
 

 

RUSKO     ILMOITUS 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

 

 

 

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ 

ON 27.1.2020 

 

 

Lupanumero Hakija  Rakennuspaikka  Päätös 

Pykälä      Päätöspäivä 

  Toimenpide 

________________________________________________________________________________ 

 

2020-0001  Soraliike Suovanen Ay Vahdon Ylistalo Myönnetty 

§ 7    RN:o 1:112  16.1.2020 

 

Maa-aineslupa soran, hiekan ja fillerin ottamiseen 

 

 

  

  

 

Päätöksiä 1 kappale(tta) 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Ruskon kunnan ilmoitustaululle 24.1.2020 

 

 

_________________________________ 

Niko Paloposki 

Rakennustarkastaja 

 

 

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 

Ilmoitustaulun hoitaja 

 

____.____._______ - ____.____.______ 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALITUSOSOITUS 

Rakennus- ja ympäristölautakunta  16.1.2020 § 7 
 

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea 

muutosta Turun hallinto- oikeudelta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusoikeus maa- aineslain mukaisesta päätöksestä on: 

- asianosaisella 

- kunnan jäsenellä 

- 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 

- elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisella 

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän 

päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä 

on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, 

valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän on 

oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 

 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

Turun hallinto- oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava tämän nimi 

ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen 

edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Valtuutus 

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, 



 

 

liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti 

valitusviranomaisessa. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Turun hallinto- oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 

260 euroa. Mikäli hallinto- oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 

muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 

peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa 

vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 

valituskirjelmäkohtainen. 

 

Valitusviranomainen 

Turun hallinto- oikeus 

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2- 4 

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku 

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42410 Puhelinvaihde: 029 56 42400 

Faksi: 029 56 42414 

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 

aukioloaika: klo 8.00- 16.15 


