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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

10.11.2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 17.11.2022.

Asia

Luvan hakija Soinin Murskaus ja Maansiirto Oy on jättänyt Vaasan hallinto-
oikeudelle valituksen Soinin kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä
16.6.2022 § 19. Päätös koskee kivenlouhintaa Soinin kunnan Kuninkaanjoen
kylässä. Soinin kunnan tekninen lautakunta on hylännyt hakemuksen.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.11. –
8.12.2022 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
Soinin kunnassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

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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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 8.12.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus
vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
902/2022.

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

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

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/
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Vaasan hallinto-oikeus
PL 204.
Korshol manpuistikko 43
65101 Vaasa

Soini 18.07.2022

Muutoksen haku: yhteiskSsittelylupaan ympirist6suojelulain 190 5 mukaisesti
Soinin kunnan teknisen lautakunnan pfrfrtds L6.6.2O22
D/6LlLO.03.OOL3l2O2L
Paat6s maa-aineslain 4$:n seki ympdrist6nsuojelulain 27.1$:n mukaisista maa-aineksen
ottamisen- ia vmpdrist6lupahakemuksesta, jotka koskevat kivenlouhintaa Soinin kunnan
Kuninkaanjoen kylSssi

Haen muutosta Soinin teknisen lautakunnan pddtokseen 16.5.2022, jota odotin
lihes vuoden. Myoskin pidtdksen toimittaminen minulle oli ehkd huonosti
suunniteltu, koska pddtOs tuli postitse 3O.6.2022ja Soinin
kunnan Kuninkaanjoen kyldssi sijaitseva kunnantalo aukeaisi kesdtauolta vasta 24.7.2022.
Minua ei my6skdin informoitu mitenkiin pditokseen vaikuttaneesta valituksesta.

Pdit6ksessii evittiin Soinin Murskaus ja Maansiirto Oy:n jatkolupa maa-aineksen
ottamiseen tilaltani Soinin kunnan Kuninkaanioen kvlilti, Seponkallio R:no LL:L16.
Yritykellani Soinin Murskaus ja Maansiirto Oy:lli on ollut aikaisemmin maa-aineksen
ottol u pa vuosina 2OLL-202L.
Jatkolupaa hakiessani olin tietiimfrt6n siitd, ettd lupa tarvitaan ympiirist6suojeluasetuksen
2 S; n kohdan 5 a. mukaan "kun kivenlouhimo tai muu sellainen kuin maanrakennustoimintaan
liith^ra kivenlouhinta, jossa kiviainesta kisitelldin vdhintiin 50 piivii". Viimeisin kiviaineksen
kisittely joka tissd tapauksessa on louhiminen ja kiviaineksen murskaaminen, suoritettiin reilun
kuukauden ajan kolme vuotta sitten, kesilld 2OL9.

Muraus asetuksen 3 5 mukaan "louhinta- tai murskauspaikka on sijoitettava siten, etti
melua tai polvd aiheuttava toiminta on viihintiin 300 metrin piiissii asumiseen tai loma-
asumiseen kiytettdvistd rakennuksesta tai sen valittdmasti ldheisyydessii sijaitsevasta,
oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta hiiri6lle alttiista kohdasta".

Minun louhinta- ja murskaus tontiltani sekd ottamisalueesta Seponkallio R:no 11:115
ldhimpiSn  rakennukseen tulee matkaa noin 350 metrii ia 

rakennukseen 323 metrid.
Ndiden faktojen perusteella haen muutosta Soinin kunnan teknisen lautakunnan
pddtdkseen evdti yritykselteni Soinin Murskaus ja Maansiirto Oy:n kallioaineksenoton
ja -murskauksen maa-aines- ja ympdristolupa
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