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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 8.11.2022. 
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Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 1.11.2022-8.12.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

8.12.2022.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
 1.11.2022  

1178/2022 

 Dnro 21293/03.04.04.04.19/2021 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija Sydän-Suomen Kuljetus Oy 

Luvan hakija Sydän-Suomen Kuljetus Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Laukaan kunnan lupa- ja valvontalautakunta, 24.9.2021 (15.09.2021, § 81) 

Asian aikaisemmat vaiheet 

Laukaan kunnan lupalautakunta on päätöksellään 16.5.2019 (8.5.2019 § 33) 
myöntänyt Sydän-Suomen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan 
muutoshakemuksen mukaiseen toimintaan kiinteistöllä Mörkölä 410-411-4-
666 (nykyään 410-411-4-683) sijaitsevan jätteen lajittelukeskuksen 
toiminnassa Laukaan kunnan Savion kylässä. Päätös on korvannut Laukaan 
kaavoitus- ja rakennuslautakunnan 27.8.2015 Sydän-Suomen Kuljetus Oy:lle 
antaman ympäristölupapäätöksen. 

Valituksenalainen päätös 

Laukaan kunnan lupa- ja valvontalautakunta on muuttanut päätöksellään 
24.9.2021 (15.09.2021, § 81) Sydän-Suomen Kuljetus Oy:n jätteen 
lajittelukeskuksen ympäristöluvan lupamääräyksiä 1 ja 2 sekä täydentänyt 
lupamääräystä 19. Toimintaa tulee harjoittaa voimassa olevan 
ympäristölupapäätöksen ja muutoshakemuksen mukaisesti sekä tätä päätöstä 
noudattaen. 

Lupamääräykset 

1. Ennen kuin jätemateriaalien vastaanotto muutoshakemuksen mukaisessa 
laajuudessa laitokselle aloitetaan, tulee laajennusosan olla valmiiksi rakennettu 
ja kiinteistöllä olla toimintaan tarvittavat ja asemapiirrokseen merkityt 
rakenteet valmiina ja hyväksytty ja käyttöönotetuksi. Siihen saakka tulee 
noudattaa taulukon 1. nykyisiä vastaanotto- ja varastointimääriä. Puuta- ja 
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puuhaketta saadaan kuitenkin varastoida 600 tonnia sen varastointiin varatun 
kentän alueella, kun se on saatu rakennettua valmiiksi ja hyväksytty käyttöön 
otettavaksi. 

Betoni- ja tiilijätettä saadaan kuitenkin ottaa vastaan toimenpideluvan ja tämän 
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tultua kentän rakenteisiin enintään 6000 t. 
Betoni- ja tiilijäte tulee käsitellä ja sijoittaa rakenteeseen lupamääräysten 12 ja 
13 edellyttämällä tavalla. Puun varastointikentän alueelle saa sijoittaa vielä 
80 t betonimursketta hakemuksen liitteen 4 ja liitteen 2 mukaisen 
leikkauskuvan mukaisesti. 
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2. Jätelajikohtaisia kertavarastointimääriä ei saa ylittää. Jos laitokselle tuodaan 
jätettä, jonka vastaanottoa ei tässä luvassa ole sallittu, tulee jäte viipymättä 
palauttaa sen haltijalle. Jos on havaittavissa, että jätekuormista aiheutuu 
ympäristön roskaantumista, tulee kuljetukset suorittaa peitettynä. 
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19. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta ja jätteistä siten 
kuin jätelain 119 §:ssä edellytetään. Yhteenveto kirjanpidosta ja 
tarkkailutuloksista on toimitettava Laukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 
Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

- vastaanotetun, käsitellyn ja eteenpäin toimitetun jätteen määrä, laatu ja 
toimituspaikka 
- toiminnassa muodostuneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka 
-tiedot tehdyistä huoltotoimista sekä häiriö- ja poikkeustilanteista 
- liukoisuustulokset betoni- ja tiilieristä 
- jätepuumurskeen laadunvalvontatulokset 
alueen rakenteisiin käytetyt jätemateriaalit (määrä, laatu ja sijoituspaikka) 
- vesinäytteiden tarkkailutulokset 

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa jätelain 120 §:n mukainen jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma valvontaviranomaiselle ja 
puujätteen laadunvalvontasuunnitelmaa tulee täydentää tiedoilla 
näytteenottotaajuudesta 1.12.2021 mennessä. 

Vakuus 

Sydän Suomen Kuljetus Oy:n tulee asettaa YSL 59 §:n mukaiseksi jätteen kä-
sittelytoiminnalta vaadittavaksi vakuudeksi hakemuksessa esitetty 20 000 eu-
roa jätepuun varastokentän valmistuttua ja sen varastointimäärän noustua 600 
tonniin. 

Ratkaisun perusteluja 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa 
annettujen päätösten mukaisesti, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, 
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. 

- - - 

Lupamääräysten 1 ja 2 perusteluja 

Lupamääräyksen 1. taulukon ennen laajennusalueen valmistumista 
noudatettavat nykyiset vastaanotto- ja varastointimäärät ovat vuoden 2015 
lupapäätöksen mukaiset. Hakemuksen taulukossa oli nykyisinä ennen 
laajennusalueen valmistumista noudatettavina vastaanotto- ja 
varastointimäärinä esitetty vuoden 2019 lupapäätöksen mukaiset laajennetun 
toiminnan määrät, laajennusalue ei ole vielä valmis. 

Lupamääräyksessä 1. on rajoitettu hakemuksessa esitettyä puujätteen 
varastointimäärää varastointikentän pinta-alan perusteella, jotta puujäte 
saadaan varastoitua paloturvallisesti jättämällä riittävä etäisyys kasojen välille, 
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ja jotta kentällä on tilaa levittää mahdolliset palopesäkkeet kentälle 
hakemuksen mukaisesti. Puujätteen varastointialueen vieressä olevassa 
hallissa varastoidaan helposti syttyviä vaarallisia kemikaaleja hallin puujätteen 
varastointia lähinnä olevassa päädyssä, sekä muuta palavaa jätettä. 
Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastineen yhteydessä pyydettyä 
selvennystä puujätteen varastoinnin osalta. Laitokselle oli vuonna 2020 
varastoitu hakemuksen mukaiselle varastointikentälle yli 600 t puujätettä, josta 
osa oli murskeena, kenttä oli tällöin suhteellisen täynnä. 

- - - 

Puujätteen varastointiin tarkoitettu kentän alue saadaan ottaa käyttöön sen 
valmistuttua. Alkuperäinen länsipuolelle sijoittuvan laajennusalue tulee olla 
valmis ennen muun toiminnan laajentamista. Lupamääräyksestä 2. on 
tarpeettomana poistettu ensimmäinen kappale sen viimeistä lausetta lukuun 
ottamatta. 

Lupamääräyksen 19 perusteluja 

Jätelain 120 § mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan 
harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn 
seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä 
tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Tätä ei 
ole vielä toimitettu. 

Toiminnanharjoittaja on toimittanut muutoshakemuksen liitteenä puumurskeen 
laadunhallintaohjeen, josta puuttuu näytteenottotiheys. Tältä osin 
laadunhallintaohjetta tulee täydentää. Tuotetun jätepuumurskeen laatutiedot 
tulee vuosiraportin yhteydessä toimittaa valvontaviranomaiselle, jotta voidaan 
todeta toiminnanharjoittajan olevan selvillä murskeen laadusta, sekä murskeen 
toimituspaikan olleen asianmukainen. Jätepuun vastaanotto- ja käsittelymäärän 
lisääntyessä huomattavasti tulee myös säännölliseen ja luotettavaan 
laadunvalvontaan kiinnittää huomiota. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Sydän-Suomen Kuljetus Oy on vaatinut, että Laukaan kunnan lupalautakunnan 
päätöksen lupamääräyksen 1 ensimmäistä kappaletta on muutettava siten, että 
puuta ja puuhaketta on saatava varastoida 1 000 tonnia ympäristöluvanmuutos-
hakemuksen mukaisesti. Yhtiö on vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus 
muuttaa lupamääräyksen 1 ensimmäisen kappaleen 

muotoon: 

Ennen kuin jätemateriaalien vastaanotto muutoshakemuksen mukaisessa 
laajuudessa laitokselle aloitetaan, tulee laajennusosan olla valmiiksi rakennettu 
ja kiinteistöllä olla toimintaan tarvittavat ja asemapiirrokseen merkityt 
rakenteet valmiina ja hyväksytty ja käyttöönotetuksi. Siihen saakka tulee 
noudattaa taulukon 1. nykyisiä vastaanotto- ja varastointimääriä. Puuta- ja 
puuhaketta saadaan kuitenkin varastoida 1 000 tonnia sen varastointiin varatun 
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kentän alueella, kun se on saatu rakennettua valmiiksi ja hyväksytty käyttöön 
otettavaksi. 

Yhtiö on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti: 

Laitoksen nykyisen alueen pinta-ala on noin 7 000 m2 ja laajennusalueen 
pinta-ala on 4 400 m2. 

Puun varastointi ja haketus tehdään laitosalueella noin 1400 m2:n alueella. 

Lupahakemuksen mukainen 1 000 tonnia puuta on noin 4 000 m3, mikä olisi 
tasaisena kerroksena noin 3 metrin korkuinen kasa kyseessä olevalla alueella. 

Jos kasoja tehdään kaksi kasaa paloturvallisuuden vuoksi, niin kasat mahtuvat 
hyvin ympäristölupahakemuksessa esitetylle alueelle. Esitetty 1 000 tonnin 
määrä mahtuu siis hyvin kyseessä olevalle alueelle.  

Jos puuta saa varastoida vain 600 tonnia, olisi se kuutioina noin 2400 m3. 
Kasan korkeus olisi noin 2 metriä 1400 m2:n alueella. 

Puupolttoaineiden varastokasat ovat yleisesti usein kymmeniä metriä korkeita. 

Mobiilimurskaimen siirtokustannukset tulevat suhteellisesti suuriksi, jos 
murskattavaa puuta on vain 600 tonnia. Varastomääränä 1 000 tonnia puuta on 
riittävän iso, jotta kustannus ei tule kohtuuttoman suureksi murskattua 
puutonnia kohden. Varastokapasiteetin pitää olla myös riittävän iso, jotta 
lämmityskausien välisissä kesällä kertyvä puu pystytään varastoimaan 
laitoksella. 

Puun ja hakkeen varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan kasojen sijoittelussa 
siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. 
Palo voidaan näin myös rajoittaa helpommin. Palava/kytevä hakekasa 
levitetään kentälle. 

Halleissa ja liikkuvassa kalustossa on riittävästi alkusammutuskalustoa. 
Tulipaloja ehkäistään koneiden ennakkohuollolla sekä puhtaanapidolla. 
Laitoksella on käytettävissä koko ajan kalustoa, jolla kasoja voidaan 
mahdollisessa tulipalotilanteessa hajottaa ja levittää kentälle. Uuden 
kenttäalueen valmistuttua kenttää on käytettävissä tähän tarkoitukseen entistä 
enemmän. 

Mahdollisessa tulipalotilanteessa sammutusvesiä voidaan kerätä alueen 
kokoojakaivon jälkeiseen ojan alueeseen. Oja tukitaan kauempaa 
pyöräkoneella. 

Laajennusalueen valmistumisen jälkeen alueella on entistä väljempää, mikä 
parantaa myös paloturvallisuutta ja palon hallintaa. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on tiedottanut luvan hakijan valituksesta julkisella 
kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Laukaan kunnassa. Hallinto-
oikeus on varannut asianosaisille, joita asia erityisesti koskee ja yleistä etuja 
valvoville viranomaisille tilaisuuden antaa vastine valitusten johdosta.  

Asianosaiset, Laukaan kunta, Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 
ja Keski-Suomen pelastuslaitos eivät ole antaneet vastineita. 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valituksen johdosta 
antamassaan vastineessaan todennut, että ympäristönsuojelulain (527/2014) 59 
§:n mukaan jätteenkäsittelijän on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon 
varmistamiseksi. Vakuuden tulee kattaa kustannukset, joita 
toiminnanharjoittajan ympäristöluvan mukaisesti hallussa olevan jätteen 
käsitteleminen aiheuttaa tilanteessa, jossa tämä ei itse huolehdi jätehuollosta. 
Vakuudesta tulee esittää laskelma. Mikäli puun ja puuhakkeen 
varastointimäärät kasvavat, tulee vakuuden määrä laskea todellisilla 
varastointimäärillä. 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valituksen johdosta 
antamassaan lausunnossaan esittänyt seuraavaa: 

Varastointialan laskemisessa on käytetty jätepuun kuutiopainona murskeen 
kuutiopainoa, joka on noin 0,230 t/m3. Murskaamattoman jätepuun 
kuutiopaino on alhaisempi riippuen jätepuun tiivistystasosta, mutta ollen 
keskimäärin noin 0,150 t/m3. Jätepuu varastoidaan pääosin 
murskaamattomana, jolloin tilantarve on huomattavasti suurempi. 1 000 tonnia 
murskaamatonta jätepuuta vie varastotilaa noin 6 700 m3. 

Riippumatta kuitenkin siitä, varastoidaanko jätepuu murskaamattomana vai 
murskattuna, on esitetty varastointiala 1 400 m2 liian pieni 1 000 tonnin 
puumäärän paloturvalliseen varastointiin. Varastointitilan tarvetta ei voi kasan 
reunat ja muoto huomioon ottaen arvioida ja laskea niin, että koko kentän 
alalle varastoidaan 3 metrin kerros puujätettä. Pohjapinta-ala rajoittaa myös 
varastokasan korkeutta. Jotta varastointi olisi paloturvallisesti toteutettu, tulee 
kasojen väliin ja reunoilla jättää liikkumatilaa sekä palokatkoja. Myöskään 
Sydän-Suomen Kuljetus Oy:n itse esittämä palopesäkkeiden levittäminen 
kentälle tulipalotilanteessa ei onnistu, ellei tilaa ole tarpeeksi. Pelastuslaitos on 
myös lausunnossaan esittänyt, että energiajätteet tulee varastoida väljästi ja 
useampi pieni kasa on sammutusteknisessä mielessä helpompi kuin yksi suuri 
kasa. 

Kuten päätöksen perusteluissa on myös todettu, on kyseisellä varastokentällä 
ollut tarkastuksen aikana noin 600 tonnia puujätettä ja kenttä oli tällöin 
suhteellisen täynnä. 

Kustannuskysymykset eivät voi olla perusteena sille, että varastointitapa voisi 
olla sellainen, että se ei täytä paloturvallisuusvaatimuksia ja 
onnettomuustilanteesta aiheutuisi ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
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Sydän-Suomen Kuljetus Oy on esittänyt tulipaloriskin huomioimista kasojen 
sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja 
sammutustöihin. Mikäli kentällä on puujätettä maksimimäärä 1 000 tonnia, ei 
tulipaloriskiä voi torjua edellä esitetyllä tavalla tilan puutteen vuoksi. 

Lisäksi on huomioitava, kuten päätöksen perusteluissa on tuotu ilmi, että 
varastohallissa puujätteen varastointikentän puoleisessa päädyssä varastoidaan 
vaarallisia ja helposti syttyviä kemikaaleja, muun muassa öljyjä, jäähdytin- ja 
jarrunesteitä ja akkuja, jotka tulipalotilanteessa aiheuttavat huomattavan 
ympäristöriskin. 

Mikäli puujätteen varastointiin vapautuu lisää kenttätilaa laajennusalueen 
valmistumisen myötä, voi luvan haltija hakea lupaan tältä osin muutosta. Nyt 
muutoshakemuksessa esitetyillä tiedoilla hakijan esittämää jätepuumäärää ei 
pystytä varastoimaan paloturvallisesti toiminnalle varatulla alueella. 

Sydän-Suomen Kuljetus Oy (jäljempänä yhtiö) on antanut lausunnon ja 
vastineen johdosta vastaselityksen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa: 

HSY:n jätemäärien laskentaohjeessa jätepuun tilavuuspaino on 200 kg/m3. On 
myös otettava huomioon, että ulkona varastoituessa sisätiloissa ollut purkupuu 
tai muu sellainen puu kastuu ja puu imee kosteutta ulkoilmasta, ja täten paino 
nousee. 

Puukasat tehdään pyöräkoneella, joka tiivistää puita kasaan eli kasa ei ole niin 
sanottu heittokuutio. Laukaan kunnan ympäristönsuojelusihteeri on itse 
käyttänyt toisen jäteyrittäjän laitoksen jätepuukasojen kuutiopainona 200 
kg/m3 ja haketetulle jätepuulle kuutiopainoa 500 kg/m3, kun on arvioinut 
laitoksella olevien puukasojen massapainoa. 

Varastokentällä olevan puukasan tilavuuspaino on 150–250 kg/m3 riippuen 
puumateriaalista, kosteuspitoisuudesta ja kasan tiiveydestä. 

Valituksessa on annettu esimerkkinä se, että koko varastoalalle sijoitettu 
puumäärä tekisi 3 metrin korkuisen säännöllisen kasan. Näin ei tietenkään ole 
käytännössä. Jos alueella on varastoituna 1 000 tonnia ja tilavuuspaino on 200 
kg/m3, niin puukasan tilavuus olisi 5 000 m3. Kun tämä määrä on 
säännöllisessä aumassa, jonka pituus on noin 50 metriä, leveys 28 metriä, niin 
korkeus on 7 metriä. Auman reunat ovat noin 30 asteen kulmassa. 

Laitosalueella on kuitenkin käytössä suurempi alue kuin edellä esitetty 
1400 m2 ala. Vastaselitykseen liitetyssä kuvassa on esitetty noin 1700 m2:n 
ala, jossa puuta voidaan varastoida. 

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty piirros jätteiden varastoalueista. Lasi 
ja kestopuu voidaan molemmat varastoida 2–3 kontissa ja kontit voivat olla 
esimerkiksi SER-kontin vieressä. Kyseiset jätelajit vievät vähän pinta-alaa. 

Varastoalueelle voidaan tehdä kaksi kasaa, joiden korkeus maksimissaan olisi 
noin 7 metriä. Kun puukasa haketetaan, niin kasa tiivistyy ja myös kasa 
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pienenee. Haketta varastoidaan yleisesti kymmeniä metriä korkeissa kasoissa, 
joten 7 metriä on normaali korkeus. 

Alueen ympärillä on vapaata tilaa. Tulipalotilanteessa voidaan viereisen 
vanhan kaatopaikan entisellä kompostointialueella levittää pyöräkoneella 
kytevää kasaa. 

Puukasa ei voi syttyä itsestään, kuten hakekasa. Suurin tulipaloriski on 
murskauksen aikana. Puunmurskaus tehdään lämmityskaudella syksyllä tai 
talvella, jolloin ympäröivä maasto ei ole herkkää syttymiselle tai on lumen 
peitossa. 

Vaarallisten jätteiden varastointi on pientä ja varastointi voidaan siirtää hallista 
erilliseen konttiin SER-kontin viereen. 

Yhtiö on asettanut 10 000 euron jätevakuuden Laukaan kunnalle. Vakuus 
nousee 20 000 euroon, kun ympäristölupapäätös saa lainvoiman. 

Murskaamattomalla puulla on suuri positiivinen arvo, koska turpeen käyttö on 
lähes loppunut ja voimalaitokset käyttävät puuta enemmän. Murskaamattoman 
puun arvo riittää hyvin puun haketukseen ja haketetun puun hinta riittää hyvin 
hakkeen kuljettamiseen voimalaitokseen. Maailmanpoliittinen kriisi nostaa 
energian hintaa edelleen, joten puun varastomäärän lisäyksellä ei ole 
vaikutusta jätevakuuden arvoon. 

Vastaselityksen liitteenä on esitetty HSY:n jätemäärien laskentaohje. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

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. Saman 
§:n 2 momentin mukaan muun ohella ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava jätelain (646/2011) 2 luvussa 
säädettyjä yleisiä velvollisuuksia. 

Ympäristönsuojelulain 15 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 
harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden 
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poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle 
haitallisten seurausten rajoittamiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.  

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Saman pykälän 3 
momentin mukaan hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. 
Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, 
tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. 

Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaisesti, jos hakemus on 
puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa 
määräajassa. Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos myöhemmin asiaa 
käsiteltäessä ilmenee tarve pyytää hakijalta uusia, asian ratkaisemiseksi 
tarpeellisia selvityksiä, tätä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä 
erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä ja millä perusteella niiden 
esittäminen on tarpeen. 

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. Saman pykälän 2 momentin mukaan 
ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä 
niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.  

Ympäristönsuojelulain 49 §:n kohdan 2) mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan 
ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 



  11 (16) 
   
 

mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen 
nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Saman pykälän 2 momentin 
mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen 
jätteen käsittelyyn. 

Ympäristönsuojelusta annettu valtioneuvoston asetus (713/2014)  

Asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminta koskee jätteen 
hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, lupahakemuksessa on oltava selvitys muun 
muassa hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi aiotun jätteen laadusta ja 
määrästä; alueesta, jolta jätettä aiotaan ottaa hyödynnettäväksi tai 
loppukäsiteltäväksi; jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä 
kaaviopiirros hyödyntämisen tai loppukäsittelyn kulusta sekä hyödyntämisen 
tai loppukäsittelyn tuottaman jätteen lajista, laadusta ja määrästä sekä siinä 
syntyvän jätteen hyödyntämisestä tai loppukäsittelystä.  

Jätelaki (646/2011) 

Jätelain 13 §:n 1 momentin mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä 
hallitsemattomasti. Saman pykälän 2 momentin mukaan jätteestä ja 
jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin 
rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja 
kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, 
rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti 
huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden 
vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai paikan on lisäksi sovelluttava 
ympäristöön ja maisemaan. 

Asiasta saatu selvitys 

Laitoksella haketetaan/murskataan puhtaita puupolttoaineita, kuten puita, 
risuja, kantoja, teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätepuuta. Lisäksi 
laitoksella murskataan betoni- ja tiilijätettä, siirtokuormataan kaupan, 
teollisuuden ja yhdyskuntajätteestä lajiteltua energiajätettä, siirtokuormataan 
biojätettä ja varastoidaan kyllästettyä puuta, sähkö- ja elektroniikkaromua ja 
pääosin kotitalouksista tulevia vaarallisia jätteitä. Hyödynnettävät jätteet ja 
vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaaviin hyötykäyttö- tai 
käsittelylaitoksiin. Betoni- ja tiilijätettä saa käyttää myös kentän 
rakentamiseen. 
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Puut ja valmis hake varastoidaan ulkona. Puut lajitellaan B-luokkaan (puhdas 
puu) ja C-luokkaan (rakennusjätepuu ja käsitelty puu). Lajittelu tapahtuu 
kahmarikaivinkoneella ja osin käsin. 

Puut haketetaan/murskataan mobiilimurskaimella, joka erottelee magneetilla 
rautametallin murskeesta erilleen. C-luokan puu murskataan erilliseen kasaan.  

Ympäristölupapäätöksen 16.5.2019 (8.5.2019 § 33) kertoelmaosan mukaan 
puun haketusta/murskausta tehdään pari kertaa vuodessa pääasiassa 
talviaikana. Touko-syyskuussa haketetun puun varastomäärä kasvaa ja 
vastaavasti varasto pienenee lämmityskauden kuluessa talvella. Varastot ovat 
huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa. Lupapäätöksen 
määräyksen 6 mukaan jätteenkäsittelytoimintaa, puun ja betonin ja tiilen 
murskaus mukaan lukien, saa harjoittaa jäteasemalla ma–pe klo 06–22 ja la 7–
18 arkipyhät pois lukien. 

Yhtiöltä on kysytty lupakäsittelyssä vastinepyynnön yhteydessä selvennystä 
puujätteen varastoinnin toteutuksesta. Pyynnössä on todettu muun ohella, että 
hakemuksen mukaan puujätettä varastoitaisiin kerralla enintään 1 000 tonnia. 
Varastoalue sijoittuu pääosin alueelle, jonka pinta-ala on noin 2 250 m2. 
Valvonnan yhteydessä on havaittu syksyllä 2020 samalla kenttäalueella olevan 
noin 500 tonnia puujätettä ja kenttä oli suhteellisen täynnä. Pyynnössä on 
kysytty, kuinka samalle alueelle saadaan varastoitua kaksinkertainen määrä 
puujätettä niin, että pelastuslaitoksen lausunnossaan edellyttämä 
varastointitapa saavutetaan. Luvan hakija ei ole antanut selvitystä. 

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan puuta ja puuhaketta 
saa varastoida sen varastointiin varatun kentän alueella, kun se on saatu 
rakennettua valmiiksi ja hyväksytty käyttöön otettavaksi. Puun varastointi ja 
haketus tehdään asiakirjoista saadun käsityksen perusteella noin 1 400 m2:n 
alueella.  

Ympäristönsuojeluviranomainen on arvioinut valituksesta antamassaan 
lausunnossa muun ohella murskaamattoman jätepuun 1 000 tonnia 
varastotilaksi noin 6 700 m3. 

Valituskirjelmässä ja vastaselityksessä on tarkasteltu varastoalueelle 
sijoitettavien erikorkuisten kasojen tilantarvetta. Selvityksistä saadun 
käsityksen mukaan 1 000 tonnia puuta (noin 4 000 m3) olisi tasaisena 
kerroksena noin 3 metriä korkuinen kasa. Jos puuta varastoidaan 600 tonnia 
(noin 2 400 m3), kasan korkeus olisi noin 2 metriä. 1 000 tonnin (tilavuuspaino 
on 200 kg/m3, 5 000 m3) säännöllisen auman korkeus on 7 metriä.  

Yhtiö on todennut valituksesta annetusta lausunnosta ja vastineesta 
antamassaan vastaselityksessä, että laitosalueella on kuitenkin käytössä 
suurempi kuin 1 400 m2:n ala. Puuta voidaan varastoida noin 1 700 m2:n 
alalla. 

Ympäristöluvan 16.5.2019 (8.5.2019 § 33) mukaan yhtiön toiminta sijaitsee 
vuokrakiinteistöllä 410-411-4-666 Mörkölä. Kiinteistön pinta-ala on noin 
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7 090 m2. Kunta vuokraa yhtiölle nykyisen alueen vierestä noin 4 400 m2:n 
alueen toiminnan laajentamista varten kiinteistöltä 410-411-4-588 
Mörkökorpi. 

Hallinto-oikeuden hankkiman selvityksen mukaan nykyisen rekisteriyksikön 
410-411-4-683 pinta-ala on 1,1555 hehtaaria. Selvennyslainhuutotodistuksen 
21.10.2021 mukaan kiinteistön 410-411-4-683 omistaa Sydän-Suomen 
Kuljetus Oy. 

Puun ja hakkeen varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan kasojen sijoittelussa 
siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. 
Palo voidaan näin myös rajoittaa helpommin. Palava/kytevä hakekasa 
levitetään kentälle. Halleissa ja liikkuvassa kalustossa on 
alkusammutuskalustoa. Tulipaloja ehkäistään koneiden ennakkohuollolla sekä 
puhtaanapidolla. Mahdollisessa tulipalotilanteessa sammutusvesiä voidaan 
kerätä alueen kokoojakaivon jälkeiseen ojan alueeseen. Oja tukitaan kauempaa 
pyöräkoneella. Alueella on videovalvontajärjestelmä. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen hakemuksesta antamassa lausunnossa on 
todettu muun ohella, että pelastuslaitoksen mielestä energia- ja hyötyjätteet 
tulee varastoida riittävän väljästi siten, ettei alueellista tulipaloa eri kasojen 
välillä pääse syntymään. Varastoitavien tuotteiden varastointitapaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Useampi pienempi kasa on sammutusteknisessä 
mielessä helpompi kuin yksi suuri kasa. Kasojen väliseen etäisyyteen 
toisistaan on kiinnitettävä riittävää huomiota. 

Oikeudellinen arviointi 

Asiassa on ratkaistavana, voidaanko toiminnanharjoittajan valituksesta puun ja 
puuhakkeen varastomäärää koskevaa määräystä muuttaa niin, että 
varastomäärä olisi 1 000 tonnia puuta valituksenalaisessa päätöksessä 
määrätyn 600 tonnin asemesta. 

Hallinto-oikeus katsoo, että toimintaan haettu jätemäärän lisäys ja erityisesti 
hakemuksessa esille tuotu tulipaloriski huomioon otettuna asiassa on kyse 
ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta luvanvaraisen toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. 

Laukaan ympäristönsuojeluviranomainen on varannut yritykselle tilaisuuden 
täydentää hakemustaan muun ohella puujätteen varastoinnin toteutuksesta 
ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 ja 3 momentin mukaisesti. Yhtiö ei ole 
esittänyt täydennystä. 

Hallinto-oikeudelle toimitetuista päätöksenteon perusteena olevista 
asiakirjoista saadun käsityksen mukaan alueella varastoidaan luokitukseltaan 
kahdenlaista puuainesta, puhdasta puuta sekä rakennusjätepuuta ja käsiteltyä 
puuta. Asiakirjoissa ei ole selvitystä luokitukseltaan erilaisten puuainesten 
varastoinnin tilatarpeesta ennen käsittelyä ja käsittelyn jälkeen hakkeena eikä 
puun käsittelylaitteiston ja puun käsittelytoiminnan tarvitsemasta tilatarpeesta.  
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Hallinto-oikeudelle toimitetut lupapäätöksen perusteena olevat asiakirjat 
kokonaisuudessaan huomioon otettuna sekä erityisesti se, että ratkaisun 
perusteena on valvonnallinen havainto, ei määräystä ole syytä muuttaa 
valituksessa esitetyillä perusteilla. Yritys ei ole esittänyt puumateriaalin 
määrämuutoksensa perusteeksi ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisia riittäviä 
selvityksiä toiminnan tilatarpeesta eikä toimista, joilla ehkäistään ja rajoitetaan 
haetun jätemäärämuutoksesta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista 
ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti.  

Hallinto-oikeudelle toimitettujen valituksenalaisen päätöksen asiakirjoihin 
liitetty pelastusviranomaisen lausunto otettuna huomioon yritys ei ole esittänyt 
määrämuutoshakemuksensa perusteeksi riittäviä ympäristönsuojelulain 15 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja toimia.  

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalaisen päätöksen perustelu ja hallinto-
oikeudelle toimitetut päätöksen perusteena olevat asiakirjat otettuna huomioon 
lupa- ja valvontalautakunta on voinut sille toimitetun selvityksen perusteella 
rajoittaa varastoitavan puun ja puuhakkeen määrää ympäristönsuojelulain 
48 §:n, 49 §:n 2) kohdan ja 58 §:n 1 ja 2 momentin perusteella.  

Valituksesta annetusta lausunnosta ja vastineesta antamassaan 
vastaselityksessä yhtiö on esittänyt noin 1700 m2:n aluetta puun varastointiin. 
Valituksenlaisen päätöksen määräyksessä 1 hyväksytyn alueen pinta-ala on 
valituskirjelmän mukaan 1 400 m2. Vaasan hallinto-oikeus toteaa, että 
hallinto-oikeus ei ole ensi asteena toimivaltainen käsittelemään sellaisia 
hakemuksen muutoksia, joiden perusteena ovat toiminnassa lupapäätöksen 
antamisen jälkeen annetut tiedot ja joiden mukaisia vaikutuksia ja seurauksia 
ei ole riittävästi selvitetty. Yhtiön esittämä puuhakkeen varaston pinta-alaa 
koskeva muutos on katsottava asiaksi, johon on saatava lupaviranomainen 
ratkaisu. Pinta-alamuutos voi lisätä toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia. 
Mikäli yhtiö haluaa hakea uudestaan muutosta voimassa olevaan 
ympäristölupaansa, tulee asiassa tehdä uusi täydennetty hakemus 
lupaviranomaiselle. Hakemuksessa tulee ottaa huomioon edellä hallinto-
oikeuden perusteluissa esitetyt seikat. 

Johtopäätös 

Mainitut seikat huomioon ottaen valitus on hylättävä eikä lupalautakunnan 
päätöstä ole syytä muuttaa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Laukaan 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 8.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 
Heinolainen. Asian on esitellyt Jaakko Heinolainen. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös ja maksu Sydän-Suomen Kuljetus Oy, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
 

Päätös maksutta Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Laukaan kunnanhallitus/kaupunginhallitus 

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

Länsi- ja Sisä-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


