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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija  
 
Luvanhakija Kuusakoski Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 16.3.2021 
(9.3.2021 § 22)  

Muuramen elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta on päättänyt myöntää 
ympäristönsuojelulain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan 
jätteen ammattimaiseen käsittelyyn osoitteessa Välimaanrinne 1 Muuramen 
kunnassa. Toiminnassa tulee noudatettava päätöksen lupamääräyksiä.  

Lupapäätöksessä on määrätty, että toiminnan voi aloittaa muutoksenhausta 
huolimatta lupapäätöstä noudattaen. 

Päätökseen on liitetty määräykset 1–26, jotka kuuluvat seuraavasti. 

1. Laitoksella saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä hakemuksessa esitetyn 
mukaisesti vuodessa kierrätysmetalleja ja metallipitoisia materiaaleja 13 900 t 
(suurin varastomäärä 2 000 tonnia), romuajoneuvoja 700 tonnia (suurin 
varastomäärä 100 t), käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita 600 
t/vuosi (suurin varastomäärä 100 t), rakennus-, purku- ja energiajätettä 3 500 t 
(suurin varastomäärä 300 t), puuta, paperia, pahvia ja muovia 550 t (suurin 
varastomäärä 100 t), renkaita 500 t (suurin varastomäärä 100 t), akkuja ja 
paristoja 100 t (suurin varastomäärä 50 t) ja vaarallisten jätteiden pieneriä 100 
t (suurin varastomäärä 10 t). Varastoitavista romuajoneuvoista sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteista enintään 50 tonnia saa olla vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavia.  

Laitoksella vastaanotettavien, käsiteltävien ja varastoitavien jätteiden 
kokonaismäärä saa olla 19 950 tonnia vuodessa. Vaarallisia jätteitä mukaan 
lukien käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja vaaralliseksi 
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jätteeksi tulkittavat romuajoneuvot (nesteistä kuivaamattomat) saa varastoida 
kerrallaan yhteensä 49,5 tonnia.  

Yksittäisen jätejakeen määrä saa edellä mainittujen luparajojen puitteissa 
jonkin verran ylittyä.  

Mikäli laitokselle tuodaan muuta jätettä, on se viipymättä palautettava jätteen 
haltijalle tai toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen 
vastaanotto on sallittu. 

2. Jätteiksi luokiteltavat materiaalit, romuajoneuvot ja käytöstä poistetut 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet on välivarastoida pinnoitetulla alueella, josta 
valumavedet johdetaan öljynerotusjärjestelmään. Lisäksi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun varastoinnissa on oltava säänkestävä kate 
tarkoituksenmukaisilla alueilla. Tietosuojaa tarvitseva materiaali on 
varastoitava lukittavassa kontissa tai häkissä ja akut VAK-hyväksytyissä 
varastoastioissa katetussa tilassa tai vesitiiviillä kannella varustettuna. Muut 
vaaralliset jätteet on varastoitava niille soveltuvissa astioissa tai esim. 
vaarallisten jätteiden kontissa ja nestemäiset vaaralliset jätteet erityisissä 
tiiviissä ja suljetuissa astioissa, katetussa ja valuma-altaalla varustetussa 
tilassa. Vaarallisten jätteiden varastoalue on pinnoitettava nestetiiviiksi.  

Leikkuunestettä sisältävät metallilastut tulee varastoida erikseen katetussa 
tilassa, josta emulsiot on kerättävä talteen. Veden ja lumen pääsy tilaan on 
estettävä.  

Polttoneste on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä ja muut koneiden ja 
laitteiden tarvitsemat kemikaalit kaksoisvaippasäiliöissä tai katetussa valuma-
altaallisessa tilassa. 

3. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä vastaanotettavista jätteistä, niiden 
laadusta ja määrästä. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä aiheutuva 
ympäristönpilaantuminen voidaan mahdollisimman hyvin ehkäistä ennakolta, 
eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä tai roskaantumista.  

4. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanotto on tehtävä 
yhteistoiminnassa tuottajayhteisöjen kanssa. Luvanhaltijalla on oltava 
kyseisten tuottajien tai tuottajayhteisöjen kanssa kirjalliset sopimukset tai 
vastaavat asiakirjat, joista selviää yhteistyökumppanien nimet ja 
yhteistoiminnan alkamispäivät. Asiakirjoista on myös selvittävä, mitä 
tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä sopimukset koskevat. Asiakirjat on 
pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  

5. Laitoksella saa valvotusti ja lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti käsitellä 
jätteitä leikkaamalla, polttoleikkaamalla, paalaamalla, kuivattamalla, 
hakettamalla, pakkaamalla ja kuljettamalla eteenpäin. Polttoleikkaaminen tule 
tehdä palamattomalla alustalla. 
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6. Ajoneuvojen esikäsittely ja vaaralliseksi luokiteltavien jätteiden lajittelu ja 
pakkaaminen tulee tehdä umpikaivolla tai valuma-altaalla varustetussa 
katetussa tilassa. 

7. Vastaanotetut ja toiminnassa syntyneet jätteet on toimitettava edelleen 
käsiteltäväksi riittävän usein. Jätteitä saa varastoida enintään kolme vuotta 
ennen hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Loppukäsittelyyn meneviä jätteitä saa 
varastoida enintään yhden vuoden. Jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan 
omaavalle vastaanottajalle tai laitokselle, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Toiminnassa syntyvä vaarallinen 
jäte on vähintään kerran vuodessa toimitettava asianmukaisen 
vastaanottoluvan omaavalle laitokselle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. 

8. Toimintaa laitoksella saa harjoittaa pääsääntöisesti maanantaista 
perjantaihin klo 6–22 ja lauantaisin klo 8–16. Huolto- ja 
kunnossapitotoimintoja, kuormien purkua ja pakkaamista, sekä liikennöintiä 
palvelupisteen alueelle voidaan tehdä vuorokauden ympäri viikon jokaisena 
päivänä. Poikkeustapauksissa palvelupisteellä voidaan toimia myös muina 
aikoina. Erityisen poikkeavista työajoista tulee ilmoittaa ennakkoon valvovalle 
viranomaiselle. 

Metallien meluavaa käsittelyä ja puun haketusta ei saa tehdä yöaikaan klo 22–
7.  

9. Kiinteistön koko piha-alue ja / tai ajoneuvojen säilytysalue on aidattava. 
Melusuojaksi ajateltujen aitojen tulee olla umpinaisia, melun etenemistä 
estäviä. 

10. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa asumiseen käytettävillä 
alueilla, eikä muilla alueilla, joilla sovelletaan melun ohjearvoja, ylittää ulkona 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7 - 22) 55 
dB, eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.  

11. Toiminnasta ei saa aiheutua huomattavaa pölyhaittaa ympäristöön. 
Tarvittaessa pölypäästöjä on torjuttava käyttökelpoista pölyntorjuntatekniikkaa 
käyttämällä.  

12. Jätteiden nestetiiviiksi pinnoitetuilta varastointialueilta muodostuvat sade- 
ja sulamisvedet tulee johtaa hallitusti sulkuventtiilillä varustettujen standardin 
SFS-EN-858-1 mukaisen luokan I öljynerottimeen. Öljynerotin on 
varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä. 
Öljynerotusjärjestelmään tulee kuulua hiekanerotin, joka erottaa mm. hiekan, 
lietteen ja kiintoaineet. Johtamisen tulee olla hallittua, jotta näytteenotto on 
tarvittaessa mahdollista. Hiekan- ja öljynerotuskaivon mitoituksen tulee 
riittävä käytettävään tarkoitukseen. Järjestelmä on tyhjennettävä vähintään 
kerran vuodessa.  

13. Varastoalueelta kertyville sade- ja sulamisvesille tulee rakentaa riittävän 
kokoinen tasausallas / -altaat. Tasausaltaiden koko on rakennuslupakuvissa 2 x 
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200 m3. Tasausaltaat pinnoitetaan nestetiiviillä asfaltilla. Tasausaltaaseen 
vedet johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta.  

14. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle tulee laitosalueella olla aina 
saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia ja torjuntakalustoa. 
Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa on 
ryhdyttävä viipymättä tilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Vahinko- tai onnettomuustapauksista, jotka saattavat 
aiheuttaa ympäristöhaittoja, tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen 
pelastuslaitokselle ja Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen 
estämiseksi. 

15. Piha-alueiden pinnoituksen kuntoa on tarkkailtava. Pinnoituksen kunto on 
tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Halkeamat ja muut vauriot 
pinnoitteessa on korjattava välittömästi.  

16. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää ennen toiminnan aloittamista 
toimipisteen alapuolisten kiinteistöjen omat talousvesikaivot ja kaivojen 
vedenlaatu.  

17. Öljynerotusjärjestelmän kautta maantieojaan menevästä vedestä on 
otettava näyte toiminnan alettua heti, kun se on vesitilanteen mukaan 
mahdollista. Sen jälkeen näyte on otettava kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja 
syksyisin. Näyte otetaan järjestelmään liitetystä tarkkailu- ja 
sulkuventtiilikaivosta. Näytteestä määritetään kiintoaine, pH, 
sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus, mineraaliöljyt sekä metalleista 
lyijy-, sinkki-, kadmium-, kupari-, kromi- ja nikkelipitoisuudet. 
Näytteenottoon tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa. Analyysitulosten 
perusteella voidaan muuttaa tai antaa lisämääräyksiä koskien laitoksen 
toimintaa tai näytteenoton tiheyttä.  

18. Toiminnanharjoittajan on vuoden kuluessa laitoksen toiminnan 
käynnistymisestä kertaluonteisesti teetettävä ulkopuolisella toimijalla 
melumittaus toiminnan ollessa käynnissä. Mittaussuunnitelma ja 
mittausajankohta on esitettävä etukäteen kunnan ympäristöviranomaiselle. 
Mittaustulokset on toimitettava ympäristölupaviranomaiselle. 
Melumittausraportissa on esitettävä myös toimenpiteet meluntorjunnan 
tehostamiseksi, jos melutason ohjearvot ylittyvät.  

19. Toimintaan kuuluvista, ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä 
tapahtumista ja toimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto kunkin vuoden 
kirjanpidosta on toimitettava Muuramen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun 
mennessä.  

Vuosiyhteenvedon tulee sisältää:  
- vastaanotettujen, edelleen toimitettujen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden 
määrä ja laatu sekä niiden toimituspaikka  
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- varastotilanne vuoden lopussa  
- tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä  
- raportti hulevesien analyysituloksista  
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista tai muista 
poikkeuksellisista tilanteista sekä tapahtuman ajankohta, syy, 
korjaustoimenpiteet ja häiriön aikana syntyneet päästöt ja jätteet  

Yhteenveto kirjanpidosta tulee esittää kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä. 

20. Kirjanpidon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan, jätteiden osalta vähintään kuuden vuoden ajan. 

21. Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 
Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan kehittymisestä ja hyödynnettävä parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa siten, että toiminnan aiheuttamat päästöt ja ympäristövaikutukset 
ovat mahdollisimman vähäisiä. 

22. Toiminnanharjoittajan on esitettävä laitoksen hoidosta, käytöstä ja 
toiminnan tarkkailusta vastaavan henkilön (tai useampien henkilöiden) nimi ja 
yhteystiedot kirjallisesti valvovalle viranomaiselle toiminnan alkaessa. 
Vastaavan hoitajan vaihtuessa tai yhteystietojen muuttuessa on muutoksista 
tiedotettava em. viranomaisille viipymättä. Vastaavan hoitajan 
asiantuntemuksen ylläpidosta on myös huolehdittava.  

23. Toiminnan muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön 
pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen, on hyvissä ajoin ennen niiden 
toteuttamista ilmoitettava Muuramen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan 
pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta, 
toiminnanharjoittajan ja vastaavan hoitajan vaihtumisesta. 

24. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä lupaviranomaiselle, 
joka voi antaa määräyksiä laitosalueen siivoamisesta sekä maaperän 
puhdistamistarpeen selvittämisestä. Myös alueellinen ELY-keskus voi antaa 
määräyksiä maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä sekä lisäksi 
tarvittaessa alueen puhdistamisesta. 

25. Toiminnanharjoittaja voi aloittaa hakemuksessa esitetyn toiminnan 
lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli 
asettaa määräyksessä 26 edellytetyn vakuuden jo ennen toiminnan 
aloittamista.  

Muutoksenhakutuomioistuin voi myös kieltää päätöksen toimeenpanon. 
Tällöin vakuus voidaan hakijan pyynnöstä palauttaa. 

26. Luvan saajan on asetettava Muuramen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle 19 800 euron vakuus. Vakuuden on oltava 
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voimassa koko luvanmukaisen toiminnan ajan ja vähintään 5 vuotta kerrallaan. 
Uusi vakuus on esitettävä vähintään 6 kk ennen edellisen vakuuden 
umpeutumista. Lupaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. 

Lautakunnan päätöksen perusteluja 

Luvan hakija on harjoittanut kierrätys- ja hyötykäyttötoimintaa vuodesta 1914 
ja on suurin suomalainen kierrätysmetallin ja metallipitoisen materiaalin 
hyödyntäjä. Yrityksen henkilökunta on toiminut alalla pitkään ja on siten 
erittäin osaavaa. Henkilöstöä koulutetaan tehtäviinsä Kuusakoski Oy:n 
koulutus- ja perehdytysohjeiden mukaisesti. Näin ollen sillä on käytettävissään 
riittävä alan asiantuntemus toimiala, toiminnan luonne ja laajuus huomioon 
ottaen. 

Toiminta sijoittuu Kuusanmäentien teollisuusalueelle, osoitteeseen 
Välimaanrinne 1, asemakaavakorttelin 1503 tonteille 1–5. Keväällä 2020 
hyväksytyssä asemakaavassa tontti on teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialuetta T-1. Toiminta soveltuu asemakaavan osoittamaan 
maankäyttöön. 

Toiminnan aiheuttama liikennemäärä on vähäinen. Kuusanmäentie on valtion 
yleinen maantie, jonka vuorokautinen liikennemäärä on Väyläviraston mukaan 
noin 400 ajoneuvoa. Raskas liikenne on lähes pelkästään soran, murskeen, 
asfaltin ja ylijäämämaiden kuljetuksia.  

Toiminnan aiheuttama melu ei tule ylittämään lähimpien asuinalueiksi 
kaavoitettujen alueiden piha-alueilla Vnp 993/1992 mukaisia ohjearvoja 
(päiväaikaan 55 dB(A)). Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 
teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella, jolla ei sovelleta asuinalueille 
annettuja viihtyvyysperusteisia melutason ohjearvoja. Melun toimenpiderajoja 
asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 
keskiäänitaso LAeq 35 dB) ei myöskään sovelleta ympäristölupa-asioissa, 
koska sisätilojen meluun vaikuttavat hyvin monet seikat (mm. muualta tuleva 
melu, kiinteistön rakenteet sekä koneet ja laitteistot), joihin 
toiminnanharjoittajalla ei ole vaikutusmahdollisuutta.  

Toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan 
aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ei tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, koska materiaalit voidaan toimittaa käsiteltäväksi 
Kuusakosken muihin toimipisteisiin tai muille luvan omaaville yrityksille. 
Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu päästöjä, joilla olisi merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Toiminnasta ei myöskään aiheudu peruuttamatonta 
ympäristöhaittaa, jota ei voitaisi korjata poistamalla toteutettuja rakenteita. 

Varsinaisen toiminnan vakuus 19 800 euroa toimii alussa myös vakuutena 
toiminnan aloittamisessa muutoksenhausta huolimatta. Vakuus kattaa 
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen vakuuden ympäristön saattamiseksi 
ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. 
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Vastauksena muistutukseen lautakunnan päätöksessä on todettu seuraavaa: 

Muistuttaja on ostanut asunnon sisältävän teollisuuskiinteistön loppukesästä 
2020 ja muuttanut siihen syyskuussa. Asemakaava on hyväksytty keväällä 
2020, joten muistuttajan on täytynyt tietää ostavansa teollisuusalueeksi 
kaavoitetulta alueelta ison 1,42 hehtaarin teollisuustontin, jolla ovat 
asuinrakennus ja teollisuusrakennuksia. Asuinrakennus sijaitsee 
teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella T-1, jolloin piha-alueella ei tule 
soveltaa asumiseen kaavoitettujen alueiden melun A-painotettua 
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 50 
dB (klo 22-7). Ympäristöluvassa ei sovelleta sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen (545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa 
oleskelutiloissa. Kuusakoski Oy:n tontti on valtatie 9:n vieressä ja 
melualueella ja sen vuoksi kaavoitettu teollisuusalueeksi. Valtatien 
keskimääräinen, vuorokautinen liikennemäärä on lähes 12 000 ajoneuvoa. 
Muistuttajan asuinrakennus sijaitsee noin  etäisyydellä valtatiestä. 
Asemakaavan mukaisen toiminnan ei voida katsoa alentavan samalla 
asemakaava-alueella olevan kiinteistön arvoa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on hakenut muutosta Muuramen kunnan elinvoiman ja 
kestävän kehityksen lautakunnan päätökseen ja esittänyt seuraavaa:  

Muutoksenhakijan mukaan hänen asuntoonsa, sen virkistäytymiskäyttöön 
olevilla piha-alueilla sekä ulkopuolisilla parvekkeilla on noudatettava 
melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisia melun 
ohjearvoja asumisviihtyvyyden sekä terveyden ylläpitämiseksi. 
Muutoksenhakija on lähin naapuri. Muutoksenhakijan talo on alun perin 
rakennettu 1980-luvulla, ja uudelleen tulipalon jälkeen vuonna 1994. 
Välimatka lajittelupihan ja muutoksenhakijan talon välillä on noin , 
mutta useiden muualla teetettyjen melumittausten mukaan metalliromun 
käsittelystä aiheutuva melu voi kantautua häiritsevästi yli 300 metrin päähän. 
Varastokasojen koko ja sijainti vaihtelevat, niiden siirrosta aiheutuu myös 
melua, ja pahimmassa tapauksessa ne voivat myös heijastaa ja kohdentaa 
melua entistä häiritsevämmin. Lisäksi välissä olevan metsän vaikutusta 
meluntorjuntaan ei pidä huomioida, koska luvanhakija ei omista kyseistä 
aluetta, eikä voi vaikuttaa esimerkiksi alueella olevaan puustoon.  

Lupapäätöksen mukaan metallien meluavaa käsittelyä ja puun haketusta ei saa 
tehdä yöaikaan klo 22–07, mutta lupamääräyksissä ei ole annettu selkeää 
määritelmää sille, mikä luetaan ”meluavaksi” metallien käsittelyksi. Toiminta-
ajat ovat liian laajat ja epäselvät. Lupapäätöksessä on sallittu poikkeaminen 
tarvittaessa lupamääräysten mukaisista toiminta-ajoista eli käytännössä on 
sallittu toiminta vuorokauden ympäri jokaisena päivänä aiheutuvasta haitasta 
huolimatta. Kuormien purku ja pakkaus on yksi suurimmista 
metallinkierrätyksen melulähteistä. Myös kunnossapitotyöt voivat aiheuttaa 
suurta häiriötä. Toiminta-ajat on rajattava niin, että ne antavat naapurustolle 
rauhan ilta- ja yöaikaan. Kertaluonteisen meluselvityksen tekeminen ei ole 
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riittävää, koska olosuhteet saattavat muuttua. Melumittaus tulisi suorittaa 
useasti eri vuoden aikoina vaihtelevissa sääolosuhteissa. 

Muutoksenhakija on epäillyt, onko Kuusakoski Oy:llä ollut tontin oston 
edellytyksenä se, että se saa siihen myönteisen lupapäätöksen, sillä tontin 
myynnistä Kuusakoski Oy:lle ja ympäristöluvasta ovat olleet päättämässä 
samat ihmiset.  

Muutoksenhakija on esittänyt, että toiminta ei ole kaavan mukaista, sillä 
lähistöllä on jätteenkäsittelyalueeksi kaavoitettuja tontteja, joille nyt 
myönnetyn luvan toiminta ei sijoitu.  

Alueella tehdään poltto- ja plasmaleikkausta ulkona, se aiheuttaa 
asuinkiinteistölle haju- ja terveyshaittaa. Muutoksenhakija on esittänyt, että 
lähellä sijaitsee myös pohjavesialueita, Natura-alue, Metso-suojelualue, 
valtakunnallisesti arvokas reunamoreeni ja muita arvokkaita luontokohteita.  

Lupahakemuksessa ei ole esitetty kemikaaliluetteloita ja vaarallisten jätteiden 
varastointimäärät on laskettu väärin. Hakemukset tiedot liikennesuoritteista on 
arvioitu alakanttiin.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta on lausunnossaan esittänyt, että 
valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista ei sovelleta teollisuus- ja 
varastorakennusten alueella. Lisäksi luvan hakijan teettämän 
melumallinnuksen mukaan toiminnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei 
ylitä 55 dB:n rajaa muutoksenhakijan asuinrakennuksen läheisyydessä. 
Välimatka toimintakentän reunasta muutoksenhakijan asuinrakennuksen 
pihaan on nyt noin  , ei . Tästä  on 
nyt suojaavaa metsää. Kunnan omistama, asemakaavan mukainen 60 metrin 
leveä metsätalousalue tullaan säilyttämään metsänä. Harvennushakkuu 
alueelle on suunnitteilla. 

Luvan käsittelyn yhteydessä on tiedusteltu Jyväskylän kaupungin ym-
päristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta mahdollisia toimintaa 
koskevia valituksia Kuusakosken Etelä-Keljon toimipaikalla. Alueella on 
vierekkäin kaksi laajaa, aluehallintoviraston luvittamaa 
jätteenkäsittelytoimintaa harjoittavaa toimijaa. Lähin asuintalo sijaitsee 
molemmista toiminnoista noin 120 metrin etäisyydellä. Toiminnoista ei ole 
valitettu. Muutoksenhakijan asuintalo on huomattavasti lähempänä vilkkaasti 
liikennöityä valtatie 9:ä kuin Kuusakoski Oy:n toimipaikkaa.  

Tässä on kyseessä varsin pieni jätteiden käsittelytoiminto. Laajat jätteiden 
käsittelylupa-asiat päättää aluehallintovirasto. Lupamääräykset ovat riittävät 
tämän kokoiselle toiminnalle.  

Tällaisen toiminnan aiheuttaman melun mittaamisessa on lukuisia 
epävarmuustekijöitä. Melumallinnus on luotettavampi menetelmä selvittää 
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toiminnasta aiheutuva melu ja keskiäänitaso. Luvan hakija on teettänyt 
mallinnuksen toiminnan aiheuttamasta melusta.     

Kuusanmäentien asemakaava-alue on varattu teollisuustoiminnalle ja siihen 
liittyvälle varastoinnille. Kaava on hyväksytty 27.4.2020. Asemakaavassa 
Kuusakoski Oy:n tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T-
1. Toiminta soveltuu asemakaavan osoittamaan maankäyttöön.   

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen 
ympäristönsuojelusta 2 §:n 1 momentin kohdan 12 c) ja 12 f) perusteella 
toimivaltainen lupaviranomainen, kun vastaanotettava ja käsiteltävä 
jätemateriaalimäärä on alle 20 000 tonnia vuodessa. Ympäristöluvanvaraisia 
toimintoja lähialueella on vain autopurkamo, jonka toiminta on 
pienimuotoista.  

Toiminnan aloittamisen peruste oli muun muassa, että ympäristö on 
mahdollista saattaa ennalleen ja vastaanotettavat materiaalit voidaan 
tarvittaessa toimittaa muualle, mikäli hallinto-oikeus muuttaa lupaa 
olennaisesti tai kumoaa sen. Lupa toiminnan aloittamiseen takaa 
toiminnanharjoittajan toimintaedellytykset. Toiminnan aloittaminen ilman 
viivytyksiä edesauttaa valtakunnallisen ja alueellisten jätesuunnitelmien 
toteutumista ja tuottajavastuusäädösten toteutumista. 

Etäisyys polttoleikkauspaikasta muutoksenhakijan taloon on yli  ja 
siitä metsää on 130 metriä. Etäisyys on riittävä poistamaan polttoleikkauksesta 
aiheutuvan haitan. Polttokeikkaus tehdään käsityönä, suojavarusteissa, 
avoimella palonkestävällä kentällä. Leikkaustyö aiheuttaa tekijän viereen 
selvästi erottuvan käryn.  

Pohjavesialueisiin ja luontokohteisiin ei toiminnalla ole vaikutusta. Alueet 
sijaitsevat etäällä ja vähintään tien toisella puolella. Pintavedet alueelta valuvat 
itään, Päijänteen suuntaan, ei pohjavesialueen suuntaan. Kuusanmäentien 
länsipuolelle on myös asemakaavassa osoitettu rakennuspaikkoja. Toiminta ei 
sijoitu pohjavesialueelle. Luvan hakija on tutkinut jo alapuolisten, yksityisten 
kaivojen vedenlaadun ennen toiminnan aloittamista. Liikenteellisesti 
toimipaikka on erinomainen. Vieressä on liittymä valtatie 9:lle. 
Kuusanmäentie on valtion ylläpitämä maantie, jonka liikennemäärä on 
vähäinen. Raskaan liikenteen osuus on iso, valtaosa kiviainesten ja jätemaiden 
kuljettamista.    

Valituksessa ei ole tullut esille uutta tai sellaista syytä, jonka vuoksi 
ympäristölupa tulisi kieltää, asia palauttaa uudelleen käsittelyyn tai lupapäätös 
kumota.  

Muuramen kunnalle on varattu tilaisuus vastineen antamiselle. Vastinetta ei 
ole annettu. 

Muuramen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus 
vastineen antamiselle. Vastinetta ei ole annettu. 
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Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) on 
vastineenaan lausunut, että luvanmukaisesta toiminnasta on etäisyyttä 
luonnonsuojelualueeseen lyhimmillään noin 300 metriä. ELY-keskus on 
katsonut, ettei luvan mukainen toiminta merkittävästi heikennä 
luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuja luontoarvoja siten, että 
lainkohdan mukaisen Natura-arvioinnin tekeminen olisi tarpeen. 
Luvanmukaisesta toiminnasta koilliseen sijaitsevaan Muuratharjun 
pohjavesialueeseen kertyy etäisyyttä yli 700 metriä. Toiminnalla ei ole 
vaikutuksia pohjavesialueeseen. Valituksen kohteena oleva 
jätteenkäsittelytoiminta siirtyi Muurameen Jyväskylästä, missä laitos toimi 
ELY-keskuksen valvonnassa noin 20 vuoden ajan. Laitoksen Jyväskylän 
toimipisteen ympäristöluvasta (23.6.2005) valitettiin Vaasan hallinto-
oikeuteen toiminnan melun takia. Valituksen johdosta Vaasan hallinto-oikeus 
kavensi 1.12.2006 päätöksellään ympäristöluvassa määrättyjä toiminta-aikoja. 
ELY-keskuksen valvonta-ajalta Jyväskylän toimipisteen osalta on 
asianhallintajärjestelmään kirjattu ainakin kaksi valvontaviranomaiselle 
tullutta valitusta/yleisöilmoitusta. Keväällä 2018 tuli valitus läheisellä (
metriä) teollisuusalueella havaitusta savusta ja hajusta, joiden syyksi tulkittiin 
polttoleikattavaan materiaaliin jääneet epäpuhtaudet. Tapahtuma oli 
lyhytkestoinen. Kesällä 2016  
tuli ilmoitus melusta, joka koski useampana päivänä toiminta-aikojen 
ulkopuolella havaittua meluhaittaa. Tuolloin toiminnanharjoittajan mukaan 
kyseessä oli aitojen ja seinämien korjaus, jota ei voitu tehdä laitoksen 
normaaliin toiminta-aikaan. Edellä esitetyn perusteella naapurustolle 
aiheutunut haitta ei ole vaikuttanut kohtuuttomalta. 

Luvanhakija on antanut vastineen valituksessa vaaditun lupapäätöksen 
täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen johdosta. Luvanhakija on 
esittänyt, että laissa tarkoitetut syyt täytäntöönpano-oikeuden kumoamiselle 
eivät ole käsillä. Luvanhakijan toiminnalle tärkeää ympäristölupapäätöksen 
täytäntöönpanoa ei tule kieltää tai rajoittaa muutoksenhakijan esittämin 
perustein tai muutoinkaan. Luvanhakija on liittänyt vastineeseensa Promethor 
Oy:n 4.5.2021 laatiman ympäristömeluselvityksen liitteineen.  

Luvanhakija on antanut vastineen valituksen johdosta ja esittänyt valituksen 
hylkäämistä. Luvanhakija on melua koskevista väitteistä esittänyt, että 
ympäristöluvan mukainen toiminta sekä muutoksenhakijan kiinteistö 
sijoittuvat Kuusanmäentien teollisuusalueelle ja tonteille, jotka on keväällä 
2020 hyväksytyssä asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (T-1). Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista ei 
sovelleta teollisuusalueella ja siten nyt kyseessä olevassa tilanteessa. Tämä on 
todettu myös valituksenalaisessa ympäristöluvassa.  

Luvanhakija on viitannut lupapäätöksen täytäntöönpanon kieltoa koskevan 
vaatimuksen johdosta antamansa vastineen yhteydessä toimitettuun 
ympäristömeluselvitykseen ja todennut, ettei asuinalueilla sovellettava melun 
ohjearvo 55 dB ylity toiminta-alueen vieressä sijaitsevalla muutoksenhakijan 
kiinteistöllä. Melun ohjearvo alittuu erityisesti siinä osassa muutoksenhakijan 
kiinteistöä, jolla muutoksenhakijan asuinkäytössä oleva rakennus sijaitsee. 
Vaikka ohjearvoa ei tulekaan soveltaa nyt kyseessä olevassa tilanteessa, 
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puoltaa meluselvityksessä arvioitu keskiäänitaso luvanhakijan näkemystä siitä, 
etteivät valituksessa viitatut toiminnasta aiheutuvat melupäästöt ole 
merkittäviä, eivätkä siten muodosta estettä ympäristöluvan myöntämiselle.  

Toiminnasta aiheutuvan melun arviointia ei voida perustaa muualla 
teetettyihin ja nyt kyseessä olevaan toimintaan liittymättömiin 
melumittauksiin. Muutoksenhakija ei ole yksilöinyt mittauksia tai viitannut 
riittävällä tarkkuudella tutkimuksiin, joiden mukaan metalliromun käsittelystä 
aiheutuva melu voi kantautua häiritsevästi yli 300 metrin päähän. Arvioinnissa 
on otettava huomioon nyt kyseessä olevan tilanteen yksilölliset piirteet. 

Toiminnasta on laadittu melumallinnus valituksenalaisen päätöksen antamisen 
jälkeen. Mallinnuksen laskennassa ei ole otettu huomioon alueella olevia 
varastokasoja melun leviämisen estämisessä, koska kasojen korkeudet ja 
sijainnit saattavat vaihdella ajoittain. Varastokasat estävät melun leviämistä, 
joten niillä voi olla merkittävä melutasoa alentava vaikutus palvelupisteen 
ympäristöön aiheutuvaan melutasoon. Varastokasojen koon ja sijainnin 
muutoksilla voidaan vaikuttaa melutasoon melua vähentävästi, joskin 
toiminnasta luonnollisesti aiheutuu melua. Toiminnasta aiheutuvaa melua ei 
voida pitää kohtuuttomana. 

Lyhimmillään etäisyys muutoksenhakijan kiinteistöllä sijaitsevasta lähimmästä 
asuinkäytössä olevasta rakennuksesta palvelupisteen alueen rajaan on noin 

, ei , kuten valituksessa on ilmoitettu. Muutoksenhakijan 
ilmoittama  on etäisyys muutoksenhakijan ja luvanhakijan tonttien 
rajojen välillä. Koska muutoksenhakijan asuinrakennus sijaitsee tontin toisella 
laidalla, on etäisyys siihen luvanhakijan tontin rajalta noin , kuten  
melumallinnuksessa on esitetty. Etäisyys luvanhakijan tontilla sijaitsevan 
toiminta-alueen (vaiheessa 1) ja muutoksenhakijan asuinrakennuksen välillä 
on pidempi, noin . Tosiasialliset etäisyydet toiminnan ja 
muutoksenhakijan asuinrakennuksen välillä poikkeavat  muutoksenhakijan 
ilmoittamasta. Toiminta-alueen ja muutoksenhakijan kiinteistön välissä 
sijaitseva metsäalue on Muuramen kunnan omistama. Kunnan elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunnan valitukseen antaman lausunnon ja asemakaavan 
mukaan 60 metriä leveä metsätalousalue tullaan säilyttämään metsänä.  

Muutoksenhakija ei ole perustellut väitettään siitä, ettei melun vähentäminen 
työskentelymenetelmien valinnalla ja näiden menetelmien kehittyminen ole 
todennäköistä. Yhtiön toiminta tulee perustumaan parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan ja se tulee toiminnassaan ja työskentelymenetelmiä 
valitessaan kiinnittämään huomiota toiminnasta aiheutuvien päästöjen 
minimoimiseen.  

Lupamääräyksessä 8 viitattuna metallien meluavana käsittelynä tai puun 
haketuksena voidaan pitää sellaista toimintaa, josta aiheutuva melutaso 
ylittäisi lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla edellä mainitun melun yö-
ohjearvon. Lupamääräystenkin perusteella toiminta painottuu päiväaikaan ja 
yöaikana sallittuja toimintoja ovat ainoastaan huolto- ja 
kunnossapitotoiminnot, kuormien purku ja pakkaaminen sekä liikennöinti. 
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Kyseiset toiminnot ovat lyhytkestoisia, eikä niillä ole suurta merkitystä 
keskimelutason kannalta.  

Ympäristöluvan mukaiset toiminta-ajat on haettu toiminnan 
tarkoituksenmukaiseksi ja sujuvaksi järjestämiseksi. Alan 
kausiluonteisuudesta johtuen ajoittain voi olla tarpeen toimia laajemmilla 
toiminta-ajoilla. Ympäristöluvan mukaisilla toiminta-ajoilla pystytään 
toimintaa harjoittamaan myös normaalia kiireisempinä aikoina, jolloin asiasta 
ei ole tarpeen erikseen tehdä ilmoitusta. Luvasta poikkeavista työajoista 
tullaan ilmoittamaan ennakkoon valvovalle viranomaiselle.  

Toiminta-aikojen rajoittamiselle valituksessa esitetyllä tavalla ei ole perusteita, 
sillä toiminta voidaan järjestää niin, etteivät melutason ohjearvot ylity 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eikä toiminnasta aiheudu muutoinkaan 
kohtuutonta haittaa.  

Melumittaus tullaan järjestämään lupamääräyksen ja ympäristöministeriön 
ohjeen ympäristömelun mittaamisesta (1/1995) mukaisesti otollisena 
ajankohtana laitoksen normaalin toiminnan ollessa käynnissä. Palvelupisteen 
alueella melua aiheutuu kierrätysmateriaalien käsittelystä sekä koneiden ja 
laitteiden käyntiäänistä. Melulähteiden käyttöolot tai toimintatavat eivät 
vaihtele, minkä vuoksi kertaluontoista melumittausta voidaan pitää riittävänä. 
Mittauksissa tullaan myös huomioimaan mahdollinen melun kapeakaistaisuus, 
impulssimaisuus, sekä kohteeseen kohdistuva kokonaismelukuorma. 
Melumittauksien ajankohta valitaan siten, että se kuvaa alueen eri toiminnoista 
aiheutuvaa melutasoa mahdollisimman hyvin myös alueen liikennöinti 
huomioon ottaen. Melumittauspisteiden valinnassa huomioidaan myös, että 
tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat 
riittävän edustavan kuvan melun vaihteluista ja syistä. Kertaluontoista 
melumittausta voidaan pitää riittävänä myös ottaen huomioon toimipisteen 
sijainti ja etäisyys lähimmistä häiriintyvistä kohteista. 

Muutoksenhakijan kiinteistöä lukuun ottamatta muut asuinrakennukset sekä 
asemakaavoitetut asuinalueet sijaitsevat lähimmillään noin 500 metrin päässä 
palvelupisteestä. Näiden asuinrakennusten piha-alueille toiminnasta kuuluu 
todennäköisesti ainoastaan yksittäisiä kolahduksia, eikä toiminnan aiheuttama 
melu tule ylittämään lähimpien asuinalueiksi kaavoitettujen alueiden piha-
alueilla edellä viitatun päätöksen mukaisia melun ohjearvoja. Lähimmille 
luontokohteille tai suojelualueille palvelupisteen toiminnasta saattaa kantautua 
ääniä, kuten yksittäisiä kolahduksia. Yli 300 metrin päähän toiminnan melun 
ei uskota kantautuvan. Melumallinnus on melumittausta tarkempi menetelmä 
melupäästöjen arvioimiseen. Luvanhakijalla on selvilläolovelvollisuus 
toimintansa ympäristövaikutuksista. Toiminnan meluvaikutukset voidaan 
selvittää kertaluonteisesti toiminnan käynnistyttyä. Mikäli toiminnassa 
tapahtuu melutasoihin vaikuttavia muutoksia, mittaukset voidaan uusia.  

Luvanhakija on lisäksi esittänyt, että muutoksenhakijan menettelyvirheitä 
koskevat väitteet ovat perusteettomia. Toiminta ei ole asemakaavan vastaista. 
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pienhiukkaspäästöjä tai hajuhaittoja, 
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terveyshaittaa tai muitakaan valituksessa väitettyjä haittoja ympäristöluvan 
myöntämiselle.  

Muutoksenhakija on antanut vastaselityksen lausunnon ja vastineiden 
johdosta. Luvanhakija on aloittanut toimintansa Muuramen toimipisteellä ja 
siitä on aiheutunut haittaa muutoksenhakijalle. Luvanhakija on jo nyt 
suorittanut useampana yönä metallikuormien purkua kippaamalla, jossa 
tuhansia kiloja metalliromua iskeytyy toisiaan ja maata vasten luoden 
voimakasta melua. Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvot on laadittu 
asumisviihtyvyyden ja ihmisten terveyden turvaamiseksi. 

Melumallinnuksella toiminta-alueeksi on huomioitu pelkästään jo rakennettu 
alue, vaikka ympäristölupa kattaa huomattavasti laajemman alueen mille 
toiminta tulee sijoittumaan alueen valmistuessa. Melumallinnuksessa ei ole 
otettu huomioon ja korostettu melun impulsiivisuutta. Metalliromun käsittely 
sisältää paljon kolahduksia, kovia sekä lyhytkestoisia ääniä, jonka perusteella 
sen tulisi olla luokiteltavissa impulsiiviseksi. Meluselvityksessä on huomioitu 
vain ”rakennusperäisen materiaalin” kippaus/purku, ei metallin kippauksesta 
aiheutuvaa melua. Luvan hakija on ilmoittanut kierrätysmetallien määräksi 
nelinkertaisen määrän verrattuna rakennusjätteeseen. Melumallinnuksessa ei 
ole tarkasteltu yöaikaista melua, vaikka toimintaa harjoitetaan myös yöllä, 
ainakin poikkeustapauksissa. 

Luvanhakijalle on toimitettu tiedoksi vastaselitys. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnan päätöksen ja palauttaa asian perusteluista ilmenevistä syistä 
lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  

Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on 
oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden 
hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus).  

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) 
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merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) 
sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa 
asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava 
tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen 
vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Saman pykälän 4 
momentin mukaan tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen 
sähköisestä tekemisestä sekä hakemukseen liitettävistä lupaharkinnan kannalta 
tarpeellisista selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen 
edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 
sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 
toimintojen kanssa muun muassa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 
sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella taikka 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 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. Saman pykälän 2 momentin mukaan 
arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset 
olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, 
rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.  

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin 12 f) kohdan mukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 
liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupahakemukset, 
jollei ympäristönsuojelulain 34 §:stä johdu muuta: f) muu kuin a–e 
alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain 
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soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai 
laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa; 

Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin 4) kohdan mukaan 
lupahakemuksessa ja ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä tarkoitetussa 
ilmoituksessa on oltava lupaharkinnan ja ilmoitusta koskevan päätösharkinnan 
kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistoista, 
rakenteista ja niiden sijainnista. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 2 momentin 6) kohdan mukaan lisäksi 
lupahakemuksessa ja ilmoituksessa on oltava, jos se on toiminnan luonne ja 
vaikutukset huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta tarpeellista: yksilöidyt 
tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melutasosta; 

Valtioneuvoston melutason ohjearvoista (993/1992) antaman päätöksen 1 §:n 
mukaan päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön 
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen 
suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Päätös ei koske ampuma- 
ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta 
teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla 
alueilla. 

Saman 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.  

Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen: 1) jos hän 
tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa 
taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa 
erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle 
läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä 
toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin 
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä 
vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa 
tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa 
erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen 
rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston 
tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen 
puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

Asiassa saatu selvitys  

Kuusakoski Oy:n lupahakemus koskee jätteenkäsittelytoimintaa 
Kuusanmäentien teollisuusalueella Muuramen kunnassa. Hakemuksen mukaan 
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toiminnot muodostuvat pääosin kierrätysmateriaalin ja muun metallipitoisen 
materiaalin, kuten romuajoneuvojen hankinnasta, vastaanotosta ja 
esikäsittelystä sekä esikäsitellyn materiaalin lastauksesta ja lähettämisestä. 
Palvelupisteellä on tarkoitus vastaanottaa, välivarastoida ja toimittaa edelleen 
käsiteltäväksi myös käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, 
renkaita, rakennusjätettä, puuta, paperia, pahvia ja muovia, akkuja ja muiden 
vaarallisten jätteiden pieneriä. Rakennusjäte ja puu lajitellaan tarvittaessa. 
Paperi, pahvi ja muovi voidaan tarvittaessa paalata. Palvelupisteen 
pääasiallinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6–22 ja 
tarvittaessa lauantaisin 8–16. Huolto- ja kunnossapitotoimintaa sekä 
liikennöintiä tehdään myös muulloin. Ruuhka-aikoina voidaan 
poikkeuksellisesti toimia myös muina aikoina. Palvelupisteellä vastaanotettava 
ja käsiteltävä materiaalimäärä on noin 19 950 tonnia vuodessa.   

Hakemuksen mukaan toiminta-alue rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisenä 
rakennetaan vaiheet 1 ja 2, joiden pinta-ala on yhteensä 1,5 hehtaaria. 
Hakemukseen on liitetty 8.12.2020 päivätty asemapiirrosluonnos. 

Palvelupisteen alue on Kuusanmäentien 27.4.2020 hyväksytyssä 
asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-
1). Teollisuusalue sijoittuu valtatien 9 varteen. Muutoksenhakijan 
asuinrakennus sijaitsee noin  etäisyydellä suunnitellun toiminta-
alueen rajasta, asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. 
Toiseksi lähin asuinrakennus sijaitsee noin  etäisyydellä. Toiminta-
alueen ja muutoksenhakijan kiinteistön välissä on metsätalousalueeksi 
asemakaavassa osoitettu alue. Muut asuinrakennukset ja asemakaavoitetut 
asuinalueet sijaitsevat lähimmillään noin 500 metrin etäisyydellä.  

Hakemuksen mukaan melua pyritään vähentämään työskentelymenetelmien 
kehittämisellä ja toimintojen sekä varastokasojen sijoittelulla siten, että 
meluvaikutukset lähimmän asutuksen suuntaan ovat mahdollisimman vähäiset. 
Lupahakemuksessa toiminnan meluvaikutuksista on esitetty, että lähimmän 
asuinrakennuksen, eli muutoksenhakijan asuinrakennuksen piha-alueelle 
toiminta voi ainakin ajoittain aiheuttaa selvästi kuultavaa melua. 
Lupahakemuksen ja lupapäätöksessä esitetyn mukaan lähimpien 
asuinrakennusten piha-alueella ei sovelleta melutason ohjearvoista annetun 
valtioneuvoston päätöksen mukaista asuinalueiden ohjearvoa 55 dB, koska 
kyseiset asunnot sijaitsevat teollisuusalueeksi asemakaavoitetulla alueella. 
Asuinrakennusten etäisyyden ja välissä sijaitsevan metsäalueen vuoksi melun ei 
oleteta olevan häiritsevää muilla toimipisteillä tehtyjen meluselvitysten tulosten 
perusteella. 

Valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen, 4.5.2021 laaditussa ja hallinto-
oikeudelle toimitetussa ympäristömeluselvityksessä on tarkasteltu 
romumetallin ja muun lähinnä metallipitoisen romun kierrätystoiminnasta 
aiheutuvaa melutasoa laskennallisesti toiminnan aloitusvaiheessa, jolloin työtä 
tehdään yhdessä työvuorossa. Laskennassa ei ole huomioitu alueella olevia 
varastokasoja melun leviämisen estämisessä, koska kasojen korkeudet ja 
sijainnit saattavat vaihdella ajoittain. Melumallinnukseen on liitetty 4.5.2021 
päivätty piirros, josta ilmenevät melulähteet vaiheessa 1. Laskennassa on 
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otettu huomioon alueelle tuleva ja sieltä lähtevä raskas liikenne, keskimäärin 
kahdeksan tulevaa ja kahdeksan lähtevää raskasta ajoneuvoa päivässä.  

Melun iskumaisuudesta mallinnuksessa on todettu seuraavaa. ”Metalliromun 
käsittelyn aiheuttama melu voi olla ja usein onkin iskumaista heti melulähteen 
vieressä. Kauempana melulähteestä iskumaisuus vähenee ja lopulta usein 
poistuu kokonaan. Melulähteen ja tarkastelupisteen välissä oleva 
vaikuttavuudeltaan merkittävä melueste usein vähentää melun iskumaisuutta 
melutason alentumisen lisäksi. Palvelupisteen alueella esimerkiksi 
varastokasat, joita laskennassa ei ole huomioitu, voivat estää iskumaisen 
melun leviämistä. Tarkastelupisteessä havaittavan melun iskumaisuuteen 
vaikuttaa myös muista lähteistä aiheutuva taustamelutaso. Taustamelutason 
ollessa suuri suhteessa iskumaisen melun voimakkuuteen ei melu välttämättä 
ole erotettavissa iskumaisena. Melun iskumaisuutta voidaan merkittävästi 
vähentää hyvillä työmenetelmillä sekä meluesteiden sijoittelulla. Lisäksi 
etäisyys kohteisiin, joissa sovelletaan melutasolle annettuja raja-arvoja, on 
lyhimmilläänkin nyt noin 300 metriä. Melun mahdollisesta iskumaisuudesta 
tehtävästä +5 desibelin korjauksesta huolimatta melutaso ei ylitä raja-arvoja 
alueilla, joille ympäristölupapäätöksen mukaisesti sovelletaan melutason raja-
arvoja.” 

Melumallinnuksessa on tuloksista todettu seuraavaa: ”Melumallinnuksen 
laskentatulosten perusteella palvelupisteen toiminnasta aiheutuva päiväajan 
keskiäänitaso ei ylitä lupapäätöksessä annettua päiväajan keskiäänitason raja-
arvoa 55 dB(A) Kuusanmäentien asemakaava-alueen ulkopuolella olevilla 
asumiseen käytettävillä alueilla, luonnonsuojelualueilla eikä asuntohotellin 
alueella. Palvelupisteellä ei ole sellaista yöaikaista toimintaa, josta aiheutuisi 
yöajan keskiäänitasolle annetun raja-arvon 50 dB(A) ylittymistä edellä 
mainituissa kohteissa. Lähempänä palvelupistettä olevan asuinrakennuksen 
kiinteistöllä keskiäänitaso on suurimmillaan noin 53 dB(A). Kiinteistön sille 
osalle, jossa asuinrakennus sijaitsee, aiheutuu alle 50 dB(A):n keskiäänitaso. 
Kauempana olevalle asuinrakennukselle aiheutuva keskiäänitaso on alle 45 
dB.” 

Mallinnuksessa on todettu edelleen seuraavaa: ”Jos toiminnan volyymi kasvaa 
ja toiminta-aika pitenee kahteen vuoroon, toiminnasta aiheutuva päiväajan 
keskiäänitaso suurenee noin kolme desibeliä melukarttaliitteessä esitetystä. 
Päiväajan keskiäänitaso ei ylitä keskiäänitason raja-arvoa 55 desibeliä 
asumiseen tarkoitetuilla alueilla, luonnonsuojelualueella tai asuntohotellilla. 
Tällöin lähimmän asuinrakennuksen kiinteistön osalle aiheutuu toiminnasta yli 
55 desibelin keskiäänitaso.” 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset  

Asiassa on muutoksenhakijan valituksesta ensin ratkaistavana kysymys siitä, 
onko Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta ollut 
toimivaltainen tai onko se ollut jäävi käsittelemään ympäristölupahakemuksen. 
Muutoksenhakija on valituksessaan vedonnut toiminnan sijaintipaikan 
asemakaavanvastaisuuteen. Muutoksenhakija on esittänyt erityisesti 
lupapäätöksen melua koskevien lupamääräysten olevan riittämättömät 
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terveyshaitan estämiseksi ja asuinviihtyisyyden turvaamiseksi. Asiassa tulee 
valituksen johdosta myös arvioitavaksi siten se, onko toiminnan 
ympäristövaikutukset selvitetty riittävästi lupaharkintaa varten. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 
2 momentin kohtien 12 c), 12 d) ja 12 f) perusteella toimivaltainen 
lupaviranomainen, kun kyseessä on kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa 
toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi 
jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on 
enintään 50 tonnia, ja kun kyseessä on autopurkamo, sekä silloin, kun kyse on 
ammattimaisesta tai laitosmaisesta jätteenkäsittelystä, jossa vastaanotettava ja 
käsiteltävä jätemateriaalimäärä on alle 20 000 tonnia vuodessa. 
Lupahakemuksen mukaan palvelupisteellä vastaanotettava ja käsiteltävä 
materiaalimäärä on noin 19 950 tonnia vuodessa ja tuosta jätteiden 
enimmäismäärästä on määrätty lupapäätöksessä. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen on siten ollut toimivaltainen 
lupaviranomainen käsittelemään kyseessä olevan lupahakemuksen.  

Valituksessa esitetystä mahdollisesta esteellisyysväitteestä hallinto-oikeus 
toteaa, että kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan jäsenet eivät 
ole hallintolain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla esteellisiä siitä valituksessa 
esitetystä syystä, että he ovat aikaisemmin mahdollisesti olleet päättämässä 
sen tontin myymisestä Kuusakoski Oy:lle, jossa nyt kyseessä olevaa 
ympäristöluvanvaraista toimintaa on tarkoitus harjoittaa.   

Muutoksenhakija on esittänyt, että kiinteistö, johon lupapäätöksen mukainen 
toiminta on tarkoitus sijoittaa, on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi. Asemakaavassa on osoitettu erikseen alueita 
jätteenkäsittelytoiminnoille. Hallinto-oikeus toteaa, että kyseessä on teolliseen 
toimeen rinnastuva jätteiden kierrätystoiminta. Ottaen huomioon 
lupapäätöksen alaisen toiminnan luonne sekä toiminnasta ennakolta 
aiheutuvien päästöjen laatu ja laajuus, hallinto-oikeus katsoo, että toiminnan 
suunniteltua sijaintipaikkaa ei ole pidettävä ympäristönsuojelulain 12 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla asemakaavan vastaisena. 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys muun muassa toiminnasta ja sen 
vaikutuksista sen mukaisesti kuin ympäristönsuojeluasetuksessa tarkemmin 
säädetään.  

Merkittävä osa kyseessä olevasta jätteenkäsittelytoiminnasta on 
metallipitoisen jätteen käsittelyä toiminta-alueella. Toiminnasta aiheutuvat 
merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät meluvaikutuksiin. 
Jätteenkäsittelytoiminnan läheisyydessä on olemassa olevaa asutusta ja 
muutoksenhakijan asuinrakennus on lähin häiriintyvä kohde noin  
etäisyydellä toiminta-alueen rajasta. Hallinto-oikeus toteaa, että 
lupaharkinnassa tulee muun ohella tarkasteltavaksi toiminnan sijaintipaikan 
ympäröivän alueen ominaisuudet ja vaikutusalueen herkkyys 
ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaisesti. Valtioneuvoston päätös melutason 



  19 (22) 
   
 

ohjearvoista tulee sen soveltamisalasäännöksen mukaan sovellettavaksi 
maankäytössä ja rakentamisen lupamenettelyssä. Sitä ei sovelleta 
teollisuusalueilla. Päätöstä ei soveltamisalansa mukaan sovelleta myöskään 
ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa. Mainitussa päätöksessä olevia 
melutason ohjearvoja on kuitenkin vakiintuneesti sovellettu 
ympäristölupamenettelyssä harkittaessa melusta aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemistä.  

Luvan hakijan lupahakemukseen ei ole liitetty yksilöityjä tietoja melutasoista 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eikä melun luonnetta ole tarkemmin 
tarkasteltu. Hakemukseen liitetystä asemapiirroksesta ei ilmene 
jätteenkäsittelytoimintojen sijoittuminen toiminta-alueella. 
Hakemusasiakirjoista eikä lupapäätöksestä ilmene, mitä hakemuksessa 
tarkoitetut vaiheet 1 ja 2 tarkoittavat ja mitä vaiheita kyseessä oleva lupapäätös 
tosiasiassa koskee. Hakemuksessa ei ole tarkemmin kuvattu myöskään 
meluisimpia käsittelyvaiheita. Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksessa 
esitetyt tiedot toiminnasta ja toiminnasta aiheutuvista melutasoista eivät ole 
olleet ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla riittäviä 
lupaharkintaa varten eikä asiassa ole voitu varmistua siitä, että 
valituksenalaisen päätöksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa 
taikka kohtuutonta melurasitusta.  

Valituksen vireillä ollessa luvanhakija on toimittanut hallinto-oikeudelle 
ympäristömeluselvityksen. Uudesta esitetystä selvityksestä hallinto-oikeus 
toteaa selvyyden vuoksi tässä vaiheessa, että melumallinnuksessa on 
tarkasteltu toiminnasta aiheutuvaa melua pelkästään toiminnan alkuvaiheessa, 
jolloin alueella olevaa toimintaa harjoitetaan yhdessä työvuorossa. 
Lupapäätöksen lupamääräysten mukaan toimintaa laitoksella saa kuitenkin 
harjoittaa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6–22 ja lauantaisin klo 
8–16. Sen lisäksi myös esimerkiksi kuormien purkua ja pakkaamista voidaan 
tehdä vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. 

Melumallinnuksesta laaditussa raportissa on tarkasteltu myös melun 
mahdollista impulssimaisuutta. Raportin mukaan melu ei todennäköisesti ole 
iskumaista asuinalueeksi kaavoitetulla alueella. Raportissa ei sen sijaan ole 
arvioitu, voiko melu olla luonteeltaan iskumaista teollisuusalueeksi 
kaavoitetulla alueella sijaitsevien lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla. 
Ottaen huomioon kyseisten asuinrakennusten piha-alueiden sijainnin alle  

 etäisyydellä melua aiheuttavista toiminnoista sekä toiminnan luonteen 
romumetallin käsittelylaitoksena, melun iskumaisuutta voidaan pitää 
lähimpien asuinrakennusten pihoilla mahdollisena. Raportissa esitettyä 
kannanottoa, jonka mukaan toiminnasta aiheutuva melu ei aiheuta 
terveyshaittaa lähimmissä asuinkohteissa, ei ole perusteltu. On myös 
epäselvää, onko melumallinnuksessa asianmukaisesti otettu huomioon 
metalliromukuormien purkamisesta aiheutuvat melupäästöt, vai onko 
kuormanpurkutapahtumien osalta otettu huomioon vain vähemmän melua 
aiheuttavien jätejakeiden, kuten rakennusjätteen purkutapahtumat. 

Edellä mainituista syistä Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunnan päätös on kumottava ja asia on palautettava lautakunnalle 
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uudelleen käsiteltäväksi. Kun toimintaa koskeva lupapäätös on hallinto-
oikeuden päätöksellä kumottu, samalla kumoutuu lupapäätöksessä annettu 
määräys toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoinkin 
hallinto-oikeus toteaa tältä osin, että lautakunnan päätökseen liitetty 
täytäntöönpanomääräys olisi edellyttänyt jätehuollon vakuudesta erillistä 
vakuuden asettamista ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaisesti.   

Ennen kuin lautakunta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, luvan hakijalle on, 
mikäli tämä haluaa jatkaa hakemustaan, varattava tilaisuus täydentää 
hakemusta. Sen jälkeen hakemus on käsiteltävä ympäristönsuojelulain 
mukaisessa järjestyksessä ja lupaharkinta on suoritettava uudelleen. 

Hallinto-oikeus toteaa vielä selvyyden vuoksi, että uudessa lupaharkinnassa on 
uuden esitetyn selvityksen perusteella arvioitava lupaedellytysten täyttyminen 
tarpeellisine lupamääräyksineen melu- ja muiden päästöjen rajoittamiseksi ja 
tarkkailemiseksi sen mukaan kuin toimintaa on tarkoitus alueellisesti ja 
toiminta-ajallisesti harjoittaa.  

Hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen lausuminen 
valituksessa esitetyistä muista valitusperusteluista raukeaa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Muuramen kunnanhallituksen 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. 

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 28.1.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Kirsi Stark sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen.  

 

Esittelijä  Ruusu Nyqvist 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös ja maksu , maksutta  

 
Jäljennös maksutta Kuusakoski Oy 

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 

Muuramen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Muuramen kunnanhallitus 

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

Länsi- ja Sisäsuomen 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


