Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 01482/18/5701

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
29.11.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 6.12.2021 (7 pv).
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.11.2021 nro 21/0068/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Ympäristöluvan myöntäminen kallion louhintaan ja murskaukseen, Kuninkaanjoen kylä, Soini
Luvan hakija
Sulo Vuorenmaa
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 29.11.2021 – 5.1.2022 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Tähän päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin
nojalla saa hakea muutosta valittamalla.
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Vaasan hallinto-oikeus

Päätös
Antopäivä

Päätösnumero

29.11.2021

21/0068/1
Diaarinumero
01482/18/5701

Asia

Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakijat

yhdessä

Luvan hakija
Asian aikaisemmat vaiheet
Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta Soinin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on päätöksellään 22.4.2015 (§ 31) myöntänyt
ympäristönsuojelulain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan
ympäristöluvan kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen Soinin kunnassa
kiinteistöllä
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 13.12.2016 nro 16/0554/1 muuttanut
valituksenalaista päätöstä muun muassa siten, että räjäytysaikataulu tulee ilmoittaa etukäteen lähialueen asukkaille mukaan lukien tilalla
hevostoimintaa harjoittavalle yrittäjälle.
Korkein hallinto-oikeus on 24.5.2018 antamallaan päätöksellä taltionumero
2485 kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden ja Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätökset ja palauttanut asian toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Ennen asian ratkaisemista luvan
hakijalle on tullut varata tilaisuus täydentää hakemustaan.
Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään lausunut muun ohella, että lupapäätöksellä on sallittu rikotus ja räjäytykset maanantaista perjantaihin kello 7.00 ja
20.00 välisenä aikana, vaikka MURAUS-asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan
kyseiset toiminnot ovat sallittuja arkipäivisin vain kello 8.00 ja 18.00 välisenä
aikana, kun toiminnan etäisyys melulle alttiiseen kohteeseen on alle 500 metriä. Määräyksiä toiminnan aiheuttamien päästöjen tarkkailusta ei ole annettu.
Hakemukseen olisi tullut liittää tarkempi selvitys erityisesti toiminnasta aiheuOsoite
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tuvan melun ja pölyn leviämisestä sekä rakenteista ja toimenpiteistä, joilla toiminnan melu- ja pölyvaikutuksia hallitaan. Mikäli lupaviranomainen riittävän
selvityksen saatuaan harkitsee luvan myöntämisedellytysten olevan olemassa,
sen tulee ympäristölupapäätöksessä antaa tarpeelliset lupamääräykset ottaen
huomioon muun ohella MURAUS-asetus sekä lähistöllä kesäkuukausina harjoitettava ratsastuskoulutoiminta.
Päätös, johon on haettu muutosta
Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta 1.11.2018 (25.10.2018
§ 63)
Lautakunta on myöntänyt
ympäristönsuojelulain 27 §:n
mukaisen ympäristöluvan Soinin kunnan Kuninkaanjoen kylään tilalle
hakemuksen ja 9.4.2015 päivätyn kallioaineksen ottosuunnitelman
mukaisesti ja niihin liitetyn asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Lisäksi
toiminnassa on noudatettava lupamääräyksiä 1–17.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
ovat vaatineet valituskirjelmässään tarkemmin esitetyllä tavalla, että lautakunnan päätös kumotaan ja hakemus hylätään. Toissijaisesti muutoksenhakijat ovat vaatineet, että asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Mikäli lupa tuolloin myönnetään, tulee toimintaa saada
harjoittaa ainoastaan syyskuun 15. päivän ja huhtikuun 30. päivän välisenä aikana arkipäivisin kello 9–16. Luvan ehtona ovat puolueettomat, valittajien hyväksymät melumallinnukset. Toiminnan aikana tulee suorittaa melumittauksia
säännöllisesti kahdesti vuodessa valittajien hyväksymän mittaajan toimesta.
Toimintaa ei saa aloittaa ennen, kun päätös on käsitelty kaikissa oikeusasteissa.
Muutoksenhakijat vaativat päätöksen toimeenpanon kieltämistä.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa ja teknisen lautakunnan uusi päätös
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollolle on varattu tilaisuus vastineen
antamiselle. Vastinetta ei ole annettu.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut,
ettei se anna asiassa vastinetta.
Soinin kunnanhallitus on päättänyt, että se ei anna vastinetta asiassa, mutta antaa tekniselle lautakunnalle ohjeen aloittaa uusi päätöksentekoprosessi.
Soinin kunnan tekninen lautakunta on hallinto-oikeuden varattua lautakunnalle
tilaisuuden lausunnon antamiseen päättänyt 7.3.2019 kumota 25.10.2018 tekemänsä päätöksen § 63, jolla
oli myönnetty ympäristölupa.
Lautakunta on päätöksensä perusteeksi ilmoittanut ympäristölupahakemuksen
kanssa ilmenneet menettelyvirheet ja asian monipolvisen käsittelyn. Hakijaa
on kehotettu käynnistämään lupaprosessi kokonaan alusta ja toimittamaan uusi
ympäristölupahakemus tarvittavine selvityksineen ja liitteineen.
on jättänyt lautakunnalle uuden hakemuksen maa-aines- ja ympäristöluvan saamiseksi. Soinin kunnan tekninen lautakunta on tehnyt asiassa
hakemuksen johdosta uuden päätöksen 27.6.2019 § 33.

3 (5)
Merkintä
Nyt käsiteltävänä oleva asia on käsitelty ja ratkaistu yhdessä hallinto-oikeudessa vireillä olevan
myönnettyä maa-aines- ja ympäristölupaa (Soinin kunnan tekninen lautakunta 27.6.2019 § 33) koskevien valitusten
(hallinto-oikeuden diaarinumerot 00937 ja 00938/19/5701) kanssa.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Lausuminen tässä asiassa raukeaa, koska Soinin kunnan tekninen lautakunta
on 7.3.2019 kumonnut valituksenalaisen päätöksen luvan hakijan peruutettua
hakemuksensa.
Perustelut
Soinin kunnan tekninen lautakunta on
peruutettua hakemuksensa kumonnut valituksenalaisen lupapäätöksen, kun asia on ollut nyt kysymyksessä olevan valituksen johdosta vireillä hallinto-oikeudessa.
Lupapäätöksen tultua kumotuksi hallinto-oikeuden ei ole tarpeen ottaa kantaa
valituksessa esitettyyn.
Päätöksen tiedoksiantaminen
on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava
päätöksestä yhteisen valituskirjelmän allekirjoittaneelle. Jos hän tämän
laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä
aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin
olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §).
Julkinen kuulutus
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.
Päätöksestä ilmoittaminen
Soinin kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä neljäntoista vuorokauden ajan.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1
momentin nojalla saa hakea muutosta valittamalla.
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Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Annukka Lagerstam ja Sinikka Kangasmaa sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari
Saara Juopperi.

Annukka Lagerstam

Sinikka Kangasmaa

Saara Juopperi

Hallinto-oikeuden esittelijä
Toimituskirjan antaja:
Inkeri Eriksson
lainkäyttösihteeri

Mia Koski-Träskvik
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Jakelu
Päätös ja maksu

maksutta

Jäljennös maksutta
Soinin kunnan tekninen lautakunta
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
Soinin kunnanhallitus
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti
Ympäristölupavastuualue
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti
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