Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 01553/19/5105

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain / vesilain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
22.4.2020
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.4.2020 (7 pv).
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.4.2020 nro 200029/3, valitus ympäristölupa-asiassa
Ympäristöluvan myöntäminen Ankeleen dolomiittilouhoksen toimintaan, Pieksämäki
Luvan hakija
SMA Mineral Oy
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.4. – 29.5.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 29.5.2020.
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Vaasan hallinto-oikeus

Päätös
Antopäivä

Päätösnumero

22.4.2020

20/0029/3
Diaarinumero
01553/19/5105

Asia

Valitus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakijat
Luvan hakija
Päätös, johon on haettu muutosta
Itä-Suomen aluehallintovirasto/ Ympäristölupavastuualue 8.11.2019
Aluehallintovirasto on myöntänyt
toistaiseksi voimassa
olevan ympäristöluvan Ankeleen kaivoksen hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen toimintaan Pieksämäen kaupungissa. Hakijalle on myönnetty toiminnanaloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 5 000 euron vakuutta vastaan.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
on katsottava valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin
tavoin vaatineen päätöksen kumoamista.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Hallinto-oikeus on ratkaissut asian osapuolia ja aluehallintovirastoa kuulematta, koska kuuleminen on ollut hallintolainkäyttölain 34 §:n 2 momentin ja
36 §:n 1 momentin mukaisesti ilmeisen tarpeetonta.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta.

Osoite
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA

Puhelin
02956 42611

Telekopio
02956 42760

Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi
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Perustelut
Ympäristönsuojelulain 84 §:n 1 momentin mukaan lupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallintolainkäyttölain 22
§:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Saman lain 26
§:n 1 momentin mukaan valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa
valitusviranomaiselle.
Aluehallintoviraston päätös on annettu julkipanon jälkeen 8.11.2019. Säilyttääkseen puhevaltansa
olisi tullut toimittaa valituskirjelmä Vaasan
hallinto-oikeudelle päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan viimeistään maanantaina 9.12.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän kirjekuoren postileiman mukaan kirje on postitettu 10.12.2019. Valituksen
lähettäminen postitse ja valituksen saapuminen laillisessa ajassa tapahtuu muutoksenhakijan omalla vastuulla. Postitse toimitettu valituskirjelmä on saapunut
Vaasan hallinto-oikeuteen 13.12.2019 eli määräajan jälkeen.
Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty
määräajassa valitus jätetään tutkimatta. Hallinto-oikeus ei siten tutki
hallinto-oikeuteen myöhässä saapunutta valituskirjelmää.
Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että postin kulkua on häirinnyt loppuvuodesta 2019 postilakko. Jos valittajat katsovat, että postilakko on vaikuttanut
valituskirjelmän myöhästymiseen, on heillä mahdollisuus hakea menetetyn
määräajan palauttamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Päätöksen tiedoksiantaminen
Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella.
Päätöksestä ilmoittaminen
Pieksämäen kaupunginhallituksen ja Juvan kunnanhallituksen on viipymättä
ilmoitettava tästä päätöksestä julkaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen,
mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee
olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.
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Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetun lain 111 §:n 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on
toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään ?.?.2020.
Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Janne Marttila.

Janne Marttila

Hallinto-oikeuden esittelijä

Toimituskirjan antaja:

Inkeri Eriksson
lainkäyttösihteeri

Laura Portin

5 (5)
Diaarinumero
01553/19/5105

Jakelu
Päätös ja maksu
maksutta tuomioistuinmaksulain 7 §:n 2 momentin nojalla
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)
Jäljennös maksutta
Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pieksämäen kaupunginhallitus
Juvan kunnanhallitus
Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Juvan kunnan terveydensuojeluviranomainen
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat
Itä-Suomen aluehallintovirasto/
Ympäristölupavastuualue
Suomen ympäristökeskus

IE

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusluvan myöntämisen perusteet
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on
myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.
Valitusaika
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallintooikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen sisältö
Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämiseen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa
yhdyshenkilöksi.

HallJK (01.20)
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Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on
liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse.
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite:

Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki

Sähköposti:

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Käyntiosoite:

Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki

Puhelin:
Faksi:

029 56 40200
029 56 40382

Aukioloaika:

arkipäivisin klo 8.00–16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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