KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har den 20.3.2019 gett beslut angående Winco Oy:s anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar.
Anmälan gäller arbetet med elektrifieringen av banavsnittet mellan Åbo Hangonsaari Nystad. Arbetet beräknas bli färdigställt 1.10.2021.
Beslutet är framlagt till påseende under besvärstiden på:
−
−
−
−
−
−
−
−

Masku kommunkansliet, Keskuskaari 3, Masku,
Mynämäki kommuns förvaltningsavdelning, Keskuskatu 21, Mynämäki,
Nousis kommuns kundservicepunkt, Moisiontie 17, Nousis,
Reso stads tekniska centralens kundservicepunkt, Nallinkatu 2, Reso,
Åbo stad, miljösektorns kundservice, Puolalagatan 5, Åbo,
Nystads samservicepunkt Passari, Rauhankatu 10, Nystad,
Vehmaa kommuns samservicepunkt, Saarikontie 8, Vinkkilä och
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800
ÅBO, webbadressen www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Aktuellt > Kungörelser

Besvärstiden är 30 dagar från den dag beslut gavs.
Besvärsrätt har:
− den som är part,
− registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,
− den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område
verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,
− den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den
kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten,
− myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.
Åbo den 20 mars 2019
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

VARELY/947/2019

Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
* valittajan nimi ja kotikunta
* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
* perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
* asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
* toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 029 56 42611
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Aukioloaika: 8.00-16.15
(VHO päätös julkipanon jälkeen)

