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JULKINEN KUULUTUS

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole
ilmeisen taqieetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan
vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

2. 12. 2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 9. 12. 2022.

Asia

Luvan hakija Sipoon Humus Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle
valituksen Sipoon kunnan rakennus-ja ympäristövaliokunnan päätöksestä
2. 9. 2022 (25. 8.2022 § 100). Päätös koskee maa-aines- ja ympäristöluvan
myöntämistä kallion louhinnalle ja murskaukselle Nikkilässä, osoitteessa
Oljytie 588 käsittäen kiinteistöt Petersbo 753-423-6-175, Chrissebo 753-423-
6-176 ja Stormosseskogen 753-423-6-177. Päätös sisältää
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 2. 12. 2022
-31. 1. 2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

(https://oikeus. fi/haUintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset. html). Hallinto-oikeuden
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verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Sipoon kunnassa ja Porvoon kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 31. 1. 2023. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus

vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumeroja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
1161/2022.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
K-uulemiskanslia, 029 56 42612

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://asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus. fl /hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/



VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

ASIA

Valitus Sipoon kunnan Rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätöksestä 25. 8. 2022 §

100, jolla valiokunta on myöntänyt maa-aines- ja ympäristöluvan Sipoon Humus

Oy:n omistamille kiinteistöille. Diaarinumero 86/11. 01. 00/2021. Valituksenalainen

päätös valitusosoituksineen on liitteenä l .

VALITTAJA / LUVAN HAKIJA

Sipoon Humus Oy hakemuksen kohteena olevien kiinteistöjen 753-423-6-175, 753-

423-6-176 ja 753-423-6-177 omistajana ja luvan hakijana.

ASIAMIES JA PROSESSIOS01TE

Asianajaja

Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puh. 0400

774 858.

VALITUS JA VAATIMUKSET

l) Vaadimme, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen lu-

paehdon l kokonaisuudessaan ja määrää sen poistettavaksi lupapäätöksestä.

ASIANAJOTOIMISTO YMPÄRISTÖLAKI OY

Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki | puh. toimisto 0400 7748581 www.ymparistolaki. fi
etunimi, sukunimi(S>ymparistolaki. fi | Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0972488-1
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2) Lisäksi vaadimme, että Sipoon kunnan Rakennus ja ympäristövaliokunta velvoite-

taan lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 95 §:n perusteella korvaamaan yhtiölle

tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine korkoi-

neen. Erittely kustannuksista esitetään vastaselitysvaiheessa.

PERUSTELUT

Kumottavaksi ja poistettavaksi vaatimamme lupaehto l kuuluu seuraavasti:

Sipoon Hiimus Oy on 30. 9. 2019 saattanut vireille valvontavaatimuksen,
joka koskee aikaisemmin alueella toimineen NCC Industry Oy:n maa-
ainesluvan mukaista maisemointia. Sipoon rakennus-ja ympäristövalio-
kunta on tämän saman kokouksen edellisessä pykälässä käsitellyt valvon-
tavaatimustaja antanut valvontavaatimuksesta valituskelpoisen ratkai-
sun. Toimintaa ei saa aloittaa alueen niillä osilla, joita valvontavaatimus
koskee ennen kuin valvontavaatimusta koskeva päätös (tai ratkaisu) on
lainvoimainen.

Toiminnan saa aloittaa, kun NCC Roads Oy:n (nykyisin NCC Industry
Oy) vireillä olevat ympäristölupien rauettamishakemuksista annetut (tai
tehdyt) päätökset ovat lainvoimaisia. " (alleviivaukset tässä)

Lupapäätöksen (esittelijän laatimat) perustelut kuuluvat tämän lupaehdon osalta seu-

raavasta:

Kiinteistöillä on rauettamattomia ympäristölupia, j a Sipoon Humus
Oy:n esittämä valvontavaatimus, joiden vaikutus toiminnan aloittamiseen
on otettu huomioon rajoittamalla aloitusta, niin että toiminnan saa aloit-
taa vasta kun raeuttamispäätöksetja valvontavaatimuksesta annettu rat-
kaisu on saanut lainvoiman. Rajoitus on katsottu tarpeelliseksi, koska
toiminnan aloittaminen kiistanalaisella alueella saattaisi tehdä mahäolli-

sen muutoksen haun hyödyttömäksi rauettamishakemuksista ia valvonta-

vaatimuksesta tehdyistä päätöksistä, (määräys l) (alleviivaus tässä)

Kuten valituksenalaisen lupamääräyksen perusteluista voidaan havaita, tällaisen

määräyksen antamiselle ei ole ollut mitään lain tai asetuksen säännöksiin liittyvää pe-

rustetta. Lupamääräys on siten lainvastainen ja perustuu selvästikin vain esittelijän

omaan arvioon siitä, mitä vaikutuksia toiminnan aloittamisella voisi olla näiden mui-

den päätösten täytäntöönpanon kannalta.



Valvontavaatimuksemme, jonka valiokunta hylkäsi samalla kuin myönsi tämän vali-

tuksenalaisen luvan, koski keskeisesti sitä, että NCC olisi pitänyt velvoittaa poista-

maan maisemointisuunnitelman vastaisesti alueelle jätetyt kaivannaisjätemaat Sipoon

PIumus Oy:n kiiinteistöiltä. Näiden poiskuljettaminen olisi hyvin mahdollista, vaikka

joltain osaa ottamisaluetta ryhdyttäisiinkin louhimaan kiviainesta.

Esittelijän muotoilema lupamääräys toimii täysin päinvastaisesti kuin perusteluissa

esitetään. Kytkentä ottamistoiminnan aloittamisen ja päätöksen lainvoimaisuuden vä-

lilla johtaa siihen, että se tosiasiassa estää Sipoon Humus Oy:tä valittamasta valvon-

tavaatimusta koskevasta päätöksestä. Tämä siitä syystä, että yhtiöllä ei ole minkään-

laisia taloudellisia mahdollisuuksia odottaa ottamistoiminnan aloittamisen osalta va-

litusviranomaisen ratkaisua valvontavaatimukseen, jonka saaminen kestäisi vähin-

tään vuoden. Viivästys olisi täysin kohtuuton, kun muistetaan, että hakemus on

tullut vireille jo 21. 7.2017 eli lupaviranomaisen käsittely on siis kestänyt jo yli

viisi vuotta.

Lupaehto on erityisen kohtuuton myös siitä syystä, että NCC voi kiviainesalalla toi-

mivana kilpailijana hakea muutosta ympäristölupiensa rauettamispäätökseen ja näin

viivyttää Sipoon Humus Oy:n ottohanketta. NCC:llä onkin hyvin iso kiviaineksen ot-

toalue muun muassa Porvoossa aivan tämän ottoalueen läheisyydessä.

Tässä tapauksessa hakemuksen käsitellyt valiokunta on tehnyt ilmeisen lainvastaisen

päätöksen lupaehdon l osalta. Muutenkin vuodesta 2017 asti kestänyt lupahakemuk-

semme käsittely erilaisissa prosesseissa on kestänyt aivan kohtuuttoman kauan. Näin

ollen olisi kohtuutonta lain oikeudenkäymiistä hallintoasioissa 95 §:n tarkoittamalla

tavalla, jos Sipoon Humus Oy:n tulisi pitää tästä valitusmenettelystä aiheutuneet oi-

keudenkäyntikulut vahinkonaan.

Lopuksi kiirehdimme tämän aisan käsittelyä hallinto-oikeudessa, koska kestäes-

sään normaalin valituksen käsittelyajan tämä valitus menettää merkityksensä

tilanteessa, jossa toimintaa ei päästä aloittamaan jonkun muun valituksen seu-

rauksena.
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Helsingissä 5. päivänä lokakuuta 2022

Sipoon Humus Oy:n asiamiehenä

LIITTEET:

Liite l: Valituksenalainen päätös valitusosoituksineen


