoo lupamääräyksen olevan ennalta arvioiden riittävä.  

Hallinto-oikeus katsoo, että toimintaa koskevat määräykset 3-4 yhdessä 
lupamääräyksissä 5–8 ja 15 annettujen melu- ja pöly- sekä tärinähaittaa 
ehkäisevien rajoitusten kanssa ovat ennalta arvioiden riittävät estämään 
terveyshaittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n tarkoittamaa 
kohtuutonta rasitusta muutoksenhakijan hallitseman kiinteistön asumukselle ja 
piha-alueelle. 
 
Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaista 
päätöstä ei ole valituksen johdosta aihetta kumota. Valitus on näin ollen 
hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus  

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kouvolan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 
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Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.1.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 
ja Annukka Lagerstam sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 
Saara Juopperi. 

 

Esittelijä  Mia Koski-Träskvik 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
  



  14 (14) 
   
 

 

Jakelu 

Päätös ja maksu  oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

Jäljennös maksutta Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut 

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kouvolan kaupunginhallitus 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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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 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




