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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 

 

Luvan hakija Loimaan Kivi Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Loimaan kaupungin lupajaosto 28.3.2019 (26.3.2019 § 15) 

 

Lupajaosto on myöntänyt Loimaan Kivi Oy:lle hakemuksen mukaisen ympä-

ristöluvan toiminnanharjoittajan omassa kivenjalostustoiminnassa syntyvän 

sivukiven murskaukselle kiinteistölle 430-405-2-26-M1. Toiminta voidaan 

aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

Toimintaa on suoritettava hakemuksen mukaisesti ja seuraavia lupamääräyksiä 

noudattaen: 

 

1. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

 

2. Laitoksen meluntorjunta tulee tehdä Promethor Oy:n laatiman ympäristöme-

luselvityksen mukaisesti. Laitoksen ympärille tulee rakentaa meluselvityksessä 

esitetty maavalli, jonka korkeus on laitoksen luoteis-, koillis- ja kaakkoispuo-

lella vähintään 5 m. Laitoksen lounaispuolella maavallin korkeus tulee olla vä-

hintään 4 m. Tarvittaessa melua on torjuttava myös koteloinnein, kumituksin 

tai muilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. 

 

3. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinraken-

nusten pihassa Vnp:ssä (1992/993) annettua ohjearvoa 55 dBAeq päivällä (klo 

7-22) eikä yöohjearvoa 50 dBAeq (klo 22-7). Melutaso tulee tarvittaessa todeta 

mittaamalla. Mittauksen kustannuksista vastaa toiminnanharjoittaja.  

 

Mikäli toiminnasta aiheutuva melu toistuvasti ylittää annetut ohjearvot, tulee 
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toiminta keskeyttää ja toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä meluhaittoja vähentä-

viin toimiin. 

 

4. Melua aiheuttavaa toimintaa, murskausta ja kivien rikotusta, saa tehdä hake-

muksen mukaisesti arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 (murs-

kaus), klo 8-18 (rikotus) ja klo 6-22 (kuormaaminen ja kuljetus). Laitoksen 

toiminta on kielletty 1.6.-31.8. välisenä aikana. 

 

5. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöä häiritsevää pölyhaittaa. Työteknisillä 

ratkaisuilla tulee vähentää pölyn leviämistä toiminta-alueen ulkopuolelle. Tar-

vittaessa pölyn leviämistä tulee estää vedellä. 

 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- tai pohjavesien eikä maaperän pilaantu-

misen vaaraa. Pölynsidonnassa mahdollisesti käytettävän veden mukana ei saa 

päästä ympäristöä pilaavia aineita ympäristöön. 

 

7. Laitoksella varastoitavat polttoainesäiliöt tulee sijoittaa tiiviille alustalle, 

jonka reunat ovat nostetut. Säiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia ja varustettu 

kiinteällä valuma-altaalla. Säiliöt tulee varustaa ainakin laponestolla ja yli-

täytönestimellä. 

 

8.Toiminnasta syntyvät jätteet tulee käsitellä niin, että niistä ei aiheudu maape-

rän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä epäsiisteyttä. Jätehuollosta tulee 

noudattaa jätelain (2011/646) 8 §:n mukaista etusijajärjestystä. 

 

9. Murskauslaitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa, josta ilmenee ainakin lai-

toksen toiminta-ajat, murskeen määrä, mahdolliset ja häiriötilanteet. Kirjanpito 

tulee toimittaa lupaviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Loimaan kaupungin lupajaoston päätös 

kumotaan ja hakemus hylätään. Lisäksi he ovat vaatineet, että toimintaa ei saa 

aloittaa ennen kuin hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja asiassa on annettu 

päätös. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat esittäneet, että toiminnasta aiheutuu 

haittaa lähistöllä asuville ja asuntoa hallitseville kohtuutonta rasitusta melusta, 

pölystä, tärinästä ja liasta. Ympäristölupa on myönnetty kaupungin kaavoitta-

man asuinalueen välittömään läheisyyteen, jota ei voi valtioneuvoston asetuk-

sen 800/2010 mukaan myöntää koska alue sijaitsee liian lähellä asuinraken-

nuksia. Lähimpään naapuriin on 20 metriä ja kaupungin kaavassa oleviin 

asuinrakennuksiin 40-50 metriä. Asetus kieltää yksiselitteisesti kyseisen toi-

minnon sijoittamista alle 300 metrin etäisyydelle. Asemakaavassa alue on 

määritelty liikerakennusten ja toimistorakennusten korttelialueeksi (KLT), ei 

haetun kaltaiselle toiminnalle. Haettu toiminta on myös maankäyttö- ja raken-

nuslain 1 §:n, 5 §:n, 1 §:n 3 ja 5 kohdan ja 12 §:n vastaista. Lupahakemusta ei 

ole annettu tiedoksi asianosaisille ympäristönsuojelulain vaatimalla tavalla. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Loimaan kaupungin lupajaosto on esittänyt valituksen hylkäämistä aiheetto-

mana. Ympäristöluvan mukainen toiminta ei aiheuta alueen asukkaille kohtuu-

tonta rasitusta melun tai pölyn muodossa. Asian valmistelussa ei ole loukattu 

alueen asukkaiden oikeusturvaa valituskirjelmässä esitetyllä tavalla. 

 

Loimaan kaupunki on vastineenaan esittänyt, että kyseessä oleva alue kuuluu 

kaupunginvaltuuston 20.4.2015 § 20 hyväksymään keskeisten alueiden 

osayleiskaava-alueeseen. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Alueen seutu-

tiehen rajoittuva pohjoispuoli on TP-työpaikka-aluetta ja eteläpuoli TY-teolli-

suusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  

 

Kaavoitusohjelma, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.3.2019 § 112 

sisältää tavoitteen, jossa nimellä ”Suopellon teollisuusraiteen ympäristö” käyn-

nistetään kaavamuutos, jonka yhteydessä tulee tarkasteltavaksi asemakaavan 

uudistamistarpeet laajemminkin tällä pääosin teollisuusalueella. 

 

Päätöstä tehdessä lupajaostolla on ollut käytettävissä asianmukainen melusel-

vitys ja yritys on toteuttanut siinä esitetyn mukaisen suojauksen. Maankäytön 

suunnittelun kannalta lupapäätöksen mukainen toiminta voi sijoittua alueelle, 

jossa se palvelee alueella hyvin pitkään toimineen yrityksen tarpeita. 

 

Loimaan kaupungin terveydensuojeluviranomaisena toimiva Liedon kunnan 

ympäristöterveydenhuolto on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta valituksen 

johdosta, koska se on antanut lausunnon ympäristöluvasta ja se on asiakirjoissa 

mukana. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on vastineenaan muun muassa esittänyt, että 

lupa-alueen asemakaava on vahvistettu 5.4.1984. Kaavamääräyksissä ei ole 

lisämääreitä alueelle sopivasta toiminnasta. ELY-keskuksen näkemyksen mu-

kaan kiviaineksen murskaustoiminta ei lähtökohtaisesti ole ympäristövaikutuk-

siltaan liike-, teollisuus- ja varastorakennusten (KLT) aluevaraukseen verratta-

vaa toimintaa, vaan kyseessä on kaavan vastainen toiminta. Asemakaavassa 

Hämeentien (LT) vastakkaisella puolella on nykyistä omakotiasutusta (AO, 

korttelit 103 ja 104), jonka takia lupa-alueelle kortteliin 96 ei oletettavasti ole 

merkitty pelkkää teollisuustoimintaa (T) sisältävää aluevarausta.  

 

ELY-keskus ei ole nähnyt alueelle laadittua melumallinnusta, eikä siksi voi tar-

kemmin arvioida sen toteutusta tai siinä esitettyjen melun torjuntatoimenpitei-

den tehokkuutta. Kuitenkin huomioiden asetuksessa 800/2010 asetetut vaati-

mukset murskaamojen sijoittamiselle, alueen tasaiset pinnanmuodot ja useiden 

häiriintyvien kohteiden sijoittuminen toiminta-alueen välittömään läheisyy-

teen, on epätodennäköistä, että murskaustoiminnasta syntyviä haittavaikutuk-

sia pystytään riittävästi estämään edes esitetyillä suojaustoimenpiteillä. Tie-

dossa ei ole onko tehdyssä melumallinnuksessa huomioitu melun mahdollinen 

impulssimaisuus. 

 

Mikäli toiminnan sijoittumisen alueelle katsotaan olevan mahdollista, olisi 

ympäristöluvassa tullut edellyttää toiminnasta aiheutuvan melun mittaamista 

heti toiminnan alkuvaiheessa, jotta meluntorjuntatoimenpiteiden tehokkuus 

voitaisiin luotettavasti todentaa. Lisäksi, kun meluntorjunnassa hyödynnetään 
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pysyvien maavallien lisäksi varastokasoja, tulisi myös varastojen tyhjentyessä 

varmistua meluntorjunnan tason säilymisestä. Melumittauksia tulisikin edellyt-

tää tehtäväksi säännöllisesti toiminnan aikana.  

 

Alueelle sijoitettavan murskaamon kapasiteetista ei ole esitetty tietoja, eikä 

murskaamon vuosittaista toiminta-aikaa ole arvioitu. Murskaamon tehokkuus 

vaikuttaa alueella syntyvän melun kestoon ja vaikuttaa siten melun häiritse-

vyyteen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  

 

Kiviaineksen murskaamisesta muodostuu pölypäästöjä, joiden voimakkuus 

riippuu muun muassa murskaustavasta, käytettävistä laitteista ja sääolosuh-

teista. Murskaustoiminnan pölypäästöt voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja ja 

omaisuuden likaantumista lähialueen kohteissa. Lupapäätöksessä ei ole tar-

kemmin kuvattu murskaamon toimintaperiaatetta.  

 

Veden käyttöä murskauksen pölyntorjunnassa rajoittaa muun muassa pakkas-

jaksot, jolloin murskattavan materiaalin kasteleminen vedellä ei ole mahdol-

lista. Lisäksi murskattavan aineksen sisältämä suuri vesimäärä voi aiheuttaa 

laitteiden tukkeutumista ja likaantumista.  

 

Ympäristölupahakemus on ollut nähtävillä Loimaan kaupungin ilmoitustau-

lulla sekä verkkosivulla. Lisäksi lupahakemus on julkaistu Loimaan lehdessä. 

ELY-keskus katsoo, että huomioiden toiminnan luonne sekä lähimpien asunto-

jen sijoittuminen alle 100 metrin etäisyydelle lupa-alueesta, olisi ainakin toi-

minnan rajanaapureita tullut kuulla myös erityistiedoksiannolla. 

 

Loimaan Kivi Oy on vastineessaan vaatinut, että valitus hylätään kaikilta osin 

ja että valittajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan yhtiön oikeuden-

käyntikulut asiassa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen.  

 

Perusteluinaan Loimaan Kivi Oy on muun muassa esittänyt, että se on jo kol-

men vuosikymmenen ajan kasannut, rikottanut ja murskannut omasta toimin-

nastaan jäänyttä sivukiveä kyseisellä kiinteistöllä, joka sijaitsee noin 500 met-

rin etäisyydellä yhtiön tehtaalta. Aiemmin toiminta on ollut mahdollista me-

luilmoituksilla. Vaikka ympäristölupaa haetaan ensimmäistä kertaa, on ky-

seessä vanha ja vakiintunut toiminta.  

 

Yhtiö kuljettaa sivukiveä kiinteistölle ympäri vuoden, mutta kiveä käsitellään 

kaksi kertaa vuodessa noin 5 työpäivää kerrallaan kivikoneen rikottimella. Tä-

män jälkeen rikotettu materiaali pusketaan kasalle. Murskausta tehdään 1,5-2 

vuoden välein kulloinkin noin 7–10 työpäivän ajan. Näin 10 000 – 12 000 ton-

nia syntyvä murske käytetään yleensä lähialueen rakennuskohteissa. Murs-

kauksen tiheys ja kesto on erittäin vähäistä normaaliin murskaustoimintaan 

verrattuna.  

 

Yhtiö on rakentanut lupamääräyksessä 2. vaaditun meluvallin kiinteistölle. Pö-

lyn leviäminen estetään aktiivisella kastelulla. Yhtiö on valmis hyväksymään 

rikottamista ja murskausta koskevien toiminta-aikojen rajoittamisen siten, että 

kyseisiä toimintoja tehtäisiin vain maalis-huhtikuussa ja syys-lokakuussa.  

 

Toiminnasta ei aiheudu naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. 
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Kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin etäisyydelle häiriötä alt-

tiista kohteesta niillä edellytyksillä, jotka asetuksessa säädetään. Voimassa 

oleva asemakaava KLT-merkintöineen (yhdistetty liike-, teollisuus ja varasto-

rakennusten korttelialue), ei estä luvan mukaista toimintaa. Toiminnan sijoitta-

minen ei liioin vaikeuta alueen käyttämistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaa-

vassa varattuun tarkoitukseen. Yhtiö on valmis mittaamaan melua säännölli-

sesti, siten kuin ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt. 

 

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään muun muassa vaatineet katselmuk-

sen järjestämistä. Luvanhakijan vaatimus oikeudenkäyntikulujen määräämistä 

valittajien maksettavaksi on aiheeton. Loimaan Kivi Oy ei ole esittänyt mitään 

sellaista, mikä oikeuttaisi kivenmurskaustoiminnan harjoittamisen asutuksen 

välittömässä läheisyydessä. 

 

Vastaselitykseen on liitetty lisäselvitystä, joka on annettu luvanhakijalle ja 

Loimaan kaupungin lupajaostolle tiedoksi. 

 

Loimaan kaupungin ympäristötarkastaja on toimittanut hallinto-oikeudelle 

3.11.2019 päivätyn ympäristömelun tarkkailuraportin, joka on lähetetty tie-

doksi muutoksenhakijoille ja luvanhakijalle. 

 

Loimaan Kivi Oy on hallinto-oikeuteen 3.1.2020 saapuneella kirjelmällä pyy-

tänyt, että mikäli asiaa ei ole ratkaistu ennen maaliskuutta 2020, antaisi hal-

linto-oikeus välipäätöksen, jolla sivukiven rikottaminen sallittaisiin alueella 

enintään viiden päivän ajan ajalla 1.3.–31.5.2020. Lisäksi yhtiö on liittänyt kir-

jelmään melumittausraportin 3.11.2019 ja sen lisäyksen 22.11.2019 ja ilmoit-

tanut olevansa valmis toteuttamaan raportissa ja vastineessaan esitetyt melun-

torjuntatoimenpiteet kuitenkin siten, että vastineesta poiketen toimintaa voitai-

siin harjoittaa myös toukokuun aikana. 

 

Merkintä 

Vaasan hallinto-oikeus on välipäätöksellään 28.5.2019 nro 19/0200/1 kieltänyt 

Loimaan kaupungin lupajaoston päätöksen täytäntöönpanon.  

 

Luvanhakija on hallinto-oikeuteen 19.8.2019 saapuneella hakemuksellaan 

pyytänyt, että sille myönnetään lupa sivukiven rikotukseen ja murskaukseen 

hakemuksesta ilmenevin ehdoin ja perustein. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on välipäätöksellään 3.9.2019 nro 19/0314/1 hakemuk-

sen johdosta muuttanut 28.5.2019 antamaansa välipäätöstä siten, että sivukiven 

rikotus ja murskaus on lupamääräyksiä noudattaen sallittua 1.9.-30.10.2019 

välisenä aikana yhteensä enintään 14 vuorokauden ajan. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus valituksen hyväksyen kumoaa Loimaan kaupungin lupajaoston 

päätöksen ja palauttaa asian lupajaostolle uutta käsittelyä varten. Asiaa uudel-

leen käsitellessään lupajaoston on otettava huomioon palautuksen syyt. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 
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Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toimin-

nasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan eh-

käistä. 

 

Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toi-

minnan: 

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen to-

dennäköisyys ja onnettomuusriski; 

2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 

3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 

4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 

osoittama käyttötarkoitus; 

5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.  

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 

rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 

katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 

varattuun tarkoitukseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 

asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. 

 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tiedo-

tettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan toimin-

nan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista 

annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava myös lupaviran-

omaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnan-

harjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen jul-

kaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella ylei-

sesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoit-

taminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tie-

doksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää 

muun muassa, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka 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 toimin-

nan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta; 
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Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-

justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista. 

 

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-

suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 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 sijait-

sevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen 

kohteeseen on vähintään 300 metriä. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan kivenmurskaamo voidaan kuitenkin si-

joittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta 2 momentissa tarkoi-

tetulla tavalla, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurskaamon toi-

minnan rakennukseen tai kivenmurskaamossa taikka kivenlouhimossa muita 

teknisiä keinoja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiri-

ölle alttiissa kohteessa aiheudu 7 §:ssä tarkoitetut melutason ohjearvot ylittä-

vää melua ja että 5 §:ssä tarkoitetut ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa 

ylittyä. Poikkeaminen edellyttää, että toiminnanharjoittaja on esittänyt poik-

keamisen edellytysten täyttymisestä riittävän luotettavan selvityksen lupavi-

ranomaisen hyväksyttäväksi. 

 

Edellä mainitun asetuksen 4 §:n 4 momentin mukaan jos kivenmurskaamo si-

joitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä 

rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tar-

koitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, on pölyn joutu-

mista ympäristöön estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet katta-

vasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvitta-

essa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle 

on estettävä. 

 

Mainitun asetuksen 5 §:n mukaan ilmanlaadusta alueilla, joilla asuu tai oleske-

lee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille, säädetään 

ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (79/2017). 

 

Edellä mainitun asetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan jos kivenmurskaamo si-

joitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä 

rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tar-

koitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, melua on tor-

juttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla 

meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään 

läheisyyteen. 

 

Mainitun asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille 

alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston 

päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. 
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Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 

mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taaja-

mien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alu-

eilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvi-

valenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 

22–7) 50 dB. 

 

Saman päätöksen 4 §:n mukaan jos melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-

peakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaa-

mista edellä 2 tai 3 §:ssä mainittuun ohjearvoon. 

 

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa 

on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 

mainittava sovelletut säännökset. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää esittä-

mättä, jos: 

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 

2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia; 

3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun 

myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin; 

4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä 

muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka 

5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Loimaan Kivi Oy on kolmen vuosikymmenen ajan harjoittanut toimintaa ky-

seisellä kiinteistöllä, joka sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä yhtiön teh-

taalta. Aiemmin toimintaa on harjoitettu meluilmoituksilla. 

 

Toiminta-alue sijaitsee seututie 213 (Hämeentie) välittömässä läheisyydessä  

asemakaava-alueella. Kaavassa alue on varustettu merkinnällä KLT (yhdistetty 

liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Alueen luoteis-, koillis- 

ja kaakkoispuolella on kahdeksan omakotitaloa lähimmillään vajaan 100 met-

rin etäisyydellä suunnitellusta murskauspaikasta. Alueen lounaispuolella, pie-

nen metsikön takana, on omakotitaloalue noin 300 metrin etäisyydellä. 

 

Hakemuksen mukaan alueella on tarkoitus murskata Loimaan Kivi Oy:n 

omassa kivijalostustoiminnassa syntyvää sivukiveä. Kiviaines tuodaan alu-

eelle, jossa se pienennetään ja murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella. 

Murskausta on tarkoitettu tehdä vuosittain keskimäärin noin 12 000 tonnia. 

 

Yhtiö on rakentanut lupamääräyksessä vaaditun meluvallin kiinteistölle. Pölyn 

leviäminen estetään aktiivisella kastelulla. Yhtiö on valmis mittaamaan melua 

säännöllisesti, siten kuin ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt. 

 

Hakemuksen liitteenä olevassa ympäristömeluselvityksessä (9.2.2019) on esi-

tetty toiminnasta aiheutuva melutaso laskennallisesti mallintaen. Mallinnuksen 

mukaan toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä valtioneuvoston päätöksen mukai-

sia ohjearvoja edellyttäen, että raportissa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet 

toteutetaan. 



9 (13) 

 

 

Ympäristömelun 3.11.2019 päivätystä tarkkailuraportissa on esitetty, että ki-

venjalostuksen sivukiven rikotuksen ja murskauksen aiheuttamaa ympäristö-

melua on mitattu 7.10.2019 toiminnan aiheuttaman melutason tarkkaile-

miseksi. Melua mitattiin murskausaluetta lähinnä olevien asuinrakennusten 

piha-alueilla tai niiden läheisyydessä. Kartalla on esitetty asuinrakennusten 

piha-alueilla olevat mittauspisteet 1-7 ja piha-alueiden läheisyydessä katualu-

eella oleva piste 8. Murskaustoiminnan aiheuttama mitattu keskiäänitaso mit-

tauspisteissä 1–6 oli 56-59 dB(A). Mittauspisteessä 6 mitattu melutaso oli 58 

dB(A), mutta melun iskumaisuuden vuoksi tulokseen tulee lisätä 5 dB ennen 

sen vertaamista keskiäänitason raja-arvoon 55 dB(A) Mittauspisteissä 7 ja 8 

melutaso alitti keskiäänitason raja-arvon, ollen 53 dB mittauspisteessä 7 ja 47 

dB mittauspisteessä 8. 

 

Raportissa on todettu, että murskausalueen ympärillä on nykyisellään maa-ai-

neksesta tehty valli estämässä melun leviämistä. Vallin korkeus on noin viisi 

metriä myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Toiminnanharjoittajan mukaan 

vallin korottaminen noin kaksi metriä nykyisestä korkeammaksi on mahdol-

lista. Lähimmille asuinrakennuksille aiheutuvaa melutasoa voidaan pienentää 

järjestämällä toiminta siten, ettei kiveä sekä rikoteta että murskata yhtä aikaa. 

Pelkän rikotuksen aiheuttama äänitaso on keskimäärin murskaustoiminnan ai-

heuttamaa äänitasoa pienempi. Toimintojen sijoittumista murskausalueella 

voidaan käyttää meluntorjuntana nykyistä paremmin. Varastokasa voidaan 

tehdä lähemmäs lähimpiä asuinrakennuksia siten, että varastokasa toimii me-

luesteenä murskausjakson loppuvaiheessa. Voidaan käyttää myös toiminta-

ajan lyhentämistä siten, että toimitaan koko päiväajan sijaan vain yhdessä vuo-

rossa, jolloin keskiäänitasot olisivat nyt mitattuja noin kolme desibeliä pie-

nempiä.  

 

Raportin mukaan päiväajan keskiäänitason raja-arvoksi annettu 55 desibeliä on 

mahdollista saavuttaa edellä esitettyjen toimenpiteiden avulla. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Tapauksessa on arvioitava, voiko sivukiven rikotusta ja murskaustoimintaa 

suorittaa kyseisellä kiinteistöllä ilman, että toiminnasta aiheutuu siinä määrin 

melu- ja pölyhaittoja asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennuk-

seen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun 

piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen, että kysymys on 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitetusta kohtuuttomasta 

rasituksesta. 

 

Pääsääntö on, että melua tai pölyä aiheuttavan kivenmurskaustoiminnon etäi-

syys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittö-

mässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai 

muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Kivenmurs-

kaamo voidaan kuitenkin sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista 

kohteesta, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurskaamon toimin-

nan rakennukseen tai kivenmurskaamossa taikka kivenlouhimossa muita tekni-

siä keinoja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alt-

tiissa kohteessa aiheudu melutason ohjearvot ylittävää melua ja että ilmanlaa-

dun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä. Poikkeaminen edellyttää, että toimin-

nanharjoittaja on esittänyt poikkeamisen edellytysten täyttymisestä riittävän 
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luotettavan selvityksen lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. 

 

Koska 7.10.2019 melumittauksen mukaan melutaso oli mittauspisteissä 1–6 

ympäristöluvassa määrätyn keskiäänitason raja-arvon 55 dB(A) tuntumassa tai 

sen yli ei toiminta täytä edellytyksiä melun osalta. Ympäristömelun 3.11.2019 

päivätystä tarkkailuraportissa on kuitenkin esitetty lisäkeinoja, joilla voitaisiin 

vielä rajoittaa meluhaittoja. Raportin mukaan näillä keinoilla meluhaittaa voi-

taisiin vähentää niin, että melutason raja-arvot eivät ylity. 

 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hallinto-oikeus ei ota ensiasteena kan-

taa vasta valitusvaiheessa esitettyihin päästöjen lisätorjuntakeinoihin. Tällai-

sessa tilanteessa sääntönä on, että asia palautetaan lupaviranomaiselle. 

 

Lisäksi asiassa on tapahtunut menettelyvirheitä. Asiakirjojen perusteella lupa-

hakemusta ei ole annettu erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityi-

sesti koskee. Lupajaoston päätöstä ei ole lainkaan perusteltu, eikä asiassa ole 

ilmennyt seikkoja, joiden perusteella päätös olisi voitu jättää perustelematta. 

Nämäkin seikat puoltavat asian palauttamista. 

 

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus kumoaa lupajaoston päätöksen ja 

palauttaa asian lupajaostolle uutta käsittelyä varten.  

 

Lupajaoston on tiedotettava hakemuksesta ja pidettävä nähtävillä hakemus-

asiakirjat, kumotun päätöksen antamisen jälkeen hallinto-oikeudelle ja lupavi-

ranomaiselle toimitetut selvitykset ja täydennykset mukaan lukien, siten kuin 

ympäristönsuojelulain 42-44 §:ssä säädetään. Tämän jälkeen lupajaoston tulee 

ratkaista asia kokonaan uudelleen. 

 

Katselmus ja lisäselvityksen tiedoksianto 

 

Asian lopputulos huomioon ottaen on katselmuksen toimittaminen tarpeetonta. 

 

Ottaen huomioon hallinto-oikeuden ratkaisu ja että muutoksenhakijat voivat 

perehtyä asiakirjoihin lupajaoston uuden käsittelyn yhteydessä, on muutoksen-

hakijoiden kuuleminen 3.1.2020 hallinto-oikeuteen saapuneista asiakirjoista 

ilmeisen tarpeetonta. 

 

Oikeudenkäyntikulut 

 

Asian näin päättyessä hallinto-oikeus hylkää Loimaan Kivi Oy:n oikeuden-

käyntikuluvaatimuksen. 

 

Uusi välipäätös 

 

Hallinto-oikeus ei anna uuttaa välipäätöstä murskauksesta, koska asiassa on 

annettu pääasiaratkaisu ennen maaliskuuta 2020. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Hallintolainkäyttölaki 34 § 2 mom. ja 74 § 1 mom. 
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Julkipano 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Loimaan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin ja kunta-

lain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtä-

villä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan.  

 

Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän ku-

luessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 20.3.2020. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00476/19/5109  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka Kangas-

maa ja Patrick Sahlström ja tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna  

Airiola. 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Kangasmaa  Susanna Airiola 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Mia Koski-Träskvik 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00476/19/5109  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu 

 , maksutta 

 

Jäljennös maksutta 

Loimaan Kivi Oy 

Prosessiosoite: Asianajaja, varatuomari Sami Laaksonen 

Asianajotoimisto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy 

 

Loimaan kaupungin lupajaosto 

 

Loimaan kaupungin terveydensuojelu- 

viranomainen/Liedon kunnan ympäristöterveyden-

huolto 

 

Loimaan kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

IE 
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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 yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa 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 julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, 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 valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen 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 valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle 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 paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




