
 

 

 Päiväys  
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Diaarinumero  
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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

10.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 17.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.11.2022 nro 1243/2022, valitus maa-

aines- ja ympäristölupa-asiassa, yhteisluvan myöntäminen maa-ainesten 

ottamiselle ja kallion louhinnalle, Alajärvi. 

Luvan hakija 

Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 10.11. – 19.12.2022 

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 
 
10.11.2022 

1243/2022 

 Dnro 21195/03.04.04.04.23/2021 
   

Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa  

Muutoksenhakijat 
 

Luvan hakija Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta, 1.9.2021 (26.8.2021 § 70) 

Tekninen lautakunta on myöntänyt Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:lle 
hakemuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-ainesten ottamiselle ja kallion 
louhinnalle Alajärven kaupungissa Alajärven kylässä tilalle Vainionpää  
5-401-1-234. Lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen, ennen kuin lupaa 
koskeva päätös on saanut lainvoiman, ei ole myönnetty. Maa-aines- ja 
ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti asemapiirroksen 
osoittamaan paikkaan ja lupaan on liitetty lupamääräykset 1-15. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 asiakumppaneineen on vaatinut, että teknisen lautakunnan 
päätös kumotaan. Toissijaisesti ympäristöluvan lupamääräyksiin tulee tehdä 
valituksessa vaaditut muutokset. Asia tulee vähintään käsitellä uudelleen ja 
tehdä YVA-arviointi. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 asiakumppaneineen on toimittanut täydennyksiä valitukseen. 

Alajärven tekninen lautakunta on antanut lausunnon. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on 
antanut vastineen.  
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Alajärven kaupungille ja Alajärven kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle 
on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu. 

Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy on toimittanut hallinto-oikeudelle vastineenaan 
muun muassa lupaviranomaiselle toimittamansa hakemuksen maa-aines- ja 
ympäristöluvan päättämiseksi sekä Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan 
päätöksen 22.9.2022 § 85, jolla valituksenalainen maa-aines- ja ympäristölupa 
on määrätty raukeamaan. Ottotoimintaa alueella ei ole aloitettu eikä tehty 
ottotoimintaan liittyviä toimenpiteitä. Ottotoimintaa ei myöskään tulla 
aloittamaan. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Asian käsittely raukeaa. 

Perustelut 

Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n on katsottava tekniselle lautakunnalle 
toimittamassaan ilmoituksessa peruuttaneen nyt kysymyksessä olevan 
lupahakemuksensa ja tekninen lautakunta on päätöksellään 22.9.2022 § 85 
määrännyt luvan raukeamaan. Lautakunnan päätös on lainvoimainen. 

Näin ollen muutoksenhakijoilla ei ole asiassa enää oikeussuojan tarvetta. 
Tämän vuoksi asian käsittely valituksen johdosta raukeaa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 44 § 2 mom ja 81 § 3 mom 
Ympäristönsuojelulaki 88 § 1 mom 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

 on viipymättä tämä päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen 
tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on 
velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon 
sikäli, kun se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 §  
2 momentti ja 68 §). 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Alajärven kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti.  

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, lainoppinut 
hallinto-oikeustuomari Annukka Lagerstam ja luonnontieteiden alan hallinto-
oikeustuomari Saara Juopperi. Asian on esitellyt Annukka Lagerstam. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  asiakumppaneineen, maksutta 
Osoite:  

Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy 

Alajärven tekninen lautakunta 

Alajärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen  

Alajärven kaupunginhallitus 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

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/ 


