
 
PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMISESTA – VR TRACK OY (NRC-Group Oy) 

 
 Viite: Ympäristölupa, Sievin kunnan ympäristölautakunta 12.5.2011 § 13, ympäristönsuojelulaki (527/2014),  
puhelinkeskustelu Reijo Peltokorpi – Jukka Viitanen, 3.1.2022 

 
Asia: Sievin kunnan ympäristölautakunta on 12.5.2011 § 13 myöntänyt VR Track Oy:lle          

(nykyisin NRC-Group Oy) ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen, toistaiseksi voimassa olevan 
ympäristöluvan, joka koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta Sievin kunnan Sievin 
kylässä tiloilla Matalamaa Rn:o 11:48, Niemelä 11:50 ja Asikaisen palsta Rn:o 2:80.  
 
Kiviainesten ottoa koskeva maa-aineslupa (ympäristölautakunta 12.5.2011 § 12) alueelle on 
päättynyt 31.5.2021. Kaikki maa-ainesluvassa edellytetyt jälkihoitotyöt on 22.12.2021 
suoritetun loppukatselmuksen perusteella hyväksyttävällä tavalla loppuun suoritettu, joten lupa 
on katsottu päättyneeksi ja luvan jälkihoitotöiden vakuudeksi asetettu vakuus on palautettu. 
 
Koska ympäristöluvan mukainen toiminta alueella on päättynyt ja alue on siistitty, voidaan 
Kallion louhintaan ja kiviainesten murskaamiseen liittyvä toistaiseksi voimassa oleva 
ympäristölupa rauettaa. Luvan haltijan kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella 
ympäristöluvan rauettamiselle ei ole estettä.  
 

Viranomaisen toimivalta: 
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 6 kohdan mukaan kivenlouhimon, jossa 
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää tai kiinteän tai siirrettävän murskaamon, jonka 
toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, ympäristöluvan käsittelee kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
Sievin kunnanvaltuuston 17.6.2021 § 33 hyväksymän hallintosäännön 35§:n mukaan 
ympäristösihteeri päättää ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa-asioista. 
 

Asian käsittely:  
Ympäristönsuojelulain 88 § 2 mom. mukaan luvan raukeamista koskeva asia käsitellään 
soveltuvin osin, mitä lupahakemuksen käsittelystä säädetään.  
 
Hallintolain 34 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos 
se katsotaan ilmeisen tarpeettomaksi. Tässä tapauksessa luvan haltija on puhelinkeskusteluun 
viitaten ilmoittanut, ettei luvan rauettamiseen ole estettä.  
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, eikä asiasta ei ole ollut tarpeen kuuluttaa tai tiedottaa. 
Kuuluttaminen ja tiedottaminen on katsottu tarpeettomaksi, koska toiminnan lopettaminen 
vähentää ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta alueella. Asialla ei ole katsottu olevan 
vaikutuksia muiden asianosaisten kuin hakijan etuun tai oikeuteen.  
 
Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut 
vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn 
velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin 
toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

 
Päätös:   

Sievin kunnan ympäristölautakunnan 12.5.2011 § 13 myöntämä VR Track Oy:n (nyk. NRC-
Group Oy) kallion louhintaa ja kiviainesten murskaamista koskeva ympäristölupa raukeaa.  
 
Sievissä 3.1.2022 
 
Reijo Peltokorpi 
Ympäristösihteeri  



 
 Päätöksen perustelut: 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §: 1 mom. mukaan lupaviranomainen voi päättää, että 
lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai 
toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu. 
 
Koska ympäristöluvan mukainen toiminta alueella on lopetettu, voidaan lupa rauettaa. Kaikki 
louhintaan ja murskaukseen liittyvät koneet ja rakenteet on poistettu alueelta ja alue siistitty, 
joten enempien lupamääräysten antaminen alueen siistimiseksi ei tämän rauettamispäätöksen 
yhteydessä ole tarpeen.   

 

Sovelletut oikeusohjeet:  
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 88 ja 94 § 
Hallintolaki (434/2003) 34 § 
Sievin kunnan hallintosääntö (kv 17.6.2021 § 33) 
 

Päätöksestä tiedottaminen 
Tästä päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 85 § mukaisessa 
järjestyksessä. 
 

Lupamaksu 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua. Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan maksua ei peritä 
viranomaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä. 
 

Muutoksen haku: 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto- 
oikeuteen. Valitusoikeus on: 

• Sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea  
• Rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 

terveyden-, tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. 

• Toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät. 

• Alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. 

• Muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 
  

Päätös lähetetään 
 NRC Group Oy, Jukka Viitanen 
 Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus 

  Sievin kunnan tekninen lupajaos 


