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JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

21.10.2021

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 28.10.2021.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksestä 24.3.2021 nro 87/2021 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa.
Päätös koskee ruoppausmassojen poistamiseen velvoittamista Ruonanlahdelta
Sauvon kunnassa.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 21.10. – 18.11.2021 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Sauvon kunnassa.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 18.11.2021. Hallintopakon hakijalle ja viranomaisille
varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
20586/2021.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

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/
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Vaasan ha llinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs
PL2O4,65101 Vaasa

VALITUS

Vaadimme muutosta Aluehallintoviraston antamaan hallintopakkopddt6ksee n nro 87/202L, dnro
ESAVI/27o28/2o2o. Pddtos eiole lainmukainen ja perustuu virheellisiin viiittdmiin. Hallintopakkopeetos
ruoppausmassojen poistamisesta tulee kumota kokonaisuudessaan. Aluehallintovirasto on sivuuttanut
kantamme, jonka olemme asiasta antamassamme selvityksessd ilmaisseet. Vesialueella ennestddn olleen
vallin pddlle vuonna 2017 nostettu massa on todellisuudessa ollut merkitykseton. Tdllaisen
merkityksettomdn suuruisen massan, joka vahvuus on korkeintaan muutamia senttejd, poistaminen on
koneellisesti mahdoton tehtdv6. ELY-keskuksen arviot ovat vesistoasiantuntijan mukaan silmdmddrdisid,
eivdtkd perustu todellisiin mittauksiin. Mittauksista ei ole esitetty mitddn dokumentteja. Kiiriijiioikeus on
antanut ratkaisun asiassa L3.4.2021asianumero R20/3131. Kdr6jdoikeuden ratkaisu on asiassa
puolellamme. Ratkaisusta kdy muun muassa ilmi, ettei mikddn viittaa mahdolliseen ympdriston
turmeltumiseen johtuen vuoden 2017 toimenpiteistd. Kdrdjdoikeuden ratkaisu liitteend.

Mikeli hallinto-oikeus kuitenkin katsoo pii6tciksen ruoppausmassojen poistamisesta olevan aiheellinen,
tulee toimenpiteen suorittamiseen varatun ajan olla kokonaisuudessaan 1.9.-31.3., jotta toimenpide on
mahdollista suorittaa annetun mddrdajan puitteissa. Vanhan ruoppausvallin pddltd poistettava 2017
vuoden kerros ja sen siirtaminen ja ldjittdminen rannalle vaatii erikoiskalustoa, jota ei ldhiseudullamme ole
saatavilla. Kalusto teytyy kuljettaa paikalle ja sen saaminen alkuperdisen aikataulun mukaisestijuurikin
ainoastaan syyskuun aikana on todenndk6isesti mahdotonta.

Sauvossa 10.52021


