
 

 

 Päiväys  
22.03.2023  
  
Diaarinumerot  

 20124/03.04.04.04.23/2021 
20142/03.04.04.04.23/2021  

  

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

22.03.2023 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.03.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.03.2023 nro 307/2023, valitus maa-aines- 
ja ympäristölupa-asiassa, maa-ainesten ottaminen ja kallion louhinta, Alajärvi. 

Luvan hakija 

Alajärven Graniitti Oy  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.03.2023 – 28.04.2023 
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 
28.04.2023. 



 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
22.03.2023 

307/2023 

 Dnrot  
20124/03.04.04.04.23/2021 
20142/03.04.04.04.23/2021 

Asia Valitukset maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat 1. ja Uusikylän Yhdistys ry 

2. 

Luvan hakija Alajärven Graniitti Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta 22.12.2020 (17.12.2020 § 120) 
 
Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on myöntänyt Alajärven Graniitti 
Oy:lle hakemuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-ainesten ottamiselle ja 
kallion louhinnalle Alajärven kaupungissa Möksyn kylässä tilalla Uusitalo. 
Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti asemapiirroksen osoittamaan 
paikkaan ja päätöksen mukaisin lupamääräyksin. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1.  ja Uusikylän Yhdistys ry ovat valituskirjelmästä 
ilmenevin perustein ensisijaisesti vaatineet, että teknisen lautakunnan päätös 
kumotaan ja asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi 
ja toissijaisesti, että päätös kumotaan ja hakemus hylätään.  
 
Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Alajärven kaupunki velvoitetaan 
korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen 
kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta lukien. Tähänastisten 
oikeudenkäyntikulujen määrä on 1 550 euroa (sisältäen arvonlisäveron). 

2.  on katsottava valituskirjelmästä ilmenevin 
perustein ensisijaisesti vaatineen, että teknisen lautakunnan päätös kumotaan 
ja hakemus hylätään.  
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Toissijaisesti heidän on katsottava 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 muutoksenhakijat ovat vaatineet, että päätöksen täytäntöönpano 
kielletään. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on toimittanut hallinto-oikeudelle 
tiedoksi päätöksensä 4.2.2021 § 12, jolla se on päättänyt kumota 17.12.2020 § 
120 myöntämänsä maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelypäätöksen 
menettelytapavirheen vuoksi ja päättänyt tiedottaa lupahakemuksesta 
ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ennen asian uudelleen käsittelyä.  
 
Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on oikeudenkäyntikuluvaatimuksen 
johdosta antamassaan vastineessa kiistänyt oikeudenkäyntikuluvaatimuksen 
perusteeltaan. Teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa 
oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrän osalta. 
 

 ja Uusikylän Yhdistys ry ovat toimittaneet hallinto-
oikeudelle pyynnöstä oikeudenkäyntikululaskun. 

Alajärven kaupunginhallitus on oikeudenkäyntikuluvaatimuksen johdosta 
antamassaan vastineessa esittänyt, että oikeudenkäyntikuluvaatimus 
ensisijaisesti hylätään ja että toissijaisesti kaupungin maksettavaksi tulevien 
oikeudenkäyntikulujen määrä rajoitetaan niihin kuluihin, jotka ovat 
aiheutuneet kohtuullisen arvion mukaan muutoksenhakijalle itseoikaisun 
perusteena olevan asian selvittämisestä. Viranomaistoiminnassa ei ole 
tapahtunut virheitä, jotka oikeuttaisivat oikeudenkäyntikulujen korvaukseen. 
Teknisen lautakunnan valituksenalainen päätös on poistettu hallintolain 50 
§:ssä tarkoitetun tavoin asiavirheen korjaamista koskevana itseoikaisuna. 
Teknisen lautakunnan tekemä uusi päätös 18.3.2021 § 28, josta 
muutoksenhakijat ovat myös valittaneet, vastaa asiasisällöltään nyt valituksen 
kohteena olevaa päätöstä. Oikeudenkäyntikulut eivät siten voi tulla vain 
asiavirheen korjaamisen johdosta kaupungin maksettavaksi.  
 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on erillisellä päätöksellä ratkaissut valitukset Alajärven 
kaupungin teknisen lautakunnan päätöksestä 24.3.2021 (18.3.2021 § 28) 
(diaarinumerot hallinto-oikeudessa 20509/2021 ja 20520/2021).  
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Asian käsittely raukeaa pääasian osalta. 
 
2. Hallinto-oikeus velvoittaa Alajärven kaupungin korvaamaan  

 ja Uusikylän Yhdistys ry:n oikeudenkäyntikulut 1 550 eurolla 
(sisältäen arvonlisäveron).  Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on 
maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän 
päätöksen antamisesta. 

Perustelut 

1. Pääasia 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on päätöksellä 4.2.2021 § 12 
kumonnut, oikeastaan kumonnut ja poistanut, teknisen lautakunnan päätöksen 
22.12.2020 (17.12.2020 § 120). Tekninen lautakunta on käsitellyt asian 
uudelleen päätöksellä 24.3.2021 (18.3.2021 § 28). Edellä mainitun vuoksi 
asian käsittely hallinto-oikeudessa pääasian osalta raukeaa.  
 
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. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 100 §:n mukaan 
oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on vaadittaessa määrättävä vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan 
mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut 
oikeudenkäynnin osapuolten saatavissa. 
 

ja Uusikylän Yhdistys ry ovat 26.1.2021 hallinto-
oikeudelle saapuneella valituskirjelmällään hakeneet muutosta teknisen 
lautakunnan päätökseen 22.12.2020 (17.12.2020 § 120). Tekninen lautakunta 
on päätöksellään 4.2.2021 § 12 menettelytapavirheen vuoksi kumonnut ja 
poistanut valituksenalaisen päätöksen 22.12.2020 (17.12.2020 § 120). 
Hallinto-oikeus katsoo, että olisi kohtuutonta, jos  ja 
Uusikylän Yhdistys ry joutuisivat näissä olosuhteissa pitämään 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.  
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Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

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 tämä 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 ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin, kuin asian 
käsittely on rauennut. 

Oikeudenkäyntikuluja koskevilta osin 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 28.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK SM (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  
 

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

, maksutta / 
 

Alajärven Graniitti Oy  

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta 

Alajärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Alajärven kaupunginhallitus 

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/ 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa siinä mainituilta osin 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#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




