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Asia

Rakennussuojelua koskeva valitus

Valittaja

Puu-Juuka yhdistys ry

Päätös, josta valitetaan
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 26.02.2021,
POKELY/71/2021
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELYkeskus) on jättänyt tutkimatta valittajan rakennussuojeluesityksen, joka koskee
osoitteessa Poikolantie 6, Juuka, Juuan kunnan omistamalla kiinteistöllä 176403-21-257 sijaitsevaa koulurakennusta eli niin sanottua Keltaista koulua.
ELY-keskuksen päätöksen perustelujen mukaan valittajalla ei ole
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin säännöksen
sisältö huomioon ottaen oikeutta suojelua koskevan esityksen tekemiseen.
ELY-keskus on myös päätöksensä ratkaisuosiossa lausunut, ettei se jatka
suojeluasiaa omasta aloitteestaan ja että lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä
oleva suojeluesityksen vireilletuloa koskeva merkintä voidaan poistaa.
VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA
Päätös on kumottava ja asia palautettava ELY-keskukselle valittajan tekemän
suojeluesityksen tutkimiseksi. Valittaja on lisäksi vaatinut, että hallinto-oikeus
määrää rakennuksen suojelun turvaamiseksi vaarantamiskiellon.
Valittajayhdistys on Juuassa erityisesti rakennettua kulttuuriperintöä vaaliva
rekisteröity yhdistys. Yhdistys on 1.1.2021 voimaan tulleen rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla oikeutettu
tekemään suojeluesityksen, koska sen toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön
vaaliminen ja rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen. ELY-keskuksen
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päätös on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 1.1.2021 voimaan
tulleen muutoksen hengen vastainen. Muutoksella on tarkoitettu vahvistaa
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja perustuslain 20 §:n 2
momentissa säädettyä velvoitetta turvata jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon sekä Faron sopimuksen
mukaiseen demokraattiseen osallistumiseen.
Valittaja on liittänyt valituksensa oheen muun ohella Puu-Juuka yhdistys ry:n
säännöt sisältävän yhdistyksen perustamiskirjan.
Lausunto ja vastine
ELY-keskus on antanut lausunnon. Lausunnon mukaan valituksessa ei ole
esitetty asian kannalta uusia seikkoja. ELY-keskus on lausuntonaan viitannut
päätökseensä ja sen perusteluihin sekä esittänyt valituksen hylkäämistä.
Lausunnon sisältö huomioon ottaen vastineen pyytäminen lausunnosta
valittajalta tai Juuan kunnalta on ilmeisen tarpeetonta. Lausunto on lähetetty
valittajalle tiedoksi.
MERKITÄÄN
ELY-keskus on 26.2.2021 tekemällään päätöksellä kumonnut 9.2.2021
tekemänsä vaarantamiskieltoa koskevan päätöksen, jolla se oli kieltänyt
toistaiseksi purkamasta osoitteessa Poikolantie 6 sijaitsevaa Keltaista koulua
tai ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat kyseessä olevan
rakennuksen mahdollisia kulttuurihistoriallisia ja arkkitehtonisia arvoja.
HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
Perustelut
Sovellettavat säännökset
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan
rakennuksen suojelua koskeva asia tulee elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa vireille sille tehdystä esityksestä tai sen omasta
aloitteesta.
Saman pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan esityksen saa tehdä
toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu
kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun
vaikuttaminen.
Asiassa saatu selvitys
Valittajayhdistyksen perustamiskirjan mukaan yhdistykselle on hyväksytty
perustamiskirjasta ilmenevät säännöt. Sääntöjen 1 §:n mukaan yhdistyksen
nimi on Puu-Juuka yhdistys ja kotikunta Juuka. Sääntöjen 2 §:n mukaan
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yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Puu-Juuan alueen ilmeen säilymistä,
huolehtia alueen viihtyisyydestä, toimia alueen asukkaiden keskinäisenä
yhdyssiteenä sekä alueen asukkaiden ja Juuan kunnan elimien välisenä
yhteydenpitokanavana. Puu-Juuan alueella tarkoitetaan aluetta, jolla sijaitsee
Juuan vanha keskusta ja vanhan keskustan rakennuskanta. Alueen rajaavat
Juuanjoki, Sairaalatie ja Vanhatie siten, että Vanhatien molemmin puolin
olevat kiinteistöt kuuluvat alueeseen.
Valituksen liitteenä on karttaote, josta ilmenee muun muassa Poikolantie,
Keltaisen koulun sijainti, Juuantie, Juuanjoki, Sairaalatie ja Vanhatie.
Karttaotteesta on havaittavissa, että Juuanjoki, Sairaalatie ja Vanhatie
sijaitsevat kaikki Juuantien länsipuolella. Sairaalatie on itä-länsisuuntainen tie,
joka risteää Vanhatien ja Juuanjoen kanssa Vanhatien pohjoisen puoleisessa
päässä. Vanhatie ja Sairaalatie eivät sijoitu Juuantien itäpuolelle. Keltainen
koulu sijaitsee Juuantien itäpuolella Sairaalatietä selvästi etelämpänä.
Oikeudellinen arviointi
Asiassa on valituksen johdosta arvioitava sitä, onko ELY-keskus voinut jättää
valittajayhdistyksen suojeluesityksen tutkimatta.
Hallinto-oikeus toteaa aluksi, että vaikka valittajayhdistyksen kotipaikka on
Juuka, tästä ei suoraan seuraa, että valittajan toimialue olisi Juuan kunta.
Valittajayhdistys on määritellyt tarkoituksekseen muun muassa edesauttaa
Puu-Juuan alueen ilmeen säilymistä ja huolehtia alueen viihtyisyydestä.
Hallinto-oikeuden arvion mukaan yhdistyksen toimialana on tällä perusteella
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla
kulttuuriperinnön vaaliminen ja rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen.
Yhdistys on itse omissa säännöissään rajannut toimintansa koskemaan PuuJuuan aluetta, jonka se on säännöissään määritellyt olevan alue, jolla sijaitsee
Juuan vanha keskusta ja vanhan keskustan rakennuskanta. Aluetta rajaavat
Juuanjoki, Sairaalatie ja Vanhatie siten, että Vanhatien molemmin puolin
olevat kiinteistöt kuuluvat alueeseen. Hallinto-oikeuden arvion mukaan
verrattaessa sääntöjen 2 §:n määritelmää valituksen liitteenä olevaan
karttaotteelta ilmeneviin Poikolantien ja Keltaisen koulun sijaintiin Juuantien
itäpuolella on päädyttävä siihen, että Keltainen koulu ei sijaitse
valittajayhdistyksen sääntöjen tarkoittamalla Puu-Juuan alueella, jota rajaavat
Juuanjoki, Sairaalatie ja Vanhatie sitä reunustavine rakennuksineen ja joka
alue sijaitsee Juuantien länsipuolella.
Rakennusperinnön suojelusta annetun lain 5 §:n 2 momentin 3 kohdassa
säädetty rekisteröidyn yhdistyksen oikeus suojeluesityksen tekemiseen
edellyttää sen lisäksi, että yhdistyksen tarkoituksena on kulttuuriperinnön
vaaliminen ja rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen, että
suojeluesityksen kohteena oleva rakennus sijaitsee yhdistyksen toimialueella.
Kun Keltainen koulu ei sijaitse valittajayhdistyksen säännöissä määritellyllä
toimialueella, yhdistys ei ole koulun osalta rakennusperinnön suojelemisesta
annetun lain 5 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu rekisteröity yhdistys,
joka saa tehdä Keltaista koulua koskevan suojeluesityksen.
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ELY-keskus on soveltanut lainsäätäjän edellyttämin tavoin rakennusperinnön
suojelusta annetun lain 5 §:n 2 momentin 3 kohdan säännöstä. ELY-keskuksen
on tullut jättää valittajan suojeluesitys tutkimatta valittajayhdistykseltä
puuttuvan esityksenteko-oikeuden vuoksi.
ELY-keskuksen päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole ilmennyt
aihetta. Valitus hylätään. Asian lopputulos huomioon ottaen lausunnon
antaminen vaarantamiskieltoa koskevasta vaatimuksesta raukeaa.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusosoitus on liitteenä (HOL valituslupa).
Hallinto-oikeuden kokoonpano
Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Terhi
Helttunen ja Jaana Malinen.

Esittelijäjäsen

Jaana Malinen

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmässä.

5 (5)

Jakelu
Päätös

Puu-Juuka yhdistys ry / Topi Kallinen, postitse antopäivänä

Oikeudenkäyntimaksu

260 euroa (Oikeudenkäyntimaksua koskeva oikaisuvaatimusohje on tämän
päätöksen liitteenä.)

Jäljennös

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, sähköpostitse
antopäivänä
Juuan kunta, sähköpostitse antopäivänä
Maanmittauslaitos, sähköpostitse antopäivänä

Itä-Suomen hallinto-oikeus
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Minna Canthin katu 64 (PL 1744), 70101 Kuopio
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Puh. 029 56 42502

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
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä
päivää lukuun ottamatta.
Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona lähetetystä päätöksestä
seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei vastaanottaja näytä tiedoksisaannin
tapahtuneen tätä myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
sinä päivänä, jona päätös on vastaanotettu. Tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottotodistus,
saantitodistus tai tiedoksiantotodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (sähköpostitse tai sähköisen asiointipalvelun
kautta), jollei muuta näytetä. Sähköisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti tiedoksi saadun
päätöksen tiedoksisaantipäivä on päätöksen noutamispäivä asiointipalvelusta.
Viranomaisen tietoon asiakirjan katsotaan kuitenkin tulleen kirjeen tai sähköisen viestin
saapumispäivänä.
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.

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:
Sähköposti:
Käyntiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Aukioloaika:

Korkein hallinto-oikeus, PL 180, 00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki
029 56 40200
029 56 40382
arkipäivisin klo 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

HOL valituslupa

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 510 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa, lastensuojelulain
(417/2007) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta mainitun lain 16 c §:ssä
tarkoitettuja, kuntien keskinäisiä korvauksia koskevia asioita, yksityishenkilön vireille panemissa ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa, mielenterveyslain (1116/1990) mukaisissa asioissa eikä asioissa, joiden käsittely on muualla laissa säädetty
maksuttomaksi.
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa muutoksenhakuasiassa maksu kuitenkin peritään riippumatta lopputuloksesta. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain (257/2002) nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta.
Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015).

Ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta

