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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1. 

 
2.  

Luvan hakijat  

Päätös, josta valitetaan 

Meri-Lapin ympäristölautakunta, 25.8.2020 § 54 (1.9.2020) 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt  
ympäristöluvan pieneläinkrematorion toimintaan kiinteistöllä . 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa, hakemukseen liitetyissä asiakirjoissa 
ja vastineessa esitetyn mukaisesti ja noudattaa lupaan liitettyjä 
lupamääräyksiä. Lupaan on liitetty lupamääräykset 1–24. 

1. Polttolaitosta saa käyttää ainoastaan lemmikkieläiminä pidettyjen 
pieneläinten tuhkaamiseen. Tuhkattava eläin saa painaa enintään 90 kg. 
Kuolleiden tuotantoeläinten tai niiden osien sekä muiden jätteiden polttaminen 
on kielletty. 

2. Tuhkan sijoittamiseen varattu metsäalue tulee merkitä maastoon esimerkiksi 
lippusiimalla. Tuhkan sijoittamisesta tuhkalehtoon ei saa aiheutua pölyämistä, 
haittaeläinten esiintymistä alueella tai muuta vaaraa tai haittaa ympäristölle. 
Tuhkalehtoon sijoitettavan aineksen tulee olla muuttunut kokonaan tuhkaksi. 
Tuhka tulee sijoittaa tuhkalehtoon hautaamalla tai sellaisenaan. Tarvittaessa 
tuhka tulee toimittaa muuhun asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 

3. Laitoksella väliaikaisesti säilytettävien tuhkattavien eläinten säilytystä 
varten on oltava käytettävissä riittävän kokoinen tiivis ja suljettu kylmätila 
ja/tai pakastin. Eläinten ruhot tulee säilyttää suljetuissa, tiiviissä ja 
läpäisemättömissä suojapusseissa tai tiiviissä kannellisissa astioissa ennen 
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tuhkaamista. Laitoksella saa vastaanottaa kuolleita eläimiä vain sellaisia 
määriä, että niiden polttaminen voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. 

4. Toimintaa saa harjoittaa arkisin (maanantaista-perjantaihin) klo 7–18 sekä 
lauantaisin klo 8–18. Arkipyhinä toiminta on kielletty. 

5. Poltossa syntyvä tuhka, jota ei välittömästi luovuteta lemmikin omistajalle 
tai haudata tuhkalehtoon, on säilytettävä tiiviissä kannellisessa astiassa 
luovutukseen tai hautaamiseen asti. Muu tuhka on toimitettava 
vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa tuhkan käsittelylle. Tuhkan 
käsittelyssä tulee huolehtia, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa eikä haittaa 
ympäristölle. 

6. Luvan saajan on nimettävä toiminnalle asiantunteva vastuuhenkilö, joka 
vastaa toiminnan suunnittelusta, valvonnasta tarkkailusta, kirjanpidosta ja 
ympäristövahinkojen torjunnasta ja siitä, että toimintaa harjoitetaan 
hakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Vastuuhenkilöllä 
tulee olla polttouunin käyttöön ja ylläpitoon riittävä asiantuntemus. 
Vastuuhenkilön yhteystiedot on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalvelujen 
ympäristönsuojelulle tiedoksi ennen töiden aloittamista ja aina vastuuhenkilön 
muuttuessa. 

7. Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle on ilmoitettava 
milloin toiminta aloitetaan ja lopetetaan. 

8. Polttolaitoksen toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia savukaasupäästöjä tai 
hajuhaittaa ympäristöön. Pieneläinkrematorion polttouunin palamisen tulee 
olla mahdollisimman täydellistä ja savukaasun lämpötilan on noustava 
palamisen aikana vähintään 850 celsiusasteeseen vähintään 2 sekunnin ajaksi. 
Savukaasujen lämpötilaa ja palamisolosuhteita tulee seurata jatkuvatoimisella 
lämpötilamittauksella pää- ja jälkipolttokammioissa jokaisen polttotapahtuman 
aikana. Lämpömittari tulee kalibroida valmistajan ohjeen mukaisesti riittävän 
usein. Mittaustulokset tulee kirjata käyttöpäiväkirjaan. Polttotapahtuman 
yhteydessä on kirjattava muistiin päivämäärä, poltettava eläinlaji, eläimen 
paino, polton kesto, tuhkan sijoituspaikka sekä mahdolliset polton aikana 
ilmenneet ongelmat, häiriöt tai muut poikkeavuudet. Jokaisen 
polttotapahtuman tulee olla valvottu. 

9. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyn leviämistä toimita-alueen ulkopuolelle. 
Pölyäminen on estettävä asianmukaisilla suojauksilla sekä toimintaan 
soveltuvilla työmenetelmillä. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät 
saa ylittää ilmanlaatua koskevan valtioneuvoston asetuksen (79/2017) 
mukaisia raja-arvoja toimintakiinteistöjen ulkopuolella. Sallittu hengitettävien 
hiukkasten (PM10) enimmäispitoisuus on 50 µg/m3 24 tunnin keskiarvona. 
Tarvittaessa ilman hiukkaspitoisuus häiriintyvässä kohteessa on varmistettava 
mittauksin. 

10. Mikäli polttoprosessissa havaitaan sellaisia muutoksia (esimerkiksi savun 
värissä tai hajussa), joiden nojalla palamisprosessissa voidaan olettaa olevan 
häiriötä tai toiminnasta aiheutuu poikkeuksellisia päästöjä, tulee laitoksen 



  3 (16) 
   
 

toiminta keskeyttää välittömästi ja ryhtyä toimenpiteisiin uunin 
toimintakunnon ja polttoprosessin toimivuuden varmistamiseksi. 

11. Eläinten tuhkausta ei saa tehdä matalapaineisella säällä. Jos tuulen, sateen 
tai muun säätilan vaikutuksesta, toimintaan liittyvästä liikenteestä johtuen tai 
muusta syystä voi aiheutua hajun, pölyn tai muun vastaavan haitan leviämistä 
ympäristöön tai merkittävää haittaa lähistöllä asuville tai ympäristölle, niin 
ympäristöä rasittava toiminta on keskeytettävä ja on ryhdyttävä tarvittaviin 
suojaustoimiin, jotta estetään päästön leviäminen ilman mukana. 

12. Kattilalle ja sen lisälaitteille tulee varata riittävä tila ottaen huomioon itse 
kattilan ja laitteiden vaatima tila sekä kattilan suojaetäisyyksien, käytön ja 
huollon vaatima tila. Tilaa ja laitteistoa suunniteltaessa ja asennettaessa on 
huomioida riittävä tuloilman saanti. Savupiipun korkeus on oltava riittävä, 
jotta savukaasuista ei aiheudu haittaa lähiympäristölle. Laitteita ja toimintaan 
liittyviä rakenteita tulee tarkkailla ja niiden kunnossapidosta ja rakenteiden 
säilymisestä on huolehdittava.  

13. Ympäristölle haitallisten aineiden pääsy ilmaan maaperään sekä pinta- ja 
pohjavesiin on estettävä tehokkaasti. Kaasujen ja mahdollisten kemikaalien 
käsittely on järjestettävä siten, että niistä ei saa vahinkotilanteissakaan 
aiheutua ilman, maaperän, pohjaveden tai pintavesien pilaantumisen vaaraa. 
Jos alueella on tarpeen säilyttää polttoaineita, mineraaliöljyä tai muuta 
kemikaalia, joka voi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista, näitä 
sisältävillä astioilla on oltava ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun 
hyväksymät suojakaukalot. 

14. Melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettävä. Toiminnasta ei saa 
aiheutua melua 20–7. Myöskään pyhäpäivinä ei saa aiheutua melua. 
Ekvivalenttiäänitaso (LAeq) klo 20–7 ei saa luvan mukaisen toiminnan johdosta 
ylittää minkään asuinrakennuksen piha-alueella 50 dBA ja loma-asunnon 
pihalla 40 dB minkään kahden tunnin jakson aikana. Melutaso ei saa 
toiminnan johdosta ylittää seuraavia ekvivalenttitasoja LAeq-arvoja: klo 7–20 
minkään kuuden tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA 
millään loma-asumiseen käytettävällä alueella, virkistys- tai 
luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo 55 dBA minkään asuinkiinteistön piha-
alueella. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu häiritsevää melua, on 
toiminnanharjoittajan varmistettava melutaso mittauksin. Meri-Lapin 
ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa 
täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. 

15. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai 
terveydelle. Tuhkattavien eläinten mahdollisten vuotonesteiden imeytykseen 
käytettävä materiaali, turve, imeytyspuru tai muu vastaava materiaali tulee 
hävittää hygieenisesti. Jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään 
siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla 
heikennetä. Eri jätejakeille on oltava oma jätteen laadun edellyttämä selkeästi 
merkitty varastointipaikka. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn 
vastaanottajalle, jolla on oikeus käsitellä jätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet 
on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. 
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16. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, 
kemikaalit ja öljyiset laitteet tulee lajitella ja toimittaa vastaanottopaikkaan, 
jolla on asianmukainen lupa niiden käsittelemiseksi. Vaarallinen jäte tulee 
pitää erillään muista jätteistä ja varastoida tiiviissä ja suojatussa tilassa.  

17. Jos tapahtuu kaasu- tai kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten hajua, pölyä, melua tai muuta päästöä 
ympäristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla 
vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa 
päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen 
toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmasti 
torjumaan maaperän ja pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta 
vaaratilannetta, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Kaasu- ja 
kemikaalivahingosta, jossa torjuntatoimet ovat tarpeen, on viipymättä 
ilmoitettava pelastuslaitokselle.  

Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava nopeasti saatavilla 
sammuttimet, joiden toiminta on varmistettu. Mikäli toiminnassa käytetään 
kemikaaleja, tulee olla käytettävissä riittävä määrä imeytysainetta sekä astioita 
ja välineitä kemikaalipäästöjen ja valumien talteenottoa varten. 

18. Tuhkattavien eläinten kuljetukset, varastointi, käsittely, siirto ja poltto sekä 
polttoaineen, jätteiden ja tuhkan käsittely on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu 
epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Toiminnasta ei saa 
aiheutua hajuhaittaa eikä muita haitallisia päästöjä ilmaan, veteen eikä 
maaperään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle, hygieenisiä haittoja 
tai viihtyisyyden vähentymistä. Haittaeläinten tai hyönteisten esiintyminen on 
tarvittaessa estettävä torjuntatoimenpitein. Jos on aihetta epäillä, että tällaisia 
päästöjä aiheutuu, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa tehostettava 
huomautusten kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja 
varmistettava, ettei ympäristölle aiheudu kohtuutonta rasitusta. 

19. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan (rikkidioksidi SO2, typen oksidit 
NOX, hiilimonoksidi CO, hengitettävät hiukkaset PM10) on mitattava 
kertaluontoisesti kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta sekä 
aina toiminnan olennaisten muutosten yhteydessä. Mittaukset on tehtävä siten, 
että ne edustavat mahdollisimman hyvin polttolaitoksen normaalia toimintaa. 
Mikäli tutkimustuloksissa havaitaan haitta-ainepitoisuuksia, tulee tarkkailua 
laajentaa. Tarkkailujen yksityiskohdista tulee sopia Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun kanssa ja mittaussuunnitelma tulee 
esittää ympäristöpäällikön hyväksyttäväksi ennen mittausten toteuttamista. 
Ympäristönsuojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä mittauksista ja muusta 
tarkkailusta. 

20. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta on ilmettävä 
ainakin seuraavat asiat: 

-tuhkatut eläinlajit, lukumäärät ja yhteispaino (kg) 
-tuhkauskertojen määrät, kestoajat ja laitoksen käyttötunnit vuodessa 
-maksimi- ja minimilämpötilat tuhkauskerroittain 
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-muodostuneen tuhkan kokonaismäärä (kg) vuodessa ja tuhkalehtoon 
sijoitetun tuhkan osuus (kg) 
-muiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat 
-käytetyn polttoaineen laatu ja määrä 
-tiedot polttolämpötilan, mittalaitteiston tarkastuksista sekä muista 
polttolaitteiston säädöistä ja huolloista 
-laskennallinen arvio laitoksen ilmapäästöistä (vähintään hiukkasten, typen 
oksidien ja rikkidioksidin vuosipäästöt) 
-tiedot toiminnassa havaituista poikkeus- ja häiriötilanteista (syy, kestoaika, 
syntyneet päästöt) ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä vastaavien 
tilanteiden toistumisen estämiseksi tehdyt toimet sekä 
-tehdyt tarkkailut ja niiden tulokset. 

Tästä kirjanpidosta on toimitettava yhteenvetoraportti Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä. Edellä mainittu kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle ja se on säilytettävä vähintään kuusi 
vuotta. 

21. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimintaan liittyvän parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymistä. Uutta, parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön, mikäli se vähentää ympäristön 
pilaantumisen vaaraa ja on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa 
hakemuksen mukaisessa toiminnassa. 

22. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu 
tai ympäristöluvan mukaista toimintaa ei käynnistetä, siitä on ilmoitettava 
viimeistään sen tapahtuessa. Olennainen muutos voi olla esimerkiksi 
pieneläinkrematorion määrässä tapahtuva muutos tai muu ympäristön 
pilaantumisriskiin vaikuttava muutos. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti 
laajenee, on toiminnalle tarvittaessa haettava uusi ympäristölupa. 

23. Toiminnan lopettamisen yhteydessä on ympäristö siistittävä viipymättä ja 
toiminnasta jääneet jätteet toimitettava hyväksyttävään vastaanottoon. Luvan 
saajan on sovittava lopputarkastuksen pitämisestä Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen edustajan kanssa. 

24. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä 
ympäristön tilan tarkkailusta, mahdollisesta maaperän pilaantumisen 
selvittämisestä ja jätteitä koskevista toimista tulee laatia suunnitelma, joka 
tulee toimittaa Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  asiakumppaneineen ovat vaatineet Meri-
Lapin ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. 
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Vastaavien muualla Suomessa sijaitsevien laitosten etäisyys lähimpiin 
asuinkiinteistöihin on kilometrejä. Hajuhaitat ovat ilmeisiä ja 
asumisviihtyisyys laskee. 

Krematorion ympärillä on kolme omakotitonttia, joiden arvo tulisi 
nollaantumaan sekä omakotitaloja, joiden arvo tulisi laskemaan krematorion 
vuoksi. 

Lupahakemuksessa on annettu uunin valmistajan puolelta päästömittaustiedote 
19.12.2014 öljykäyttöisestä polttouunista. Mittausraportissa on todettu 
korkeiden CO-pitoisuuksien johtuvan huonosti säädetyistä polttimista. Arvo 
on ollut yli kymmenkertainen verrattuna normaaliin. Piipusta on 
päästömittausten aikana tullut mustaa nokisavua. 

Ympäristölupaa on nyt haettu kaasukäyttöiselle polttouunille. Valmistaja ei ole 
toimittanut kyseisen uunin päästötietoja hakemusta varten. Hakemuksen 
päästötiedot eivät näin ollen pidä paikkaansa. On yleisesti tiedossa, että 
kyseisen valmistajan uunit savuttavat, koska lisäilmalle ei ole erillistä 
puhallinta. Muutoksenhakijat ovat ilmoittaneet koonneensa valituskirjelmän 
12 tilan osalta. 

2.  on vaatinut Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätöksen 
kumoamista. 

Muutoksenhakija on valituksensa perusteena esittänyt omistavansa 
krematoriosta  sijaitsevan tontin ( ), 
jota tullaan myöhemmin, arviolta 2025–2030, käyttämään vapaa-ajan 
asumiseen. Krematorion rakentaminen tekee kuitenkin mahdottomaksi tontin 
käyttämisen kyseiseen tarkoitukseen. Myös tontin arvo tulisi laskemaan 
krematorion vuoksi.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on antanut lausunnon, jossa se on esittänyt 
valitusten hylkäämistä. 

Ympäristölupapäätöksessä on huomioitu hyvin seikkaperäisesti 
pieneläinkrematoriotoiminnasta mahdollisesti aiheutuva haitta. Lupaehdoissa 
on tarkat määräykset siitä, miten tuhkattavaksi tulevat eläimet tulee säilyttää, 
miten polttotapahtuman tulee tapahtua, miten polttotapahtumaa tulee seurata ja 
miten muodostuvan tuhkan suhteen menetellään. Ympäristölupahakemukseen 
on sisältynyt vastaavan öljykäyttöisen laitoksen päästötiedot. Kaasu 
polttoaineena aiheuttaa pienemmät päästöt kuin polttoöljy. Päästöt ilmaan on 
myös määrätty luvassa mitattavaksi toiminnan aloittamisen jälkeen. 
Lautakunta on katsonut, että hakemuksessa oli riittävät päästötiedot ja 
asetetuilla lupamääräyksillä toiminta voidaan sijoittaa hakemuksen mukaiselle 
paikalle eikä siitä ennakolta arvioiden muodostu sellaisia haitallisia 
vaikutuksia, jotka olisivat uhkana terveelliselle, turvalliselle ja virikkeitä 
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antavalle elinympäristölle. Toiminnan ei myöskään katsota alentavan 
läheisyydessä olevien kiinteistöjen arvoa.  

Tornion kaupungille on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen. Vastinetta 
ei ole annettu. 

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on antanut vastineen, 
jossa se on esittänyt valitusten hylkäämistä. Meri-Lapin ympäristölautakunnan 
päätöksen lupamääräyksissä on otettu huomioon Meri-Lapin 
ympäristöterveysvalvonnan antaman lausunnon sisältö. Meri-Lapin 
terveydensuojeluviranomainen, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja 
joukkoliikennejaosto katsoo, ettei päätöksen muutokselle ole tarvetta.  

Tornion kaupungin kaavoitusviranomainen on antanut vastineen, jossa se on 
todennut, että se on antanut myönteisen päätöksen suunnittelutarveratkaisuun 
pieneläinkrematoriolle. Mainitussa suunnittelutarveratkaisussa on todettu, että 
hankkeen ei katsota aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai asutuksen muullekaan järjestämiselle. Suunnittelutarveratkaisun mukaan 
suunniteltua rakentamista voidaan pitää kyseiseen paikkaan sopivana. 
Kaavoitusviranomainen on todennut, että teknisten palveluiden lautakunnan 
päätöksen perusteluiden mukaan hankkeella ei ole haitallista vaikutusta 
maankäyttöön.  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut 
asiassa vastineen, jossa se on katsonut, ettei estettä luvan myöntämiselle ole. 

ELY-keskus on tarkastellut asiaa esille tuotujen hajuhaittojen ja 
asumisviihtyvyyden kannalta keskeisin osin, mukaan lukien tarkastelu 
ilmapäästöjen osalta. Lupapäätöksessä on annettu määräykset toiminnasta, 
päästöistä ja niiden estämisestä, melusta, jätteistä, häiriötilanteisiin 
varautumisesta ja niissä toimimisesta, sekä tarkkailu- ja raportointimääräykset. 
Lisäksi on annettu määräykset toiminnan lopettamisen ja muuttamisen varalta. 
Pieneläinkrematorioiden toimintaa koskien ei ole olemassa toimialakohtaisia 
EU:n BAT-vertailuasiakirjoja. HELCOMin suositus 29/1 (hyväksytty 
5.3.2008) koskien krematoriosta peräisin olevia päästöjä käsittelee 
ihmisjäänteiden hävittämiseen tarkoitettua laitosta, joissa kapasiteetti ylittää 
500 polttohautausta vuodessa. HELCOMin suosituksessa erityisenä 
tarkasteltavana asiana on elohopean päästöjen ehkäiseminen ja vähentäminen. 
Suositukset eivät siten ole suoraan sovellettavissa 
pieneläinkrematoriotoimintaan, ja ympäristönsuojelulain 8 § 1) kohdassa 
tarkoitetun parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi tarkastellaan siten 
tapauskohtaisesti. Ympäristöluvassa ei voi myöskään määrätä tiettyä 
teknologiaa käytettäväksi, vaan päästöjen tulee täyttää vaatimukset siten, ettei 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua haittaa aiheudu.  

Lupapäätöksessä on tarkasteltu toiminnanharjoittajan esittämiä, suunniteltua 
vastaavalle laitokselle mitattuja päästöjä ilmapäästöjen arvioimiseksi. 
Savukaasumittausten tulokset olivat seuraavat: hiukkaspitoisuus 40 mg/m3n 
(kuiva), häkäpitoisuus (CO) 780 mg/m3n (kuiva), typen oksidien (NOx) 
pitoisuus 158 mg/m3n (kuiva) ja rikkidioksidin (SO2) pitoisuus 213 mg/m3n 
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(kuiva). Raportissa on todettu, että mittausten aikana polttouunin 
jälkipoltinkammion polttimen huonojen säätöjen takia savukaasun CO -arvot 
olivat korkeat. Poikkeuksena mittaustilanteelle ympäristölupahakemuksessa 
on esitetty käytettäväksi kaasua polttoöljyn sijaan. Kaasu tunnistetaan poltto-
ominaisuuksiltaan muun muassa hiukkaspäästöjen osalta 
vähäpäästöisemmäksi suhteessa mittausolosuhteessa käytettyyn polttoöljyyn. 
Siten mittaustuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa mahdollisia ilmapäästöjä 
vastaavalaisessa laitoksessa. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että laitoksen 
ilmapäästöihin vaikuttavat keskeisesti itse laitteen lisäksi laitteiston 
huolellinen käyttö, riittävän korkea polttolämpötila ja muidenkin poltto-
olosuhteiden optimaalisina pitäminen polttoprosessin ajan. Huolellinen käyttö 
pitää sisällään myös säännölliset laitteiston huoltotoimenpiteet. Tämä ilmenee 
myös esitetyissä mittaustuloksissa, joissa säätötarpeet on tunnistettu. Hyvin 
hoidettuna ja huolellisesti toimittaessa krematoriosta ei ennalta arvioiden ole 
merkittäviä päästöjä ympäristöön. ELY-keskuksen tiedossa ei ole, että 
vastaavilla laitoksilla olisi ilmennyt jatkuvia merkittäviä haittoja. Toimintoja 
on sijoitettu myös taajama-alueille. ELY-keskuksen näkemys on, että 
lupamääräyksissä on otettu huomioon riittävän asiantuntemuksen tarve sekä 
laitoksen käyttö ja huolto riittävällä tavalla.  

Lupamääräyksessä 9 on määrätty pölyämisen rajoittamisesta ja 
hiukkaspitoisuuksien osalta ilmanlaadusta valtioneuvoston asetuksen 
(79/2017) mukaisesti. Ilmapäästöjen osalta on tarkkailu- ja 
raportointimääräyksissä (lupamääräys 19) asetettu mittausvelvoite. Mittaukset 
on tehtävä siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin polttolaitoksen 
normaalia toimintaa. Mikäli tutkimustuloksissa havaitaan haitta-
ainepitoisuuksia, tulee tarkkailua laajentaa. Tarkkailujen yksityiskohdista tulee 
sopia Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun kanssa ja 
mittaussuunnitelma tulee esittää ympäristöpäällikön hyväksyttäväksi ennen 
mittausten toteuttamista. Ympäristönsuojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä 
mittauksista ja muusta tarkkailusta. ELY-keskuksen näkemys on, että 
mittausmääräyksellä voidaan varmentaa laitoksen toiminnan ilmapäästöjen 
laatu. Hajuhaittoja koskien lupamääräyksissä on useita niitä rajoittavia 
määräyksiä (lupamääräykset 3, 8, 10, 11, 17, 18), joita voidaan pitää riittävinä 
toiminnan luonne huomioiden. Toimintaa on myös rajoitettu ajallisesti siten 
että (lupamääräys 4) toimintaa saa harjoittaa arkisin (maanantaista 
perjantaihin) klo 7–18 sekä lauantaisin klo 8–18. Arkipyhinä toiminta on 
kielletty.  

Ottaen huomioon kuvatun toiminnan erityispiirteenä viihtyisyyteen 
mahdollisesti vaikuttavat tekijät, on tarkasteltu erikseen myös tuhkan 
maastoon sijoittamisesta annettuja määräyksiä. ELY-keskuksen näkemys on, 
että annetut määräykset ovat riittävät ehkäisemään tuhkan leviämistä 
ympäristöön. Toimintakokonaisuus huomioiden hakemuksessa on esitetty 
riittävät tiedot ja lupapäätöksessä on annettu riittävät määräykset, eikä luvan 
myöntämisen estettä ole. 

 ovat antaneet vastineen, jossa on katsottu, 
ettei luvan muuttamiselle tai peruuttamiselle ole perusteita.  
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Suunniteltu halli sisältää maa- ja metsätaloustuotannon tilat. Hallin 
varsinainen tarve liittyy metsätalouteen, eli metsänhoitoon liittyvien koneiden 
säilytykseen ja esimerkiksi polttopuiden tekoon ja myyntiin.  

 
Hallin sisälle tulee suunnitelmien mukaan myös polttouuni, jossa 
pieneläintuhkaus tapahtuisi. Oulussa näitä pieneläintuhkaamoita on kolme ja 
ne kaikki sijaitsevat asuinalueilla. Itse polttouuni on kehitetty juuri tähän 
tarkoitukseen ja polttoaineena tulee olemaan nestekaasu. Päästöiltään 
nestekaasu on esimerkiksi leivinuuniin ja takkaan verrattuna huomattavasti 
puhtaampi. 

 
Meri-Lapin ympäristölautakunta on lupapäätöksessään antanut seikkaperäiset 
ohjeet eläinten säilytyksestä, polttamisesta ja tuhkan käsittelystä. Lisäksi ELY-
keskus on huomioinut lupapäätöksessään määräykset toiminnasta, päästöistä ja 
niiden estämisestä, melusta, jätteistä, häiriötilanteisiin varautumisesta ja niissä 
toimimisesta, sekä tarkkailu- ja raportointimääräykset. Ohjeistus tähän saakka 
on ollut riittävä sen varmistamiseksi, että toiminta ei tuota ylimääräistä haittaa 
ympäristölle. 

 
Valitukset pohjautuvat oletuksiin ja luonnollisiin pelkoihin eikä niiden 
pohjalta tule muuttaa Meri-Lapin ympäristölautakunnan myöntävää päätöstä.  
 

 asiakumppaneineen ovat antaneet 
vastaselityksen, jossa he ovat todenneet, että hanke sijaitsee arvokkaassa 
kulttuuriympäristössä, johon on vaikea saada rakennuslupia omakotitaloille. 
Krematorion savuava piippu ei kuulu arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, vaan 
teollisuusalueelle. 
 

 on varattu mahdollisuus vastaselityksen antamiseen. 
Vastaselitystä ei ole annettu. 
 

 ovat toimittaneet lisäselvitystä 
asiakumppaneihinsa liittyen. Lisäselvityksessä on esitetty lista 
asiakumppaneista allekirjoituksineen.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja hylkää hakemuksen 
 sekä asiakumppaneiden ja  valituksista. 

Perustelut 

Sovellettuja oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus). 
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Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 
mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 
päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 
 
Pykälän toisen 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) 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, ilmoituksenvaraista tai 
rekisteröitävää 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 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan 
laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman 
pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet 
onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen 
(varovaisuus- ja huolellisuusperiaate). 

 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.  
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-
tava 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. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta 
täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset.  
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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; 
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. 
 
Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 3 § 1 momentin 
(713/2014) kohtien 4–6 mukaan lupahakemuksessa on oltava:  
4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, proses-
seista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista;  
5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista;  
6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään 
sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä.  

Asiassa saatu selvitys 

Kyseessä on polttolaitos, jossa tultaisiin tuhkaamaan lemmikkieläiminä 
pidettyjä pieneläimiä. Toiminta-alueelle on tarkoitus rakentaa metsätaloutta 
varten halli, johon sijoitetaan myös pieneläinkrematorio. Toiminnan on 
tarkoitus olla ympärivuotista. Valituksenalainen päätös mahdollistaa 
toiminnan joka arkipäivä ja lauantaisin. 

Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Tornion kaupungin Yliliakassa. 
Lähimmät omakotitalot sijaitsevat saadun selvityksen perusteella noin 100 
metrin etäisyydellä rakentamispaikan koillis-, itä- ja kaakkoispuolella. 
Muutoksenhakijoiden kiinteistöt sijaitsevat karttatarkastelun perusteella 
suunnitellun toimintakiinteistön . Alueella on 
voimassa Tornion yleiskaava 2021, jossa alue on kehitettävää kyläaluetta (AT-
2). Alue on myös maisemallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (sk/p). Alue 
on maisemallisesti tärkeän peltoalueen (MA) välittömässä läheisyydessä. 
Saadun selvityksen perusteella hallin rakentamiselle on saatu myönteinen 
suunnittelutarveratkaisu. 
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Laitoksessa arvioidaan tuhkattavan eläimiä 400–600 kappaletta vuodessa. 
Tuhkattavien eläinten koko vaihtelee lajista riippuen. Kertapolton 
enimmäismäärä on 90 kg. Toiminnalle ei ole asetettu kuukausittaista tai 
vuosittaista enimmäispolttomäärää.  

Tuhkaaminen tapahtuu 850–1100 asteen lämpötilassa. Uunin polttoaineena 
käytetään kaasua ja uuniin rakennetaan lämmön talteenottojärjestelmä. Arvio 
vuosittaisesta kaasun kulutuksesta on 8000 kg. Lupahakemukseen liitetyn 
hallirakennuksen julkisivukuvan mukaan polttolaitoksen savupiippu ylettyy 
noin 9 metrin korkeuteen maan tasosta mitattuna. 

Ennen tuhkausta eläinten ruhoja voidaan säilyttää niitä varten hankittavissa 
pakastimissa. Tuhkauksen jälkeen asiakkailla on mahdollisuus ripotella tuhkat 
hallin välittömään läheisyyteen perustettavaan koivupuistoon tai ottaa tuhkat 
mukaansa. 

Hakemukseen on liitetty laitetoimittaja Barenza Oy:n savukaasujen 
päästömittaukset vastaavasta toisaalla toimivasta pieneläinkrematoriosta. 
Mittauksissa uuni oli normaalilla käytöllä ja siellä tuhkattiin kaksi koiran 
ruhoa. Kohteessa oli polttoaineena öljy. Nyt suunnitteilla olevassa laitoksessa 
polttoaineena on kaasu. Savukaasumittausten tulokset olivat seuraavat: 
hiukkaspitoisuus 40 mg/m3n (kuiva), häkäpitoisuus (CO) 780 mg/m3n (kuiva), 
typen oksidien (NOx) pitoisuus 158 mg/m3n (kuiva) ja rikkidioksidin (SO2) 
pitoisuus 213 mg/m3n (kuiva). Raportissa todetaan, että mittausten aikana 
polttouunin jälkipoltinkammion huonojen säätöjen takia savukaasun CO-arvot 
olivat korkeat. 

Hajuhaittaa pyritään minimoimaan korkealla savupiipulla sekä määräämällä, 
ettei laitosta saa käyttää, jos vallitseva säätila aiheuttaa hajun, pölyn tai muun 
vastaavan haitan leviämistä ympäristöön. Johtamalla savukaasut 
mahdollisimman korkealle sekä käyttämällä mahdollisimman korkeita 
polttolämpötiloja ja polttamalla näin ollen mahdollisimman puhtaasti, 
pystytään vähentämään hajuhaittoja. 

Ympäristötarkastaja ja terveystarkastaja ovat 13.7.2020 käyneet kiinteistöllä 
hakijan kanssa tutustumassa toimintapaikan ympäristöön. Käynnillä 
keskusteltiin myös mahdollisista matalapaineella ilmenevien hajuhaittojen 
torjumisesta. Hakijan mukaan toiminta voidaan järjestää siten, että 
matalapaineella polttoa ei tehdä.  

Oikeudellinen arviointi 

Haetussa toiminnassa on kyse lemmikkeinä pidettyjen pieneläinten 
tuhkaamisesta, jota on tarkoitus harjoittaa ympärivuotisesti metsätalouteen 
tarkoitettujen tilojen yhteydessä. Muutoksenhakijoiden mukaan suunnitellusta 
toiminnasta aiheutuu lähialueen asukkaille asumisviihtyisyyshaittaa, 
hajuhaittaa sekä omakoti- ja vapaa-ajankiinteistöjen arvon alenemista. 

Toimintaan suunniteltu polttolaitteisto on pieneläinten tuhkaukseen tarkoitettu. 
Saadun selvityksen mukaan vastaavasta öljykäyttöisestä uunista tehdyn 
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savukaasujen päästömittauksen savukaasun CO-arvot olivat huonojen säätöjen 
vuoksi korkeat. Koska kyse ei ole kaasukäyttöisestä uunista ja lisäksi uunin 
säädöissä on mittaushetkellä ollut ongelmia, ei tulosten voida katsoa edustavan 
suunnitellussa toiminnassa käytettävää uunia, vaikkakin yleensä kaasun 
käytöllä polttoaineena päästään pienempiin savukaasupäästöihin.  

Lupahakemuksen liitteeksi toimitettu selvitys poltosta aiheutuvasta 
hajuhaitasta on perustunut lähinnä hakijan käsityksiin vastaavista laitoksista 
koetuista hajuhaitoista. Hallinto-oikeus toteaa, ettei polttotapahtuman 
hallinnasta, toiminnan aiheuttamista hajuhaitoista polton eri vaiheissa ja 
hajujen leviämisestä erilaisissa sääolosuhteissa ole asiakirjoissa tarkempaa 
selvitystä. Lupahakemukseen ei ole myöskään liitetty selvitystä alueen 
vallitsevista tuulensuunnista eikä selvitystä polttolaitoksen korkeusasemasta 
suhteessa viereisiin asuinrakennuksiin, millä seikoilla niin ikään on vaikutusta 
savukaasujen kulkeutumiseen. Hakemuksessa ei ole myöskään tarkempia 
tietoja polttoprosessin kestosta erilaisissa polttotapahtumissa. Toiminnan 
hajuhaitoista polton eri vaiheissa ja hajujen leviämisestä erilaisissa 
sääolosuhteissa ei näin ollen ole esitetty luotettavia tietoja.  
 
Kun otetaan huomioon, että kyseessä on toiminta, jonka lupa-asiaa käsitellään 
ympäristönsuojelulain mukaisesti ensimmäistä kertaa, tulisi kaikkien 
lupaharkinnan kannalta oleellisten selvitysten olla käytettävissä 
lupaharkinnassa. Jotta lupaviranomainen voi arvioida luvan myöntämisen 
edellytykset, on lupaa haettaessa esitettävä riittävän kattava selvitys sekä 
toiminnasta että sen arvioiduista ympäristövaikutuksista.  
 
Edellä sanotun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty 
riittävän yksityiskohtaisia selvityksiä toiminnasta aiheutuvan haitan 
suuruudesta ja keinoista haittavaikutusten hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. 
Toisaalta toiminnan luonne huomioon ottaen haittavaikutusten merkittävyyttä 
ei voida kaikilta osin luotettavasti selvittää ennen toiminnan aloittamista. 
Koska toiminnasta voi hallinto-oikeuden käsityksen mukaan aiheutua 
lähialueelle muun muassa hajuhaittaa, lupaharkinnassa on edellä mainituista 
syistä keskeistä arvioida sijoituspaikan soveltuvuus suunniteltuun toimintaan. 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Kun otetaan huomioon haetun toiminnan luonne ja sijoituspaikka asutuksen 
läheisyydessä, hallinto-oikeus katsoo, että toiminnasta saattaa aiheutua eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain mukaista kohtuutonta rasitusta, jota ei 
lupamääräyksiä asettamallakaan voida riittävästi poistaa. Näissä oloissa 
toiminnan sijoituspaikkaa ei ole ympäristönsuojelulain 11 § huomioon ottaen 
pidettävä hakemuksen mukaiseen toimintaan soveltuvana. 

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei voida 
varmistua siitä, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä 
tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä olevaa seurausta. Kun otetaan 
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huomioon edellä mainitut lupahakemuksen puutteellisuudet sekä erityisesti 
toiminnan luonne, sijaintipaikka, asutuksen läheisyys sekä 
varovaisuusperiaate, ei toimintaa hakemuksessa esitetyn selvityksen 
perusteella siinä tarkoitetulla paikalla voida toteuttaa siten, että siitä ei 
aiheutuisi kohtuutonta rasitusta. Ottaen huomioon, ettei toimintaa, josta 
aiheutuu naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta, voida sallia, 
ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle 
puuttuvat. Näistä syistä ympäristölautakunnan päätös on kumottava ja luvan 
hakijoiden hakemus hylättävä. 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Tornion kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä 
julkaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä 
säädetään. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 
sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan 
ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän 
laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä 
aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin 
olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

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 17.2.2022. 

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

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Jaana Nyman sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli 
Viitasaari 
 

 

Esittelijä Maiju Sulin 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 
 

Päätös maksutta  ym., maksutta 
 

, maksutta 
 

Jäljennös maksutta Meri-Lapin ympäristölautakunta 

     

Tornion kaupunginhallitus  

Meri-Lapin    Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto 

Tornion kaupungin kaavoitusviranomainen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
 Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Pohjois-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




