Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 00735/19/5701 ja 00810/19/5701

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
21.5.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 28.5.2021.
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.5.2021 nro 21/0074/3, valitus ympäristölupa-asiassa,
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen yhteislupa kallion louhintaan ja
murkaukseen, Lohja
Luvan hakija
Laakspohjan kartanon talli / Nina van Gilse van der Pals
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 21.5.2021 – 11.6.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Vasa förvaltningsdomstol
Diarienummer 00735/19/5701 och 00810/19/5701

OFFENTLIG KUNGÖRELSE
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen
Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
21.5.2021
Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 28.5.2021
Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 21.5.2021 nr 21/0074/3 om besvär i ett
miljötillståndsärende, som har gällt tillstånd för brytning av stenmaterial och krossning av
sprängsten, Lojo.
Den som ansöker om tillstånd
Laakspohjan kartanon talli / Nina van Gilse van der Pals
Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 21.5.2021 –
11.6.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
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Vaasan hallinto-oikeus

Päätös
Antopäivä

Päätösnumero

21.5.2021

21/0074/3
Diaarinumero
00735/19/5701
00810/19/5701

Asia

Valitukset maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakijat

1. Lempolan asukasyhdistys ry
2. Tieyhtiö Ykköstie Oy

Luvan hakija

Laakspohjan kartanon talli /

Päätös, johon on haettu muutosta
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 27.5.2019 (16.5.2019 § 34)
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto on myöntänyt Laakspohjan kartanon
tallille maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Laakspohjassa sijaitsevilla kiinteistöillä Laakspohja
444-423-1-1249 ja Pirunnummi 444-423-1-1369. Toiminnassa on noudatettava
lupamääräyksiä 1–51 ja lupa on voimassa seitsemän vuotta siitä päivästä, kun
se on saanut lainvoiman.
Päätöksellä ei ole myönnetty maa-aineslain 21 §:n tai ympäristönsuojelulain
199 §:n mukaista oikeutta toiminnan aloittamiselle.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
1. Lempolan asukasyhdistys ry on valituksestaan tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut päätöksen muuttamista tai asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.
2. Tieyhtiö Ykköstie Oy on valituksestaan tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut päätöksen muuttamista tai asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.
Osoite
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA

Puhelin
02956 42611

Telekopio
02956 42760

Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto on päättänyt 13.6.2019 §:n 54 kohdalla hallintolain 50 §:n nojalla poistaa virheellisen päätöksen 16.5.2019 § 34
ja antaa asiassa uuden päätöksen. Lupajaosto on päättänyt pitää annettavan
päätöksen muutoin samanlaisena kuin poistettavan päätöksen lukuun ottamatta
lupamääräyksiä 3 ja 9, joita on muutettu päätöksestä ilmenevällä tavalla. Korjattu päätös on korvannut Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaoston 16.5.2019
§ 34 päättämän Laakspohjan kartanon tallin kiviaineksen ottoa, louhintaa ja
murskausta koskevan ympäristö- ja maa-ainesluvan.
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto on antanut valitusten johdosta lausunnon.
Laakspohjan kartanon talli on antanut valitusten johdosta vastineen.
Uudenmaan liitto, Väylävirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Lohjan vetovoimalautakunta ovat antaneet valitusten johdosta vastineen.
Lohjan kaupungille, Lohjan kaupungin vesilaitokselle, Lohjan kaupungin rakennuttamiselle ja kaupunkitekniikalle ja Lohjan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle, on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valitusten johdosta.
Vastineita ei ole annettu.
Lempolan asukasyhdistys, Laakspohjan kartanon talli ja Tieyhtiö Ykköstie Oy
ovat antaneet vastaselitykset.
Merkintä
Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut valitukset (diaarinumerot 00839/19/5701, 00881/19/5701, 00884/19/5701, 00916/19/5701 ja
00956/19/5701) Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaoston 13.6.2019 §:n 54
kohdalla tekemästä ja 1.8.2019 annetusta päätöksestä, jolla on korvattu Lohjan
vetovoimalautakunnan lupajaoston 27.5.2019 antama päätös (16.5.2019 § 34).
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Lausuminen valituksista raukeaa.
Perustelut
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto on päättänyt 13.6.2019 § 54 poistaa
valituksenalaisen päätöksensä 16.5.2019 § 34 virheellisenä hallintolain 50 §:n
nojalla ja antanut asiassa julkipanon jälkeen 1.8.2019 kokonaan uuden päätöksen, joka koskee samoja lupahakemuksia samoilla kiinteistöillä kuin aikaisempi päätös. Uudella päätöksellä on korvattu aikaisempi päätös. Hallinto-oikeuteen valituksen toimittaneet osapuolet ovat valittaneet myös 1.8.2019 annetusta päätöksestä, joten heillä ei ole tässä valituksenalaisessa asiassa oikeussuojan tarvetta poistetun päätöksen osalta. Tämän vuoksi lausuminen päätöksestä 16.5.2019 § 34 tehdyistä valituksista raukeaa.
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Julkinen kuulutus
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.
Päätöksestä ilmoittaminen
Lohjan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 14 vuorokautta.
Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Diaarinumero
00735/19/5701
00810/19/5701

Asian ovat ratkaisseet lainoppinut hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi,
asessori Laura Portin, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha
Väisänen sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian
on esitellyt Laura Portin.

Arto Hietaniemi

Juha Väisänen

Jenni Korpeinen

Laura Portin

Toimituskirjan antaja:
Laura Leinonen
ma. lainkäyttösihteeri
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Diaarinumero
00735/19/5701
00810/19/5701

Jakelu
Päätös ja maksu

Lempolan asukasyhdistys ry
maksutta
Asiamies: Asianajaja Hannu Selin
Asianajotoimisto Selin Oy
Tieyhtiö Ykköstie Oy
maksutta
Asiamies: Leila Rantanen

Jäljennös maksutta
Laakspohjan kartanon talli /
Asiamies: OTM Tomi Rinne
Ramboll Finland Oy
Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan lupajaosto
Lohjan vetovoimalautakunta
Lohjan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Lohjan kaupunginhallitus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Liikenne ja infrastruktuuri
Uudenmaan liitto
Väylävirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti
Ympäristölupavastuualue
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti
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