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Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.03.2023 nro 382/2023, valitus maa-aines- 
ja ympäristölupa-asiassa, päätös ympäristönsuojelulain 119 §:n ja maa-
aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen 
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382/2023 

 Dnro 20978/03.04.04.04.19/2021 
   

Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Pro Kutsa ry ja 
Villilohi ry 

Päätökset, joista valitetaan 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 
5.7.2021 (29.6.2021 § 76) 

Ympäristöterveyslautakunta on myöntänyt Oulangan Murske Ay:lle 
ympäristö- ja maa-ainesluvan kiven louhintaan, murskaukseen, seulontaan ja 
murskeen välivarastointiin sekä muualta tuotavan kiviaineksen murskaukseen 
Sallan kunnan Hautajärven kylässä kiinteistölle Ruusula RN:o 732-404-10-18 
49 000 m3 ottomäärälle hakemuksen mukaisesti ja lupaehtoja noudattaen. 

Lupamääräykset 1−2, 5, 10, 19−23, 27−29 ja 35−41 kuuluvat seuraavasti: 

1. Lupa kalliokiviainesten ottamiseen myönnetään 10 vuoden ajalle 
12.08.2021-11.08.2031 ja 49 000 m3 kokonaismäärälle. Toiminnassa tulee 
ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena noudattaa valtioneuvoston 
asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelusta (VnA 800/2010), ellei tässä päätöksessä säädetä asetusta 
tiukemmista ympäristönsuojelutoimenpiteistä. 

2. Alueella saa murskata luvan voimassa olon aikana enintään 200 tuhatta 
kilogrammaa muualta tuotuja ja paikalla moreenista erotettuja 
pilaantumattomia kiviaineksia. Alueelta saa seuloa luvan voimassa ollessa 
enintään 100 m3 multaa muualle vietäväksi. 

-- 
 
5. Maa-ainesten ottamisalueen ympärille tulee jättää vähintään seuraavat 
suojaetäisyydet: 
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• naapuritilan rajaan; vähintään 30 metriä louhoksen reunasta ja vähintään 10 
metriä pintamaakasojen reunasta. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan 
poiketa kiinteistön omistajan kirjallisella suostumuksella. 
• yksityistien ajoradan keskilinjaan: vähintään 12 metriä. 
• alin ottotaso on + 208 metriä (N2000), kuitenkin siten että otto ei ulotu 
pohjaveden pinnan alapuolelle. 
 
Ottamisalueen ympärillä tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää olemassa 
oleva puusto.  

-- 

10. Toiminnassa muodostuvan pölyn määrää on tarkkailtava. Pölylähteet on 
sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle 
kohdalle. 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. 

Toiminta-alueelle johtava tie ja toiminta-alue, jolla työkoneet liikkuvat, on 
hoidettava niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Pölyn 
sidonta tulee tapahtua pääsääntöisesti kastelemalla. Pölynsidontasuolaa saa 
käyttää vain pysyvillä ajourilla ja poikkeuksellisesti jos se katsotaan 
välttämättömäksi. 

Valvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa määrätä toiminnanharjoittajan 
mittauksin todentamaan, että ilman hiukkaspitoisuus ei ylitä 
ilmanlaatuasetuksen (79/2017) raja-arvoja. Pölystä ei saa aiheutua haittaa 
naapurikiinteistöjen kasvillisuudelle ja käytölle. 

-- 

19. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien, 
pohjavesien tai kaivojen pilaantumista. 

20. Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että vedet voidaan johtaa 
laskeutusaltaisiin keskitetysti. Luvan haltijan on esitettävä tarkemmat 
suunnitelmat laskeutusaltaiden rakentamisesta valvontaviranomaiselle ennen 
niiden rakentamiseen ryhtymistä. 

21. Louhinta- varasto- ja tukitoiminta-alueelta tulevat valumavedet tulee 
selkeyttää laskeutusaltaissa ennen maastoon johtamista. Kiintoaineksen 
kulkeutuminen vesistöön on estettävä. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa 
vettymis- tai muuta haittaa viereisillä tiloilla tai alapuolisessa ympäristössä. 

22. Laskeutusaltaista Rytilammen suuntaan johtavaa ojaa ei saa perkata 80 
metrin matkalla laskeutumisaltaan ja Rytilammen väliltä kiintoaineksien 
pidättämiseksi. 
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23. Alueen vesienjohtojärjestelyt tulee suorittaa siten että kaikki louhos-, 
varastointi- ja tukitoiminta-alueilta muodostuvat valumavedet kulkeutuvat 
pohjoisen suuntaan, eivätkä päädy suoraan Oulankajokeen. 

-- 

27. Laskeutusaltaista pois johdettavista vesistä on otettava vesinäyte ennen 
toiminnan alkamista sekä murskaus- ja luohintavuosien aikana 
ylivirtaamakausina keväällä ja syksyllä ulkopuolisen näytteenottajan toimesta. 
Näyte tulee tutkituttaa akkreditoidussa laboratoriossa. Vesinäytteestä tulee 
tutkia seuraavat muuttujat: antimonipitoisuudet, sameus, kiintoaine, 
kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähkönjohtavuus, 
CODMn, rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). 
Näytteenoton yhteydessä on mitattava virtaama. Tulokset tulee toimittaa 
tiedoksi Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen voi 
tehdä muutosesityksen tarkkailumääräyksiin, mikäli alueelta poistuvien vesien 
määrä on ennakoitua suurempi tai poistuva vesi saattaa aiheuttaa ympäristön 
pilaantumista. 

28. Luvan saajan on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä toimintavuotta 
koskeva raportti. Raportista tulee käydä ilmi louhinta-ajat, murskauslaitoksen 
toiminta-ajat, tuotantotiedot, tiedot alueen ulkopuolelta tuoduista 
kiviaineksista ja niiden alkuperästä, tiedot selkeytysaltaasta johdettavista 
vesistä tehtyjen tutkimusten tuloksista sekä tiedot toiminnasta muodostuneista 
jätteistä ja vaarallisista jätteistä, niiden laadusta, määrästä varastoinnista ja 
edelleen toimittamisesta. Raportissa on lisäksi esitettävä tiedot 
ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriö- tai onnettomuustilanteista ja 
niihin liittyvistä toimenpiteistä. 

29. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain maa-aineslain 23 a §:n mukainen 
otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus vuosittain viimeistään 
tammikuun 31. päivänä. 

-- 

35. Toiminnan päätyttyä suojarakenteet tulee purkaa ja alue tulee muotoilla 
ottosuunnitelman mukaiseen metsätalouskäyttöön sopivaksi. Alueen maaperän 
pilaantuneisuus tulee selvittää laboratorioanalyyseillä, mikäli on syytä epäillä 
maaperän pilaantumista öljyhiilivedyillä. 

36. Seinämät tulee loiventaa rinteiksi, joiden kaltevuus on 1:3 tai loivempi. 
Rinteitä loivennettaessa tulee jäljitellä ympäristön kallioiden kaltevuuksia 
siten että maisemasta tulee vaihteleva ja polveileva sekä ympäristöönsä 
sopiva. Muotoilussa tulee välttää suoria rajapintoja. Mikäli alue ei metsity 
luontaisesti, tulee alueelle kylvää tai istuttaa alueella luonnonvaraisesti 
esiintyviä puulajeja. 

37. Toiminnan loputtua laskeutusaltaat tulee tyhjentää lietteestä ja tasoittaa 
nykyistä maanpintaa myötäillen. 
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38. Luvan mukaisen toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamista tai 
toiminnan oleellisesta muuttamisesta sekä toiminnan harjoittajan 
vaihtumisesta on hyvissä ajoin kirjallisesti ilmoitettava Sallan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen 
siirretään toiselle, luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes 
hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. 

39. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on 
pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen (926/2005) mukaista 
lopputarkastusta. 

40. Ennen toiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä 
valvontaviranomaista suorittamaan aloitustarkastus. 

41. Ennen toiminnan aloittamista hakijan on asetettava maa-aineslain 12 §:n 
mukainen vakuus. Vakuuden suuruus on 4 142 euroa. Vakuuden tulee olla 
voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien 
toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin 
vähintään puolitoista luvan viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, eli 
11.02.2033 asti. 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristötarkastaja 28.03.2022 

Ympäristötarkastaja on myöntänyt Oulangan Murske Ay:lle luvan 
ympäristöterveyslautakunnan myöntämän luvan 29.6.2021 § 76 mukaisen 
toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Toiminnassa on 
noudatettava varsinaisen luvan lupamääräyksiä ja tämän päätöksen 
lupamääräyksiä. 

Päätöksen perusteluita 

Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ratkaisukäytännön mukaisesti 
yrityksen kilpailuetu ei ole lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy toiminnan 
aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainekset ovat kuitenkin 
rakentamiseen ja teiden kunnostamiseen tarpeellinen perushyödyke, jonka 
saatavuudella on laajempaa merkitystä. Päätöksissä ymptervltk 9.12.2019 § 
88, 10.10.2020 Dnro Y/52/2020 ja ymptervltk 27.5.2021 § 67 on myönnetty 
lupa maa-ainesten ottamiseen muutoksenhausta huolimatta, koska vastaavia 
maa-aineksia ei ole ollut saatavilla kymmenien kilometrien säteeltä ja maa-
aineksille on osoitettu uskottava tarve. Tässä tapauksessa maa-aineksille on 
osoitettu uskottava tarve, koska murskelupia ei ole lähialueilla. Esimerkiksi 
Sallan alueella lähin murskeen tuottamiseen soveltuva maa-aineslupa on 30 
kilometrin etäisyydellä Hautajärven kylältä. Hallinnon oikeusperiaatteiden 
mukaisesti hallinnossa asioivia on kohdeltava tasapuolisesti. Tulkinta ettei 
tässä tapauksessa kyseessä olisi maa-aines- ja ympäristönsuojelulain 
tarkoittama perusteltu syy, olisi vastoin hallintolakia. Siten hakemuksessa on 
esitetty maa-aines- ja ympäristönsuojelulain tarkoittama perusteltu syy. 
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Toiminnan aloittamisen luvan edellytyksenä on se, ettei täytäntöönpano tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakijan toimittamien selvitysten perusteella 
louhittava kallio ei sisällä sellaisia aineita tai yhdisteitä, joista aiheutuisi 
lasketusallaskäsittelyn jälkeen vaaraa tai haittaa ottoaluekiinteistön 
ulkopuolelle. Lisäksi hakijat ovat ilmoittaneet Rytilampeen johtavan ojan 
olevan lähes umpeen kasvanut, joten myös oja pidättää kiintoainesta. 
Selvitykset katsotaan haettavan toiminnan kannalta riittäviksi, eikä niiden 
oikeellisuudesta ole perusteltua epäilystä. Siten toiminnan aloittaminen ei tee 
kallion sisältämien aineiden ja sitä kautta vesistö- tai pölyvaikutusten kautta 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

Harkittavaksi tulee myös, se aiheutuuko alueen pintamaan kuorimisesta ja 
kallion louhinnasta sellaisia vaikutuksia, jotka tekisivät muutoksenhaun 
hyödyttömäksi. Suunniteltu ottoalue sijaitsee metsäautotien ja ojitetun suon 
välissä. Ilmakuvan ja Luonnonvarakeskuksen aineistojen perusteella alueen 
puusto on pääsääntöisesti kuitupuukokoluokassa olevaa mänty- ja 
koivumetsää. Viranomaisen tiedossa ei ole alueella olevia luonnonsuojelulailla 
tai muulla lainsäädännöllä rauhoitettuja kasvi- tai eläinlajeja. Siten alue 
katsotaan metsätalouskäytössä olevaksi metsäksi. Alueen haltijoilla on 
metsälain nojalla mahdollisuus alueen hakkaamiseen ja maan muokkaukseen. 
Siten kallion louhinta muuttaisi olemassa olevaa oikeustilaa lähinnä 
mahdollistamalla alueen maan pinnan laskemisen ja pintakasvillisuuden 
väliaikaisen poistamisen. Koska pääasiaratkaisussa on määräyksenä huolehtia 
alueen metsittämisestä ottotoiminnan päätyttyä, lupaviranomainen ei katso 
metsän ja pintakasvillisuuden poistumista sellaiseksi palautumattomaksi 
muutokseksi, joka tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi. Poistettavaksi 
suunniteltu kumpare näkyy vain lähimaisemassa, joten maiseman muutos ei 
aiheuta sellaista muutosta, joka tekisi muutoksenhakijoiden muutoksenhaun 
hyödyttömäksi. Muutoksenhakijoiden muutoksenhaku koski maiseman osalta 
Oulankajoen vartta, eikä haettava maa-ainesalue näy Oulankajoen rantaan. 
Siten toiminnan aloittamisen ei katsota tekevän muutoksenhakua 
hyödyttömäksi. 

Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n kriteerit toiminnan 
aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta täyttyvät, joten lupa toiminnan 
aloittamiselle on myönnetty. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Pro Kutsa ry ja Villilohi ry ovat 
ensisijaisesti vaatineet, että ympäristöterveyslautakunnan päätös on kumottava 
ja lupahakemus hylättävä. Toissijaisesti he ovat vaatineet, että asia on 
palautettava lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden on 
velvoitettava luvan hakija tekemään asiaa uudelleen käsiteltäessä uudet 
riittävät selvitykset kalliokiviaineksen ympäristöominaisuuksista ja  
-vaikutuksista koko toimintaa koskien sekä esittämään riittävä selvitys luvan 
myöntämisedellytysten täyttymisestä. Lupaviranomaisen on kuulutettava 
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kyseisiin selvityksiin perustuva uusi lupahakemus ja hankittava siihen 
perustuvat lausunnot ja mielipiteet. 
 
Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun muassa esittäneet, että 
lupahakemuksessa ei ole esitetty ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin 
velvoittamalla tavalla riittäviä selvityksiä siitä, että luvan myöntämisen 
edellytykset ovat olemassa. Selvityksiä ei ole esitetty louhittavan 
kalliokiviaineksen ympäristöominaisuuksista, kiviaineksen 
ympäristövaikutuksista louhosalueella eikä louhitun kiviaineksen tiestölle 
levittämisen ympäristö- ja vesistövaikutuksista. Louhittavaa kalliokiviainesta 
sekä muualta tuotavaa kiviainesta on ilmoitettu käytettävän metsäautoteiden 
rakentamisiin ja kunnossapitoihin. Kalliokiviaineksen käyttäminen olisi tullut 
tutkia lupa-asian yhteydessä. 
 
Lupaviranomainen on toiminut lupaharkinnassaan ympäristönsuojelulain 48 
§:n vastaisesti, kun se ei ole ottanut huomioon muutoksenhakijoiden 
hakemuksesta tekemässä muistutuksessa esitettyjä seikkoja. 
 
Lupaviranomainen on menetellyt vastoin ympäristönsuojelulain säännöksiä, 
kun se on kuuluttanut riittämättömiin selvityksiin perustuvan lupahakemuksen. 
Kuulutuksesta ei ole ilmennyt, minkä lainsäädännön perusteella 
lupahakemusta ja siitä annettuja muistutuksia sekä lausuntoja tullaan 
käsittelemään ja asia ratkaisemaan. 
 
Lupapäätöksessä on annettu myös toiminnan lopettamista ja alueen jälkihoitoa 
koskevat määräykset riittämättömiin selvityksiin perustuen. 
 
Lupaviranomainen on perustanut lupaharkintansa virheelliseen GTK:n 
maankamaratiedoston tulkintaan. 
 
Muistutuksen liitteenä esitettyjen tutkimusraporttien perusteella on perusteltu 
syy olettaa, että louhittava kallioaines käsittää useita ympäristölle, 
ympäristöterveydelle, vesistölle ja ekologialle haitallisia aineita, kuten 
esimerkiksi uraania ja uraanin tytärnuklideja, arseenia sekä asbestin kaltaisia 
kuitumaisia mineraaleja, joiden esiintymisestä tai puuttumisesta louhittavassa 
kiviaineksessa hakija ei ole esittänyt riittäviä selvityksiä. 
 
Vastineessa muistutuksiin on muun muassa esitetty, että kalliokiven 
näytekivistä on teetetty Los Angeles testi 13.07.2020 KiviHyvölä Oy:n 
toimesta. Tutkimusraportin mukaan tutkittu kiviaines on peräisin koemontusta 
Kuusamosta eikä Sallasta. Kivinäytteelle tehty tutkimus on kiviaineksen 
mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia kuvaava testi, jolla saadaan selville 
kiviaineksen lujuus- ja kulutuskestävyyttä ilmaiseva arvo. Testi ei selvitä 
näytteen ympäristöominaisuuksia. 
 
Kiviaineksesta on teetetty myös rakennusmateriaalin radioaktiivisuusmittaus 
STUK:lla. Tutkimusraportin mukaan säteilyarvot kiviainesnäytteessä 
vastaavat tavanomaisia Suomen kallioperästä mitattuja arvoja ja kiviaines käy 
kaikkeen rakentamiseen. Mittaus on koskenut täyttösoraa, jonka 
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ottamispaikkaa ei ole ilmoitettu. Vastineen mukaan kiviaineksesta on teetetty 
rakennusmateriaalin radioaktiivisuusmittaus STUK:illa. Vakiintunen 
yleiskielenkin mukaan täyttösora ja kalliosta louhittu kiviaines ovat kaksi eri 
asiaa. 
 
Tutkimusraportista ilmenee, että täyttösoralle on tehty gammaspektrometrinen 
mittaus ja tuloksena on esitetty tunnistettujen säteilylähteiden kalium-40, 
torium-232 sekä radium-226 gammasäteilyn säteilyarvoja. Uraani ja uraanin 
hajoamistuotteet ovat pääasiassa alfa- ja beetasäteileviä aineita, eivätkä siten 
ilmene gammasäteilymittauksin. Gammasäteilyarvoista on laskennallisesti 
pääteltävissä näyteaineessa olevien lähtöaine uraanin ja uraanin tytärnuklidien 
pitoisuudet. Tehdyllä gammaspektrimittauksen tuloksella ei voida osoittaa, 
että lupahakemuksen kohteena oleva kallioperä on haitatonta eikä myöskään 
kyseinen STUK:ilta tilattu gammasäteilytutkimus ole osoittanut näytteeseen 
mahdollisesti sisältyviä alfasäteileviä uraanipitoisuuksia.  
 
Hankealueen ympäristön ominaisuuksia ja herkkyyksiä kivilouhimon ja 
murskaamon vaikutuksille ei ole riittävästi selvitetty. Muutoksenhakijat ovat 
viitanneet uhanalaiseen Oulangan vaellustaimeneen, Ylä-Oulankajoen 
merkittäväksi valtakunnalliseksi maisemaksi -aloitteeseen, Oulangan 
kansallispuiston laajennushankkeisiin sekä suunnittelussa olevaan Oulangan 
kierros -retkeilyreittiin. Hakemuksessa olisi tullut selvittää hankkeen 
vaikutukset niiden kannalta. Louhinnan ja murskauksen vaikutusalueen 
laajuutta ei ole määritetty vesistö- eikä pölyvaikutuksiltaan, louhittavan 
murskeen levitysmääriä alueen tieverkostolle ei ole määritetty, eikä kyseisten 
levitettävien murskeiden valumavesien ympäristöominaisuuksia ole selvitetty 
eikä edes aiottu selvittää ja tarkkailla. 
 
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy:n kaivoslain mukaiset varaus- ja 
karenssialueet ovat osoitus siitä, että kaivosyhtiö on kiinnostunut alueesta 
kallioperään sisältyvien malmimineraalien vuoksi. Muutoksenhakijat eivät ole 
vaatineet, että nyt kysymyksessä oleva asia olisi ratkaistava kaivoslain 
mukaisesti. 
 
Rautaruukki Oy:n tutkimusraportissa kauppa- ja teollisuusministeriölle vuonna 
1972 tehdyistä tutkimuksista ilmenee, että Sallassa Oulangan Ahvenojalla on 
jatkettu vuoden 1971 kairaustutkimuksia, joissa on todettu noin 4 km pituisella 
tutkitulla alueella paikoin korkeita uraanipitoisuuksia, ja radioaktiivisuuden on 
todettu liittyvän albitiitteihin sekä joihinkin liuskeisiin tai karsimaisiin kiviin. 
Rautaruukki Oy:n tutkimusraportti osoittaa, että alueen kallioperässä ja kallion 
pintakerroksissa on uraania. 
 
Kaivosyhtiö Agricolan Lontoossa 2005 esittämän tutkimusraportin mukaan 
alueen kallioperässä on ympäristövaikutuksiltaan ja ekologian kannalta 
merkittäviä haitallisia uraanipitoisuuksia Rytilammen ja Venojärven alueella. 
Tutkimusraportin tiedot ovat päinvastaisia kuin nyt käsillä olevassa 
lupahakemuksessa. 
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Lupahakemuksen mukainen louhinta- ja murskausalue sijaitsee GTK:n 
määrittämällä Kuusamon uraanivyöhykkeellä. GTK:n maankamara-
tietoaineiston mukaan haetun louhinta-alueen kallioperä on arkoosikvartsiittia 
ja maankamara on samanlaista kyseisellä kohdalla sekä Oulankajoen pohjois- 
että eteläpuolella. Kvartsiitti-nimike ei tarkoita, että kallioperä olisi puhdasta 
kvartsiittia, vaan kvartsiittia siihen sisältyvine muine mineraaleineen.  
 
Louhinta- ja murskausalue sijaitsee tunnetulla Kuusamon liuskevyöhykkeellä, 
jonka kallioperää on Juomasuon kaivoshankkeen vuoksi tutkittu paljon. 
Tutkimusraporttien mukaan kallioperän geologia vaihtelee runsaasti, mutta 
siihen sisältyy myös ympäristölle haitallista arseenia sekä kuitumaista asbestin 
kaltaisiin aineisiin kuuluvaa tremoliittiä. 
 
Lupamääräyksen 27 mukaan laskeutusaltaista pois johdettavista vesistä on 
otettava vesinäyte ennen toiminnan alkamista sekä murskaus- ja 
louhintavuosien aikana ylivirtaamakausina keväällä ja syksyllä ulkopuolisen 
näytteenottajan toimesta. On epäjohdonmukaista, että saman alueen 
metsäautoteille levitetyn murskatun kiviaineksen ympäristövaikutuksia 
valumavesiin ja lopulta Oulankajokeen tarvitsisi selvittää eikä 
lupamääräyksiin perustuen valvoa, ettei haitallisia vaikutuksia aiheudu. 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Pro Kutsa ry ja Villilohi ry ovat 
vaatineet, että ympäristötarkastajan päätös kumotaan ja toiminnan 
aloittaminen kielletään, kunnes muutoksenhaun alaiseen lupapäätökseen on 
saatu lainvoimainen päätös. 
 
Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun muassa esittäneet, että 
aloituslupahakemusta on käsitelty itsenäisenä, uutena 
aloituslupahakemuksena, vaikka kysymys on ollut aiemman päätöksen 
muuttamisesta, joten asiassa on tapahtunut käsittelyvirhe. 
 
Poikkeamisluvan myöntämisedellytysten täyttymistä on arvioitava suhteessa 
alkuperäisen lupahakemuksen selvityksiin ja perusteluihin, myönnetyn luvan 
lupaperusteisiin ja -määräyksiin sekä myös muutoksenhakuperusteisiin siitä 
näkökulmasta, ettei poikkeamislupahakemuksen hyväksyminen tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. Tällaisia selvityksiä ja arviointeja ei ole 
tehty. 
 
Täytäntöönpanopanopäätöksen perusteluksi tarvittavia perusteltuja syitä, 
muutoksenhaun hyödyttömäksi tulemista ja toiminnan aloittamista koskevia 
määräyksiä, ei ole riittävästi selvitetty. 
 
Vastoin täytäntöönpanomääräyksen perustelua pääasiaratkaisuun 
lupamääräyksissä ei ole annettu huolehtimisvelvoitetta, vaan pääasian 
lupamääräyksessä 37 on annettu vain epämääräinen lausuma ottotoiminnan 
päättymiseksi, että ”Mikäli alue ei metsity luontaisesti, tulee alueelle kylvää 
tai istuttaa alueella luonnonvaraisesti esiintyviä puulajeja.” Koska kyseinen 
lausuma ei sisällä velvoituksia siitä, kuinka pitkän ajan kuluessa luontainen 
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kasvu tulisi todeta ja raportoida, ei kyseisenlaista määräystä voida pitää 
riittävänä huolehtimisvelvoitteena. 
 
Täytäntöönpanopäätöksestä ei käy ilmi, mitä päätöksessä tosiasiallisesti on 
päätetty ja minkälaisin ehdoin toiminnan aloittamislupa on myönnetty. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on pyytänyt Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaa antamaan lausunnon sekä 
varannut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin maakuntamuseolle, Sallan kunnalle, 
Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja luvan hakijalle 
tilaisuuden vastineen antamiseen valituksesta. Kemijärven kaupungin 
terveydensuojeluviranomainen ei ole toimittanut vastinetta. 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta on lausunnossaan vaatinut, että valitus jätetään 
tutkimatta siltä osin kuin se koskee kaivoslain mukaisia asioita ja tuotettavan 
murskeen käyttöä luvan mukaisen alueen ulkopuolella. Muilta osin valitus on 
hylättävä perusteettomana. 

Valituksenalaisella maa-aines- ja ympäristölupapäätöksellä ei ole tehty 
kaivoslain mukaisia päätöksiä eikä sillä ole vaikutusta kaivoslain mukaisiin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnassa tarkastellaan lupahakemuksen 
mukaista toimintaa. Luvan mukaisella alueella tuotetun murskeen käyttö 
esimerkiksi metsäautoteiden rakentamiseen ei kuulu lupaharkinnan piiriin. 

Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämän Maankamara-tietokannan tiedon 
mukaan hakemusalueen kallioperä on arkoosikvartsiittia (hiekasta 
muodostunut metamorfinen kivilaji). Yleisen tiedon mukaan arkoosikvartsiitti 
ei sisällä haitallisia määriä uraania, arseenia eikä muita alkuaineita eikä 
myöskään kuitumaisia tai muutoin haitallisia mineraaleja. Luvan hakijan 
toimittamat ja lupapäätöksessä esitetyt tiedot ovat siis olleet 
ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisesti riittävät lupaharkinnan 
kannalta. 

Luvan hakija on toimittanut myöhemmin toiminnan aloittamislupaa varten 
hakemusalueen kallioperästä teettämänsä geokemiallisen analyysin ja 
petrografisen kuvauksen. Analyysien mukaan kallioperä on metamorfista 
kiveä. Analyysien mukaan näytteissä ei havaittu uraania eikä kuitumaisia 
yhdisteitä. Teetetyt analyysit osoittavat viranomaisen alkuperäisen harkinnan 
oikeellisuuden. Valituksen osana olevan karttapohjan ”Paljastumakartta 110 
J.Astolan havainnot, kesällä v. 1972” lähimmät havainnot luvan mukaisesta 
alueesta ovat kvartsiittia. Myös kyseinen aineisto tukee viranomaisen 
tulkinnan oikeellisuutta. 
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Tieto kiviaineksesta ja toimitettu Säteilyturvakeskuksen analyysiraportti ovat 
olleet riittäviä lupaharkinnan perusteeksi. Ei ole perustetta epäillä, että 
kvartsiitin (teetettyjen analyysien perusteella tarkemmin liuskeisen 
serisiittifylliittin eli savikivestä muodostuneen metamorfisen kivilajin) 
louhinnasta, murskauksesta, varastoinnista tai käytöstä aiheutuisi maa-aines- 
tai ympäristönsuojelulaissa kiellettyä seurausta. Luvassa on annettu 
tarkkailumääräykset, joiden perusteella kiellettyjen seurausten 
syntymättömyys voidaan todentaa myös toiminnan aikana. 

Ei ole syytä epäillä, että luvanhakijan toimittamat näytetiedot koskisivat 
muualta kuin lupahakemuksen mukaiselta alueelta otettuja kalliokivinäytteitä. 

Ammattimaisesti toimittaessa räjähdysaineiden ympäristövaikutukset ovat niin 
vähäiset, että viranomaisella ei ole ollut perusteita selvityttää niiden 
vaikutuksia lupahakemuksessa esitettyä enempää. Tarkkailtavaksi määrättyjen 
typpiyhdisteiden perusteella pystytään seuraamaan räjähdysainejäämien 
vaikutuksia riittävästi. 

Luvan hakija on selvittänyt ympäristön ominaisuudet ja herkkyydet riittävästi. 
Hankealue ja sen lähialueet ovat alueelle tavanomaista talousmetsää. 
Hankealueella ei ole eikä siitä aiheudu luvan mukaisesti toimittaessa sellaisia 
vaikutuksia, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä. Luvan mukaisen 
toiminnan vesistövaikutuksia on määrätty vähennettäväksi laskeutusaltaalla 
sekä kieltämällä alueelta pois johtavan ojan perkaus luvan voimassaoloaikana. 
Kun lisäksi ottaa huomioon louhittavan kalliomäärän pienuuden ja sen että 
alueen hulevesien kulkureitin pituus Oulankajokeen on yli 2,4 kilometriä ja 
välissä on hitaamman virtauksen alueina Rytilampi ja Venojärvi, niin 
hankkeesta ei voi olla lupaehtojen mukaisesti toimittaessa luvan myöntämisen 
esteenä olevia vaikutuksia Oulangan vaellustaimenelle. 

Lapin maakuntamuseo on antanut vastineen. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastineen. 

Oulangan Murske Ay on vastineessaan esittänyt valituksen hylkäämistä. Yhtiö 
on vaatinut, että Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Pro Kutsa ry ja 
Villilohi ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Oulangan Murske 
Ay:lle 5 000 euroa aiheettoman muistutuksen, aiheettoman valituksen vuoksi 
syntyneestä toiminnan aloittamisen viivästymisestä ja vastineen asiakirjojen 
laadinnasta aiheutuneita kuluja. 

Ottosuunnitelman mukaiset kalliokiven ottamistoiminnot ja lupaviranomaisen 
lupapäämääräykset huomioiden kalliokivenottaminen, murskaaminen, 
murskeiden välivarastointi sekä kuljetukset eivät ennalta arvioiden vaaranna 
alueen ympäristöä, ihmisiä, eläimiä, kaloja, vesistöä ja kasveja. 

Kalliokivestä teetettyjen analyysien mukaan kalliokivessä ei ole sellaisia 
määriä haitallisia aineita, että ottamistoiminta aiheuttaisi näiltä osin 
ympäristöriskiä. 
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Kivinäytteet on otettu Ruusulan ottoalueen kalliosta Sallan kunnasta 
Hautajärven kylästä. Näytteitä on otettu ottamisalueelta neljästä eri kohdasta, 
joista jokaisesta kohdin on lohkareita mukana kussakin tutkimuserässä. 

Muutoksenhakijat ovat kyseenalaistaneet STUK:lle lähetetyt näytteet, koska 
raportissa sanotaan näytteen olevan täyttösoraa eikä kalliokiviainesta. 
Kalliokivi on pitänyt hienontaa analyysiä varten 0−8 mm raekokoon STUKin 
ohjeen mukaisesti. Raportissa STUK on antanut luokituksena 
rakennusmateriaalina täyttösora, koska täyttösoraa käytetään rakennusten 
sisätäytöissä ja sillä on tiukimmat kriteerit kiviaineksen puhtaudelle. 

GTK:n Kuopion laboratoriossa on teetetty ottoalueen kalliokiviaineksesta 
kemiallinen analyysi ja petrografia syksyllä 2021. Kaikki tutkimukset ovat 
osoittaneet, että kalliokiviaines soveltuu kaikkeen rakentamiskäyttöön. Lisäksi 
kalliokiviainekselle on tehty kovuustesti, niin sanottu Los Angeles -luku 
testaus Kivi Hyvölä Oy:llä. 

Lapin ELY:llä, Lapin maakuntamuseolla ja Sallan kunnan 
terveydensuojeluviranomaisella ei ole ollut huomautettavaa myönnetystä 
kalliokiviaineksen ottoluvasta. Myöskään rajanaapureina olevilla yksityisillä 
maanomistajilla, kalastuskunnilla ja Metsähallituksen luontopalvelut/Oulangan 
kansallispuistolla ei ole ollut huomautettavaa myönnetystä kalliokiviaineksen 
ottoluvasta. 

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään muun ohella vaatineet, että 
vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään perusteettomana.  
Lupahakemus on ollut puutteellinen. Valitusmenettely on perustuslain 
takaama oikeus saada jälkikäteinen oikeusturvamenettely käynnistettyä 
oikeusistuimessa. 

Hallinto-oikeus on pyytänyt toiminnan aloittamislupaa koskevasta valituksesta 
lausunnon Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristötarkastajalta. Hallinto-oikeus on varannut Lapin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Sallan 
kunnalle, Kemijärven terveydensuojeluviranomaiselle, Lapin 
maakuntamuseolle ja luvan hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen 
valituksesta. 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunnan ympäristötarkastaja on antanut lausunnon. 

Sallan kunnanhallitus on vastineenaan ilmoittanut, että se on päättänyt jättää 
asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 

Lapin maakuntamuseo ja Lapin ELY-keskus ovat ilmoittaneet, etteivät ne anna 
vastinetta asiassa. 

Oulangan Murske Ay on antanut vastineen. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Pro Kutsa ry ovat antaneet 
vastaselityksen, jossa on muun muassa tuotu esille, että kyseessä on uusi 
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louhinta-alue ennestään koskemattomalla alueella, joten hallintoviranomaisen 
viittaamat muut aloittamislupapäätökset eivät ole vertailukelpoisia eivätkä 
perusteluiltaan riittäviä tähän lupapäätökseen nähden. Muut esille tuodut 
aloittamislupapäätökset ovat koskeneet alueita, joissa on jo aiemmin toimittu, 
ja siihen nähden kyseisissä päätöksissä on perusteltu, ettei toiminnan 
aloittaminen toisi muutosta aikaisempaan. Tässä tapauksessa ei tällaista 
perustetta ole. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 

2. Hallinto-oikeus ei tutki Oulangan Murske Ay:n esittämää 
korvausvaatimusta sikäli kuin yhtiö on vaatinut vahingonkorvausta hankkeen 
viivästymisestä eikä sikäli kuin vaatimus koskee yhtiölle 
ympäristöterveyslautakunnassa aiheutuneita kuluja. 

Hallinto-oikeus hylkää Oulangan Murske Ay:n korvausvaatimuksen sikäli 
kuin korvausta on vaadittu yhtiölle hallinto-oikeudessa aiheutuneista 
oikeudenkäyntikuluista. 

Perustelut 

1. Pääasia 

Sovellettavat oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 
 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. 
 
Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaan toimivaltaisen lupaviranomaisen on 
annettava ympäristölupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella 
noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.  
 
Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 11 §:n mukaan 
lupahakemuksesta ja ilmoituksesta on kuulutettava sen jälkeen, kun asia on 
riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. Lupahakemusta ja ilmoitusta koskevasta 
kuulutuksesta on käytävä ilmi ainakin: 
1) asian luonne;  
2) toiminnanharjoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot;  
3) kuvaus toiminnasta;  
4) toiminnan sijoittamispaikka;  
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5) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä;  
6) tieto asian ratkaisevasta viranomaisesta ja siitä, keneltä asiasta saa 
lisätietoja;  
7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti kuulutus sekä hakemus- tai 
ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä;  
8) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi;  
9) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta;  
10) tieto mahdollisista lupahakemuksen johdosta käytävistä Suomen ja muun 
Euroopan unionin jäsenvaltion välisistä neuvotteluista, jotka koskevat 
toiminnasta aiheutuvia valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia;  
11) tieto siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos 
toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
säännösten vaatimukset. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 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. 
 
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 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 
 
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 
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ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 
  
Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä 
toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan 
tarkkailusta. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 
määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 
määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten 
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja. 
 
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta 
syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, 
luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan 
muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija 
asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen 
lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus 
on asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen 
toiminnan aloittamista. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai 
sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa 
määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä 
täytäntöönpanon aloitusajankohdasta.   
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi myöntää oikeuden 
aloittaa toiminta 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös enintään 14 
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta.  

Maa-aineslain 5 §:n mukaan lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja 
ympäristön hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista, alueen myöhemmästä 
käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, 
jos hanke laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan on vähäinen. Ottamissuunnitelman 
sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa 
laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu 
sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. 
 
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. 
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Asiassa saatu selvitys 

Oulangan Murske Ay:n toiminta-alue sijaitsee Sallan kunnan Hautajärven 
kylässä kiinteistöllä Ruusula RN:o 732-404-10-18. Haettu toiminta käsittää 
murskausta, seulontaa ja murskeen välivarastointia sekä muualta tuotavan 
kiviaineksen murskausta. Lupa on myönnetty 10 vuoden ajaksi noin 49 000 m3 
ottomäärälle. Muualta murskattavaksi tuotavan puhtaan kiviaineksen määrä 
saa olla yhteensä noin 200 tonnia toiminta-aikana. Ottamisalueen pinta-ala on 
0,7 ha ja varastoalueen 0,4 ha. 

Ottosyvyys on keskimäärin 7 metriä ja ottaminen ulottuu alimmillaan +208 m 
tasoon. Murskausta on alueella kerrallaan noin 2−4 viikkoa ja kuljetuksia 
tarvittaessa ympäri vuoden, noin 1−20 kertaa vuorokaudessa murskeen 
kysynnästä riippuen. Louhintaa ja murskausta on tarkoitus tehdä muutaman 
kerran lupa-aikana tarpeen mukaan.  

Ottamisalue sijaitsee Sallan kirkonkylästä noin 46 kilometriä etelään. 
Oulankajoki on ottamisalueen eteläpuolella noin 200 metrin päässä. 
Ottamisalueelle kuljetaan Venojärven Laukamon metsäautotietä pitkin neljän 
kilometrin matka. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin kilometrin 
etäisyydellä etelässä, Oulankajoen takana Savilammentien varrella. Lähimmät 
lomakiinteistöt sijaitseva noin 0,4 kilometrin etäisyydellä ottamisalueen länsi- 
ja eteläpuolella. Oulangan kansallispuisto sijaitsee noin 2,3 kilometriä 
ottamisalueesta itään päin. Karhunkierros-ulkoilureitti sijaitsee viiden 
kilometrin etäisyydellä. Ottamisalueen läheisyydessä ei sijaitse ulkoilureittejä. 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Läheisen Rytilammen pinnan korkeus on 
maanmittauslaitoksen kartta-aineiston mukaan +207,60 metriä. Kallioaluetta 
reunustaa pohjois- ja koillisreunalla pehmeä metsäojitettu suo, jossa ojat ovat 
tukkeutuneet vuosikymmenten aikana. Ojissa on lähes seisova vesi, koska 
laskua ei ole paljoa Rytilammen suuntaan. Metsäojat päättyvät ennen lampea 
ja vesi kulkeutuu pintavalumana lampeen. Ottamisalueelle ei ole asennettu 
pohjaveden korkeusputkea. Pohjaveden korkeus ottamisalueen kalliossa on 
yleensä huomattavasti alempana kuin Rytilammen veden korkeus. Ottoalueen 
maisemoinnissa levitetään moreeni tiiviisti louhitun kallion päälle tiivistämään 
louhinnassa syntyneet mahdolliset kallion repeämiset, estäen näin pintavesien 
valumista mahdollisia halkeamia pitkin pohjaveden suuntaan. 

Ottamissuunnitelman mukaan pohjalle ja varastoalueelle ei päästetä 
muodostumaan vesiallasta ja pohjat muotoillaan viettäviksi keruuojien 
suuntaan. Keruuojien kautta vedet johdetaan laskeutusaltaisiin, joita on kaksi 
peräkkäin ja joista vesi valuu pintavaluntana maastoon. 

Ottamisaluetta ympäröi harjumainen metsä. Pölyn leviämistä estetään 
matalilla pudotuskorkeuksilla ja suojauksilla sekä kuljettimien koteloinnilla. 
Toimintaa tarkkaillaan aistinvaraisesti koko työn aikana ja poikkeamat 
korjataan lisäämällä suojauksia. Käytettävä kalusto on uudenaikaista. Tiestö 
on murskepintainen ja sitä kastellaan tarvittaessa pölyn sitomiseksi. 
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Kiviaineksesta on tehty Los Angeles -testi heinäkuussa 2020 KiviHyvölä Oy:n 
toimesta. Tutkimusselosteen mukaan Los Angeles -luku on 21 (20,5). 
Säteilyarvot on todettu geigermittarilla heinäkuussa 2020, tuloksena 0,09-0,1 
μSv/h. Kiviaineksesta on tehty rakennusmateriaalin radioaktiivisuusmittaus 
Säteilyturvakeskuksella toukokuussa 2021. Testausselosteen mukaan 
täyttösora kiviaineksesta mitatut radioaktiivisuuspitoisuudet ovat Nuklidi K-40 
tulos 1010 ± 130 Bq/kg, Nuklidi Th-232 tulos 61 ± 7 Bq/kg ja Nuklidi Ra-226 
tulos 15 ± 6 Bq/kg. Määräyksessä STUK S/3/2019 (12 § ja 5 §) esitettyjen 
indeksilukujen arvot tutkitulla näytteellä ovat seuraavat; (I1) 0,7, (I2) 0,27, (I3) 
0,1 ja (I4) 0,04. 

Ottoalueen kivinäytteistä on teetetty kemiallinen analyysi Geologian 
tutkimuskeskuksella. Tutkimusraportin (11.10.2021) mukaan pääalkuaineet ja 
hivenalkuaineet edustavat normaaleja pitoisuuksia tutkitulle kivilajille eivätkä 
ne ole sisältäneet ympäristölle haitallisia alkuaineita, kuten uraania. 

Geologian tutkimuskeskuksen yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen 
(11.10.2021) mukaan tutkitut näytteet ovat liuskeisia kiillerikkaita fylliittejä. 
Näytteiden yleisväri on tummanharmaa. Näytteet ovat rapautumattomia 
eivätkä sisällä merkittäviä määriä rapautumisherkkiä mineraaleja kuten 
karbonaatteja, sulfaatteja, sulfideja tai orgaanisia aineita. Opaakkeja 
mineraaleja ovat titanomagnetiitti ja hematiitti, joita esiintyy vaihtelevia 
määriä. Kiilteiden määrä näytteissä on runsas 9─20 %. Näytteet ovat erittäin 
hienorakeisia. 

Näytteiden mineraalikoostumus on tutkittu polarisaatiomikroskoopilla 
ohuthieestä, josta kustakin on otettu 600 pisteen määritys point counter-
menetelmällä.  
 
Ottamissuunnitelman mukaan pintamaat, hakkuutähteet ja kannot kuoritaan 
moreenin päältä pois ja läjitetään ottamisalueen pohjois-, länsi- ja etelälaidalle 
meluvalleiksi. Moreeni kuoritaan kallion päältä pois ja sillä pohjustetaan 
tarvittaessa läjitysaluetta ja loppu varastoidaan sopiviin kohtiin loppuvaiheessa 
tehtävää maisemointia varten. 

Ottamissuunnitelman mukaan ylijäämämaa-ainekset luiskataan loiventamaan 
entisestään ottamistoiminnasta syntyneitä luiskia, reunat luiskataan 1:3 
kaltevuuteen. Kaikessa viimeistelytyössä pyritään tekemään maaston muodot 
luonnollisen muotoisiksi. Talteen otettua pintamaata levitetään ylimmäksi 
kasvukerrokseksi, johon kylvetään uusi mäntymetsä kasvamaan. 

Ottamissuunnitelman mukaan ottamisalueelta syntyvä kaivannaisjäte on 
puhdasta maa-ainesta, oksia, kantoja, pintamaata ja moreenia. Kaivannaisjäte 
lajitellaan pintamaa- ja moreenilajikkeiksi, joista isoimmat kivet seulotaan 
murskeen raaka-aineeksi. Oksa- ja kantojätettä ei synny riittävästi niiden 
energiakäyttöön hyödynnettäväksi, joten ne sekoitetaan pintamaahan. 
Kaivannaisjätettä syntyy arviolta noin 3500 m3. Kaivannaisjätettä käytetään 
ottamisalueen suojarakenteisiin toiminnan aikana ja toiminnan päätyttyä 
ottamisalueen maisemointiin. 
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 
 
Lupahakemuksen tiedoksiantoa koskevat valitusperusteet 
 
Hallinto-oikeudelle toimitettujen, valituksenalaisen päätöksen perusteena 
olleiden asiakirjojen mukaan lupahakemus on kuulutettu 31.3−7.5.2021 ja 
julkaistu Koti-Lappi lehdessä 1.4.2021. Kuulutuksessa on muun muassa 
ilmoitettu, että asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Sallan kunnanviraston 
teknisessä toimistossa ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän internetsivuilla sekä annettu lisätietojen antajan yhteystiedot. 
Kuulutus on otsikoitu ”kuulutus ympäristö ja maa-aineslupahakemuksesta”. 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemus on annettu tiedoksi ja siitä on 
tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 §:n ja kuulutuksen sisältöä koskevan 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n mukaisesti. 

Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksen tiedottamisessa ei ole tapahtunut 
menettelyvirhettä. 

Kalliokiviaineksen ympäristöominaisuudet 

Ottamisalueelta mitattu säteilyarvo vastaa tavanomaista säteilyarvoa 
Suomessa. Säteilyturvakeskuksen tekemän rakennusmateriaalin 
radioaktiivisuusmittauksen mukaan ottamisalueen kiviaineksessa ei ole 
ilmennyt viitteitä korkeista radioaktiivisuuspitoisuuksista, ja kivimateriaali 
sopii tuloksen perusteella kaikkeen rakentamiseen. Mittaustuloksia tukee 
Geologian tutkimuskeskuksen selvitys Suomen kallioperän 
uraanipitoisuudesta. Lisäksi ottamisalueen kivinäytteistä on teetetty 
aloittamislupahakemuksen yhteydessä Geologian tutkimuskeskuksella 
kemiallinen analyysi, jonka mukaan näytteet eivät sisällä ympäristölle 
haitallisia alkuaineita, kuten uraania, eikä näytteissä ole havaittu kuitumaisia 
mineraaleja.  

Hallinto-oikeus katsoo, että esitettyjä säteilymittauksia ja kemiallista analyysiä 
on pidettävä luotettavana. Asiassa saadun selvityksen perusteella ei voida 
katsoa, että analyyseissä käytetty kiviaines ei olisi peräisin ottamisalueelta tai 
että näytteenotossa olisi tapahtunut sellaista virhettä, jonka perusteella tulokset 
eivät olisi luotettavia. Asiassa ei ole ilmennyt, että toiminta-alueella olisi 
sellaista kiviainesta, jonka uraani- tai malmipitoisuudet olisi ollut tarpeen 
selvittää tarkemmin. Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämä Maankamara-
tietokanta ja asiassa esitetyt mittaukset sekä tutkimustulokset ovat tukeneet 
tätä tulkintaa. Kun otetaan huomioon edellä esitetty, hallinto-oikeus katsoo, 
että lupaharkinnan perusteena on ollut riittävä selvitys kiviaineksen 
ympäristöominaisuuksista. Valituksessa Rautaruukin (1972) ja Agricola 
Resourcesin (2005) tutkimusraporteista esitetty tai Juomasuon yli 15 
kilometrin etäisyydellä sijaitseva kaivoshanke eivät anna aihetta arvioida 
toisin hankkeen ympäristövaikutuksia. 
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Hankkeen vesistövaikutukset 

Toiminta-alueelta kertyvät vedet johdetaan keruuojia pitkin ja kahden 
saostusaltaan kautta pohjoisen suuntaan eli poispäin Oulankajoesta. Vesien 
johtamisesta on määrätty lupamääräyksissä 19−23. Lisäksi laskeutusaltaista 
johdettavien vesien tarkkailusta on määrätty lupamääräyksissä 27 ja 28. Kun 
otetaan huomioon, ettei louhittava kiviaines sisällä ympäristövaikutuksiltaan 
haitallisia aineita, hallinto-oikeus pitää vesien johtamisesta annettuja 
lupamääräyksiä riittävinä. Myös annetut tarkkailumääräykset ovat riittävät 
hankkeen vesistövaikutusten seuraamiseen. Kun otetaan huomioon vesien 
kulkureitti, hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen vesiin aiheuttaman 
kuormituksen vaikutukset eivät yllä Oulankajoen taimenen elinpiiriin. 
 
Jälkihoito ja maisemointi 
 
Lupamääräyksissä 35–37 on annettu määräykset alueen jälkihoidosta, 
maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä, maisemoinnista ja alueen 
saattamisesta metsätalouskäyttöön. Mikäli alue ei metsity luontaisesti, tulee 
alueelle kylvää tai istuttaa alueella luonnonvaraisesti esiintyviä puulajeja. 
Lupamääräyksissä 38 ja 39 on määrätty toimintaa koskevista olennaisista 
muutostilanteista ja lopputarkastuksesta. Lisäksi lupapäätöksessä on määrätty, 
että luvan saajan on toimitettava vakuus lupamääräysten noudattamiseksi. 
Hallinto-oikeus pitää toiminnan lopettamiseen liittyviä jälkihoitoa ja 
maisemointia koskevia lupamääräyksiä ennalta arvioiden riittävinä. 
 
Muut valitusperusteet 
 
Lupamääräyksessä 10 on määrätty pölyn määrän tarkkailusta ja toimenpiteistä 
pölyn ennaltaehkäisemiseksi sekä ilman hiukkaspitoisuuden mittauksista 
tarvittaessa. Kun otetaan huomioon lähimpien häiriintyvien kohteiden 
etäisyys, hallinto-oikeus katsoo, että pölyntorjunnasta annettu lupamääräys on 
riittävä. 
 
Hallinto-oikeus katsoo, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön yleiseen 
virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä tai maiseman turmeltumista.  

Kaivoslain mukaiset asiat ja kiviaineksen käyttökohteet eivät kuulu maa-aines- 
ja ympäristölupaharkintaan. 

Johtopäätökset 

Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa esitetty selvitys on ollut riittävä eikä 
päätöstä siten ole syytä palauttaa uudelleen käsiteltäväksi tai kumota. 
Ympäristölautakunta on voinut myöntää kysymyksessä olevalle hankkeelle 
ympäristö- ja maa-ainesluvan valituksenalaisen päätöksen mukaisin 
lupamääräyksin. 
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Lupa toiminnan aloittamiseen ja täytäntöönpanon keskeyttäminen 

Lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta on haettu 
ympäristönsuojelulain 199 § säädetyssä määräajassa. Valituksenalaisessa 
toiminnan aloittamista koskevassa päätöksessä on kysymys aiemmin 
myönnetyn luvan mukaisen toiminnan aloittamisesta. Hakemus on käsitelty 
ympäristönsuojelulain 199 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Hallinto-oikeus katsoo, että edellytykset sallia toiminnan aloittaminen ennen 
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista ovat olleet olemassa ja 
ympäristötarkastaja on voinut päätöksessä sanotuilla perusteilla myöntää 
oikeuden aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

Asia on tullut tällä päätöksellä ratkaistuksi. Hallinto-oikeuden ei ole sen 
vuoksi tarpeen lausua vaatimuksesta kieltää valituksenalaisten päätösten 
täytäntöönpano. 

2. Vaatimukset kulujen korvaamisesta 

Oulangan Murske Ay on vaatinut, että hallinto-oikeus velvoittaa 
muutoksenhakijat korvaamaan yhtiölle aiheettomasta muistutuksesta, 
aiheettomasta valituksesta johtuneesta toiminnan aloittamisen viivästymisestä 
ja vastineen asiakirjojen laatimisesta aiheutuneet kustannukset 5 000 eurolla. 

Yhtiö ei ole eritellyt korvausvaatimustaan. Hallinto-oikeus ei ole lopputulos 
huomioon ottaen varannut yhtiölle tilaisuutta eritellä vaatimustaan. 

Vahingonkorvaus 

Ympäristönsuojelulain 125 §:n säännös lupa-asian yhteydessä määrättävistä 
korvauksista koskee vain toiminnasta johtuvia vesistön pilaantumisesta 
aiheutuvia vahinkoja. Vaatimusta hankkeen viivästymisestä aiheutuvasta 
vahingosta ei käsitellä tämän lupa-asian yhteydessä eikä sen käsitteleminen 
muutoinkaan kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. 

Asian hoitamisesta lupaviranomaisessa aiheutuneet kulut 

Yhtiö ei ole ympäristöterveyslautakunnassa esittänyt vaatimusta kulujensa 
korvaamisesta. Hallinto-oikeus ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain 6 § huomioon ottaen voi ensi asteena ratkaista kyseistä vaatimusta. 

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. 
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Hallinto-oikeus katsoo, että asian laatu ja Oulangan Murske Ay:n asema luvan 
hakijana huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että yhtiö joutuu pitämään 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen  

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

Muutoksenhaku 

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 03.05.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 
ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 
Saara Juopperi. 

Esittelijä  Maritta Feodoroff 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Pro Kutsa ry ja 
Villilohi ry, prosessiosoite: Mika Flöjt, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 
 
Oulangan Murske Ay 
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta 
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunnan ympäristötarkastaja 
 
Kemijärven terveydensuojeluviranomainen 
 
Lapin maakuntamuseo 
 
Sallan kunnanhallitus 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjois-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 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#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


