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 Dnrot  
20509/03.04.04.04.23/2021 
20520/03.04.04.04.23/2021 

Asia Valitukset maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1. 

2.  ja Uusikylän Yhdistys ry 

Luvan hakija Alajärven Graniitti Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta 24.3.2021 (18.3.2021 § 28) 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on myöntänyt Alajärven Graniitti 
Oy:lle maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen 
yhteiskäsittelyluvan maa-ainesten ottamiselle ja kallion louhinnalle Alajärven 
kaupungissa Möksyn kylässä tilalla Uusitalo 5-404-50-0. Lupa on myönnetty 
hakemuksen mukaisesti asemapiirroksen osoittamaan paikkaan seuraavin 
ehdoin: 

1. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi 18.3.2031 saakka.  

2. Luvan voimassaoloaikana alueelta saa ottaa kiviainesta enintään 450 000 m3 

ktr hakemuksen liitteessä esitettyjen karttojen ja suunnitelmien mukaisesti. 
Toiminta tulee aloittaa meluselvityksen ja suunnitelman mukaisesti alueen 
luoteiskulmasta.  

3. Louhoksen reunasta on jätettävä vähintään 50 m:n suoja-alue VT 16 -tien 
keskiviivaan (eteläraja). Louhoksen muilta sivuilta (tilan itä-, länsi- sekä 
pohjoisreunaan) on jätettävä vähintään 10 m:n suojakaista naapurikiinteistöön, 
jos kiinteistön omistajan kanssa ei muuta kirjallisesti sovita.  

4. Ottamistoiminnan ajaksi tulee alue suojata tarpeellisin osin esimerkiksi 
lippusiimoin, isoin kivin tai muuten niin, että toiminnasta ei aiheudu vaaraa 
luonnossa liikkuville. 
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5. Ottamistoiminnasta ei saa aiheutua haittaa naapuritiloille tai vahinkoa 
lähistöllä liikkuville. Toiminnasta ei saa aiheutua melu-, pöly- eikä 
tärinähaittaa lähimmille kiinteistöille eikä alueella liikkuville. Lisäksi 
räjäytyksistä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa naapurikiinteistöille.  

6. Louhokseen kertyvät vedet on ohjattava laskeutusaltaan kautta tai muuten 
estettävä kiintoaineen pääseminen ojaverkostoon.  

7. Alueella ei saa ottotoiminnan ulkopuolella varastoida polttoaineita tai muita 
kemikaaleja. Polttoaineet on säilytettävä kaksoisvaippasäiliössä tai muussa 
vastaavassa. Lisäksi säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja 
tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä.  

8. Ottotoiminnan jälkeen ottoalueen pohjalle on levitettävä humuskerros 
alueen uudelleen kasvun turvaamiseksi ja alue on metsitettävä luontaisesti.  

9. Jos ottoalueen reuna ylittää kolmen metrin jyrkän seinämän, on se aidattava 
vähintään 1,4 m korkealla metalliaidalla.  

10. Jätehuolto on järjestettävä niin, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön 
roskaantumista, maaperän pilaantumista tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Ongelmajätteet on toimitettava hyväksyttyyn 
vastaanottopaikkaan. Käytettäessä, huollettaessa ja säilytettäessä työkoneita 
työmaalla tulee huolehtia siitä, että ympäristöön ei pääse öljyvuotoja. 

11. Maa-ainesten oton jälkeen alue on siistittävä, eikä alueelle saa jäädä 
kasoja, isoja kiviä tai romua.  

12. Ottamisalue on maisemoitava sitä mukaa kuin otto etenee. Reunat on 
luiskattava 1:7. Alinta ottotasoa +148,50 N2000 ei saa alittaa.  

13. Alueella tulee olla riittävästi alkusammutus- ja vuotojentorjuntakalustoa 
sekä imeytysmateriaalia, esim. turvetta. Poikkeuksellisista tilanteista on 
ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarvittaessa 
pelastuslaitokselle.  

14. Tuotantomääristä, tuotantoajoista, tuotteista, vuosittain käytössä olevasta 
tuotantoalasta sekä ongelmajätemääristä ja niiden toimituspaikoista sekä 
poikkeuksellisista tilanteista tulee pitää kirjaa, joka säilytetään koko tuotannon 
ajan. Yhteenveto kirjanpidosta on pyydettäessä esitettävä 
ympäristöviranomaiselle.  

15. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vuosittainen maa-aineksen 
ottomäärä 31.1. mennessä lupaviranomaiselle. 

16. Hankealueen ympärille asuin- ja lomarakennusten suuntaan on 
rakennettava neljä metriä korkea meluvalli meluselvityksen mukaisesti. 
Meluvallin pituuden sivusuunnassa on oltava riittävä, että meluohjearvot eivät 
ylity asuinkiinteistöjen eikä loma-asuntojen piha-alueilla.  
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17. Lisäksi melua on torjuttava tilapäisellä/liikuteltavalla, kolme metriä 
korkealla meluseinällä, joka sijoitetaan melutoimintojen läheisyyteen melu- ja 
pölyselvityksen mukaisesti.  

18. Toiminnanharjoittajan tulee mitata äänitasoja lähimmistä häiriintyvistä 
kohteista heti toiminnan käynnistyttyä. Mittaussuunnitelma on toimitettava 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen mittauksen 
toteuttamista.  

19. Räjäytyksistä on ilmoitettava vähintään vuorokautta ennen niille, joiden 
kiinteistö sijaitsee alle 500 metriä hankealueesta.  

20. Toiminnanharjoittajan tulee asettaa näkyvät merkit/taulut hankealueen 
pohjoispuolella olevalle kuntoradalle kolmea vuorokautta ennen räjäytystä. 
Merkeissä/tauluissa on kerrottava räjäytysajankohdasta.  

21. Laitosta on käytettävä siten, että päästöt ilmaan ovat mahdollisimman 
pienet. Toiminnasta aiheutuva hiukkaispitoisuus ei saa ylittää lähimpien 
asuinkiinteistöjen piha-alueilla hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-
arvoa 50 µg/m3, 24 h keskiarvona mitattuna. Pölyhaittoja on mitattava ELY-
keskuksen lausunnossaan esittämällä tavalla.  

22. Murskaaminen, poraaminen, rikotus, räjäytys ovat kiellettyjä 
viikonloppuisin ja arkipyhinä. Murskaaminen on sallittu klo 7–22, poraaminen 
klo 7–21, rikotus ja räjäytys 8–18 sekä kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin 
ja lauantaisin klo 6–22.   

23. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten 
piha-alueilla ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä yöohjearvoa 50 
dB (LAeq). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää 
päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  on katsottava ensisijaisesti vaatineen, että 
teknisen lautakunnan päätös kumotaan ja hakemus hylätään.  

Heidän on katsottava toissijaisesti vaatineen, että alueella on tarkkailtava 
melua ja toiminnan vaikutus alueen melutasoon on osoitettava mittauksin 
ensimmäisen louhinta- ja murskausjakson aikana. Mittaukset tulee toistaa, jos 
valvontaviranomainen näin määrää. Melumittaukset tulee tehdä edustavissa 
olosuhteissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Lupamääräyksissä tulee 
edellyttää, että porausvaunut on varustettava pölynerotinlaitteilla, 
murskauslaitos sijoitetaan toiminta-alueen alimpaan kohtaan, kiviaineksen 
putoamiskorkeus säädetään mahdollisimman pieneksi, murskauslaitoksen 
kuljettimien päähän kiinnitetään pölyämistä estävät suojat ja pölyävimmät 
prosessit koteloidaan. 

Lisäksi he ovat vaatineet, että päätöksen täytäntöönpano kielletään.  
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Vaatimustensa tueksi he ovat esittäneet, että asiassa on tutkittava, onko 
päätöstä tehtäessä tapahtunut menettelyvirheitä. Kylän vakituisesta asutuksesta 
15 omakotitaloa sijaitsee ottoalueen välittömässä läheisyydessä 300–600 
metriä ottoalueesta ja asia koskee siten 38 kylän asukasta. Asunnoista 5 
sijaitsee 300–400 metrin etäisyydellä ottopaikasta. Muutoksenhakijoiden 
asunto sijaitsee 350 metrin etäisyydellä ottopaikasta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus ei ole pystynyt käytettävissä olevista materiaaleista 
varmistamaan asutuksen etäisyyttä murskaamosta. Etäisyydet olisi tullut 
selvittää luotettavasti hankkeen valmisteluvaiheessa. 

Kylän asukkaille aiheutuu merkittävää haittaa mittavasta ottotoiminnasta ja 
kuljettamisesta aiheutuvasta melusta, pölystä ja tärinästä. Maa- ja 
kallioainesten otto näin lähellä asutusta aiheuttaa kohtuutonta haittaa 
asumisympäristölle ja viihtyvyydelle sekä heikentää kiinteistöjen arvoa 
merkittävästi. Melumallinnuksen perusteella on katsottu, että melun ohjearvot 
alittuvat, minkä edellytyksenä on muun muassa neljä metriä korkea maavalli. 
Luontoselvityksen mukaan alue on karukkokankaita vastaavaa kalliometsää. 
Käytännössä meluvallin toteuttaminen karun maaperän vuoksi vaatii 
merkittävää louhintatyötä paikan päällä tai maa-aineksen tuomista muualta 
ottopaikalle.  

2.  ja Uusikylän Yhdistys ry ovat ensisijaisesti vaatineet, 
että teknisen lautakunnan päätös kumotaan ja hakemus hylätään ja 
toissijaisesti, että päätöksen lupamääräyksiä 3, 18 ja 21 muutetaan seuraavasti: 
Lupamääräyksessä 3 tarkoitetun suojakaistan tulee olla vähintään 30 metriä. 
Lupamääräykseen 18 tulee liittää määräys siitä, että toiminnanharjoittajan 
tulee mitata äänitasoja lähimmistä häiriintyvistä kohteista myös puolen vuoden 
kuluttua ensimmäisestä mittauksesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain. 
Mittaus tulee suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 17.12.2020 
päivätyn lausunnon mukaisesti. Lupamääräystä 21 tulee muuttaa siten, että 
toiminnanharjoittaja velvoitetaan lisäksi käyttämään pölynsidontaan vettä ja 
koteloimaan murskauslaitteet, mittaamaan myös toiminnasta aiheutuvat 
tärinäpitoisuudet, toimittamaan pölyä ja tärinää koskeva mittaussuunnitelma 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen mittausten 
toteuttamista ja toteuttamaan mittaukset vähintään vuosittain. 

Lupamääräyksiin on lisättävä pohjaveden pinnan ja laadun sekä 
muinaisjäännösten selvittäminen. Pohjaveden pinnan taso tulee selvittää ennen 
ottamistoiminnan aloittamista. Lisäksi vähintään kilometrin etäisyydellä 
käytössä olevat kaivot ja lähteet tulee kartoittaa, niiden vedenpinnat tulee 
selvittää ja vedenlaatu tutkia. Toiminnanharjoittajalle tulee asettaa velvollisuus 
selvittää ottamisalueella mahdollisesti sijaitsevat muinaisjäännökset ennen 
toiminnan aloittamista. Mikäli ottamisalueella tai sen läheisyydessä on 
muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös tai muu kulttuuriperintökohde, 
maa-ainesten ottamista koskevasta lupahakemuksesta tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto. 
 
Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Alajärven kaupunki velvoitetaan 
korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen 
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kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta lukien myöhemmin ilmoitettavalla 
määrällä.  

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakijat ovat esittäneet, että asian käsittelyssä 
on tapahtunut menettelyvirhe. Alajärven kaupunki on julkaissut päätöstä 
koskevan kuulutuksen 23.3.2021. Kuulutuksessa ei ole noudatettu 
ympäristönsuojelulain 85 §:n ja hallintolain 62 a §:n määräyksiä, mikä on 
vaikuttanut asianosaisten mahdollisuuteen saada tieto päätöksestä ja hakea 
siihen muutosta. 

Lupapäätöksen mukaisesta toiminnasta aiheutuisi eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta pölystä, 
melusta, tärinästä sekä muista vastaavista vaikutuksista. Maa-aineksen otto, 
murskaaminen, maa-aineksen kuljetus ja toiminnan vaatima räjäytystyö 
lupapäätöksen sallimassa mittakaavassa aiheuttavat huomattavan muutoksen 
asuinympäristön olosuhteisiin. Kaavamerkintöjen mukaan kylien suunnittelun 
tulisi tukea kyläkuvan eheyttämistä ja maakuntakaavan mukaan alueen 
kehittämisessä ja suunnittelussa tulisi tukea olemassa olevaa kylärakennetta ja 
sen palvelujen säilymisedellytyksiä. Lupapäätöksen mukainen toiminta toisi 
alueelle näille tavoitteille vastakkaista, huomattavaa häiriötä aiheuttavaa 
toimintaa. 

Kivenlouhimo ja murskaamo on suunniteltu sijoitettavaksi erittäin lähelle 
olemassa olevaa asutusta. Kuljetukset, murskaaminen, poraaminen, rikotus tai 
räjäyttäminen aiheuttaisivat melu-, pöly- tai tärinähaittaa kuutena päivänä 
viikossa keskimäärin 14,5 tuntia päivässä. Toiminta aiheuttaisi raskasta 
liikennettä kylätiellä arvion mukaan enimmillään 40 käyntiä vuorokaudessa. 
Uusikyläntien liikenne on jo nyt merkittävää ja vilkasta, varsinkin valtatieltä 
erkanevalla muutaman kilometrin osuudella, koska alueen liikenne kertyy ja 
ohjautuu valtatien pohjoispuolelta useamman kylän alueelta. Liikenne koostuu 
työmatkaliikenteestä sekä maa- ja metsätalousvaltaisen alueen traktori-, 
puutavara- ja turveliikenteestä. Liikenteen lisäksi tieosuudella on 
jalankulkijoina koululaisia ja kylän asukkaita. 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin 
mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava 
siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-
asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle 
alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus ei ole pystynyt käytettävissä olevasta 
materiaalista varmistamaan, että etäisyydet olisivat asetuksen vaatimat. 
Muutoksenhakijoiden tiedossa ei ole, että lautakunta olisi tarkistanut ja 
varmistanut kysymyksessä olevia etäisyyksiä esimerkiksi katselmuksella. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
meluselvityksessä ei ole otettu kantaa räjäytyksiin tai tärinään ja että 
impulssimelu sekä räjäytyksistä aiheutuva tärinä on selvitettävä erillisessä 
meluselvityksessä. 
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Päätöksessä ei ole asetettu kaikkia ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain 
mukaisia lupamääräyksiä, jotka olisivat tarpeen muun muassa hankkeesta 
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, päästöjen ja toiminnan 
tarkkailemiseksi sekä ottamisalueen rajaamiseksi. Lupamääräystä 3 koskeva 
muutos on tarpeen hankkeesta aiheutuvien haittojen rajoittamiseksi eikä 
lupapäätöksessä ole tuotu esiin perusteita poiketa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kannasta. Tekninen lautakunta on poikennut aiemmasta 
päätöksestä ilman perustelua syytä; aiempi päätös sisälsi määräyksen 
äänitason mittauksesta puolen vuoden kuluttua suoritettavasta mittauksesta. 
Kivenlouhimo sijaitsee poikkeuksellisen lähellä asutusta, minkä vuoksi melun 
seurantaa koskevien määräysten tulee olla nyt asetettuja tarkemmat. Ei ole 
riittävää, että äänitasoja mitataan vain kerran heti toiminnan käynnistyttyä, 
jolloin toiminta ei ole vielä vakiintunut. Lupamääräyksissä ei ole asetettu 
riittävän selkeää velvollisuutta raportoida melu-, pöly- ja tärinätasojen 
mittaustuloksista, eikä ole otettu riittävällä tavalla kantaa näiden 
mittaustulosten arviointitapaan.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on antamassaan lausunnossa 
esittänyt, että valitukset tulee hylätä. Maa-aines- ja ympäristölupahakemus on 
jätetty Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 23.9.2020. 
Tekninen lautakunta on 17.12.2020 § 120 käsitellyt asian. Tekninen lautakunta 
on 4.2.2021 § 12 päättänyt kumota aiemman päätöksen ja tiedottaa 
lupahakemuksesta ennen asian uudelleen käsittelyä, koska ei pystytty 
todentamaan, että julkipanoa koskevat kirjeet olisi lähetetty. Lupahakemusta 
koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan 9.2.–18.3.2021. Lisäksi 
kuulutus on julkaistu 17.2.2021 Järviseutu-lehdessä ja tieto kuulutuksesta on 
lähetetty alle kilometrin etäisyydellä oleville kiinteistöille. Myös aikaisemman 
käsittelyn ja kuulemisvaiheen yhteydessä saapuneet muistutukset ja niihin 
annetut vastineet on otettu huomioon nyt kysymyksessä olevassa 
lupapäätöksessä. Lupapäätös on kuulutettu 23.3.–30.4.2021. Päätöksen 
antopäivä on 24.3.2021. Päätöksestä on annettu tieto alle kilometrin 
etäisyydellä oleville kiinteistöille kirjallisesti ja siitä on ilmoitettu Järviseutu-
lehdessä 24.3.2021. Kuulutuksessa on toteutettu ympäristönsuojelulain 85 §:n 
ja hallintolain 62 a §:n vaatimuksia eikä menettelyvirhettä ole syntynyt.  

Hankealue on määritelty asemapiirroksessa. Tämä aineisto on ollut 
käytettävissä koko viranomaisprosessin ajan kaikilla asianosaisilla. Alueen 
sijainti on ollut riittävästi selvillä kaikilla asianosaisilla. Hankealueen sijainti 
sekä toiminta ja sille annetut määräykset täyttävät ympäristönsuojelulain 
vaatimukset.  

Lupamääräykset on asetettu, jotta eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 
§:n mukaista kohtuutonta rasitusta ei aiheudu. Lupamääräykset ovat riittäviä 
hankkeen laajuuden ja sijainnin suhteen. Lupamääräykset 16 ja 17 velvoittavat 
toiminnanharjoittajan torjumaan toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa ääntä 
meluselvityksen mukaisin toimenpitein. Toiminnanharjoittaja on antanut 
22.9.2020 päivätyn selvityksen äänivallin rakentamisesta ja maa-aineksen 
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riittävyydestä sekä liikuteltavasta meluvallista. Toiminnanharjoittajan antamat 
selvitykset ovat riittävät. Äänitasoja on määrätty mitattavaksi 
suunnitelmallisesti lupamääräyksessä 18. Tällä määräyksellä pystytään 
vaikuttamaan melumittauksiin kokonaisuudessaan, muun muassa niiden 
toteutukseen, kestoon ja toistettavuuteen. Hanke on kokonaisuutena katsoen 
(meluntarkkailu ja meluvallit, pölyselvitys ja sen tarkkailu) riittävä, eikä 
etäisyyttä rajaan katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Hankealueen etäisyys 
lähimpiin naapureihin täyttyy. 

Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavalla on pelkästään 
ohjaava vaikutus. Lupapäätöksen mukainen toiminta ei ole ristiriidassa 
maakuntakaavoituksen kanssa.  

Alue ei sijaitse vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Lisäksi 
ottosuunnitelmassa ja luontoselvityksessä on selvitetty hankkeen kannalta 
riittävästi muun muassa muinaismuistot. 

Viranomaistoiminnassa ei ole tapahtunut virheitä, jotka oikeuttaisivat 
oikeudenkäyntikulujen korvauksiin. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on antamassaan vastineessa uudistanut 
lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa 17.12.2020 esittämänsä asiat.  

EPV Alueverkko Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. 

Alajärven kaupungille ja Alajärven kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle 
on varattu tilaisuus antaa vastine valitusten johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

Alajärven Graniitti Oy on antanut vastineen. 

 ja Uusikylän Yhdistys ry ovat antamassaan 
vastaselityksessä esittäneet muun ohella, että kaupunki on julkaissut päätöstä 
koskevan kuulutuksen 23.3.2021. Kuulutuksessa on ilmoitettu, että 
lupapäätökset ovat asiakirjoineen nähtävillä 23.3.–30.4.2021 kaupungin 
verkkosivuilla kuulutuksessa mainitussa osoitteessa. Kuulutuksessa on 
ilmoitettu, että päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakua 
koskevien tarkempien ohjeiden on ilmoitettu ilmenevän valitusosoituksesta. 
Kuulutuksessa ilmoitetulla verkkosivulla ei ole ollut, vastoin kuulutuksessa 
ilmoitettua, missään vaiheessa nähtävillä käsillä olevaa ympäristönsuojelulain 
ja maa-aineslain mukaista yhteiskäsittelypäätöstä. Kyseessä olevalla 
verkkosivulla on julkaistu kuulutuksen lisäksi kolme liitettä, jotka on otsikoitu 
seuraavasti: ”Kuulutusasiakirjat/ Alajärven Graniitti”, 
”Kuulutusasiakirjat/ELY-keskuksen lausunto, Alajärven Graniitti Oy” ja 
”Kuulutusasiakirjat/Alajärven Graniitti, tärinä”. Yksikään näistä liitteistä ei ole 
sisältänyt lupapäätöstä taikka valitusosoitusta. Kuulutuksessa on siten annettu 
virheellistä tietoa siitä, missä lupapäätös on ollut nähtävillä. Kuulutus on tehty 
vastoin ympäristönsuojelulain 85 §:ää ja hallintolain 62 a §:ää ja tämä on 
saattanut merkittävällä tavalla vaikuttaa asianosaisen mahdollisuuteen saada 
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tieto päätöksestä ja hakea siihen muutosta. Valituksen tehneet asianosaiset 
ovat joutuneet tekemään erityisiä toimia saadakseen tiedon päätöksestä ja 
muutoksenhakuohjeista.  

 on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. 
Vastaselitystä ei ole annettu. 

 ja Uusikylän Yhdistys ry ovat toimittaneet hallinto-
oikeudelle pyynnöstä oikeudenkäyntilaskun. Oikeudenkäyntikulujen määrä on 
1 674 euroa arvonlisäveroineen. 

Alajärven kaupunginhallitus on oikeudenkäyntikuluvaatimuksen johdosta 
antamassaan vastineessa esittänyt, että oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään 
ja että toissijaisesti kaupungin maksettavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen 
määrä rajoitetaan niihin kuluihin, jotka ovat aiheutuneet kohtuullisen arvion 
mukaan muutoksenhakijalle itseoikaisun perusteena olleen asian 
selvittämisestä. Viranomaistoiminnassa ei ole tapahtunut virheitä, jotka 
oikeuttaisivat oikeudenkäyntikulujen korvaukseen. Teknisen lautakunnan 
päätös 17.12.2020 § 120 on poistettu hallintolain 50 §:ssä tarkoitetun tavoin 
asiavirheen korjaamista koskevana itseoikaisuna. Teknisen lautakunnan 
valituksenalainen päätös 18.3.2021 § 28 vastaa asiasisällöltään päätöstä 
17.12.2020 § 120.  

 
Merkintä 

Hallinto-oikeus on erillisellä päätöksellä ratkaissut valitukset Alajärven 
kaupungin teknisen lautakunnan päätöksestä 22.12.2020 (17.12.2020 § 120) 
(diaarinumerot hallinto-oikeudessa 20124/2021 ja 20142/2021).  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus valitukset enemmälti hyläten muuttaa teknisen lautakunnan 
päätöksen lupamääräyksiä 18 ja 21, jotka kuuluvat muutettuina 
kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kursiivilla): 

18. Toiminnanharjoittajan tulee mitata äänitasoja lähimmistä häiriintyvistä 
kohteista (asuintalot piha-alueineen) sekä kuntoradan kohdalla heti toiminnan 
käynnistyttyä. Melumittaus on toistettava, kun toimintojen paikkaa muutetaan 
louhinta-alueen sisällä. Mittaussuunnitelma on toimitettava 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen kunkin mittauksen 
toteuttamista.  

Mittaustulokset on toimitettava Alajärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. 
Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 
meluntorjunnasta mittaustulosten perusteella.  

21. Laitosta on käytettävä siten, että päästöt ilmaan ovat mahdollisimman 
pienet. Toiminnasta aiheutuva hiukkaispitoisuus ei saa ylittää lähimpien 
asuinkiinteistöjen piha-alueilla hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-
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arvoa 50 µg/m3, 24 h keskiarvona mitattuna. Toiminnasta ei saa aiheutua 
toiminta-alueen pohjoispuolella sijaitsevan valaistun kuntoradan käyttöä 
haittaavia pölypäästöjä.  

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet on mitattava ensimmäisenä 
toimintavuotena kolmessa mittauspisteessä, joista kaksi sijaitsee lounaassa ja 
lännessä sijaitsevien häiriintyvien kohteiden läheisyydessä ja yksi 
kuntoradalla. Mittaukset on tehtävä jatkuvatoimisena samanaikaisesti 
vähintään 2 viikon ajan. Hiukkasmittausten aikana kuntoradalla sekä ainakin 
toisella lounaassa ja lännessä sijaitsevalla mittauspisteellä tulee mitata myös 
tuulen suunta ja nopeus. Mittausten on soveltuvin osin täytettävä 
ilmanlaatuasetuksen (VNa 79/2017) laatuvaatimukset ja tuloksia tulee verrata 
asetuksessa annettuun hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvoon. 

Mittaustulokset on toimitettava Alajärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. 
Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 
pölyntorjunnasta mittaustulosten perusteella.  

2. Hallinto-oikeus hylkää ja Uusikylän Yhdistys ry:n 
oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 

Perustelut 

1. Pääasia 

Sovellettavat säännökset 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja 
ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus 
luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-
ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta 
aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin 
vältettävissä olevaa haittaa. 
 
Maa-aineslain 6 §:n 1 momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen on 
myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä 
ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten 
kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten 
vaikutus. 
 
Maa-aineslain 11 §:n 1 momentin mukaan ainesten ottamista koskevaan 
lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta 
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat 
käy ilmi ottamissuunnitelmasta. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan lupamääräykset on annettava: 
1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta 
sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista; 
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2) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; sekä 
3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista 
istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. 
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 
1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityisesti 
pohjaveden suojelemiseksi; 
2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toimenpiteet on 
suoritettava; sekä 
3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi 
tarpeellisista toimenpiteistä. 
 
Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tässä laissa 
tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena 
aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa a) terveyshaittaa, b) 
haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä 
tai melkoista vaikeutumista, d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten 
kulttuuriarvojen vähentymistä, e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön 
soveltuvuuden vähentymistä, f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen 
käytölle tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 
 
Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus). 
 
Ympäristönsuojelulain lain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan 
on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan 
ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on 
rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava 
toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman 
vähäisiksi. 
 
Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 kohdan mukaan toiminnanharjoittajan on sen 
lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi 
huolehdittava ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n 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 
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osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 
Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan alueella, jolla on voimassa 
maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei 
toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset.  
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä 
kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
 
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 
 
Saman 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. 
 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset muun muassa päästöistä, päästöraja-arvoista, 
päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista (1 
kohta), maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä (2 kohta) ja 
muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa (6 kohta). 
 
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 
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.  
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Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta. 
 
Ympäristönsuojelulain 85 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
annettava lupapäätös tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä 
hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolain 62 a §:ssä 
säädetään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuksessa on 
mainittava myös päätöstä koskeva valitusaika. Kuulutus ja lupapäätös on 
oltava nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lupapäätös on lähetettävä hakijalle ja 
niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja 
asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös on lisäksi lähetettävä 
tiedoksi niille viranomaisille, joilta on pyydetty lausunto hakemuksesta. 
Päätöksestä on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai 
esittäneet mielipiteen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille, 
joille on 44 §:n 2 momentin mukaan annettu lupahakemusta koskevasta 
kuulutuksesta erikseen tieto.  
 
Hallintolain 62 a §:n mukaan, jos muun lain mukaan asiakirja on annettava 
tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla 
kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen 
verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian 
vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla.  
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan kuulutus ja kuulutettava asiakirja on 
pidettävä yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla yleisesti 
nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua 
muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, 
kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun 
määräajan päättymiseen asti. 
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia 
koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja 
pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on 
julkaistu viranomaisen verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta.  
 
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaan tässä 
asetuksessa säädetään kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun 
toimintaan on oltava ympäristölupa. 
 
Saman asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta 
ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan 
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toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen 
tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-
alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. 
 
Saman asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan pölylähteet on sijoitettava 
teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. 
Saman pykälän 2 momentin mukaan kiven porauksessa syntyvän pölyn 
leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai 
käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. Saman pykälän 3 momentin mukaan kuormattavan 
ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen 
pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman 
pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä 
estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Saman pykälän 4 momentin mukaan, jos 
kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-
asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista 
kohteesta, on pölyn joutumista ympäristöön estettävä kastelemalla tai 
koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn 
torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja 
ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen 
ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. 
 
Saman asetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan, jos kivenmurskaamo sijoitetaan 
alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä 
rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun 
tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, melua on 
torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti 
parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen 
välittömään läheisyyteen. 
 
Saman asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille 
alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston 
päätöksessä säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 
 
Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 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. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla 
taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja.  
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Saman päätöksen 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 

Hakemus on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella 9.2.–18.3.2021. 
Valituksenalainen päätös on annettu 24.3.2021. Alajärven kaupungin tekninen 
lautakunta on tiedottanut päätöksestä 23.3.2021 julkisella kuulutuksella, jossa 
on ilmoitettu, että päätös asiakirjoineen on nähtävillä 23.3.–30.4.2021 
Alajärven kaupungin verkkosivuilla kuulutuksessa mainitussa osoitteessa. 
Kuulutuksessa on ilmoitettu, että päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja 
että muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät 
valitusosoituksesta. Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettu Järviseutu-
lehdessä.  ja Uusikylän Yhdistys ry:n vastaselityksen 
liitteenä olevassa kuvakaappauksessa on kuulutuksen liitteinä mainittu 
seuraavat asiakirjat: ”Kuulutusasiakirjat / Alajärven Graniitti Oy”, 
”Kuulutusasiakirjat / ELY-keskuksen lausunto, Alajärven Graniitti Oy” ja 
”Kuulutusasiakirjat / Alajärven Graniitti, tärinä”.  

Kysymyksessä on uusi toiminta-alue. Maa-ainesten ottamissuunnitelman 
mukaan suunnitelma-alueen pinta-ala on 9,95 ha ja ottamisalueen pinta-ala 
3,95 ha. Kulku alueelle tapahtuu Uusikylän maantieltä olemassa olevasta 
liittymästä, josta tehdään 600 metriä uutta tietä ottamisalueelle. Uusikylän 
maantietä on liittymästä 150 metriä Alajärvi–Kyyjärvi-maantielle. Lähin 
asuinrakennus sijaitsee 350 metriä ottamisalueen lounaiskulmasta lounaaseen. 
Naapuritilat ovat metsätalousaluetta. Ottamisalueen pohjoisreunasta 35 metriä 
pohjoiseen kulkee voimalinja, jonka takana olevalla tilalla on valaistu, 
Uusikylän kyläyhdistyksen ylläpitämä kuntorata. Lähimmillään kuntoradalle 
on matkaa 45 metriä alueen koillisreunalta. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa on suunnitelma-alueen tuntumassa 
merkintä (at) kylä ja (mk-1) maaseudun kehittämisen kohdealue. Suunnitelma-
alueeseen ei kohdistu muita kaavoja. 

Hanketta koskevan melu- ja pölyselvityksen mukaan lähimmät häiriintyvät 
asuinrakennukset sijaitsevat alueen rajalta lounaispuolella noin 300 metrin, 
länsipuolella noin 450 metrin ja luoteispuolella noin 650 metrin etäisyydellä. 
Nykytilanteessa alueen maanpinnan taso vaihtelee +152 m:n ja +164 m:n 
välillä. Alue on korkeimmillaan itä-koillisosassa ja maanpinta viettää länteen 
ja etelään. Alueen länsipuolella lähin häiriintyvä asuinrakennus on noin 
korkeustasolla +154 m, länsipuolella noin korkeustasolla +143 m ja 
luoteispuolella +139 m. Ottamissuunnitelman mukaan alueen länsiosa otetaan 
tasoon +148,5 m. Ottotaso nousee kohti itää tasoon +150 m. 

Hankkeesta aiheutuvaa melua on selvitetty mallintamalla (Taratest Oy, 
31.1.2019). Laskennassa on huomioitu melulähteinä murskaus, rikotus, poraus 
ja pyöräkuormaaja toiminta-alueella. Meluntorjuntatoimenpiteenä on 
laskennassa käytetty kulkutien kohtaa lukuun ottamatta aluetta ympäröivää 4 
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metriä korkeaa maavallia sekä toiminnan alkuvaiheessa poran läheisyyteen, 
sen etelä-lounaispuolelle, sijoitettua 3 metriä korkeaa, siirrettävää meluvallia. 
Laskentatulosten perusteella kaikkien toimintojen ollessa käynnissä 
toiminnasta aiheutuvat melutasot alittavat asumiseen käytettävien alueiden 55 
dB:n ja loma-asumiseen käytettävien alueiden 45 dB:n päivämelun ohjearvot 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Alueen pohjoispuolella oleva meluvalli 
suojaa ulkoilualuetta niin, ettei 55 dB ylity. Selvityksen mukaan 
meluntorjunnan toimivuus ja korkeus tulisi tarkistaa toiminnan alkuvaiheessa 
aistinvaraisesti ja tarvittaessa tarkentaa melumittauksilla. 

Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on arvioitu pölyselvityksessä (Taratest, 
31.1.2019). Suurin osa kiviainestuotannon aiheuttamasta pölystä syntyy 
kiviainesten murskaus- ja seulontavaiheissa materiaalien pudotessa 
tuotantovaiheesta toiseen tai kasalle. Muita merkittäviä kiviainestuotannon 
pölylähteitä ovat muun muassa poraus, louhinta, liikenne ja tuulen vaikutus 
varastointikasoihin eli tuulieroosio. Suurin osa kiviainestuotannosta syntyvästä 
pölystä on halkaisijaltaan 10 µm:n hiukkasia, jotka laskeutuvat yleensä lähelle 
päästölähdettä. Tämän vuoksi hiukkaspitoisuudet tuotantoalueella ovat usein 
korkeat, mutta satojen metrien etäisyyksillä päästöjen aiheuttamat haitat ovat 
yleensä vähäisiä.  

Pölyvaikutuksia koskevan arvion mukaan metsät ja kasvillisuus muodostavat 
suojaa alueen ympärillä kaikkiin ilmansuuntiin. Oton edetessä kohti itää 
länsireunalle jää noin viisi metriä korkea penger ottoalueen suojaksi, jolloin 
toiminnot sijaitsevat merkittävästi ympäröivää maastoa alempana eivätkä 
altistu herkästi tuulen vaikutuksille. Ottoalueen sisäänkäynnillä korotettu 
penger suojaa toiminnan pölyvaikutuksilta lounaaseen, länteen ja luoteeseen. 
Ottoalueen korkeat rintaukset suojaavat pölyltä etelään, itään ja pohjoiseen. 
Ottoalueen länsireunalla olevan varastointikentän kasat voivat muodostaa 
suojaa toiminnan melu- ja pölyvaikutuksille, mutta kuivina vuodenaikoina 
voivat aiheuttaa pölyämistä tuulieroosion vuoksi.  

Tuotannon aiheuttamasta raskaasta liikenteestä saattaa aiheutua kuivina 
aikoina ajoittaisia pölyvaikutuksia asutukselle tieyhteyksien varsilla. Vähäisen 
liikennemäärän vuoksi liikenteestä ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa. 

Selvityksen mukaan vallitseva tuulensuunta, etäisyys rakennuksiin ja 
toiminnan sijainti ympäröivää maastoa alempana huomioon ottaen toiminnasta 
ei arvioida aiheutuvan merkittävää pölyhaittaa läheiselle asutukselle.  

Tärinän suojaetäisyyden riittävyys määräytyy muun muassa räjäytyksen koon 
ja tavan, topografian, kallioperän ja rakennustyypin mukaan. Räjäytysten 
aiheuttama tärinä on todennäköisesti havaittavissa lähimpien kiinteistöjen 
sisällä ja piha-alueella, mutta tärinäaallon leviämistä vaimentavat 
kallioleikkaukset VT16-tiessä. Lähiasutuksen talot katselmoidaan ennen 
louhinnan aloitusta. Räjäytykset aloitetaan pienellä panostuksella, jota 
kasvatetaan tärinän niin salliessa. Tarvittaessa tärinämittari asennetaan 
lähimmän asuinrakennuksen perustukseen.  
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Maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan suunnitelma-alue ei ole 
pohjavesialuetta. Ottamisalueen pintavedet kulkeutuvat suunnitelma-alueen 
länsireunaan ja imeytyvät siellä pääosin maastoon. Suunnitelma-alueen 
länsikulmaan rakennetaan selkeytysallas.  

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

 valituskirjelmässä ei ole tarkemmin esitetty, millaisia 
menettelyvirheitä hakemuksesta tiedottamisessa ja kuulemisessa mahdollisesti 
olisi tapahtunut, eikä tällaisia virheitä ole muutoinkaan ilmennyt. Selvyyden 
vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että teknisen lautakunnan päätökseen 
17.12.2020 § 120 liittyvät tiedottamis- ja kuulemisvirheet eivät kuulu tähän 
asiaan. 

Valituksenalaisen päätöksen antamisesta on tiedotettu kaupungin 
verkkosivuilla.  ja Uusikylän Yhdistys ry:n mukaan 
kuulutuksessa ilmoitetulla verkkosivulla ei ole ollut, vastoin kuulutuksessa 
ilmoitettua, nähtävillä kysymyksessä olevaa lupapäätöstä. Alajärven 
kaupungin teknisen lautakunnan lausunnon mukaan lupapäätös on kuulutettu 
23.3.–30.4.2021. Mainittujen muutoksenhakijoiden vastaselityksen liitteenä 
olevan kuvakaappauksen, jossa on lueteltu kuulutuksen liitteinä olevat 
asiakirjat, perusteella hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei kuitenkaan ole 
täyttä selvyyttä siitä, onko valituksenalainen päätös ollut kaupungin 
verkkosivuilla nähtävillä olleessa aineistossa mukana.  

Lupapäätös tulisi ympäristönsuojelulain 85 §:n 1 momentti ja hallintolain 62 a 
§ huomioon ottaen olla saatavilla yleisessä tietoverkossa viranomaisen 
verkkosivuilla. Hallinto-oikeus katsoo, että kuulutuksessa olleiden tietojen 
perusteella asianosaiset ovat joka tapauksessa voineet pyytää viranomaiselta 
kuulutuksessa mainitun päätöksen. Muutoksenhakijat ovat voineet esittää 
hallinto-oikeudelle valituksenalaista päätöstä koskevat vaatimuksensa 
perusteluineen. Tässä tapauksessa viranomaisen mahdollinen laiminlyönti 
päätöksen julkaisemisessa kaupungin verkkosivuilla ei ole aiheuttanut sellaista 
oikeussuojan menetystä, että päätös olisi tästä syystä kumottava ja asia 
palautettava viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. 

Maakuntakaavan ja siitä saatavan selvityksen merkitys tulee yhdessä muiden 
asiaan vaikuttavien seikkojen kanssa arvioitavaksi ympäristönsuojelulain 
mukaisessa toiminnan sijoituspaikkaa koskevassa harkinnassa. Hallinto-oikeus 
katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että maakuntakaavan 
ohjausvaikutus ei ole esteenä ympäristöluvan myöntämiselle hakemuksen 
mukaiselle toiminnalle.  

Ympäristönsuojelulain mukaisessa toimintaa koskevassa lupaharkinnassa ei 
käsitellä toiminnan vaikutuksia ympäristön liikenneturvallisuuteen. Hallinto-
oikeus katsoo, että toiminnan liikenteestä yleisellä tiellä ei ennalta arvioiden 
aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevia päästöjä tai rasitusta. 
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Asiassa saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että 
muinaismuistolain säännökset eivät ole esteenä kysymyksessä olevan luvan 
myöntämiselle.  

Suojaetäisyyden tarkoituksena on, kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 
3 §:n vaatimusten täyttämisen lisäksi vähentää toiminnasta 
naapurikiinteistöille aiheutuvaa haittaa. Karttatarkastelun perusteella 
toimintakiinteistön pohjois-, itä- ja eteläpuolella on metsäkiinteistöjä. Alueen 
länsipuolella asuinkäytössä olevalle kiinteistölle on suunnitellun varastoalueen 
reunasta noin 600 metriä. Lähimmillään naapurikiinteistöä toiminta on 
kiinteistön koillis-pohjoisrajalla. Leikkauskuvan C-C mukaan ottamisalueen 
reunasta on noin 35 metriä suunnitelma-alueen rajalle, joka on myös 
kiinteistöjen välinen raja. Ottamissuunnitelman pohjakartan mukaan kyseiselle 
alueelle sijoitetaan meluvallina toimiva pintamaa ja osa alueesta jää 
metsätalouskäyttöön. Hallinto-oikeus toteaa viereisten kiinteistöjen 
käyttötarkoitus ja etäisyys häiriintyviin kohteisiin huomioon ottaen, että 
suojaetäisyyttä ei ole tarpeen muuttaa vaaditulla tavalla. 

Toiminta-alue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Louhinta-alueen koko, 
maastonmuodot ja louhintasyvyys huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta 
arvioiden aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai haittaa lähialueella 
mahdollisesti sijaitseville talousvesikaivoille. Karttatarkastelun perusteella 
alueen läheisyydessä ei ole lähteitä. 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupamääräyksiä 18 ja 21 on tarpeen muuttaa 
ratkaisusta ilmenevällä tavalla, koska toiminta sijaitsee lähellä asutusta ja 
pohjoisessa sijaitsevaa valaistua kuntorataa. Hakemuksen liitteenä olevassa 
meluselvityksessä on kaksi tarkastelutilannetta, joissa murskaus tapahtuu 
toiminta-alueen eri kohdissa. Laskentatulosten perusteella melumittaus on 
tarpeen uudistaa vähintään siinä vaiheessa, kun murskaamon paikka vaihtuu ja 
poraus siirtyy toiminta-alueen eteläosaan lähemmäs asuinrakennuksia. 
Hallinto-oikeus pitää kertaluontoista pölymittausta ennalta arvioiden 
riittävänä, koska toiminnan merkittävin pölylähde, murskaamo, siirtyy 
kauemmas asutuksesta. Mittaustulosten toimittaminen 
ympäristönsuojeluviranomaiselle on tarpeen valvontaa varten. Selvyyden ja 
luettavuuden vuoksi hallinto-oikeus on lisäksi korvannut lupamääräyksen 21 
alkuperäisessä muodossa olevan viittauksen ELY-keskuksen lausuntoon 
lainauksella lausunnosta. 

Ottaen huomioon etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, melu- ja 
pölyhaitta on syytä varmentaa mittauksin, joiden perusteella 
ympäristönsuojeluviranomainen arvioi, ovatko näitä päästöjä koskevat 
lisämääräykset tarpeellisia. Valaistu kuntorata on niin lähellä toiminta-aluetta, 
että myös sen osalta on syytä tehdä mittauksia sen varmistamiseksi, ettei 
kuntoradan käyttö esty tai kohtuuttomasti hankaloidu louhinta- ja 
murskaustoiminnan johdosta. 

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että toiminnassa on 
noudatettava kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
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ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä asetettuja 
vaatimuksia ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittamisesta 
sekä 6 §:n meluntorjuntaa koskevia vaatimuksia siitä huolimatta, että niistä ei 
ole erikseen määrätty lupamääräyksissä. 
 
Hallinto-oikeus katsoo, että toiminnasta ei ennalta arvioiden sitä hakemuksen, 
valituksenalaisen päätöksen ja siinä annettujen lupamääräysten, hallinto-
oikeuden niihin tekemin muutoksin, mukaisesti harjoitettaessa aiheudu 
ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten luvan myöntämistä 
koskevien säännösten vastaisia seurauksia. Näin ollen ympäristönsuojelulaissa 
ja maa-aineslaissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.  
 
Asiakirjojen mukaan valituksenalaisessa päätöksessä tai myöhemminkään ei 
ole myönnetty lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 
Tämän vuoksi täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ei ole 
tarpeen lausua enemmälti.  
 
Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon valituksenalainen päätös, 
hallinto-oikeuden siihen tekemät muutokset, valituksissa esitetyt vaatimukset 
perusteluineen sekä asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että teknisen 
lautakunnan päätöksen kumoamiseen tai enempään muuttamiseen ei ole syytä, 
vaan valitukset on enemmälti hylättävä. 

 
2. Oikeudenkäyntikulut 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta 
arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, 
osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle. 

Hallinto-oikeus katsoo, että valitusten johdosta valituksenalaiseen päätöksen 
tehdyistä muutoksista huolimatta ei ole kohtuutonta, että 
ja Uusikylän Yhdistys ry joutuvat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan 
tässä asiassa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Alajärven 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. 

 

Päätöksen tiedoksiantaminen  

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen 
tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneelle asiakumppanilleen. Jos 
hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta 
jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai 
muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa 94 § sekä hallintolaki 56 § 2 momentti ja 68 §). 

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 28.04.2024. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 
ja Janika Gummerus sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Saara 
Juopperi. 

Esittelijä  Mia Koski-Träskvik 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  maksutta 
  

ja Uusikylän Yhdistys ry, maksutta / 
Jarmo Sarin, OTM  
Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy 

  

  Alajärven Graniitti Oy 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta 

Alajärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Alajärven kaupunginhallitus 

EPV Alueverkko Oy 

Etelä-Pohjanmaan 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  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

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#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




