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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
25.11.2022  

1297/2022 

 Dnrot 20638/03.04.04.04.19/2021 
          20667/03.04.04.04.19/2021 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa 
 
Muutoksenhakijat 

1. 

2. 

Luvan hakija Helena Sneck  

Päätös, johon on haettu muutosta 

Jämsän kaupungin ympäristölautakunta 21.4.2021 (15.4.2021 § 16) 

Asian aiempi käsittely  

Jämsän kaupungin ympäristölautakunta on 18.4.2018 (12.4.2018 § 22) 
myöntänyt Helena Sneckille ympäristöluvan louhinnalle, murskaukselle 
siirrettävällä murskauskalustolla, murskeen varastoinnille, lastaukselle ja 
kuljetukselle Jämsään luvan hakijan omistamalle kiinteistölle Mäkinen (182-
405-1-97). Hakija on hakenut erillisellä hakemuksella maa-aineslupaa. 
 
Vaasan hallinto-oikeus on  asiakumppaneineen valituksesta 
25.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 19/0210/2 kumonnut 
ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle 
uudelleen ratkaistavaksi. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään muun 
muassa lausumalla, että hakijan selvitys melun lähteistä ja melutasoista on 
puutteellinen ja valituksenalainen päätös on siten tältä osin perustunut 
puutteellisiin selvityksiin. Asiassa ei näin ollen ole ollut varmistettavissa, että 
valtioneuvoston antaman päätöksen mukaiset melutason ohjearvot alittuvat tai 
ettei toiminnasta muutoin aiheudu kohtuutonta rasitusta lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa. Asian uudessa käsittelyssä luvan hakijalle on tullut 
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varata tilaisuus täydentää hakemusta puuttuvilla selvityksillä.  

Jämsän kaupungin ympäristölautakunta 21.4.2021 (15.4.2021 § 16) 

Ympäristölautakunta on myöntänyt Helena Sneckille ympäristönsuojelulain 27 
§:ssä tarkoitetun ympäristöluvan harjoitettavaan kallion louhintaan ja 
murskaukseen siirrettävällä murskauskalustolla sekä murskeen varastointiin, 
lastaukseen ja kuljetukseen Jämsään luvan hakijan omistamalle kiinteistölle 
Mäkinen (182-405-1-97). Hakijalla on voimassa oleva maa-aineslupa 
kiinteistöllä. Lupaan on liitetty lupamääräykset 1–16, joista 2–4 kuuluvat 
seuraavasti: 
 
2. Toiminnassa saadaan harjoittaa:  
a) murskaamista klo 7 ja 22 välisenä aikana;  
b) poraamista klo 7 ja 21 välisenä aikana yhteensä 7,5  
tuntia/päivä;  
c) rikotusta klo 8 ja18 välisenä aikana yhteensä 7,5 tuntia/päivä;  
d) räjäytystä klo 8 ja18 välisenä aikana;  
e) kuormaamista ja kuljetusta klo 6 ja 22 välisenä aikana.  
 
Toimintaa harjoitetaan edellä mainittuina aikoina maanantaista perjantaihin 
arkipäivinä (ei arkipyhinä). Työt pyritään kuitenkin tekemään joutuisasti.  
 
Alueella ei saa harjoittaa louhintaa, murskaamista, poraamista,  
rikotusta ja räjäytystä 1.6.–31.7. 
 
3. Toimintaa harjoitetaan siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän 
kohtuullisin toimenpitein vältettävissä olevaa melua ja tärinää ympäristössä. 
Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla 
ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 
55 dB ja yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB eikä loma-asumiseen käytettävillä 
alueilla päiväohjearvoa 45 dB ja yöohjearvoa 40 dB. 
 
Meluhaittojen vähentämiseksi murskaimen ja rikotuksen itäpuolelle on 
rakennettava murskeesta tai louheesta 7 metriä korkeat vallit 
melumallinnuksen mukaisesti. Työvaiheita on vuoroteltava siten, että poraus 
ja rikotus sekä murskaus ja murskeen läjitys eivät ole käynnissä samaan 
aikaan. Yhtä aikaa saa olla toiminnassa poraus ja rikotus tai murskaus ja 
murskeen läjitys. Porausta ja rikotusta saa tehdä enintään 7,5 tuntia/päivä.  
 
Samalla noudatetaan, mitä meluntorjunnasta säädetään kivenlouhimojen, 
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 6 §:ssä.  
 
Toiminnasta aiheutuvan melun ekvivalenttitaso lähimpien vakituiseen 
asumiseen käytettävien kiinteistöjen sekä lähimpien loma-asumiseen 
käytettävien kiinteistöjen pihapiirissä on mitattava ensimmäisen luvan nojalla 
toteutettavan louhinta- ja murskausjakson aikana sitten, kun meluvallit on 
rakennettu.  
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Toiminnasta aiheutuvaan tärinään liittyvät katselmukset ja mittaukset tehdään 
hakemuksessa esitetyllä tavalla. Selvitysten tulokset otetaan huomioon 
räjäytysten mitoituksessa ja muussa toiminnassa.  
 
4. Mikäli edellä määräyksessä 3 määrätty melua koskeva mittaus osoittaa, että 
ulkomelun ohjearvot ylittyvät häiriöille alttiissa kohteissa (tosiasiallisesti 
oleskeluun käytettävä pihapiiri), luvan haltijan on viipymättä esitettävä Jämsän 
ympäristönsuojeluviranomaiselle aikatauluun sidottu suunnitelma 
toimenpiteistä, joilla määrätyt melutasot saavutetaan. Toimintaa ei saa jatkaa, 
ennen kuin on luotettavasti osoitettu, että melutasoja koskevat vaatimukset 
voidaan toiminnassa täyttää.  
 
Jämsän ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa täsmentää tätä 
lupamääräystä ja lupamääräyksiä 2 ja 3 tai täydentää lupaa mittausten ja edellä 
mainitun toimenpiteitä koskevan suunnitelman perusteella. 
 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  asiakumppaneineen on vaatinut muutosta 
ympäristölautakunnan päätökseen. Valituksessa on muun ohella esitetty 
seuraavaa: 

Jäteveden laadusta ennen maastoon ja ojiin/järviin laskemista tulee esittää 
kirjallinen todistus. Vesien silmämääräinen tarkkailu ei riitä. Hakemuksessa 
ilmoitetaan, että vesinäytteet otetaan 5 vuoden välein tai kiinteistön omistajien 
ilmoituksesta. Ilmoitus vesien tutkimisesta täytyy olla täsmällisempi. 
Murskeen poisajo 1.6.–31.7. tulee kieltää. Meluvallien rakentamisen jälkeen 
on heti toiminnan alettua varmistettava melumittauksin, että 
melumallinnuksessa arvioidut melumittausarvot pitävät paikkansa 
talon ja talon luona. Toiminta pelästyttää lintulajit pois. Hirvien, 
peurojen ja karhujen elinympäristö on uhattuna. Sienestäminen ja 
marjastaminen alueella loppuu pölyjen takia. Raivion alueelle istutettujen 
taimien kasvu tulee hidastumaan. 

2. asiakumppaneineen on vaatinut päätöksen kumoamista ja 
hakemuksen hylkäämistä.   

Muutoksenhakijat ovat perustelleet vaatimuksiaan muun muassa seuraavasti: 

Selvitys on puutteellinen melu- ja pölyhaitoista ja niiden valvonnasta. Selvitys 
maisemahaitasta puuttuu. Selvitykset vaikutuksista alueen ja Suomen luonnon 
monimuotoisuuteen sekä vaikutuksista alueen vesistöön ovat puutteelliset. 
Suunnitelma louhoksen liikenteen järjestämiseksi puuttuu. 

Ympäristölupahakemuksessa ilmoitetun meluhaitan on arvioitu jäävän juuri 
vaadittavan arvon alapuolelle. Tulokseen pääsy edellyttää, että louhimon eri 
toimintoja (murskaus, poraus, rikotus, räjäytys, kuormaus ja kuljetus) tehdään 
vuorotellen, eikä lainkaan yhtäaikaisesti. Ympäristölupahakemuksessa tulisi 
tarkemmin selvittää, kuinka toiminta onnistuu toimintoja vuorottelemalla ja 
kuinka toimintojen vuorottelun valvonta on tarkoitus toteuttaa.  
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Hakemuksesta puuttuu selvitys meluhaittojen valvonnasta. Hakemuksessa 
mainitaan, että haittaa mitataan, mutta ei mainita kuka, miten ja kuinka usein. 
Melu- ja tärinähaittaa tulee alueelle, jonka asukkaat ovat valinneet asua 
syrjässä luonnon rauhassa.   

Louhimon viereiselle tilalle on istutettu taimia, jotka muun kasvuston kanssa 
altistuvat kivituhkalle. Hakemuksesta ei selviä, miten pöly vaikuttaa puun 
kasvuun ja sitä kautta puun myyntiarvoon. Kasteluveden määrää ei ole 
selvitetty. Mistä riittävä ja puhdas kasteluvesi tulee ja kuka valvoo, että kastelu 
toteutetaan vaaditulla tavalla vaarantamatta pohjaveden riittävyyttä, on 
epäselvää. Murskaus- ja varastointipölyn torjunta voi kesäaikaan vaatia 
päivittäistä kastelua, koska esimerkiksi varastokasojen pinnalta kosteus 
haihtuu nopeasti.  

Maisemahaittaa ei ole hakemuksessa otettu huomioon lainkaan. Lupaa 
koskeva alue on asuinaluetta, jonka asukkaat nauttivat rauhallisuuden ja 
hiljaisuuden lisäksi luontomaisemasta. Tilat ovat myös hakeutuneet osaksi 
luomukeruualuetta (Suomen metsäkeskuksen hanke) ja tulevaisuus olisi 
louhimon jälkeen epävarmaa. Lisäksi suunnitellun louhimon lähellä sijaitseva 
Liurulammi on suojelukohde. Ympäristölupahakemuksessa ei ole otettu 
huomioon suunnitellun louhimon vaikutuksia alueen metsästystoiminnalle.  

Vaikutuksia alueen vesistöön on luvattu tutkia 5 vuoden välein, joka on liian 
harvoin. Hakemuksessa ei selvitetä, kuinka vesistövaikutuksia mitataan ja 
kuka mittauksia valvoo. Jäteveden valvontaan tulee vaatia tarkempi seuranta, 
kuin urakoitsijan oma silmämääräinen tarkkailu. Selkeytysaltaiden 
rakentamista suunnitellaan, jos vaikutuksia vesistöön ilmenee. Vaikutukset 
pitäisi tietää jo etukäteen. Vaikutukset kalliossa olevaan pohjaveteen tulee 
tutkia.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Jämsän kaupungille ja Jämsän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle on 
varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu.  

Jämsän kaupungin valvontajaosto Jämsän kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena on antanut asiassa lausunnon.  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
antanut valituksen johdosta vastineen.  
 
Luvan hakija on antanut vastineen.  

 asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen, jossa on esitetty 
valituksen vaatimuksiin tarkennusta muun muassa seuraavasti: maastoon 
laskettavan jäteveden laadusta tulee luvassa olla ymmärrettävä ja tarkempi 
muotoilu. Vesitutkimusten tulokset tulee toimittaa kiinteistöjen omistajille. 
Selkeytysaltaasta maastoon laskettavan veden tutkiminen tulee tehdä kerran 
vuodessa. Pölymäärien tarkkailua tulee tehdä vuosittain ja seurata, että 
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pölymäärät pysyvät lupa-arvoissa. Hakijalla tulee olla teiden käyttöoikeus. 
Toiminnanharjoittajan tulee tehdä mahdolliset kiinteistökatselmukset ja 
tärinämittaukset. Kiviaineksen keskimääräinen arseenipitoisuus tulee 
varmistaa kuningasvesiuutolla kivituhkasta moniosa näytteenottomenetelmään 
perustuen. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle perustuslain 
mukainen oikeus terveelliseen ympäristöön. 

 asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen. Jämsän 
ympäristölautakunnan vastineesta ei selviä miten on todettu, että 
louhostoiminta ei aiheuttaisi haittaa ympäristölle. Muutoksenhakijat vaativat 
seikkoihin selvityksiä. Ottoalueen yläpuolella noin 40 m ja 100 m päässä on 
lampi/lähde. Lammesta käyvät eläimet esimerkiksi hirvet juomassa. Lähde on 
vaarassa kuivua, jos alapuolelta louhitaan. Kohde on ehdolla suojelukohteeksi. 
Tämä kohde on jäänyt huomioimatta ympäristölautakunnalta. Louhosalueen 
lähellä hakijan ja  sekä rajalla on kalliojyrkänteet. Tulee 
selvittää, pesiikö jyrkänteillä esimerkiksi lepakoita. Lepakko- ja 
linnustoselvitys on tehtävä. 

 on toimittanut lisäselvitystä valitusoikeuksista. 

 on toimittanut lisäselvitystä valitusoikeuksista. 

 ovat toimittaneet selvitystä valitusoikeudestaan. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Jämsän kaupungin ympäristölautakunnan päätöksen 
ja hylkää hakemuksen.  

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan 1 momentin mukaan ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja 
pilaantuminen voidaan ehkäistä. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen 
todennäköisyys ja onnettomuusriski; 
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 



  6 (11) 
   
 

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 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 kiinteis-
töä, 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. Pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen 
kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu 
tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen 
alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (Muraus-asetus 
800/2010) 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa 
kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston 
päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n 1 
momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa 
ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä 
yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 
kuitenkin 45 dB.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, 
leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja 
luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 
45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. 
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Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 4 §:n 
mukaan, jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä 
mainittuun ohjearvoon.  

Asiassa saatu selvitys 

Hakemuksen mukaan ottoalueen koko on noin 6,56 hehtaaria ja haettava 
ottomäärä 580 000 m3. Ottoalueen puusto on pääosin poistettu. Lähin 
häiriintyvä kohde on ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, joka 
sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä ottoalueen reunasta kaakkoon. Noin 1,2 
kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta Latvajärven rannalla sijaitsee vapaa-
ajan asutusta. 

Hakija on täydentänyt hakemustaan melumallinnuksella (Ramboll Finland Oy 
27.10.2020).  

Melumallinnuksen mukaan päiväajan keskiäänitaso ilman melusuojauksia on 
vaiheessa 1 porauksen, rikotuksen, murskauksen ja kahden siirtokuormaajan 
ollessa toiminnassa kaakon lähimmän  lomarakennuksen kohdalla 
noin 58 dB ja vaiheessa 2 noin 57 dB. Molemmissa laskentatilanteissa 
toiminta-alueen kaakkoispuolella sijaitsevalla  alueella sijaitsevan 
asuinrakennuksen kohdalla melutaso on noin 45 dB ja muiden alueen 
lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle 45 dB. Yli 45 dB:n 
melutaso yltää Latvajärven pohjoisosaan. 

Vaiheessa 1 kaikkien toimintojen ollessa käynnissä ja murskaimen ja 
rikotuksen itäpuolelle on rakennettu joko murskeesta tai louheesta 7 m korkeat 
vallit, on melutaso lomarakennuksen kohdalla noin 54 dB. Mikäli 
käynnissä on vain murskaus ja murskeen läjitys, on melutaso  
lomarakennuksen kohdalla noin 45 dB.  

Mikäli käynnissä on vain poraus ja rikotus, joiden toiminta-aika on enintään 
7,5 h päivän aikana, on melutaso lomarakennuksen kohdalla noin 
45 dB. Liitekuvassa on esitetty porauksen itäpuolelle 4 m korkea murske- tai 
louhekasa. Näissä laskentatilanteissa muiden lähimpien asuin- ja 
lomarakennusten kohdalla melutaso on alle 45 dB. 

Vaiheessa 2 kaikkien toimintojen ollessa käynnissä ja murskaimen ja 
rikotuksen itäpuolelle on rakennettu joko murskeesta tai louheesta 7 m korkeat 
vallit, on päiväajan keskiäänitaso lomarakennuksen kohdalla noin 
54 dB.  asuinrakennuksen kohdalla melutaso on noin 45 dB ja muiden 
alueen lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla melutaso on alle 45 dB. 

Mikäli käynnissä on vain murskaus ja murskeen läjitys, on melutaso 
lomarakennuksen kohdalla noin 45 dB, kuten myös Latvajärven 

pohjoisosassa. Mikäli käynnissä on vain poraus ja rikotus, joiden toiminta-aika 
on enintään 7,5 h päivän aikana, on melutaso  lomarakennuksen 
kohdalla noin 45 dB. Liitekuvassa on esitetty porauksen itäpuolelle 4 m 
korkea murske- tai louhekasa. Näissä laskentatilanteissa 
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asuinrakennuksen kohdalla melutaso on alle 40 dB ja muiden alueen 
lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla melutaso on alle 45 dB. 

Melumallinnuksen yhteenvedon ja johtopäätöksien mukaan ilman 
meluntorjuntatoimia louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvat melutasot 
ylittävät mallinnusten mukaan molemmissa mallinnustilanteissa 
lomarakennusten raja-arvon 45 dB kaakon suunnalla olevan lähimmän 

 lomarakennuksen kohdalla.  

Vuorottelemalla murskaustoimintaa sekä porausta ja rikotusta kiviaineksen 
ottamisen aiheuttamat melutasot pysyvät raja-arvojen puitteissa kaikkien 
ympäristön asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla.  

Eri louhinta- ja murskauskohteissa tehtyjen mittausten mukaan toiminnot eivät 
tavanomaisesti aiheuta kapeakaistaista melua, joten tulokseen ei ole tarvetta 
lisätä kapeakaistakorjausta.  

Louheen syöttö murskaan saattaa synnyttää ajoittain impulssimaista melua 
murskaimen lähialueelle. Tavanomaisesti murskausmelu on kuultavissa 
tasaisen jauhavana lähellä murskausta, jos välissä on estettä tai vapaassa 
kentässä muutaman sadan metrin päässä. Murskausmelun ei arvioida olevan 
impulssimaista altistuvien kohteiden luona.  

Rikotuksen melu luokitellaan yleensä impulssimaiseksi, mikäli se on 
kuultavissa hallitsevana melulähteenä tarkastelukohteessa. Impulssimaisuus 
vähenee etäisyyden kasvaessa sekä esteen vaikutuksesta ja, kun rikotuksen 
melu peittyy muiden äänten alle ja sekoittuu taustaääneen. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 
  
Meluselvityksen mukaan laskentaepävarmuus on ±3 dB alle 500 metrin 
matkalla. Mallinnustuloksen perusteella päiväajan keskiäänitaso on kiinteistön 

pihalla noin 45 dB ja melumallinnuksen liitekuvien perusteella 
pahimmassa tilanteessa 45 dB raja on piha-alueella. Lisäksi kun lähin 
häiriintyvä kohde on vain noin 300 metrin päässä toiminta-alueesta, on 
meluselvityksen tuloksiin lisättävä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 4 §:n 
mukainen impulssimaisuuskorjaus + 5 dB ennen niiden vertaamista 
ohjearvoihin. Hallinto-oikeus toteaa, että melumallinuksen liitekuvissa 
esitetyistä meluvalleista ja siitä oletuksesta huolimatta, ettei murskaus- tai 
rikotusmelu ole impulssimaista lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, ei ole 
meluselvityksellä voitu varmistaa, ylittyykö vai alittuuko päiväajan 
keskiäänitaso LAeq 45 dB laskentaepävarmuus huomioon ottaen lähimmässä 
häiriintyvässä kohteessa. Impulssimaisuuden huomioon ottaminen johtaa 
Muraus-asetuksen 7 §:n mukaisen melun raja-arvon ylitykseen. 

Näin ollen ja kun otetaan huomioon melulähteiden lyhyt etäisyys lähimpiin 
häiriintyviin kohteisiin ja lisäksi ympäristönsuojelulain 20 §:n mukainen 
varovaisuusperiaate, hankkeesta aiheutuu ainakin lähimmässä häiriintyvässä 
kohteessa, joka on vapaa-ajan asunto, melutason raja-arvon ylitys ja melun 
muodossa kohtuutonta rasitusta. Myös Latvajärven rannan vapaa-ajan 
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asutukseen voi melumallinnuksen perusteella kohdistua ajoittain melun 
johdosta kohtuutonta rasitusta. Karttatarkastelun perusteella maasto ei 
muodosta luontaista melusuojausta loma-asuntojen suuntaan. Louhoksen 
seinämä sijaitsee pääasiassa toiminta-alueen pohjoispuolella eikä siten estä 
melun leviämistä loma-asuntojen suuntaan. Hakemuksen mukainen 
sijoituspaikka ei täytä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädettyjä sijoituspaikan 
valintaa koskevia vaatimuksia.  

Edellä olevan perusteella luvan myöntämisen edellytyksiä hakemuksen 
mukaiselle toiminnalle ei ole olemassa. Ympäristölautakunnan päätös on siten 
kumottava ja hakemus hylättävä.  

Valituksenalaisen päätöksen tultua tällä päätöksellä kumotuksi, on enempi 
lausuminen valituksissa esitetyistä valitusperusteista ja vaatimuksista 
tarpeetonta. 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

 
 on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi 

saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän 
allekirjoittaneille asiakumppaneilleen. Jos he tämän laiminlyövät, he ovat 
velvollisia korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli 
kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 
momentti ja 68 §). 
 

Päätöksestä ilmoittaminen 

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

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 2.1.2023. 
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Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 
ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Saara 
Juopperi. 

 

Esittelijä  Mia Koski-Träskvik 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

 

Jakelu 

Päätös   asiakumppaneineen, maksutta 
  

asiakumppaneineen, maksutta 

  Helena Sneck 

Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Jämsän kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Jämsän kaupunginhallitus 

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

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




