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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
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Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 06.03.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.02.2023 nro 234/2023, valitus 
ympäristölupa-asiassa, jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen ja 
toiminnan aloittamislupa, Lappeenranta.  

Hakija           

Encore Ympäristöpalvelut Oy                   

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 27.02.2023 – 05.04.2023 
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 
05.04.2023. 
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 Dnro 21551/03.04.04.04.19/2021 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija  

Hakija  Encore Ympäristöpalvelut Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9.12.2021, nro 384/2021 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Encore Ympäristöpalvelut Oy:lle 
ympäristöluvan toiminnan olennaiselle muutokselle. Lupa koskee 
metsätähteen, kantojen ja rankapuun sekä hakkeen vastaanotto- ja käsittely- 
sekä varastointimäärien kasvattamista kiinteistöillä 405-56-4-11 ja 405-56-4-
24. Aluehallintovirasto on lisännyt ympäristölupaan nro 311/2016/1 
lupamääräykset 2A, 7AA, 8AA, 18A, 18AA, 18AAA, 19A ja muuttanut 
päätöksen nro 186/2018/1 lupamääräystä 1. 

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla jäljempänä 
esitettyjen lupamääräysten mukaisesti muutettuna ja täydennettynä. Encore 
Ympäristöpalvelut Oy:n on noudatettava tämän päätöksen lisäksi 
ympäristölupien nrot 311/2016/1 ja 186/2018/1 muita voimassa olevia 
lupamääräyksiä. 

Lupamääräykset olennaisilta osin 

1. Laitoksella saa ottaa vastaan taulukon mukaisia jätteitä enintään 78 000 
tonnia vuodessa, joista vaarallisia jätteitä saa olla enintään 1 000 tonnia. 
Laitoksella saa varastoida yhteensä enintään 29 000 tonnia käsittelyä 
odottavaa ja käsiteltyä jätettä. Seuraavan taulukon mukaisia jätekohtaisia 
suurimpia vastaanottomääriä ja jätekohtaisia varastoinnin enimmäismääriä ei 
saa ylittää. 
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Jäte Jätteen 
tunnusnumero 

t/a Varasto 
enintään t 

Kierrätyspaperi, 
pahvi ja muu kuitu 

20 01 01  
15 01 01 

20 000 500 

Kierrätyspolttoaine 15 01 06  
19 12 10  
20 01 99 

10 000 1 000 

Rakennusjäte 17 09 04 2 000 1 000 
Metsätähde, kannot, 
kuori, hake 

ei koodia 25 000 19 000 

SER 20 01 23*  
16 02 14 

600 50 

Lasi 15 01 07  
20 01 02 

750 50 

Metalli 02 01 40  
15 01 04  
17 04 07 

2 500 500 

Muovi 16 01 19  
15 01 02  
20 01 39 

1 000 80 

Vaaralliset jätteet, 
kyllästetty puu, 
liuottimet, 
loisteputket, maalit, 
panovärit, liimat, 
hartsit, paristot ja 
akut, sekä vaarallisia 
osia sis. SER 

20 01 13*  
20 01 21 *  
20 01 27*  
20 01 33*  
20 01 35*  
03 01 04* 

250 50 

Romuautot 16 01 04*  
16 01 03 

600 30 

Sekajäte 20 03 01 40 40 
Maa-ainekset, kivi, 
betoni 

20 02 02  
17 01 07 

3 000 3 000 

Erilliskerätty 
pakkauksia sisältävä 
biojäte 

20 01 08 1 500 40 

Murskattava puu, 
kierrätyspuu 

15 01 03  
20 01 38  
17 02 01 

10 000 3 000 

Metalleja voidaan käsitellä myös polttoleikkaamalla. Polttoleikkaus on tehtävä 
sellaisessa paikassa ja sellaisissa sääolosuhteissa, jossa toiminnasta aiheutuvat 
haitat ympäristöön pystytään minimoimaan. 

2A. Kiinteistöä 405-56-4-24 voidaan käyttää maa- ja metsätaloudessa 
syntyvän metsätähteen, kantojen, hakkuutähteen ja rankapuun sekä valmiin 
hakkeen varastointialueena. Kiinteistöllä 405-56-4-11 voidaan hakettaa ja 
varastoida em. jakeita. Haketusta saa tehdä arkisin klo 7–22 välisenä aikana 
pois lukien arkipyhät. Haketus tulee tehdä metsätähdekasojen suojassa tai 



  3 (15) 
   
 
 

 

muulla meluesteellä/-seinällä rajattuna siten, että melun ja pölyn leviäminen 
lähiympäristöön estetään. Meluesteiden tulee olla korkeudeltaan vähintään 
kolme metriä. Varastokasat tulee sijoittaa siten, että niiden etäisyys 
kiinteistöjen rajoihin on vähintään kolme metriä. Varastointia ja käsittelyä ei 
saa tehdä kolmea metriä lähempänä kiinteistöjen omia rajoja. 

- - - 

7AA. Kiinteistöjen 405-56-4-11 ja 405-56-4-24 hulevedet on kerättävä ja 
johdettava hallitusti ojaan siten, että niistä ei aiheudu vettymistä, liettymistä, 
eroosiota eikä kiintoaineen, öljyjen tai roskien haitallista leviämistä. 
Muodostuvat hulevedet on tarvittaessa kerättävä altaisiin tai kaivoihin tai 
muuhun vastaavaan järjestelmään ja johdettava tarkoitukseen soveltuvan 
kiintoaineen- sekä öljynerotinjärjestelmän kautta. Ojaan purettavan veden on 
oltava laadultaan sellaista, että vedestä ei aiheudu ojan pintaveden kiintoaine- 
tai muun kuormituksen haitallista lisääntymistä. Ojaan johdettavan veden 
hiilivetypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l.  

Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen suunnitelma metsätähteen 
varastointi- ja käsittelykenttien hulevesien keräämisestä, hallitusta 
johtamisesta ja hulevesien käsittelytavasta mitoituslaskelmineen, hulevesien 
johtamispaikoista, näytteenottokaivoista, sammutusvesien hallinnasta ja 
rakenteista. Suunnitelma tarvittavine piirustuksineen tulee toimittaa Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselle 30.3.2022 mennessä ja rakentamistoimenpiteet on 
toteutettava 30.6.2022 mennessä.    

8AA. Kiinteistöjen 405-56-4-11 ja 405-56-4-24 varastointi- ja 
käsittelyalueiden tulee olla asfaltoituja. Metsätähde, rankapuu ja kannot sekä 
valmis hake tulee varastoida suunnitelmallisesti siten, että palovaara ja liian 
suurien varastojen kertyminen ehkäistään. Varastoinnissa on otettava 
huomioon, että alueella on riittävän leveät palokäytävät tulipalojen leviämisen 
estämiseksi ja palontorjuntakaluston liikkumisen mahdollistamiseksi. 
Varastoitava materiaalimäärä on sijoitettava siten, että kentällä on riittävästi 
tilaa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä metsätähdettä, rankapuuta ja kantoja 
sekä varastoida valmista haketta. Työkoneilla on oltava riittävästi tilaa 
työskennellä. Varastointi on toteuttava siten, että varastoitavaa materiaalia ei 
kulkeudu kentän ulkopuolelle ja siten, että alueilla ei tapahdu varastokasojen 
sortumista tai muuta ympäristö- tai terveysriskiä. 

- - - 

19A. Laitokselle vastaanotettavasta ja käsiteltävästä metsätähteestä, kannoista 
sekä hakkeesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee vastaanotto- ja varastointi- 
sekä käsittelymäärät vuodessa (t/a) ja hakkeen edelleen toimittaminen. 
Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosiraportoinnin yhteydessä 
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Lappeenrannan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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Päätöksen täytäntöönpano 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän 
lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta 
huolimatta. 

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 129 500 euron 
suuruinen vakuus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten 
muuttamisen varalle. - - - 
 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluja 

Yleisiä perusteluja 

Asiassa on kyse Encore Ympäristöpalvelut Oy:n Lappeenrannan 
jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan muutoksesta, joka koskee laitoksella 
vastaanotettavan ja käsiteltävän metsätähteen, hakkuutähteiden sekä kantojen 
ja rankojen määrää. Hakija on täydentänyt alkuperäistä hakemustaan siten, että 
muutoksen kohteena olevat vastaanotettavat jakeet ovat yksinomaan maa- ja 
metsätaloudesta peräisin. 

Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto on laatimassaan muistiossa 
(19.12.2014) Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksista todennut maa- ja 
metsätaloudessa syntyvän puujätteen osalta, että kantojen ja hakkuutähteiden 
korjuu katsotaan poltto-, kuitu- ja runkopuun tapaan metsätalouden 
korjuutoiminnaksi. Tällöin toiminnanharjoittaja korjaa metsän hakkuutähdettä 
ja energiakäyttöön tarkoitettuja kantoja haketettavaksi ja lyhyen 
varastointiajan jälkeen hyödynnettäväksi energiana. Korjattavat hakkuutähteet, 
jotka varmuudella hyödynnetään energiana, eivät siten ole jätelaissa 
tarkoitettua jätettä. Hyödyntämisen käsitteeseen sisältyy myös varastointi 
hyödyntämistä varten. Siten hyödynnettäväksi tarkoitettujen edellä mainittujen 
puujätteiden varastointi ei edellytä ympäristölupaa, jos kyse on vain lyhyen 
aikaa, pääsääntöisesti alle vuoden kestävästä tietyn jäte-erän varastoinnista. 
Puuperäisen materiaalin, kuten kantojen ja hakkutähteen, haketus saattaa 
edellyttää ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan 
mukaisesti naapuruussuhdehaitan (esimerkiksi melu- tai pölyhaitta) 
perusteella. 

Koska hakijan esittämästä muutoksesta saattaa aiheutua pöly- ja meluhaittaa 
lähiympäristöön ja lähistöllä on häiriintyviä kohteita, on aluehallintovirasto 
katsonut, että esitetty muutos edellyttää ympäristölupaa toiminnan 
muutokselle ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mahdollisesti 
aiheutuvan naapuruussuhdehaitan perusteella. 

- - - 
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Hakemuksen mukaan laitoksen ympäristö on pääasiassa teollisuus- ja 
työpaikka-aluetta sekä erityisaluetta, joka liittyy kalkkikaivoksen toimintaan. 
Alueella sijaitsee myös muita jätteenkäsittelytoimintoja. Lähin asuinkiinteistö 
on noin 320 metrin päässä toiminta-alueesta. Alueella harjoitetaan 
hakkuutähteiden ja rankapuun käsittelytoimintaa, haketusta ja valmiin 
murskeen varastointia. Murskaimen käyttöaika on rajattu arkipäiviin klo 7–22. 
Muutoksen jälkeen metsätähteen murskaustarve on noin kerran kuukaudessa ja 
haketuksen kesto kerrallaan noin 2 vuorokautta (16–20 tuntia yhteensä / 2 
vuorokaudessa). Kun otetaan huomioon toiminnan luonne, tehdyt melu- ja 
pölyselvitykset ja toiminnalle annetut lupamääräykset, on lupa ollut 
myönnettävissä toiminnan olennaiselle muutokselle. Toiminnan haitalliset 
ympäristövaikutukset on ehkäistävissä annetuilla lupamääräyksillä. 

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain 
ja jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset. Harkintaan ovat vaikuttaneet myös 
lupakäsittelyn aikana saadut lausunnot. Lähtökohtana ratkaisussa on ollut 
lupahakemus ja hakijan esittämät toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. 
Annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää edellä mainittujen 
säädösten vaatimukset. - - - 

Lupamääräysten yksilöityjä perusteluja 

Lupamääräys 1. Lupamääräyksen ensimmäistä kappaletta on muutettu 
lisäämällä laitoksella vastaanotettavan jätteen enimmäismäärää aiemmasta  
55 000 tonnista 78 000 tonniin sekä varastoinnin osalta 10 000 tonnista 19 000 
tonniin. Lisäykset koskevat ainoastaan maa- ja metsätaloudesta peräisin olevaa 
metsätähdettä, kuorta ja kantoja, jotka hyödynnetään energiana. Metsätähteen 
vuosittaista vastaanotto-, varastointi- ja käsittelymäärää on muutettu 
lupamääräyksessä 1 hakijan esittämällä tavalla. 

Taulukkoon on tehty päivityksiä koskien vastaanotettavien jätteiden 
tunnusnumeroita mm. yhdyskuntajätteen, metallin, muovin, romuajoneuvojen 
renkaiden, rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän puun, betonin ja tiilen 
osalta. 

Lupamääräys 2A. Jätteenkäsittelyalue sijoittuu usealle eri kiinteistöille, joista 
nyt haettu metsätähteen, kuoren ja kantojen sekä valmiin hakkeen käsittelyä ja 
varastointia koskeva muutos koskee kiinteistöjä 405-56-4-11 ja 405-56-4-24. 
Hakija on esittänyt kiinteistöllä 405-56-4-11 tehtävän metsätähteen haketusta 
ja varastointia ja käyttävänsä kiinteistöä 405-56-4-24 metsätähteen 
varastointialueena. 

Käsittely hakettamalla on lupamääräyksessä 2A. rajattu tehtäväksi kiinteistöllä 
405-56-4-11 hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Haketus tulee tehdä 
varastokasojen tai muun meluesteen suojassa, jotta toiminnasta ympäristöön 
aiheutuvat melu- ja pölypäästöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä. 

Hakemuksen liitteenä olevien melu- ja pölyselvitykset on laadittu oletuksena, 
että toiminnot sijoitetaan tällä tavoin. Pöly- ja melumallinnusten tulosten 
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perusteella haketuksen sijaitessa kiinteistön keskellä pölyämisen ja melun 
leviämisen estävien varastokasojen tai rakennelmien suojaamana, toiminnasta 
aiheutuvat melu- ja pölypäästöt eivät aiheuta melutasolle asetettujen raja-
arvojen tai ilmanlaadulle asetettujen hiukkaspäästöjen raja-arvojen ylitystä 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toimenpiteiden riittävyys tulee todentaa 
haketuksen aloittamisen jälkeen melumittauksin sekä tarvittaessa tehtävin 
pölymittauksin lupamääräyksen 18AA ja 18AAA mukaisesti. 

Lupamääräykseen 1 on lisätty metsätähteen enimmäisvarastointimäärää 
alueella aiemmasta 250 tonnista 19 000 tonniin hakijan esityksen mukaisesti. 
Varastointi on edellytetty tehtäväksi kiinteistöillä 405-56-4-24 ja 405-56-4-11. 
Hakijan esittämä 19 000 tonnin metsätähteen varastointimäärän lisäys alueelle 
on suuri. Käytettävien kiinteistöjen pinta-alat ovat kuitenkin yhteensä noin 3,5 
ha ja hakija on esittänyt täydennyksissään riittävät perustelut hakemalleen 
varastomäärälle siten, että varastointi pystytään järjestämään paloturvallisesti 
ja huomioiden haketukseen sekä varastointiin liittyvät toiminnot ja kuljetukset. 
Varastoinnissa ja käsittelyssä täytyy kuitenkin huomioida, että riittävät 
suojaetäisyydet jäävät kiinteistöjen reunoille. Varastoitavaa ja käsiteltävää 
puuta tai haketta ei saa levitä naapurikiinteistöille eikä lähiojaan. 

Haketuksen alkaessa tulee varastointikasojen sijoittelussa huomioida, että ne 
sijoitetaan melu- ja pölymallinnuksissa esitettyihin paikkoihin. Melu- ja 
pölymallinnuksissa todettiin erityisesti itäpuolelle sijoitettavien varastokasojen 
olevan merkityksellisimpiä haittojen ehkäisemisessä. Tarvittaessa tulee 
hakijan kuitenkin käyttää muita melu- ja pölyesteitä haittojen vähentämiseksi. 
Metsätähde- ja hakekasoja käyttö melun ja pölyn leviämistä estävänä 
rakenteena, edellyttää toiminnanharjoittajan suunnitelmallista metsätähteen 
varastointia, jotta haketus saadaan tehtyä aina suojassa. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 on katsottava vaatineen Encore Ympäristöpalvelut Oy:lle 
9.12.2021 myönnetyn ympäristöluvan kumoamista tai muuttamista. 
Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt, että yhtiö ei ole saanut 
parannettua lintuihin liittyvää tilannetta sekä yhtiön toimintakiinteistön 
ympäristön roskaantumista.  Lintuvahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. 
Eläimiä kuolee vaarallisten roskien takia. Linnut ja roskat tulisi pitää omalla 
tontilla. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 on hallinto-oikeuden pyynnöstä täydentänyt 
valituskirjelmäänsä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon, 
jossa on todettu, että aluehallintovirastossa nyt käsiteltävänä ollut Encore 
Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemus koskee toiminnan olennaista 
muutosta, jossa laitokselle on haettu lupaa lisätä kiinteistöllään 
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hakkuutähteiden, rankapuun ja valmiin hakkeen vastaanottoa, käsittelyä ja 
varastointia. 

Toiminnan olennaista muutosta koskeva ympäristölupahakemus on käsitelty 
siltä osin mitä ympäristövaikutuksia esitetystä muutoksesta aiheutuu ja 
täyttyvätkö luvan myöntämisen edellytykset esitetyn muutoksen jälkeen. Nyt 
käsiteltävänä olevasta muutoksesta aiheutuvat ympäristöön kohdistuvat haitat 
ovat lähinnä pöly- ja meluhaittoja. Näin ollen 9.12.2021 myönnetyssä 
valituksen alaisessa ympäristöluvassa nro 384/2021 annetut määräykset 
koskevat ainoastaan hakkuutähteiden, rankapuun ja valmiin hakkeen 
vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia. 

Haju-, roskaantumis- ja lintuhaitat, joista on valitettu, liittyvät laitoksella 
lähinnä biojätteen siirtokuormausta koskevaan toimintaan. Tältä osin laitoksen 
aikaisemman, 12.12.2016 myönnetyn ympäristöluvan nro 311/2016/1 
lupamääräyksessä 8 on jo annettu tarpeelliset määräykset em. haju-, 
roskaantumis- ja lintuhaittojen ehkäisemiseksi. 

Ympäristölupamääräysten noudattamista valvoo Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Mikäli valittaja katsoo, ettei Encore 
Ympäristöpalvelut Oy:n toiminta Lappeenrannan laitoksella vastaa 
ympäristöluvan määräyksiä, ja toiminnasta aiheutuu mm. roskaantumista, 
epäsiisteyttä tai hajuhaittaa ympäristölle, voi hän olla yhteydessä 
ympäristölupaa ja sen määräyksiä valvovaan viranomaiseen eli Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

Muilta osin aluehallintovirastolla ei ole lisättävää siihen, mitä 
valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on todettu muun muassa, että 
myönnetyssä valituksen alaisessa ympäristöluvassa nro 384/2021 annetut 
määräykset koskevat vain metsätalouden sivuvirtojen eli hakkuutähteiden, 
rankapuun ja valmiin hakkeen käsittelyä ja varastointia. Uusittuun 
lupamääräykseen nro 1 on kuitenkin merkitty myös haittalintujen kannalta 
ongelmalliset jätejakeet, biojäte, sekajäte sekä lasi- ja muovipakkaukset. 

Encore Ympäristöpalvelut Oy on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
valvonnassa. Toiminnasta on tehty useita yleisövalituksia viime vuosina. 
Valitukset koskevat yleensä ympäristön roskaantumista. Muutoksenhakija on 
valittanut roskien lisäksi useasti haittalinnuista. Lappeenrannan seudun 
ympäristötoimen lausunnossa Encoren ympäristölupahakemuksesta vuonna 
2015 on mainittu, että jo vuosina 2012–2013 on ilmoitettu lähiympäristön 
suurista naakkaparvista, jotka biojätettä sisältävän jätteen houkuttelemina 
aiheuttavat merkittävää haittaa läheisille viljapelloille. 

Tarkastuksilla on todettu, että ongelmana ovat satunnaisesti ruoantähteitä 
sisältävät ja likaantuneet elintarvikepakkaukset (muovinkeräys- ja 
lasinkeräysjäte), biojätettä sisältävä kuivajäte sekä pelkästään ja 
pakkauksineen käsiteltävä biojäte. Nämä houkuttelevat paikalle varislintuja, 
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jotka kuljettavat pakkauksia alueen ulkopuolelle, muun muassa vieressä 
sijaitsevan muutoksenhakijan maatilalle ja sen karjalaitumelle. 

Muutoksenhakijan mukaan kesällä 2021 yksi sonneista kuoli syötyään 
laitumella jotakin terävää. Kuolinsyytä ei ole kuitenkaan näytetty tutkimuksilla 
toteen. Isommalla alueella parveilee runsaasti naakkoja, mahdollisesti 100–
500 linnun parvi. Naakat syövät pelloilla viljaa. Muutoksenhakijan vuoden 
2020 ilmoituksen mukaan tappiot olivat 80 % viljasadosta. Omenapuiden 
sadosta muutoksenhakija ilmoitti 50 % satotappion samana vuonna. 
Lintutilanne on vuonna 2021 muutoksenhakijan mukaan pahentunut vuosi 
vuodelta ja lintuja on "tuhansittain". Viimeisin hänen ilmoituksensa 
haittalintuparvesta on 8.4.2022. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käsitellyt roskaantumis- ja lintuasiaa 
valvontakysymyksenä vuosina 2013–2022. Lintuja ei ole kuitenkaan koskaan 
havaittu Encoren pihalla niin suuria määriä kuin muutoksenhakija on 
ilmoittanut, runsasta roskaantumista kylläkin. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
on tarkastellut haitan laajuutta ja hakenut siihen ratkaisua viimeksi 
valvontatarkastuksella 29.4.2022. Yrittäjää tullaan kehottamaan alueen 
siivoamiseen ja toimenpiteisiin jätemateriaalien leviämisen estämiseksi. 

Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Lappeenrannan 
kaupungin terveydensuojeluviranomainen ovat antaneet valituksen johdosta 
yhteisen vastineen, jossa on todettu muun muassa, että valituksen alainen 
ympäristölupapäätös on koskenut ainoastaan hakkuutähteiden, rankapuun ja 
valmiin hakkeen vastaanottoa. 

Valituksessa esille tuodut roskaantuminen ja lintujen aiheuttamat haitat eivät 
liity edellä esitettyyn puupohjaisen materiaalin vastaanottoon, vaan 
aikaisemmin pääluvassa hyväksytyn pakkausmateriaalin varastointiin ja 
käsittelyyn. Tämän johdosta perusteita luvan epäämiselle ei ole. 

Ympäristöluvan muutoksella, annetut uudet lupaehdot huomioiden, ei 
terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan ole merkittäviä 
vaikutuksia elinympäristöterveyteen tai ihmisten terveyteen. 
Muutoksenhakijan valitus ei anna aihetta lupapäätöksen muuttamiseen tai 
kumoamiseen. 

Jätteidenkäsittelytoiminta voi kuitenkin houkutella lintuja ja haittaeläimiä, jos 
niiden saataville jää ravintoa tai suotuisia pesäpaikkoja. Yrityksellä tulee siksi 
olla toimivat menettelyt haittaeläinten torjuntaan. Mikäli haittaeläimiä 
havaitaan, tulee niiden torjunta aloittaa välittömästi ja huolehtia siitä, etteivät 
ne aiheuta haittaa myöskään lähikiinteistöillä. 

Lappeenrannan kaupunginhallitus on antanut valituksen johdosta vastineen, 
joka on sisällöltään yhtenäinen ympäristönsuojeluviranomaisen ja 
terveydensuojeluviranomaisen vastineen kanssa. 

Encore Ympäristöpalvelut Oy on antanut valituksen, lausunnon ja vastineiden 
johdosta vastineen, jossa on todettu muun muassa, että muutoksenhakijan 
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valitus ei koske nyt aluehallintovirastossa käsiteltävänä ollutta 
ympäristölupahakemusta. Encore Ympäristöpalvelut Oy:n 
ympäristölupahakemus koskee toiminnan olennaista muutosta, jossa 
laitokselle on haettu lupaa lisätä hakkuutähteiden, rankapuun ja valmiin 
hakkeen vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia. Haettu muutos koskee 
ainoastaan hakkuutähteiden, rankapuun ja valmiin hakkeen vastaanottoa. 
Edellä esitetyn perusteella muutoksenhakijan valitus ei anna aihetta 
lupapäätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen. Muutoksenhakijan valitus 
koskee roskaantumista ja lintuasiaa. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt muutoksenhakijan 
haittalintuilmoitusten vuoksi tarkastuksia alueella 15.9.2021 ja 4.2.2022. 
Tuolloin arvioitiin yhtiön alueella olevan noin 40 lintua, jotka olivat lähinnä 
variksia. Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki 29.4.2022 Encore 
Ympäristöpalvelut Oy:n tuotantolaitoksella ympäristösuojelulain mukaisen 
määräaikaistarkastuksen. Kyseisen tarkastuksen pihakierroksella   
laitosalueella havaittiin noin 20 varista. Tuotantolaitoksen pinta-ala on noin 6 
ha, joten havaittujen lintujen määrä alueella ei ole mitenkään suuri huomioiden 
alueen pinta-ala eikä muutoksenhakijan valitusten ja ilmoitusten mukainen. 
Encore Ympäristöpalvelut Oy ei ole alueella ainut toimija, jonka toiminta 
välillä houkuttelee lintuja. Esimerkiksi viereisellä maatilalla on linnuille 
syötävää, kuten viljaa ja omenoita. Tietyt ympäristöluvan mukaiset 
välivarastoitavat jätelajit, kuten sekajäte ja energiajäte houkuttelevat lintuja 
laitosalueelle. 

Haettu muutos ympäristölupaan ei vaikuta lintuja koskevaan haittaan. 
Muutoksenhakijan valitus on tältä osin aiheeton ja perusteeton. 

Muutoksenhakijan valituksen mukaan yksi maatilan eläin olisi kuollut 
roskaantumisen seurauksena. Kyseisen eläimen kuolemaa, kuolinsyytä tai -
aikaa ei ole kuitenkaan todennettu millään tavalla. Maatilan eläimen kuolemaa 
ei voi perusteettomasti laittaa Encore Ympäristöpalvelut Oy:n syyksi. Muutos 
ympäristölupaan ei vaikuta maatilan eläimiin, joten muutoksenhakijan valitus 
on tältä osin aiheeton ja perusteeton. 

Encore Ympäristöpalvelut Oy on tehnyt ja tekee jatkossakin toimenpiteitä 
roskaantumisen poistamiseksi. Edellä mainituista toimenpiteistä on ilmoitettu 
ja sovittu valvovan viranomaisen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 
Laitosalueella ja laitosalueen ulkopuolella tehdään säännöllisesti siivoamista. 
Encore Ympäristöpalvelut Oy:n oma henkilöstö suorittaa siivouksia jatkuvasti 
ja säännöllisesti. Siivouksissa käytetään apuna myös ulkopuolisia tahoja, kuten 
paikallista urheiluseuraa sekä ulkopuolisia urakoitsijoita. Ulkona 
varastoitavien jätelajien varastointimääriä pienennetään nopeamman 
logistiikan kautta. Lisäksi Encore Ympäristöpalvelut Oy on hankkinut lisää 
kuljetuskontteja sekä telineen konttien peittämiseen. Jätteet kuormataan saman 
tien kontteihin, jolloin jätteet eivät pääse leviämään ympäristöön. Encore 
Ympäristöpalvelut Oy seuraa jatkuvasti parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja 
sen kehittymistä sekä tulee jatkossakin kehittämään toimintaansa ja etsimään 
ratkaisuja mm. roskaantumisen estämiseksi. Encore Ympäristöpalvelut Oy on 
sovitusti tekemässä suunnitelmaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle siitä, 
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miten jätteenkäsittely toteutetaan Lappeenrannan tuotantolaitoksessa siten, että 
roskaantumis- ja lintuhaittaa pienennetään oleellisesti. Toimenpiteet edellä 
mainittujen haittojen pienentämiseksi on jo aloitettu ja niitä tullaan jatkamaan 
sekä viemään suunnitelmallisesti eteenpäin. 

 on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole 
annettu. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 momentin mukaan toiminnan olennaista 
muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne 
toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

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

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 
tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
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toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 

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. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan jätehuollossa on periaatteena, että 
käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön 
kannalta parasta käytäntöä. 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arvio 

Hallinto-oikeudessa on valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella 
arvioitavana, voiko Encore Ympäristöpalvelut Oy:n muutetun lupapäätöksen 
mukaisesta toiminnasta aiheutua valituksessa esitettyjä haittoja, kuten 
roskaantumista ja haittaeläimiä, joista saattaisi aiheutua kohtuutonta rasitusta 
naapurikiinteistön käytölle, ja onko päätöstä sen takia muutettava tai onko 
päätös kumottava. 

Valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty Encore Ympäristöpalvelut 
Oy:lle ympäristölupa, jolla on hyväksytty yhtiön hakemus luvan 
muuttamiseksi ympäristönsuojelulain 29 §:ssä tarkoitetun toiminnan 
olennaisen muutoksen takia. Yhtiön hakemus on koskenut maa- ja 
metsätaloudessa syntyvien hakkuutähteiden, kantojen, rankapuun ja hakkeen 
vastaanoton, käsittelyn ja varastoinnin lisäämistä laitoksella. 

Encore Ympäristöpalvelut Oy:n Lappeenrannan jätteenkäsittelylaitos sijaitsee 
kiinteistöillä 405-56-4-16, 405-56-4-24, 405-56-4-11, 405-56-4-23,  
405-56-4-9 ja osittain kiinteistöllä 405-433-1-620 osoitteessa Palosuonkatu 12, 
53100 Lappeenrannan kaupungissa. Laitos sijaitsee Lappeenrannan 
keskustasta noin kaksi kilometriä etelään. Laitoksen ympäristö on pääasiassa 
teollisuus-, työpaikka- ja erityisaluetta, joka liittyy kalkkikaivoksen 
toimintaan. Alueella sijaitsee myös muita jätteenkäsittelytoimintoja. 
Teollisuusaluetta ympäröivät osittain asutus- ja maanviljelysalueet. 
Muutoksenhakijana olevan yksityishenkilön kiinteistö  
sijaitsee lähimmillään noin 220 metrin etäisyydellä valituksenalaisessa 
päätöksessä metsätähteen, kantojen, hakkuutähteen, rankapuun sekä valmiin 
hakkeen varastoinnille ja käsittelyille osoitettujen kiinteistöjen 405-56-4-24 
jaa 405-56-4-11 rajalta. 
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Yhtiön toimintaa koskee muilta osin 12.12.2016 myönnetty voimassa oleva 
ympäristölupa nro 311/2016/1 sekä 3.10.2018 annettu päätös jätteiden ja 
vaarallisten jätteiden käsittelytoiminnan muuttamiseksi. 

Hakemuksen mukaan metsätähde, kannot sekä kuori otetaan vastaan ja 
murskataan Lappeenrannan laitoksella. Murskattava puu ja metsätähde 
toimitetaan Encore Ympäristöpalvelut Oy:n Valkealan toimipaikkaan 
jatkokäsittelyyn. Rankahake otetaan vastaan pihalle haketettuna ja 
siirtokuormataan siitä eteenpäin. 

Hakemuksen mukaan metsätähteitä, kantoja ja kuorta on tarkoitus varastoida 
nykyisellä päällystetyllä kenttäalueella, josta vedet ohjataan hallitusti 
hulevesien keräilyyn.  Haetulla toiminnan muutoksella ei ole hakemuksessa 
arvioitu olevan merkittävää vaikutusta toiminnan ympäristövaikutuksiin. 
Hakemuksen täydennyksessä yhtiö on esittänyt arvionsa muutetun toiminnan 
vaikutuksesta melu- ja pölypäästöihin ja vesistöjen kiintoainekuormitukseen. 

Encore Lappeenrannan jätteenkäsittelylaitoksella saa ottaa vastaan ja käsitellä 
kierrätyspaperia ja pahvia, rakennusjätettä, kierrätyspolttoainetta, sähkö- ja 
elektroniikkaromua, lasia, metallia, muovia, vaarallisia jätteitä, 
romuajoneuvoja, sekajätettä, betonia, biojätettä sekä kierrätyspuuta ja 
metsätähdettä valituksenalaisen päätöksen mukaan yhteensä enintään 78 000 
tuhatta tonnia vuodessa. Laitoksella saa varastoida enintään 29 000 tonnia 
käsittelyä odottavaa ja käsiteltyä jätettä.   

Valituksenalaisen lupapäätöksen perusteluina on todettu muun muassa, että 
hakijan esittämästä muutoksesta saattaa aiheutua pöly- ja meluhaittaa 
lähiympäristöön ja lähistöllä on häiriintyviä kohteita, joten esitetty muutos 
edellyttää ympäristölupaa toiminnan muutokselle ympäristönsuojelulain  
27 §:n 2 momentin 3 kohdan mahdollisesti aiheutuvan naapuruussuhdehaitan 
perusteella. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksellä 1 on lisätty 
metsätähteen enimmäisvarastointimäärää alueella aiemmasta 250 tonnista  
19 000 tonniin hakijan esityksen mukaisesti. Muutetussa lupamääräyksessä 1 
on mainittu myös haittalintujen kannalta ongelmalliset jätejakeet, biojäte, 
sekajäte sekä lasi- ja muovipakkaukset, joiden vastaanottaminen ja käsittely on 
sallittu voimassa olevan lupapäätöksen mukaisesti. Ympäristöluvan 
muutoksella ei kuitenkaan ole lisätty kyseisten jätejakeiden vuotuista 
vastaanottomäärää tai muutettu niiden varastointi- tai käsittelytapaa. 
Lupamääräykseen 1 sisältyvällä taulukolla on tuotu esiin jätejakeiden 
numerointiin liittyvät muutokset. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan Encore Ympäristöpalvelut Oy:n 
toiminnasta on saatu ympäristövalvontaan ilmoituksia siitä, että linnut 
levittävät laitoksen käsittelemiä roskia ympäristöön. Tarkastuksilla on todettu, 
että ongelmana ovat satunnaisesti ruoantähteitä sisältävät ja likaantuneet 
elintarvikepakkaukset, biojätettä sisältävä kuivajäte sekä pelkästään ja 
pakkauksineen käsiteltävä biojäte, jotka houkuttelevat paikalle varislintuja. 
Muutoksenhakija on valituksessaan vedonnut myös siihen, että roskista on 
vaaraa eläimille. Hallinto-oikeus katsoo, että erityisesti muovi- ja metallijäte 
saattaa luontoon ja asuinympäristöön levitessään aiheuttaa paitsi 
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viihtyvyyshaittaa ihmisille myös vaaraa eläimille. Toimintaa koskevissa 
voimassa olevissa ympäristöluvissa on sallittu edellä mainittujen 
pakkausjätteen, kuivajätteen ja biojätteen vastaanottaminen ja käsittely. 
Toimintaa koskevan 12.12.2016 annetun ympäristöluvan nro 311/2016/1 
lupamääräyksessä 8 on määrätty roskaantumisen estämisestä sekä jätteiden 
käsittelyn ja varastoinnin järjestämisestä siten, ettei epäsiisteyttä eikä 
ympäristöhaittoja aiheudu, ja roskaantuneiden alueiden puhdistamisesta 
viivytyksettä. 

Toiminnan olennaista muutosta koskeva ympäristölupahakemus ja valituksen 
alaisessa ympäristöluvassa nro 384/2021 annetut määräykset koskevat 
hakkuutähteiden, rankapuun ja valmiin hakkeen vastaanottoa, käsittelyä ja 
varastointia. Hakemuksen tarkoittamasta toiminnan olennaisesta muutoksesta 
aiheutuvat ympäristöön kohdistuvat haitat ovat lähinnä pöly- ja meluhaittoja. 
Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksessa tarkoitetut metsätaloudesta peräisin 
olevat materiaalit eivät houkuttele lintuja yhtiön kiinteistölle ravinnonlähteenä, 
vaikkakin nämä saattavat käyttää risu- ja puukasoja pesäpaikkoinaan. 
Valituksenalaisen päätöksen tarkoittamat materiaalit kuten metsätähteet ja 
hake, tai muut metsänhoidosta peräisin olevat materiaalit eivät 
luonnonmateriaalina myöskään aiheuta vaaraa eläimille. Materiaalien 
hallitsematon leviäminen ympäristöön voi tosin aiheuttaa roskaantumista ja 
ympäristön viihtyvyyden vähenemistä. Hallinto-oikeus katsoo, että voimassa 
olevan lupapäätöksen lupamääräykset yhdessä valituksenalaisessa päätöksessä 
annettujen lupamääräysten kanssa ovat ympäristönsuojelulain  
52 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla riittävät ehkäisemään roskaantumista 
ja epäsiisteyttä sekä muita ympäristöhaittoja myös toiminnan muutos 
huomioon ottaen, eikä haittojen vähentämisestä tai estämisestä ole siten ollut 
tarpeen määrätä valituksenalaisessa päätöksessä enemmälti hakemuksen 
johdosta.  

Hallinto-oikeus toteaa, että toiminta ei sen muutoksen jälkeen aiheuta ennalta 
arvioiden valituksessa esitetyllä tavalla naapuruussuhdelain 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa naapurikiinteistön käytölle tai 
jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Näin ollen ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Yhtiön toimintaa koskevat muut ympäristölupapäätökset Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston 12.12.2016 myöntämä ympäristölupapäätös nro 
311/2016/1 sekä 3.10.2018 antama päätös jätteiden ja vaarallisten jätteiden 
käsittelytoiminnan muuttamiseksi nro 186/2018/1 ovat olleet lainvoimaisia 
valituksen vireille tulemisen ajankohtana, eikä niihin voida hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakijan vaatimukset, jotka koskevat 
voimassa olevan lupapäätöksen noudattamista roskaantumisen ja haittaeläinten 
torjumiseksi voidaan käsitellä valvovan viranomaisen toimesta ympäristöluvan 
valvontaan kuuluvina asioina. 

Edellä mainituin perustein aluehallintoviraston päätöksen muuttamiseen tai 
kumoamiseen ei ole syytä ja valitus on siten hylättävä. 
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Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Lappeenrannan 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 05.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 
Riikka Salo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Petri Hiltunen. 
Asian on esitellyt Riikka Salo. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Encore Ympäristöpalvelut Oy 

Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Lappeenrannan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Lappeenrannan kaupunginhallitus 

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

Etelä-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  
 
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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




