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Valitus
Arto ja Riitta Laitinen pyytävät, että Vaasan hallinto-oikeus
1) kumoaa Hollolan kunnan elinvoimatoimikunnan valvontajaoston päätöksen virheellisenä,
2) myöntää haetun luvan hakijalle,
3) velvoittaa Hollolan kuntaa korvaamaan valvontajaoston menettelyvirheestä johtuvat muutoksenhakijan
oikeudenkäyntikustannukset hallinto-oikeudessa laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua
tuomiopäivästä lukien ja
4) velvoittaa Hollolan kuntaa palauttamaan laskutetut lupapäätösmaksut laillisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua tuomiopäivästä lukien.
Mikäli Vaasan hallinto-oikeus ei katso voivansa tehdä myönteistä luparatkaisua lupamääräyksineen,
hallinto-oikeutta pyydetään palauttamaan asia Hollolan kunnan uudelleen myönteisenä käsiteltäväksi.
Lisäksi vaadimme, että hallinto-oikeus velvoittaa Hollolan kunnan viivästyskorkoineen korvaamaan
muutoksenhakijalle aiheuttamansa menettelyvirheen, joka aiheutui siitä, kun Hollolan kunta ei kuullut
luontoselvityksen osalta maa-aineslain 13 §:ssä ja ympäristönsuojelulain 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Edellä mainitut kulujen ja kustannusten määrä tarkennetaan myöhemmin.

Perustelut
1. Taustaa
Haimme maa-aines- ja ympäristölupaa 25.9.2014. Hollolan valvontajaosto myönsi luvat
11.5.2016, joista valitettiin. Hämeenlinnan hallinto-oikeus 18.1.2017 ja Vaasan hallinto-oikeus 3.4.2019
palautti hakemuksen täydennettäväksi ja samalla käsiteltäväksi yhteislupakäsittelyssä.
Yksi syy luvan palauttamiseen Hämeenlinnan ja Vaasan hallinto-oikeuksilta oli hakemukseen 29.10.2015
tehty luontoselvitys, josta olisi tullut kuulla maa-aineslain 13 §:ssä ja ympäristösuojelulain 43 §:ssä
tarkoitetulla tavalla. Sitä ei Hollolan valvontajaosto tehnyt. Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi: ”Näissä
olosuhteissa kysymys on ollut olennaisesta lupaedellytysten arviointiin vaikuttavasta selvityksestä, josta
olisi tullut kuulla maa-aineslain 13 §:ssä säädetyllä tavalla. Asian käsittelyssä on tältä osin menetelty
lainvastaisesti.” Vaasan hallinto-oikeus totesi: ”Hallinto-oikeus katsoo, että kysymys on ollut olennaisesta
lupaedellytysten arviointiin vaikuttavasta selvityksestä, josta olisi tullut kuulla ympäristönsuojelulain 43
§:ssä tarkoitetulla tavalla. Kun näin ei ole menetelty, valituksenalaista päätöstä rasittaa menettelyvirhe.”
Tämä menettelyvirhe ei johtunut luvan hakijoista.
Hollolan kunta on pyytänyt täydentämään hakemusta selvityksillä melu-, pöly- ja tärinähaitoista sekä
hulevesien kulkeutumisesta, pohjaveden pinnantasoista ja lähialueen talousvesikaivoista 14.5.2019
päivätyllä kirjeellä. Hollolan valvontajaoksen aikanaan myöntämiä lupia on täydennetty 17.12.2019 ja
13.2.2020 Hämeenlinnan ja Vaasan hallinto-oikeuksien päätösten ja täydennyspyynnön mukaisesti melu-,
pöly- ja tärinähaittojen sekä hulevesien kulkeutumisen, pohjaveden pinnantason, talousvesikaivojen ja
lähimmille asuinkiinteistöille liikenteestä aiheutuvien haittojen osalta. Selvitystyö on tilattu pääosin
Insinööritoimisto Matti Jokiselta, jolla on pitkäaikainen kokemus, ammattitaito ja tekniikka pyydettyjen
selvitysten tekemiseen.
2. Valituksenalaisen päätöksen pääasiallinen sisältö
Valvontajaosto ei myöntänyt yhteislupaa kauniin maisemakuvan turmeltumisen, luonnon merkittävien
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumisen, luonnon monimuotoisuuden
heikentymisen, ympäristön pilaantumisen vaaran, viihtyvyyshaittojen sekä puutteellisten selvitysten vuoksi.
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että edellytyksiä luvan myöntämiseksi
hakemuksen mukaiselle toiminnalle ei ole hakemuksen mukaisessa sijoituspaikassa. Asiassa on
valvontajaosto katsonut selvitetyksi, että luvan myöntämisedellytyksiä ei pystytä täyttämään
lupamääräyksiäkään antamalla. Valvontajaoston mukaan luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty, koska
saatujen tietojen perusteella toiminnasta aiheutuisi laissa kiellettyjä seurauksia.
Lisäksi valvontajaosto toteaa menettelyn lopputuloksena, että luvan hakijan toimittamassa aineistossa ei
ole esitetty sellaisia selvityksiä, joiden perusteella asiaa olisi syytä arvioida asiaa toisin. Valvontajaoston
näkemyksen mukaan hakija ei ole täyttänyt ympäristönsuojelulain 6 §:n ja hallintolain 31 §:n mukaista
selvittämisvelvollisuuttaan kaikilta osin.
Valvontajaosto on lisäksi katsonut täyttäneensä omalta osaltaan selvittämisvelvollisuutensa toimittamalla
täydennyspyynnön hakijalle, jossa on eritelty hallinto-oikeuksien esittämät täydennystarpeet sekä
antamalla hakijalle mahdollisuuden täydentää antamiaan selvityksiä vastineessaan lausuntoihin,
muistutuksiin ja mielipiteisiin.

3. Valitusperusteiden tiivistelmä
Arto ja Riitta Laitinen esittävät valituksensa perusteena seuraavat seikat, joita perustellaan tarkemmin
jäljempänä:
1) Alue ei ole luonnonesiintymänä tai luontoarvojensa puolesta suojeltu tai suojeluperusteita, eikä
hakemuksen mukainen toiminta tai hankkeen sijainti siten voi vaikuttaa luonnon merkittävien
kauneusarvojen tuhoutumiseen tai luonnon monimuotoisuuden heikentymiseen. Hollolan kunta on
aiemmin ratkaissut asian hakemusta puoltavasti. Hämeen ELY-keskus on katsonut alueen soveltuvan
haettuun toimintaan. Hollolan kunnan kehitys- ja kaavoituspalvelut on todennut hakemuksen mukaisen
toiminnan olevan yleiskaavanmukaista hankeen sijainnin soveltuvuuden puolesta.
2) Tehtyjen asiantuntijaselvitysten perusteella hankkeesta ei ennakolta voi aiheutua valituksenalaisessa
päätöksessä mainittua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai viihtyvyyshaittaa.
3) Hakijat ovat esittäneet vastauksena täydennyspyyntöön kaikki viranomaisen edellyttämät selvitykset.
4) Valvontajaosto ei ole esittänyt tosiasiaseikkana selvityksiin perustuvaa ympäristöhäiriötä tulkintansa
tueksi. Perustelemattomana ratkaisu on yleinen ja näkemyksellinen. Viranomaistulkintana ratkaisun
perustelut ovat tarkoitushakuisia, eivätkä siten vastaa hyvän hallinnon periaatteita. Lisäksi menettelyssä
tehtyjen viranomaisvirheiden johdosta asiaa ei ole käsitelty lupaviranomaisessa hakijan kannalta
tasapuolisesti. Edellä mainituista syistä Hollolan kunta on määrättävä korvaamaan hakijoille sekä
oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa että aiemmat lupamaksut laillisine korkoineen.

4. Arto ja Riitta Laitisen valituksen yksityiskohtaiset perustelut
Melun leviämistä selvitettiin melumallinnuksella1, jossa huomioitiin porauksen, rikotuksen, murskauksen ja
raskaan liikenteen (metsäautotiellä ja Lierantiellä) osalta melun leviämistä kuudessa eri tilanteessa.
Johtopäätöksessä todetaan: ”Tehdyn laskennan perusteella haetusta toiminnasta ei aiheudu
valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 tai valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 mainittujen melutason
ohje- ja raja-arvojen ylittymistä. Toiminnan melusta ei voida katsoa aiheutuvan lähialueen asukkaille
terveys- tai viihtyisyyshaittaa tai merkittävää virkistysmahdollisuuksien heikentymistä.”
Melumallinnus on 12 sivuinen ja liitteenä on seitsemän sivua karttaliitteitä, joihin eri väreillä on selkeästi
havainnollistettu melun leviäminen. Lupaviranomainen ei ole voinut selvityksen perusteella tulla kattavasta
selvityksestä poikkeavaan lopputulokseen.
Pölyhaittojen osalta Insinööritoimisto on laatinut erillisen täydennyksen, jossa mm. todetaan: ”Toiminnasta
aiheutuvan pölyleijuman (PM10) arvioidaan jäävän alle valtioneuvoston asetuksessa 711/2011 määrättyjen
rajojen ja suojaetäisyys lähimpien asuinkiinteistöjen pihapiiriin ennakolta arvioiden riittävä ilman erityisiä
pölyntorjuntakeinojakin. Säädöksissä ja alan selvityksissä on todettu, että murskaamon sijaitessa yli 500 m
etäisyydellä lähimmistä asuin- tai vapaa-ajan rakennuksen pihapiiristä erityisiä pölyntorjuntakeinoja ei
tarvita. Vastaava minimietäisyys maa-aineslain mukaiselle louhinnalle on 300 metriä. Pölyämisen osalta
riittävät suojaetäisyydet ovat 300…500 metriä. Hankealueelta on vähintään minimietäisyydet lähimpiin
pihapiireihin.” Hakemuksen mukaisesti käytetään aina kastelua, erityisesti metsäautotien ja Lierantien
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osalta, mikäli pölyhaittaa ilmenee. Murskausalueen pölyä estetään koteloidulla nykytekniikalla.
Lupaviranomainen ei voi päätyä säännökset ja asiantuntijalausunnosta poikkeavaan lopputulokseen.
Tärinähaittojen osalta Insinööritoimisto on todennut, että louhintakentän vaikutusalueella (200-500
metriä) ei ole rakennuksia tai louhinnalle herkkiä laitteita. Louhinta kuuluu ankaran vastuun alaisiin töihin,
joka voi edellyttää katselmointeja ennen louhinnan aloittamista, sen aikana ja sen päätyttyä. ”Kaikki
hankealueen lähimmät asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt on perustettu pääasiassa kallioille. Tärinän taajuuksia
hyvin johtaville savi-, hiesu- tai hietamaille ei GTK:n maankamaratietojen perusteella ole perustettu yhtään
taloa. Perustamistavaltaan rakennukset eivät ole siten erityisen herkkiä tärinälle.” Lopuksi todetaan: ”Arvio
perustuu louhinta-alueen ja lähimpien rakennusten väliseen etäisyyteen sekä maa- ja
kallioperäolosuhteisiin. Tärinän vaikutus asumisviihtyvyyteen arvioidaan vähäiseksi ja vaikutus rakenteisiin
ennakolta merkityksettömäksi. Haitan kokemusta voidaan vähentää esimerkiksi ilmoittamalla räjäytyksistä
ennakkoon halukkaille.” Lupaviranomainen ei voi päätyä tästä lausunnosta poikkeavaan lopputulokseen.
Lupaviranomainen ei ole myöskään harkinnut määräystä ilmoitusvelvollisuudesta räjäytystapahtumaa
ennen, jotta haitan kokemusta voitaisiin todennetusti ja merkittävästi vähentää räjäytyksen
yllätysmomentin poistuessa.
Hulevesien osalta Insinööritoimisto on laatinut erillisen selityksen, todennut mm. seuraavaa:
”Hankealueelle kertyvät hulevedet johdetaan länsipuolella sijaitsevaan ojaan, mistä vedet laskevat noin
kahden kilometrin matkan ojassa ennen kuin oja liittyy Porvoonjokeen eli Luhdanjokeen. Reitti on merkitty
liitteen asemapiirrokseen sinisellä. Hankealueen hulevesien valuma-alue on noin 11 hehtaaria.
Hankealueen luoteiskulmaan rakennetaan (louhitaan) viivytysallas ennen hulevesien johtamista ojaan.
Altaan mitoitus on seuraava: leveys 6 m, pituus 33 m ja syvyys 2,3 m. Kalliojärvi on virtaussuunnassa
hankealueen yläpuolella, noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Kalliojärvi on muodostunut
sijoilleen hankealueen kalliomuodostumasta riippumatta eikä louhinta vaikuta kalliojärven hydraulisiin
olosuhteisiin.” Valvontajaosto ei tosiasiaseikat huomioon ottaen ole voinut päätyä ELY-keskuksen
lausunnon tai asiantuntijalausunnosta poikkeavaan tulkintaan Kalliojärven asemasta suhteessa louhittavaan
alueeseen tai toiminnan vaikutuksista Kalliojärven tilaan. Valvontajaoston ratkaisusta ei selviä, miltä osin
lupaviranomainen on harkinnut velvoitetarkkailua tai suunnitelmien mukaista, toimivuudeltaan
erinomaiseksi ratkaisuksi todettua viivytysratkaisua hulevesien selkeyttämiseksi.
Pohjaveden pinnantason osalta Insinööritoimisto on arvioinut kaivokartoituksen ja erillisen täydennyksen
yhteydessä: ”kartoitetut vesipinnat noudattelevat maastonmuotoja eikä suunnittelualueen ympäristössä
voida todeta vallitsevaa pinnankorkeutta tai virtaussuuntaa. Ne pohjavesimuodostumat, mitkä keräävät
rengaskaivoihin vettä, ovat hyvin pienialaisia ja paikallisia. Vesien purkusuunta noudattelee paikallisesti
maastonmuotoja. Hankealueen ympäristöä leimaavat kallionousemat ja painanteisiin muodostuneet
hienoainespitoiset maakerrokset, jotka estävät vajo- ja pohjavesien laaja-alaista kertymistä tai eteenpäin
virtaamista. Kalliopainanteissa on soistumia ja hankealueen luoteispuolella sijaitseva Kalliojärvi.”
Valvontajaosto ei tosiasiallisesti ole voinut tulkita edellä mainittua asiantuntijalausuntoa ja tehtyä,
todellista vaikutusaluetta huomattavasti laajempaa kaivokartoitusta siten, että hakijat eivät olisi
toimittaneet täydennyspyynnössä pyydettyjä selvityksiä. Tarkennuksena todetaan, että kaivovesi on
pohjavettä, jota käytetään talousvetenä.
Talousvesikaivojen kaivokartoituksen Insinööritoimisto teki 16 kaivon osalta 15 eri kiinteistöllä
suunnittelualueen ympäristössä. Kartoitetut kohteet on merkitty karttaliitteeseen. Kaivoista on laadittu
kaivokortit, jotka on liitetty kartoitukseen valokuvien kanssa. Useilla seudun kiinteistöillä on käytössään
porakaivo. ”Kaivokartoituksessa todettujen etäisyyksien ja vesipintojen sekä louhinnan yleisten käytäntöjen
perusteella ottotoiminnalla ei ole todennäköistä vaikutusta lähikiinteistöjen vesihuoltoon ja pintavesien
korkeuteen.” Valvontajaosto ei tosiasiallisesti ole voinut päätyä edellä mainitusta asiantuntijalausunnosta
poikkeavaan tulkintaan hankkeen vaikutuksista lähialueen vesihuoltoon tai pintavesien korkeuteen.

Lähimmille asuinkiinteistöille liikenteestä aiheutuvat haitat on arvioitu melumallinnuksen yhteydessä.
Lupahakemuksessa on todettu ajoja olevan 0-50 päivässä. Meluselvitys on tehty arvioiden olevan 30 ajoa
päivässä. Melun leviäminen laskettiin kuudessa eri tilanteessa myös lähimmille asuinkiinteistöille.
Melutasot jäivät kauaksi ohjearvoista joka tilanteessa. Asia ilmenee hyvin havainnekuvista, joihin on
merkitty asuinkiinteistöjen kohdalle eri tilanteissa aiheutuva melutaso. Ottoalueen liikennealuetta ja
yhdystietä voidaan kastella pölyämisen estämiseksi. Metsäautotie ja Lierantie ovat kapeita sorateitä,
eivätkä nopeudet nouse merkittäviksi, joka osaltaan vähentää pölyä ja melua. Hakijalla on ollut käsitys,
että tehty selvitys on riittävä, eikä sitä ole pyydetty täydentämään. Todettakoon siksi raporttiin
täydennyksenä tässä, että laskennan perusteella liikennemäärät voisivat olla vähintään nelinkertaiset, jotta
niillä olisi minkäänlaista tienvarren pihapiirien melutason ohjearvoihin verrattavaa vaikutusta. Arvioitujen
liikennesuoritteiden ja toiminnan todellisten vaikutusten kannalta ko. suoritteisiin liittyvän epävarmuuden
voidaan katsoa olevan hallittavissa tehdyllä selvityksellä. Lupaviranomainen ei ole arvioinut lupamääräysten
vaikutusta haitan kokemiseen tai vaikutusten tarkkailuun myöskään mahdollisen liikennöinnin aiheuttaman
meluhaitan osalta. Viittaus korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen on tältä osin irrelevantti, koska
alueella voidaan toimia ja hanke toteuttaa kaavamääräysten mukaisesti, kohtuuttomaksi todennettavaa
haittaa aiheuttamatta.

Hollolan valvontajaoston kielteistä päätöstä on perusteltu seuraavien kolmen otsikon perusteella, joihin
toteamme edellä olevien selvitysten lisäksi lisähuomioina seuraavaa:
1. Geologiset arvot, luonnonolosuhteet, pinta- ja pohjavesiolosuhteet
Valvontajaosto on ryhtynyt uudestaan arvioimaan Kalliojärveä ja sen vaikutusta. Ottoalue ei kuulu
arvoluokkien 1-4 kallioalueeseen, jolla olisi valtakunnallista tai muutoin huomattavaa
luonnonsuojelullista merkitystä. ELY-keskus on lausunnoissaan katsonut, että asiassa tehty luontoja maisemaselvitys on riittävä. Samoin ELY on todennut, että louhinta-alueen pintavedet valuvat
ottamisalueen länsipuoleiselle suoalueelle. ELY-keskuksen lausunnon toisena allekirjoittajana on
ollut pohjavesiasiantuntija.
Vaasan hallinto-oikeus totesi päätöksessään: ”Edellä lausutun perusteella hallinto-oikeus katsoo,
että luvan hakijat ovat esittäneet riittävän selvityksen toiminnan sijaintipaikan luontoolosuhteista.” Edelleen hallinto-oikeus on todennut: ”Kun hanke ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella, lähimmän asutuksen etäisyys ottamisalueeseen on noin 500 metriä ja alimman
ottotason (+100 m) etäisyys arvioituun pohjavedenpinnan tasoon (+90 m) on kymmenen metriä,
jolloin otto ei vaikuta pohjavedenpinnan tasoon, hallinto-oikeus katsoo, että asiassa esitettyä
selvitystä pinta- ja pohjavesien osalta on pidettävänä riittävänä.”
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa. ”Erillisen maisemaselvityksen tekeminen ei ole tarpeen.”
On tullut ELY-keskuksen lausunnoilla, luontoselvityksellä, hakemukseen liitetyillä valokuvilla ja
hallinto-oikeuden päätöksessä perusteltua, että lupahakemus ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 § 1
momentissa mainittujen asioiden osalta. Riippumattoman asiantuntijan luontoselvityksessä
todetaan: ”Suunnitellulla ottotoiminnalla ei ole sen luontoarvoihin tai maisemakuvaan sellaista
vaikutusta, joka olisi ristiriidassa maa-aines- tai ympäristöluvan kanssa.”

2. Ympäristön pilaantumisen vaara ja viihtyisyyshaitat
Aiemmin myönnetyssä luvassa melumallinnus oli edellytetty tehtäväksi ennen toiminnan
aloittamista. Hallinto-oikeus palauttaessaan luvan uudelleen käsiteltäväksi yhteislupana edellytti
melumallinnuksen tekemistä ennen luvan myöntämistä. Se on tehty ja toimitettu

lupaviranomaiselle hakemuksen liitteeksi määräaikaan mennessä. Sen perusteella valtioneuvoston
päätöksessä (993/1992) asetetut raja-arvot eivät ylity.
Liikenne ja elinkeinon harjoittaminen voivat aiheuttaa normaalia melua. Lainsäädäntö ei tunne
oikeutta pysyvään hiljaiseen alueeseen, mikäli kaavassa ei ole niin määrätty. Elinkeinovapaus on
perustuslaillinen oikeus ja oikeus käyttää tietä, kuuluu siihen. On harvinaista, että maa-ainesalue
voisi sijaita alueella, johon johtavan tien varrella ei olisi lainkaan asutusta. Kyseinen alue on melko
harvaan asuttua haja-asutusaluetta ja vain yksi talo sijaitsee 50-60 metrin päässä tieltä, jota pitkin
mursketta kuljetetaan. Maassamme on lukematon määrä lainvoimaisia lupia, joissa asutusta on
enemmän ja lähempänä kuin tässä kohteessa. Kuten hakemuksessa on todettu, pölynsidontaa
toteutetaan aina haittojen minimoimiseksi.
Valvontajaosto viittaa päätöksessään KHO 2019:75 ratkaisuun. Kyseinen päätös oli tehty kohteelle,
joka oli kaavassa varattu erillispientalojen korttelialueeksi. Päätöksessä mainitaan: ”Useat taloista
sijaitsee selvästi alle 10 metrin etäisyydellä tiestä. Kapeiden teiden varrelle on muodostunut
nauhamainen omakotitaloasutus. Alueen läpi voi olla 120 murskeajoa vuorokaudessa.” KHO:n
päätöstä ei voi soveltaa hakemukseemme, koska olosuhteet, asuintalojen etäisyys tiestä,
liikennemäärät ja kaavoitus poikkeavat oleellisesti.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa: ”Liikenteen järjestämisestä tai liikenneturvallisuudesta ole
ollut tarpeen esittää tarkempaa selvitystä.”

3. Puutteelliset selvitykset ja puuttuvat viranomaisraportit
Valvontajaostolle toteamme geologisten arvojen, luonnonolosuhteiden, pohjaveden ja
meluvaikutusten osalta on tarvittavat ja pyydetyt selvitykset tehty ja lausunnot hankittu. Mikäli
jokin vähäinen asia olisi vielä jäänyt huomioimatta, olisi ollut kohtuullista tehdä kielteisen
päätöksen sijaan päätös, jossa asia olisi edellytetty korjattavaksi tai täydennettäväksi ennen
toiminnan aloittamista.
Hakijoille ei ole annettu mahdollisuutta osallistua Hollolan kunnan ympäristötarkastajien
tarkastuskäynnille 1.9.2020. Läsnäolon mahdollisuuden varaamisella olisi hakijat voineet vähintään
varmistua, että tarkastajat ovat hakemusalueella. Hakijoille ei myöskään ole toimitettu
tarkastuskertomusta käynnistä. Tältä osin tarkastajat ovat toimineet huolimattomasti ottaen
huomioon asian luonne ja tehty, valituksenalainen valvontajaoston ratkaisu.

Lopuksi
Jätimme maa-aines- ja ympäristölupahakemukset 25.9.2014 eli yli kuusi vuotta sitten. Se on pitkä aika.
Hollolan kunta myönsi luvat ja osin oman menettelyvirheensä vuoksi se palautui Hämeenlinnan ja Vaasan
hallinto-oikeuksista uudelleen käsiteltäväksi. Merkittäviä kuluja ja työtä aiheutui siitä, että Insinööritoimisto
Matti Jokinen teki ja toimitti pyydetyt täydennyspyynnöt. Vaikka paransimme oleellisesti alkuperäisiä
myönnettyjä maa-aines- ja ympäristölupia, Hollolan kunnan valvontajaosto teki siitä huolimatta kielteisen
päätöksen ja siten kumosi aiemmat myönteiset omat päätöksensä, vaikka lainsäädäntö ei ollut muuttunut
päätösten välisenä aikana. Hollolan kunnan valvontajaosto on toiminut epäjohdonmukaisesti aiheuttaen
kohtuuttoman tilanteen hakijalle, jonka vuoksi korvausvaatimuksemme ovat perusteltuja. Hollolan kunnan
Elinvoimavaliokunnan valvontajaoston päätös tulee hylätä ja myöntää haettu lupa sekä varata hakijalle
oikeus esittää korvausvaatimus kuluista ja kustannuksista.

Lupaviranomainen ei ole toiminut asiassa tasapuolisesti, eikä puolueettomasti. Lupaviranomainen on
jättänyt huomiotta hakijoiden toimittamia tosiasioihin perustuvia asiantuntijaselvityksiä, sivuuttamalla ELYkeskuksen lausunnon ja toimimalla asiassa säännöksiin perustumattomalla tavalla. Edellä mainituin
perustein on kohtuutonta, että hakijat pitäisivät asiassa oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa omana
kustannuksenaan. Hakijoille ei myöskään ole palautettu lupamaksua aiemmasta, viranomaisen virheellisen
menettelyn vuoksi uudelleen käsiteltäväksi palautetusta lupakäsittelystä, mitä voidaan pitää
kohtuuttomana.

Keuruu 22.12.2020

Arto Laitinen

Riitta Laitinen

Ohessa Hollolan valvontajaos kuulutus (valitusaika päättyy 4.1.2021) ja päätös:
Päätös maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemuksesta, Laitinen Arto ja Riitta, 98-433-6-49
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