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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 tarpeetonta. 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  

22.11.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 29.11.2021. 

Asia 

Luvan hakija Isape Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 

31.5.2021 (26.5.2021, § 50). Päätös koskee Madekosken maapankin 

ympäristölupaa Oulun kaupungissa. Oulun seudun ympäristötoimi -

liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään hylännyt 

ympäristölupahakemuksen. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 

22.11.2021 – 28.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Oulun kaupungissa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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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 28.1.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian ensimmäinen 

diaarinumero 20760/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 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.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 

 



Asianajotoimisto    
PETRI PEHKONEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE  

 

 

 

 

 

 

ASIA 

 

Valitus Madekosken maapankin ympäristölupaa ja toiminnan 

aloittamislupaa koskevassa asiassa. 

 

 

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS 

 

Oulun seudun ympäristötoimi-liikelaitoksen johtokunnan päätös 26.5.2021 

nro 5/2021, Dno OUKA/87/11.01.00.01/2020.  
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VALITTAJA 

 

  Isape Oy, y-tunnus 1656249-7, Kempele 

  Keinäsentie 14, 90450 Kempele 

 

 

ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE 

 

, Asianajotoimisto Petri Pehkonen, yhteystiedot 

alussa mainitut. 

 

 

VAATIMUKSET 

 

Isape Oy vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen Oulun seudun 

ympäristötoimi-liikelaitoksen johtokunnan päätöksen sekä myöntää Isape 

Oy:lle sen hakemuksen ja ympäristötoimen lupamääräysten mukaisesti 

ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan. 

Ympäristötoimen lupamääräyksistä poiketen pyydämme, että 

-  hakemukseen kirjatun mukaisesti materiaalia / maa-ainesta voidaan 

ottaa vastaan ja toimittaa pääsääntöisesti arkisin välillä klo 7-22 sekä 

hakemuksen mukaisesti siten, että tätä toimintaa voidaan tehdä myös 

muina päivinä ja kellonaikoina, mikäli tilanne vaatii ja 

- henkilötyönä määrätty jatkuva valvonta voidaan korvata teknisin laittein 

suoritettavalla valvonnalla. 

Lisäksi pyydämme vahvistamaan, ettei lumen kaatopaikalle tarvita 

rakennusvalvontaviranomaisen lupaa eikä sille toiminnalle aseteta 

raportointivelvoitetta ja että alueen pintakuorintamateriaali voidaan 

hyödyntää ilman erillistä lupaa, koska tuolta osin kysymys ei ole maa-

ainesten ottamisesta. 
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Oikeudenkäyntikulut 

 

Isape Oy vaatii, että Oulun seudun ympäristötoimi-liikelaitos velvoitetaan 

korvaamaan Isape Oy:n oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa korkolain 

4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen alkaen kuukauden 

kuluttua siitä päivästä, jona päätös on ollut oikeudenkäynnin osapuolten 

saatavissa. 

Oikeudenkäyntikulujen määrä tähän saakka on oheistetun laskelman 

mukaisesti 3 600,00 euroa (arvonlisäveron osuutta ei vaadita). 

 

 

PERUSTELUT 

 

Perustelut lupien myöntämiselle 

 

Muutoksenhakija Isape Oy toteaa, että Oulun seudun ympäristötoimi-

liikelaitoksen johtokunnalle tehty esittelijän päätösesitys on oikea ja hyvin 

perusteltu. Isape Oy on päätösesityksen kanssa eri käsityksessä ainoastaan 

vähäisistä lupaehdoista, mitkä on käsitelty edellä vaatimuskohdassa. 

 

Päätösesitys on erittäin hyvin valmisteltu ja perusteltu. Viittaamme 

kaikilta osin tuohon päätösesitykseen valituksemme perusteina kiinnittäen 

huomiota myös ympäristöjohtajan johtokunnan hylkäävään päätökseen 

jättämään eriävään mielipiteeseen. 

 

Luvan tarkoittamista toiminnoista ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 

§:n tarkoittamia vaikutuksia. Luvan myöntämiselle on siten edellytykset. 

Myöskään eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaista 

kohtuutonta rasitusta naapurille taikka lähistöllä asuvalle ei aiheudu. 

Tosiasiassa minkäänlaisia vaikutuksia ei aiheudu. 

 

Viittaamme Isape Oy:n hakemukseen sekä kaikkiin sen liitteisiin. 

Liitteisiin vedotaan kirjallisina todisteina teemanaan hankkeen sisältö 
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sekä se, ettei siitä aiheudu vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen, ihmisten 

terveyteen, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön eikä 

siten mitään ympäristönsuojelulain 49 §:n tarkoittamia vaikutuksia. 

 

  

Oulun seudun ympäristötoimi–liikelaitoksen hylkäävä päätös on 

virheellinen sekä asiaan vaikuttamattomin seikoin ja puutteellisesti 

perusteltu. Perustelujen vajavaisuus ja puutteellisuus selittyy 

käsityksemme mukaan sillä, että lautakunnan jäsenet ovat vastoin 

asiantuntevan esittelijän päätösehdotusta päättäneet hylätä hakemuksen. 

 

Ympäristönsuojelulain tai muunkaan säännöstön pohjalta ei löydy 

perusteita hylätä Isape Oy:n hakemusta. Lupa maapankin rakentamiselle 

ja hakemuksen tarkoittaman toiminnan aloittamiselle tulee myöntää. 

 

Lyhyissä hylkäysperusteluissa on ensin käsitelty alueen vahvistetun 

osayleiskaavan sisältöä. Se, että alue on osayleiskaavassa varattu maa- ja 

metsätalouskäyttöön ei kuitenkaan mitenkään estä luvan myöntämistä 

maapankin perustamiselle eikä haetulle toiminnalle. 

Esimerkkejä siitä, että maiden läjittämiselle ja myös jätteiden 

vastaanotolle sekä käsittelylle on lupia myönnetty vastaavanlaisen 

yleiskaavan voimassa ollessa, on runsaasti. Samassa kokouksessa, missä 

Isape Oy:n hakemus muun muassa tällä kaavan sisältöön liittyvällä 

perusteella hylättiin, Oulun seudun ympäristötoimi–liikelaitos myönsi 

toiselle toimijalle (VRJ Pohjois-Suomi Oy) luvan maiden läjittämiseen 

vastaavan kaavatilanteen vallitessa. Vaikka Isape Oy:n tarkoittaman 

alueen osayleiskaavaan ei ole kirjattu maa-ainesten ottamista ja käsittelyä, 

siihen on kirjattu maa- ja metsätalouden sekä sitä tukevan yritystoiminnan 

mukaisen rakennukset rakennelmat sekä siten toimet. 

Varsin lähellä lupahakemuksen tarkoittaa aluetta, Juurussuolla, myös 

läjitetään maa-ainesta yleiskaavan maatalousvaltaisella alueella. 

Isape Oy:n hakemus ei tarkoita teollisuustoimintaa. 

Lisäksi tulee huomioida tuore korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 

KHO 2021:58. 
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Hylkäävän päätöksen perusteluiden kirjaus siitä, että Isape Oy:n 

hakemuksen tarkoittaman toiminnan sijoituspaikka tulisi olla 

teollisuusalue, on virheellinen ja lakiin perustumaton. 

 

Isape Oy:n hakemuksen hylkäämistä on perusteltu sillä, että alueen 

läheisyydessä sijaitsee pientaloalue. Tämäkin peruste on virheellinen. 

Kuten esittelijän luvan myöntämistä puoltaneessa päätösesityksessä (ja 

Isape Oy:n hakemuksessa) on osoitettu, pohjoisessa ja kaakossa 

naapurikiinteistöjen maankäyttömuotona on peltoviljely. Etelässä 

lupahakemuksen tarkoittama kiinteistö rajoittuu metsään. Rajanaapureina 

ei ole asuinkiinteistöjä. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat lännessä 130 

ja 160 metrin etäisyydellä sekä idässä 250 ja 270 metrin etäisyydellä 

junaradan toisella puolella. Siirtolapuutarha-alue on noin 780 metrin 

etäisyydellä alueesta länteen. 

Oulujokivarren osayleiskaavassa AP-alueelle sijoittuvan 

rakentamattoman tontin arvioitu rakennuspaikka sijaitsee noin 100 metrin 

päässä hakemuksen tarkoittamasta maankaatopaikkatoiminnasta. 

Tämäkään yksittäinen rakentamaton mahdollinen rakennuspaikka ei 

oikeuta puhumaan pientaloalueesta, toisin kuin hylkäävän päätöksen 

perusteluissa tehdään. Koska kysymyksessä on osayleiskaava-alueen 

rakentamaton rakennuspaikka, minkä lupaharkinta tehdään aikanaan 

vallitseva tilanne huomioiden, ei tuolle hypoteettiselle joskus tehtävälle 

tuota paikkaa koskevalle mahdolliselle lupahakemukselle tule antaa tässä 

asiassa mitään merkitystä. Tuon rakennuspaikan tilanne ratkaistaan 

silloin, jos joku siihen rakennuslupaa hakee, ei nyt mihinkään 

perustumattomana teoreettisena rakennuksen sijaintipaikkana. 

 

Isape Oy:n hakemuksen tarkoittaman kiinteistön läheisyydessä ei sijaitse 

myöskään kouluja, päiväkoteja taikka vastaavia herkkiä kohteita. 

 

Se, että edellä kuvatun kaltaista kohdetta ja sijaintia käsitellään päätöksen 

perusteluissa alueena, minkä läheisyydessä sijaitsee pientaloalue, osoittaa 

päätöksen virheellisyyden sekä asiantuntijaesittelijän päätösehdotuksesta 
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lyhyin perusteluin poikenneen johtokunnan asenteellisuuden. Päätös on 

oikeudellisesti kestämätön. 

 

Valituksenalaisessa päätöksessä todetaan, että lupahakemuksen 

tarkoittamasta toiminnasta aiheutuisi merkittäviä haittavaikutuksia 

terveydelle, asutustoiminnalle ja ympäristölle. Lupahakemuksen lisäksi 

myös esittelijän päätösesityksessä on yksityiskohtaisesti käsitelty kaikki 

mahdolliset toiminnan vaikutukset. Mitään haittavaikutuksia terveydelle, 

asutustoiminnalle taikka ympäristölle ei tosiasiassa aiheutuisi. 

Valituksenalaisen päätöksen hylkääviin perusteluihin ei ole kirjattu, mitä 

nämä päätöksen tarkoittamat haittavaikutukset terveydelle, 

asutustoiminnalle ja ympäristölle olisivat. Kun tehtyjen selvitysten, mitkä 

on käsitelty asianmukaisesti ja perusteellisesti esittelijän 

päätösesityksessä, mukaan mitään tällaisia vaikutuksia ei ole, olisi tuo 

hylkäävän päätöksen vastakkainen perustelu tullut kirjoittaa siten, että 

siitä ilmenisi, mitä vaikutuksia johtokunta tarkoittaa. Koska mitään 

vaikutuksia selvitysten mukaan ei ole, ei Isape Oy voi valittajana ryhtyä 

arvailemaan johtokunnan ajatuksia tuon suhteen. Voimme vain todeta 

perustelujen tältäkin osin olevan paitsi virheelliset myös hyvän 

hallintotavan vastaisesti erittäin puutteelliset. 

Päätösesityksessä on kattavasti käsitelty ympäristövaikutukset ja toimet 

niiden vähentämiseksi (erityisesti sivut 11-21). Johtopäätökset ovat 

yksiselitteisiä ja osoittavat, ettei lupaehtojen mukaisesti toimittaessa 

johtokunnan hylkäävän päätöksen perustelujen mukaisia vaikutuksia 

syntyisi. Koko ajan tulee huomata vielä sekin, että kysymys on ainoastaan 

pilaantumattoman aineksen käsittelystä. Maa-ainesta otetaan tällaisen 

toiminnan vallitsevan käytännön mukaisesti alueilta, joissa ei ole 

kohdistunut päästöjä maaperään.  Tyypillinen tuotavan maa-aineksen 

noutopaikka on uudisrakennettu alue. Sen sijaan alueilta, joilla 

tyypillisesti voidaan katsoa esiintyvän pilaantuneita maa-aineksia, kuten 

teollisuus-, liikenne- tai satama-alueet, ei maa-ainesta tuoda. Maa-

aineksen alkuperä selvitetään ennen kuin maa-aineskuorma tuodaan luvan 

tarkoittamalle kiinteistölle. 



        7(11) 

Hakemuksessa on esitetty ympäristövaikutuksia ennaltaehkäisevät ja 

niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Toiminnassa ei käsitellä 

myöskään jäteaineita, jotka lisäisivät pieneläinkantaa. 

Kuten luvan myöntämistä esittäneessä päätösesityksessä aivan oikein 

todetaan, hakemuksen tarkoittamalla toiminnalla ei ole vaikutuksia 

yleiseen viihtyvyyteen, ihmisten terveyteen, luonnonsuojeluarvoihin tai 

rakennettuun ympäristöön.1 

 

Hakemuksessa sekä luvan myöntämistä esittävässä päätösesityksessä on 

käyty kattavasti läpi toiminnan ympäristövaikutukset. Koska edellä 

kerrotuin tavoin hylkäävän päätöksen perustelut ovat tältä osin 

puutteelliset, emme edellä lausuttua pidemmälle näiden 

ympäristövaikutuksista tehtyjen selvitysten osalta tässä kirjelmässä mene 

vaan viittaamme vielä erityisesti valituksen alaisen päätöksen osana 

olevaan esittelijän päätösesitykseen tältäkin osin. Siinä nuo asiat on 

kattavasti käsitelty ja esittelijän päätösesityksen perustelut jo itsessään 

osoittavat hylkäävän päätöksen perustelut virheellisiksi. 

 

Hylkäävän päätöksen perusteluissa väitetään lisääntyvän liikenteen 

kasvattavan merkittävästi onnettomuusriskiä. 

Tältä osin on syytä huomata, ettei ympäristölupa-asian käsittelyn 

yhteydessä ratkaista liikennöintiin tai liikenneturvallisuuteen liittyviä 

asioita eikä oteta myöskään kantaa yksityistien käyttöoikeuteen taikka 

hoitovelvoitteisiin. Hylkäävässä päätöksessä on tältä osin käsitelty asioita, 

joita ei tuosta näkökulmasta olisi tullut ympäristölupapäätöksessä 

käsitellä. Hylkäävää päätöstä on perusteltu seikoilla, joilla ei ole 

vaikutusta haetun luvan myöntämistä koskevassa harkinnassa. 

 

Toteamme valituksenalaisen päätöksen hylkäämisen perusteeksi esitetyn 

johdosta kuitenkin, että hakemuksen tarkoittama liikenne tarkoittaa noin 

 
1 Valituksenalainen päätös sivu 66. 
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neljää-viittä rekka-autoa vuorokaudessa.2 Kysymys on siten hyvin 

vähäisestä ja käytännössä merkityksettömästä lisäyksestä Kainuuntien 

varsin runsaaseen liikennevirtaan. 

Alueen liikenneverkostoa käytetään jo nykyisellään maa- ja 

metsätalouden raskaan kaluston liikennöintiin. Isape Oy:n hakemuksen 

mukaisesta toiminnasta ei aiheudu liikenneverkolle vaikutuksellisia 

muutoksia. 

Lupahakemuksen tarkoittamalle alueelle kuljetaan Kainuuntieltä 

Kummunkankaantien kautta. Kummunkankaantiellä ei Kainuuntien ja 

luvan tarkoittaman alueen välillä ole asutusta. 

Lupahakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole vaikutuksellista 

merkitystä liikenteen määrälle eikä mitään vaikutusta onnettomuusriskiin. 

 

Isape Oy tulee luonnollisesti osallistumaan hakemansa tieoikeuden 

mukaisesti kunnossapitokustannuksiin kiinteistöjensä yksiköiden 

mukaisesti. 

 

Isape Oy:lle tulee myöntää valituksessa vaaditun mukaisesti maapankin 

ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa. Hakemuksen hylkäämiselle ei 

ole ympäristönsuojelulain tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

mukaisia eikä mitään muitakaan perusteita. 

Hakemuksen tarkoittamalla toiminnalla ei ole vaikutuksia yleiseen 

viihtyvyyteen, ihmisten terveyteen, luonnonsuojeluarvoihin tai 

rakennettuun ympäristöön. 

 

 

Valituksen tarkoittamista myönteisen päätöksen mukaisista lupaehdoista ja edellytyksistä 

 

Valituksessa on nostettu esiin lisäksi joitakin lupaehtoja, joiden osalta 

katsomme, että hallinto-oikeuden tulee myöntää lupa hakemuksen eikä 

sitä täsmentävien lupaehtojen mukaisesti. 

   

 
2 Viittaamme myös päätösesitykseen kirjattuun toiminnan yleiskuvaukseen (s 4-5) 
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  Lupaehto nro 2 

Isape Oy hyväksyy, että ainesten työstäminen alueella rajataan 

lupamääräyksen nro 2 mukaisesti tapahtuvaksi arkisin klo 7-20 sekä 

meluisimpien toimien (kuten puuaineksen haketus tai murskaus sekä maa-

aineksen ja mullan seulonta) osalta arkisin klo 7-18 väliseen aikaan. 

Katsomme kuitenkin, että maa-ainesta ja muuta materiaalia tulee saada 

tuoda alueelle ja ottaa vastaan arkisin klo 7-22 sekä tilanteen vaatiessa 

muulloinkin, kuten hakemukseen on kirjattu. Tuosta ei aiheudu melua eikä 

muutakaan häiriötä, joten tätä voidaan tehdä myöhempään kuin klo 18 

taikka klo 20 saakka. Huomautamme myös, ettei kuljetus- / 

lastaustoiminta ole ympäristöluvanvaraista. 

 

Lupaehto nro 5 

Katsomme, että lupamääräyksen nro 5 vaatimus alueella olevan valvojan 

läsnäololle jokaisen kuorman tuloaikaan, tulee voida korvata teknisellä 

valvonnalla / etävalvonnalla kameroiden välityksin. Velvoitetta jatkuvasta 

valvojan fyysisestä läsnäolosta ei vallitsevan lupakäytännön mukaisesti 

ole ennen ollut eikä Isape Oy:n havaintojen mukaan ole edelleenkään 

muissa uusissa luvissa. Perusteita tuollaiseen ei nyt puheena olevassa 

tapauksessakaan ole. 

 

Vaatimus lumenkaatopaikalle haettavasta rakennusvalvontaviranomaisen 

luvasta 

Isape Oy katsoo, että esittelijän päätösesityksen vaatimus 

lumenkaatopaikalle rakennusvalvontaviranomaiselta haettavasta luvasta 

perustuu virheelliseen laintulkintaan. Vaatimukselle vielä lisäksi 

rakennusvalvontaviranomaisen luvan hakemisesta ei ole perusteita. 

Läjitystoiminnan vuoksi ei ole tarpeen rakentaa tontille mitään 

erityisiä rakennelmia. Maan kantavuuden parantamista ei tällaisena 

rakennelmana taikka siihen verrattavana voida pitää. Esimerkiksi maa-

aineksen käsittelyalueilla, joissa myös maapohjan kantavuutta tulee 

vahvistaa, ei vakiintuneen käytännön mukaisesti vastaavaa vaatimusta 

luvan hakemiselle ole asetettu. 
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Koska lumen läjittäminen sinällään ei ole ympäristöluvan alaista eikä 

sellaisen piiriin kuuluvaa toimintaa, ei myöskään raportointivelvoitetta 

voida asettaa. 

 

Viittaamme vielä oikeustieteen tohtori Aleksi Heinilän kirjoitukseen 

(Edilex 2020/32). 

  

 

Lupa maa-aineksen ottamiselle 

Samassa kokouksessa kuin tämän valituksen tarkoittama päätös käsiteltiin 

§:n 54 kohdalla Isape Oy:n maa-aineksen ottolupaa koskeva hakemus. 

Tuo asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi nyt puheena olevan 

ympäristölupahakemuksen tultua hylätyksi. Tuosta päätöksestä ei saa 

tässä vaiheessa valittaa. Tuossa maa-aineksen ottamislupaa koskevassa 

asiassa on kysymys siitä, että, Isape Oy:llä on tarkoitus kuoria peltomultaa 

tämän ympäristölupahakemuksen tarkoittamalta alueelta vain 

ympäristölupahakemuksen mukaisen toiminnan vaatimassa laajuudessa ja 

syvyydessä. Alueelle rakennetaan peltomullan kuorimisen jälkeen 

maarakentamiseen soveltuvista jätemateriaaleista kantavat käsittely- ja 

varastokentät Madekosken Maapankin toimintaa varten. Osa alueesta, 

mm. lumenkaatopaikan alue, tasataan ylijäämämailla tulevaa käyttöä 

varten. Rakennustoimenpiteillä estetään ulkopuolisten valumavesien 

päätyminen alueelle ja alueen lammikoituminen. 

 

Edellä lausuttu tarkoittaa sitä, ettei kysymyksessä ole maa-aineslain 

tarkoittama maa-ainesten ottaminen vaan tuota edellä kerrottua maa-

aineksen ottamista ja käsittelyä koskeva lupa sisältyy jo nyt käsiteltävään 

ympäristölupaan. Maa-ainesta otetaan vain ympäristöluvan tarkoittaman 

toiminnan vuoksi ja sitä varten.  

Lisäksi ja myös erityisesti tulee huomioida maa-aineslain 2 §, minkä 

mukaan tuo laki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten 

ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen 

antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan. Tällaisesta tilanteesta 
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on nyt kysymys Oulun seudun ympäristötoimi-liikelaitoksen johtokunnan 

tai valitusviranomaisen myöntäessä ympäristöluvan. 

 

 

 

Edellä lausutuin perustein pyydämme asian ratkaisemista kaikilta osin 

valittajan vaatimusten mukaisesti. 

 

 

  Oulussa, heinäkuun 1. päivänä 2021 

 

 

  

  

  Isape Oy:n asiamies 

   

   

  Liitteet 

- Valituksenalainen päätös 

- Laskelma oikeudenkäyntikuluista 




