Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 00007/20/5107

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain / vesilain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
2.6.2020
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 9.6.2020.
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.6.2020 nro 20/0067/3, valitus ympäristölupa-asiassa,
Ympäristöluvan- sekä aloittamisluvan myöntäminen koskien ylijäämämaiden vastaanotto-,
välivarastointi-, jatkojalostus-, hyödyntämis- ja loppusijoitustoimintaa, Rusko
Luvan hakija
NCC Industry Oy
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 2.6.2020 – 9.7.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
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Päätös
Antopäivä

Päätösnumero

02.06.2020

20/0067/3
Diaarinumero
00007/20/5107

Asia

Valitus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakija

NCC Industry Oy

Luvan hakija

NCC Industry Oy

Päätös, johon on haettu muutosta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue 3.12.2019
nro 458/2019
Asian aikaisemmat vaiheet
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt 23.9.2016 päätöksellään
238/2016/1 NCC Industry Oy:n ympäristölupahakemuksen.
Vaasan hallinto-oikeus on 16.4.2018 päätöksellään18/0079/2 kumonnut EteläSuomen aluehallintoviraston päätöksen ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi.
Valituksenalainen päätös
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 3.12.2019 luvan hakijalle ympäristöluvan maankaatopaikkatoiminnalle ja maa-ainesten välivarastoinnille
(maapankkitoimintaan). Toteutettavat toiminnat on kuvattu hakemuksen liitekartassa Liite A, (Toimintojen sijoittuminen alueella, 5.10.2018, 1:3000). Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla päätöksessä esitettyjen
lupamääräysten 1-33 mukaisesti.
Aluehallintovirasto on päätöksellään hylännyt hakijan pyynnön toiminnan
aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Osoite
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA

Puhelin
02956 42611

Telekopio
02956 42760

Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa
NCC Industry Oy on vaatinut valituksesta tarkemmin ilmenevin tavoin päätöksen lupamääräysten muuttamista.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
NCC Industry Oy on 29.1.2020 toimitetulla kirjelmällään ilmoittanut valituksen peruuttamisesta.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska NCC Industry
Oy on peruuttanut valituksensa.

Päätöksen tiedoksiantaminen
Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella.
Päätöksestä ilmoittaminen
Ruskon kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä julkaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.
Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan
tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Asian on ratkaissut lainoppinut hallinto-oikeustuomari Janne Marttila.

Janne Marttila

Hallinto-oikeuden esittelijä
Toimituskirjan antaja:
Inkeri Eriksson
lainkäyttösihteeri

Laura Portin
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Jakelu
Päätös ja maksu

NCC Industry Oy
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)

Jäljennös maksutta
Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomainen
Ruskon kunnanhallitus
Maskun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Maskun kunnan terveydensuojeluviranomainen
Maskun kunnanhallitus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti
Ympäristölupavastuualue
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti
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