
 

 

 Päiväys  

20.10.2022  

  

Diaarinumero  

 456/2022  

  

  

 

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

20.10.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 27.10.2022 (7 pv). 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.10.2022 nro 1142/2022, valitus 

ympäristölupa- ja vesitalousasiassa / Lampien ruoppaaminen ja täyttö sekä 

jätemateriaalien hyödyntäminen ampumaradan valleissa, Mäntsälä  

 

Luvan hakija 

Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 20.10. – 28.11.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän

päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
20.10.2022 

1142/2022 

 Dnro 456/03.04.04.04.22/2022 
   

Asia Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa 
lupa-asiassa 

Muutoksenhakija ja luvan hakija 

 Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry 

Päätökset, joista valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue, 24.2.2022, 
56/2022 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue, 24.2.2022, 
57/2022 

Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry on hakenut vesilain mukaista lupaa 
ampumarata-alueella sijaitsevien kolmen lammen ruoppaamiselle ja kahden 
lammen täyttämiselle ja kolmannen lammen osittaiselle täyttämiselle puhtailla 
ylijäämämailla. Aluehallintovirasto on hylännyt yhdistyksen hakemuksen tältä 
osin. 

Aluehallintovirasto on myöntänyt yhdistykselle ympäristöluvan jätteen 
käsittelyyn ja vallin rakentamisessa tarvittavan jätteen hyödyntämiseen 
Hirvihaaran ampumaradalla päätöksen liitteen 2 mukaisessa vallissa 2. Lisäksi 
aluehallintovirasto on myöntänyt luvan vallin tukipenkereen pohjarakenteen ja 
altaan rakentamisessa syntyvien jätevesien johtamiseen ojaan ja oikeuden 
johtaa jätevesiä toisen alueella. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen 
jätteen hyödyntämiseen päätöksen liitteen 2 mukaisessa vallissa 1. 
Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen vallin 2 jätteen hyödyntämis- ja 
käsittelytoiminnassa syntyvien jätevesien johtamiseen ojaan ja oikeuden johtaa 
toimintojen jätevesiä toisen alueella. Lisäksi aluehallintovirasto on hylännyt 
hakemuksen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupaan on 
liitetty päätöksestä tarkemmin ilmenevät lupamääräykset 1–40. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevillä perusteilla 
vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on tiedottanut valituksesta julkisella kuulutuksella. Tieto 
kuulutuksesta on julkaistu Mäntsälän kunnassa. 

Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomaiselle, Mäntsälän kunnalle, Mäntsälän kunnan 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä Gasgrid Finland 
Oy:lle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksesta. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen ja Gasgrid Finland Oy ovat 
ilmoittaneet, että ne eivät anna asiassa vastinetta. 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on antanut vastineen. 

Muutoksenhakija on hallinto-oikeuteen 12.10.2022 saapuneella kirjelmällään 
peruuttanut valituksensa. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Asian käsittely raukeaa, koska muutoksenhakija on peruuttanut valituksensa. 

Sovellettu oikeusohje 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom  

Julkinen kuulutus Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Mäntsälän kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. 
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Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäki ja hallinto-
oikeustuomari Annukka Lagerstam. Asian on esitellyt Riikka Mäki. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry, oikeudenkäyntimaksu 270 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 
Ympäristölupavastuualue 

Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Mäntsälän kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Mäntsälän kunnanhallitus 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousviranomainen 

Gasgrid Finland Oy 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 

 

 
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/ 


