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Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 
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Asia 
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Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 

 

13.4.2022 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
13.04.2022 

398/2022 

 Dnro 20335/03.04.04.04.19/2020 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Valittajat   ja  

Luvan hakija Sibbo Skyttegille rf 

Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 18.11.2020, Nro:t 406 ja 407/2020 
 

Asian aikaisempia vaiheita 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Sibbo 
Skyttegille rf:n Sipoon Keskusampumaradan toiminnalle 24.5.2016 
(130/2016/1). Sibbo Skyttegille rf on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-
oikeuteen. 

Vaasan hallinto-oikeus on 24.9.2018 antamallaan päätöksellä nro 18/0221/2 
kumonnut ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 1 ratoja 9 ja 10 sekä ratoja 
12 ja 13 koskien ja poistanut lupamääräyksen 1 ensimmäisestä kappaleesta 
ratoja 9, 10, 12 ja 13 koskevat kohdat sekä kappaleet 4 ja 5. Lisäksi hallinto-
oikeus on muuttanut lupamääräyksiä 2, 4, 7 ja 24. Kumotuilta osin asia on 
palautettu aluehallintovirastolle. 
 
Valituksenalainen päätös 

 
Asia 1. Keskusampumaradan ympäristölupa Vaasan hallinto-oikeuden 
palauttamalta osalta 
 
Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Sibbo Skyttegille rf:n 
Sipoon Keskusampumaradan ratojen 9, 10, 12 ja 13 a ja b toiminnalle ja 
muuttaa ympäristöluvan nro 130/2016/1 lupamääräyksiä 1, 7, 10, 12, 13, 14, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ja 33. 
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Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja jäljempänä 
esitettyjen lupamääräysten mukaisesti.  

Asia 2. Keskusampumaradan ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen 
sekä toiminnan aloittamislupa  

Aluehallintovirasto on muuttanut Sibbo Skyttegille rf:n Sipoon 
Keskusampumaradan ympäristölupaa nro 130/2016/1 poistamalla 
lupamääräyksen 8 ja muuttamalla lupamääräyksiä 11 ja 23. 

Lupamääräykset 2, 3, 4, 7, 22 ja 25 kuuluvat seuraavasti: 

Toiminta-ajat  

2. Ampumaradan käyttö on sallittu  
ma–to klo 8.00–20.00  
pe klo 8.00–18.00 ja  
la ja su klo 9.00–16.00.  

Toiminta-ajoista voidaan poiketa kilpailujen järjestämiseksi enintään 25 
päivänä vuodessa, jolloin toiminta voi alkaa aikaisintaan klo 8.00 ja päättyä 
viimeistään klo 20.30.  

Kesäaikana (1.6.–31.8.) toiminta-ajoista voidaan poiketa vain SM-kilpailujen 
tai kansainvälisiltä liitoilta anottavien kilpailujen järjestämiseksi.  

Kesäaikaa koskeva toiminta-ajoista poikkeamiskielto ei koske 
pienoiskiväärillä ammuttavia kilpailuja.  

Määräystä on noudatettava 1.1.2017 alkaen.  

3. Ampumatoiminta on kokonaan kielletty kaikilla radoilla 
uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, 
vappuna, helatorstaina, helluntaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, 
pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, 
Tapaninpäivänä sekä uudenvuodenaattona. 

Tiedottaminen ja vastuut  

4. Ampumaradan aukioloajoista ja poikkeuksista toiminta-ajoissa on 
tiedotettava ainakin rata-alueen sisääntuloportilla olevalla ilmoitustaululla ja 
luvan saajan verkkosivuilla. Tiedot on pidettävä ajan tasalla. Kilpailukautta 
koskeva kilpailukalenteri niiden kilpailujen osalta, joista aiheutuu poikkeuksia 
toiminta-aikoihin, on julkaistava 30.3. mennessä luvan saajan internet-sivuilla 
ja se on lisäksi toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Sipoon 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kalenteria tulee päivittää 
välittömästi sellaisten kilpailutapahtumien osalta, jotka eivät ole tiedossa 30.3. 
mennessä.  

Toiminnanharjoittajan yhteystiedot on oltava yleisesti nähtävillä rata-alueen 
sisääntuloportilla olevalla ilmoitustaululla ja luvan saajan verkkosivuilla.  
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Radalla ammuttaessa paikalla on oltava vastuullinen valvoja, joka vastaa siitä, 
että ratoja, aseita ja ammuksia käytetään lupamääräysten mukaisesti ja vain 
sallittuina aikoina. 

Melu ja sen vähentäminen  

7. Ampumaradan toiminnan keskimääräisen aktiivisen ammuntapäivän 
melutaso ei saa ylittää toiminta-aikana ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB 
rataa lähimpien asumiseen käytettävien rakennusten piha-alueilla eikä tasoa 
(LAeq) 45 dB loma-asumiseen käytettävien rakennusten piha-alueilla. 
Keskiäänitasoa määritettäessä on käytettävä melun impulssimaisuuskorjausta 
+12 dB.  

Ratojen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää A-painotettuna 
enimmäisäänitasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettyä arvoa 65 dB 
rataa lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla eikä arvoa 60 dB loma-
asumiseen käytettävien rakennusten piha-alueilla. Jos meluraja-arvo ylittyy, on 
ratakohtaisesti ammuntojen vuorokautista toiminta-aikaa rajoitettava siten, että 
kesäaikana 1.6.–31.8. kyseisten ratojen käyttö on kielletty viikonloppuisin (la–
su) kokonaan ja arkisin (ma–to) klo 18.00–20.00. Melutaso ei tällöinkään saa 
ylittää arvoa 65 dB (LAImax) lähimpien asuinrakennusten piha-alueella. 
Ratakohtaiset meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettava siten, että raja-arvot 
saavutetaan 31.12.2022 mennessä. Meluntorjuntatoimenpiteiden 
valmistumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.  

Tarkkailu  

22. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu, kirjanpito ja raportointi on tehtävä 
jäljempänä annettujen määräysten mukaisesti.  

Lupamääräyksissä velvoitettuja tarkkailuja voidaan myöhemmin tarkentaa ja 
muuttaa ympäristöluvan valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla 
edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, 
lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 

24. Meluntorjuntatoimenpiteiden valmistuttua melun laskentamalli, ellei se 
vastaa hakemuksessa esitettyä meluntorjuntasuunnitelmaa, on päivitettävä 
vastaamaan todellista tilannetta. 

Lisäksi melua (LAImax) on mitattava kertaalleen niiden loma- ja/tai vakituisten 
asuinrakennusten piha-alueilla, jotka melumallinnuksen mukaan altistuvat 
eniten ampumaradan melulle. Mittauspisteitä on oltava ainakin neljä. Yksi 
mittauspiste tulee sijoittaa Porvoon kaupungin puolelle (Björkbacka). 
Mittaukset on tehtävä ratakohtaisesti niille lajiradoille, jotka aiheuttavat 
suurimmat enimmäismelutasot (LAImax) mittauspisteissä. Mittaukset on tehtävä 
tyypillisimmällä aseella ammuttaessa ja kontrolloidusti siten, että mittaustulos 
vastaa kulloinkin mitattavaa melua. Mittauksissa on noudatettava 
ympäristöministeriön ohjetta ampumaratamelun mittaamisesta 
(Ympäristöministeriö, ympäristöopas 61/1999). Mittauksen tekijän on oltava 
sertifioitu melumittaaja, tai mittaajan asiantuntemus on osoitettava muulla 
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tavoin. Melumittaussuunnitelma mittauspisteineen tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen mittausten 
suorittamista. 

25. Ajantasaiseen melun mallilaskentaan ja mittaustuloksiin (lupamääräys 24) 
perustuva meluselvitys on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa 
meluntorjuntatoimenpiteiden valmistumisesta toimivaltaiselle 
ympäristölupaviranomaiselle. 

Laskentamallinnuksen on oltava avoin, dokumentoitu ja siitä on toimitettava 
valvontaviranomaiselle lähtötiedot, joiden perusteella viranomainen tai sen 
käyttämä asiantuntija voi tarvittaessa toistaa tai varmistaa laskennan tulokset. 

Meluselvityksessä on oltava asiantuntija-arvio luvan saajan toiminnan 
meluraja-arvojen luvanmukaisuudesta ja tarkastelu alueella olevien kaikkien 
ampumaratojen aiheuttaman melun yhteisvaikutuksesta keskiäänitasoon sekä 
esitys melun jatkoseurannasta. Mittaustuloksissa on esitettävä kustakin 
melumittauspaikasta ainakin yksi mittaustulossarja ympäristöministeriön 
ympäristöoppaan 61/1999 ”Ympäristömelun mittaaminen” suosituksen 
mukaisissa myötätuuliolosuhteissa. 

Selvityksen perustella toimivaltainen lupaviranomainen voi täsmentää melua 
tai sen tarkkailua koskevia lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Valittajat ovat vaatineet asiallista melunmittausta kiinteistöillään. He ovat 
myös vaatineet, että ne radat, joilla ammutaan melutasoltaan korkeimmalla 
tasolla, pitää ottaa käyttöön vasta kun meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettu. 

Valituksessa on myös viitattu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 
132/2020, jolla aluehallintovirasto on pidentänyt hakijana olleen Suomen 
Metsästysyhdistyksen meluvallin rakentamista kahdella vuodella. Meluvallin 
piti olla valmis 31.12.2020. Nyt se on saanutkin jatkoa 31.12.2022 saakka. 
Valittajien mielestä päätös pitäisi kumota. 

 Valittajat asuvat Porvoossa ja ovat todenneet ampumamelun lisääntyneen 
merkittävästi keväästä 2019 alkaen. Porvoon kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunta on viitannut 10.12.2019 antamassaan lausunnossa 
edellisen lupakäsittelyn yhteydessä 22.4.2014 annettuun lausuntoon. Tässä 
lausunnossa on kiinnitetty huomiota ampumaratojen ohjearvot ylittävän 
melualueen ulottumisesta huomattavasti kauemmas Porvoon puolelle kuin 
maakuntakaavassa osoitetulle ampurata-alueen suojavyöhykkeelle. Valittajien 
valituksia asiasta ei ole otettu huomioon ja ampumamelun mittausta ei ole 
suoritettu.  

Valittajat ovat odottaneet meluvallin valmistumista, jotta se toisi helpotusta 
heidän elämäänsä.  
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Valittajat ovat valituskirjelmää tarkentavassa lisäselvityksessä esittäneet, että 
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on päätöksellään (132/2020) myöntänyt 
kevyin perusteluin 2 vuoden jatkoajan meluvallin rakentamiselle ja antanut 
toiminnan jatkua siitä huolimatta, että ampuradalta kuuluva pauke on 
aiheuttanut lähiseudun asukkaille suurta kärsimystä päivittäin. Meluvallin on 
pitänyt olla valmis 21.12.2020 ja rakentamiselle on annettu päätöksellä 
jatkoaikaa 21.12.2022 asti. Ampumaradalla ammutaan yli miljoona laukausta 
vuodessa. Melu on vaikuttanut valittajien elämään kokonaisvaltaisesti, mukaan 
lukien vaikutukset heidän mielenterveyteensä ja kiinteistöjensä arvoihin. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole 
lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen 
perusteluissa on sanottu. 

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto lausuu vastineessaan, että sillä ei 
ole lisättävää asiasta aikaisemmin annettuihin lausuntoihin. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Rannikko-Suomen kalatalouspalvelut, 
Uudenmaan ELY-keskus, Porvoon kaupungin rakennus- ja 
ympäristölautakunta ja Sipoon kunnan ympäristövalvonta ovat ilmoittaneet, 
etteivät anna asiassa vastinetta.  

Sibbo Skyttegille rf on antanut vastineen, jossa esitetään seuraavasti. 
Toiminnanharjoittaja on teettänyt meluselvityksen Akukon Oy:llä, jossa on 
kartoitettu ampumaradan melun leviämisen nykytilanne ja sen perusteella 
tehty meluntorjuntasuunnitelma. Valituksessa ja sen lisäselvityksistä ilmenee 
valittajien kiinteistöjen osoitteet, jotka sijaitsevat noin 3 km päässä Sipoon 
keskusampumaradalta. Nykytilanteessakaan kyseisillä kiinteistöillä ei melun 
ohjearvot ylity. 

Valittajat ottavat kantaa meluselvityksessä käytettyihin aineistoihin ja etenkin 
Suomen Metsästysyhdistyksen alueella rakenteilla olevaan meluvalliin. 
Toiminnanharjoittaja muistuttaa, että meluselvityksessä lähialueen maaston 
vaikutukset ampumaradan meluun on huomioitu maastomallin laadinnassa, 
joka on tehty pääasiassa Maanmittauslaitoksen avoimen maastotietokannan 
(1/2019) ja laserkeilausaineiston (keilattu 11/2014) avulla sekä muutamia 
Sipoon keskusampumaradan vallin korkeuksia on tarkennettu mittauksin. 
Toisin sanoen meluselvityksen nykytilanteen selvittämisessä on otettu vuoden 
2019 mukainen tilanne esimerkiksi Suomen Metsästysyhdistys ry:n 
ampumaradan vallin suhteen eikä vallin suunniteltua korkeutta. 

Keskusampumaradan meluntorjunnan suunnittelussa on otettu huomioon 
Suomen Metsästysyhdistyksen ampumaradalle rakennettavan vallin melua 
torjuva vaikutus. Suomen Metsästysyhdistyksen valli torjuu Sipoon 
keskusampumaradan melua lähinnä idän suuntaan. Valitusten osoitetietojen 
mukaiset kiinteistöt sijaitsevat ampumaradan puolella, joten kyseisellä 
vallilla ei juurikaan ole vaikutuksia  suuntaan. Toiminnanharjoittaja ei 
sen enempää ota kantaa aluehallintoviraston päätökseen (ESAVI/37741) 
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koskien Suomen Metsästysyhdistykselle annettua jatkoaikaa meluvallin 
rakentamiselle. 

Meluntorjuntatoimenpiteiden valmistuttua suoritetaan melumittaus 
lupapäätöksen määräyksen 24 mukaisesti eli melumallinnuksen mukaisesti 
eniten melulle altistuvilla kohteilla. Valituksessa ilmi tulleissa osoitteissa ei 
nykytilanteessakaan ohjearvot ylity meluselvityksen mukaan. 
Lupamääräyksen mukaisesti mittausta ei ole tarpeen tehdä valituksissa ilmi 
tulleissa osoitteissa vaan lähempänä sijaitsevissa kohteissa, joissa ohjearvot 
nykytilanteessa ylittyvät. Melumittaussuunnitelma tulee esittää ympäristölupaa 
valvovalle viranomaiselle ennen mittausten suorittamista.  

Toiminnanharjoittaja muistuttaa ympäristönsuojelulain (527/2014) ja 
hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisista määritelmistä henkilöiden 
asianosaisuudesta ja siten valitusoikeudesta. Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on asianosaisella. 
Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty 
määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu 
este, valitus tai vaatimus tulisi jättää tutkimatta. Ympäristönsuojelulain 
mukainen asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen haitalliseen vaikutukseen, 
joka valituksenalaisen päätöksen mukaisesta toiminnasta saattaa aiheutua 
hänelle. Käsiteltävässä asiassa valittajat ovat perustaneet valitusoikeutensa 
siihen, että ampumaradalta aiheutuisi heille melurasitusta. 
Muutoslupahakemukseen on liitetty meluselvitys, jonka mukaan AI 
enimmäisäänitason LAImax melualue 65 dB tai edes 60 dB eivät ulotu 
valituksissa ilmenneiden osoitteiden kiinteistöille. Ohjearvot ei ylity kyseisillä 
kiinteistöillä, joten asia ei siten koske valittajien oikeutta tai etua siten kuin 
ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan.  

Ampumaratatoiminnan melun vaikutukset liittyvät ensisijaisesti 
häiritsevyyteen ja elinympäristön viihtyisyyteen, eikä mahdollisia terveyteen 
liittyviä vaikutuksia ole voitu tutkimuksin havaita. Sipoon 
keskusampumaradan meluselvityksen nykytilaselvityksessä on otettu 
huomioon Suomen Metsästäjäyhdistyksen meluvallin tilanne vuonna 2019 ja 
kyseisen vallin rakennesuunnitelmat on keskusampumaradan 
meluntorjunnassa otettu huomioon. Suomen Metsästäjäyhdistyksen valli torjuu 
Sipoon keskusampumaradan melua itään eikä koilliseen, jossa valituksessa 
mainitut kiinteistöt sijaitsevat. Keskusradan toiminnasta aiheutuva melu ei 
nykytilanteessakaan ylitä ohjearvoja valittajien kiinteistöllä, joten kyseisiä 
valittajia ei voida pitää käsiteltävässä asiassa asianomaisina. Edellä 
mainittujen asioiden vuoksi henkilöiden valituksen vaatimukset ovat 
perusteettomia eikä niitä tulisi huomioida. 

Hallinto-oikeus on varannut valittajille tilaisuuden vastaselityksen antamiseen. 
Vastaselitystä ei ole toimitettu hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. 
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Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 191§:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
valitusoikeus on asianosaisella. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 7 §:n 1 momentin 
mukaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa ja sen, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 81 §:n 2 
momentin 4 kohdan mukaan tuomioistuin voi jättää valituksen tutkimatta, jos 
valittajalla ei ole valitusoikeutta. 

Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 
(53/1997)  

Mainitun päätöksen (53/1997) 2 §:n 1 momentin mukaan ampumaradan 
aiheuttamien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden 
turvaamiseksi on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää A-painotettuna 
enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettynä seuraavia arvoja: 
asumiseen käytettävät alueet 65 dB ja loma-asumiseen käytettävät alueet 60 
dB. 

Asiassa saatu selvitys 

Ampumarata-alue on sekä yleiskaavassa että maakuntakaavassa osoitettu 
ampumaratatoimintaan. Ampumaradan ympäristössä on vakituista ja vapaa-
ajan asutusta useissa ilmansuunnissa lähimmillään reilun kilometrin päässä 
rata-alueesta.  

Valittajien asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 2,5 kilometrin päässä ampumarata-
alueen reunasta ja noin 3 kilometrin päässä lähimmän ampumaradan reunasta. 
Valittajat ovat kokeneet Sibbo Skyttegille rf:n ampumaradan melun 
haitallisena ja vaatineet siksi melumittausta ja toiminnan väliaikaista 
keskeyttämistä kunnes meluntorjuntatoimenpiteet on viimeistelty. 
Ympäristömeluselvityksen mukaan valittajien kiinteistöillä AI-
enimmäisäänitaso (LAImax) jää alle 55 dB:n ja keskiäänitaso (LAeq) alle 45 
dB:n. Kun ampumaratoja koskevan valtioneuvoston päätöksen (53/1997) 
mukainen ohjearvo asumiseen käytettävillä alueilla on 65 dB (LAImax) ja 
melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
mukainen ohjearvo asumiseen käytettävillä alueilla on päiväsaikaan 55 dB 
(LAeq), molemmat ohjearvotasot alittuvat valittajien asuinkiinteistöillä yli 
kymmenellä desibelillä. 

Oikeudellinen arviointi 
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Ympäristösuojelulain mukaan asianosaisen valitusoikeus perustuu siihen 
haitalliseen vaikutukseen, joka valituksenalaisen päätöksen mukaisesta 
toiminnasta saattaa aiheutua hänelle.  

Oikeuskäytännössä melusta aiheutuvaa haittaa on arvioitu keskeisesti 
toiminnan ja valittajan asuinpaikan välisen etäisyyden perusteella. 
Ampumaradan ja valittajien asuinkiinteistöjen välillä on yli 2,5 kilometrin 
etäisyys ja Sibbo Skyttegille rf:n ampumaradan ympäristömeluselvityksen 
mukaan sekä ampumaratojen toiminnasta aiheutuva enimmäisäänitaso (LAImax) 
että ekvivalentti äänitaso (LAeq) jäävät valittajien asuinkiinteistöillä selvästi 
edellä mainituissa valtioneuvoston päätöksissä annettujen ohjearvotasojen 
alapuolelle. Kyseiset valtioneuvoston päätökset eivät ole oikeudellisesti 
sitovia, mutta niitä on vakiintuneesti sovellettu ympäristölupapäätöksissä 
melun haitallisuuden ja melurasituksen kohtuuttomuuden arvioinnissa. 

Hallinto-oikeus katsoo, ettei ampuradan toiminnan melu ulotu valittajien 
kiinteistöille saakka haitallisesti siten, että heillä voitaisiin katsoa olevan 
asiassa asianosaisen valitusoikeus. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Porvoon ja Sipoon kaupunginhallituksen/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 20.5.2022. 

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

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomari Reko Vuotila, 
asessori Tatu Jouppi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri 
Hiltunen. 

 

Esittelijä  Linda Finska 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

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

Jäljennös maksutta Sipoon kunta 

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Sipoon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Porvoon kaupunki 

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
kalatalousviranomainen, sähköisesti 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

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

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

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

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

 
 
 
 
 
 



HallJK (01.20)      2 (2)

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




