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JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
15.6.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 22.6.2022 (7 pv).
Hakija
Kuohu Artesian Waters Oy
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.6.2022 nro 668/2022, valitus
vesitalousasiassa, kalliopohjaveden ottaminen kaupalliseen tarkoitukseen,
Petäjävesi
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.6. – 22.7.2022 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
Muutoksenhakuohjeet
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Asia

Valitus vesitalousasiassa

Muutoksenhakija
Luvan hakija

Kuohu Artesian Waters Oy

Päätös, josta valitetaan
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 21.7.2021 nro 147/2021
Aluehallintovirasto on myöntänyt Kuohu Artesian Waters Oy:lle luvan
pohjavedenottamon rakentamiseen hakijayhtiön yhden osakkaan omistamalle
kiinteistölle Riihelä, kiinteistötunnus 592-401-12-32, Petäjäveden kunnassa ja
veden ottamiseen siitä käytettäväksi yhtiön teollisuuslaitoksessa enintään
200 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
edunmenetystä.
Aluehallintovirasto on oikeuttanut Kuohu Artesian Waters Oy:n ryhtymään
hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista. Valmistelevat toimenpiteet sisältävät vedenottamon
ja pullotuskiinteistön toteuttamiseen ja rakentamiseen liittyvät toimenpiteet.
Vedenottoa ei saa aloittaa ennen kuin tämä päätös on lainvoimainen
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Muutoksenhakijan on valituskirjelmästä ilmenevin perustein katsottava
vaatineen, että aluehallintoviraston päätös kumotaan. Lisäksi hän on vaatinut,
että päätöksen täytäntöönpano kielletään.
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Muutoksenhakija on pyynnöstä toimittanut hallinto-oikeudelle selvitystä.
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Luvan hakija on antanut vastineen.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon.
Muutoksenhakija on antanut vastaselityksen.
Keski-Suomen käräjäoikeus on pyynnöstä toimittanut hallinto-oikeudelle
selvitystä.
Vaasan hovioikeus on pyynnöstä toimittanut hallinto-oikeudelle selvitystä.
Luvan hakija on toimittanut hallinto-oikeudelle kirjelmän.
Muutoksenhakija on antanut vastineen.
Muutoksenhakija on toimittanut hallinto-oikeudelle kirjelmät.
Muutoksenhakija on peruuttanut valituksen 24.5.2022.
Muutoksenhakija on toimittanut hallinto-oikeudelle kirjelmät.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Lausuminen asiassa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska muutoksenhakija
on peruuttanut valituksensa.
Sovellettu oikeusohje
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom.
Julkinen kuulutus
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.
Päätöksestä ilmoittaminen
Petäjäveden kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä
koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 14 vuorokautta.
Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Hallinto-oikeuden kokoonpano
Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Janika Gummerus.

Esittelijä

Maria Ingerström

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmässä.
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Jakelu
Päätös ja maksu
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)
Jäljennös maksutta

Kuohu Artesian Waters Oy
Petäjäveden kunta
Petäjäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Petäjäveden kunnan terveydensuojeluviranomainen
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti
Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto /
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti

Tuomioistuimen yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/

