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Diaarinumero  

 1166/2022 

  

  

 

 

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  

31.10.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 7.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 18.8.2022, nro 241/2022 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa  

Asia: Hallintopakko puistosuunnitelman toimeenpanosta, Helsinki.  

Hakijat ja muutoksenhakijat: Stansvikin kyläyhdistys ry ja Helsingin 

luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsingfors naturskyddsförening rf) 

Vastapuoli: Helsingin kaupunki 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 31.10. – 28.11.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

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

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Helsingin kaupungissa. 

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 28.11.2022. Hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

1166/2022. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612  

 

 

 

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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OFFENTLIG KUNGÖRELSE  

Besvär över beslut enligt vattenlagen  

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom 

offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge 

besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga 

tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har 

meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en 

dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 

§ i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas 

av projektet. 

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 

31.10.2022 

Delfåendedag för besväret 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.  

Delfåendedagen för besväret är 7.11.2022. 

Ärende 

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av 

regionförvaltningsverket i Södra Finland 18.8.2022, nr 241/2022 i ett 

förvaltningstvångsärende enligt vattenlagen.  

Ärende: Förvaltningstvång angående verkställighet av parkplan, Helsingfors. 

Sökande och ändringssökande: Stansvikin kyläyhdistys ry och Helsingin 

luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsingfors naturskyddsförening rf) 

Motpart: Helsingfors stad 

Tillgänglighållande av en besvärshandling 

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa 

förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv

ar.html) under tiden 31.10. – 28.11.2022. På webbplatsen av 

förvaltningsdomstolen finns besväret utan bilagor. Information om 

kungörelsen ska publiceras i Helsingfors stad.  

Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig 

kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av 

sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast 

sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information. 

Tillfälle att avge bemötande 

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att 

avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol 

senast 28.11.2022. Sökanden samt myndigheter ges skilt tillfälle att avge 

bemötande.   

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, 

telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå 

ärendets diarienummer 1166/2022. 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Kansliet för hörande, 029 56 42612 

 

 

 

Domstolens kontaktuppgifter 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa 

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 

Telefonnummer: 029 56 42780  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 

 

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 

tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/ 

 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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Vaasan hallinto-oikeudelle  

 

 

Valitus 

 

Päätös, jota valitus koskee  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jälj. AVI) 18.8.2022  antama päätös nro 

241/2022 ja diarinumero ESAVI/31430/2021 koskien vaatimusta vesilain mukaisten  

pakkokeinojen käyttämisestä ym.  

 

Valittajat 1. Stansvikin kyläyhdistys ry (jäljempänä myös Stansvik ry), Helsinki  

 2. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (jäljempänä myös Helsy), Helsinki  

 

Valittajien asiamies ja prosessiosoite 

 

 Asianajotoimisto Aika/Viilo, Vainio & Schön Oy 

 Topeliuksenkatu 7 A  

 00250 Helsinki 

 puh.  010 8411 000  

  fax. 010 8411 009 

 

 

Vastapuoli  Helsingin kaupunki (jäljempänä myös Helsinki tai Kaupunki)  
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Vaatimukset 

Valittajat vaativat, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston päätöksen ja hyväksyy seuraavat valittajien vaatimukset: 

1. Hallinto-oikeus kieltää Helsingin kaupunkia vesilain 14:4.1 §:n nojalla jatkamasta 

19.11.2019 hyväksytyn puistosuunnitelman ja Stansvikintien ja LP-alueen 

katusuunnitelman toimeenpanoa, johon kuuluvat Kaupungin aloittamat toimenpiteet 

Thelninginpolun painopenkereen rakentamiseksi ja vesilain 2:11 §:n suojeleman 

kluuvin luonnontilan huomattavalla tavalla vaarantavat toimenpiteet uuden 

parkkipaikan ja Stansvikinpolun jatkeen alueella.     

2. Hallinto-oikeus kieltää kiireellisesti vesilain 14:4 §:n ja lain oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa 123 §:n nojalla 19.11.2019 hyväksytyn puistosuunnitelman ja 

Stansvikintien ja LP-alueen katusuunnitelman täytäntöönpanon, koska muuten 

vesilain mukaisten pakkokeinojen käyttö käy hyödyttömäksi. Helsingin kaupunki tulee 

määrätä tarvittaessa sakon uhalla korjaamaan puistosuunnitelma luonnonsuojelulain 

säännösten mukaiseksi.    

3. Hallinto-oikeus ei eri pyynnöstä salli 19.11.2019 hyväksytyn puistosuunnitelman ja 

Stansvikintien ja LP-alueen katusuunnitelman toimeenpanoa ennen kuin 

hallintopakkoa koskevassa asiassa annettu päätös on saanut lainvoiman; ja  

4. Velvoittaa Helsingin kaupungin korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut laillisine 

korkoineen 30 päivää päätöksen antamisesta lukien. Valitusvaiheen 

oikeudenkäyntikulut ovat tähän mennessä 1.240 euroa (sis. alv:n).  

  

Siltä osin, kun hallinto-oikeus ei itse voi toimia edellä vaaditulla tavalla, valittajat 

vaativat, että hallinto-oikeus palauttaa asian Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 

asianmukaisia ja laillisia toimia varten.  

 

Perustelut  

1) Tutkimatta jättäminen 

AVI on jättänyt valittajien hakemuksen hallintopakkovaatimuksen toimenpiteiden 

suunnittelun, sopimusten valmistelun ja materiaalien hankinnan osalta tutkimatta 

katsoen, etteivät ne kuulu vesilain mukaisen hallintopakon piiriin, koska niistä ei 

aiheudu vesilain nojalla luvanvaraisia seurauksia.  

Valittajat katsovat, että edellä mainitut toimenpiteet muodostavat yhdessä muiden 

hakijoiden nimeämien toimien kanssa kokonaisuuden, joka tarkoittaa töiden 
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aloittamista. Se, ettei Kaupunki edennyt toimenpiteiden osalta esimerkiksi puiden 

kaatoon tai kivilouheen levittämisvaiheeseen on johtunut vain Helsingin hallinto-

oikeuden 14.1.2022 H144/2021 välipäätöksestä, jolla se kielsi Uudenmaan ELY-

keskuksen luonnonsuojeluasiassa antaman päätöksen täytäntöönpanon. On 

välttämätöntä, että  vesilain ja luonnonsuojelulain hallintopakon edellytykset 

käsitellään ja ratkaistaan mahdollisimman yhtäaikaisesti, vaikkei vesilain nojalla 

haettua hallintopakkoa koskevaa päätöstä voidakaan ilman erillistä päätöstä panna 

täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.   

AVI on jättänyt tutkimatta myös valittajien vaatimuksen  ulottaa 

hallintopakkohakemuksen käsittely koskemaan myös 19.11.2019  hyväksyttyä 

Stansvikintien ja LP-alueen katusuunnitelmaa. Valittajat katsovat edelleen, että katu- 

ja puistosuunnitelmia tulee käsitellä ja arvioida yhtenä kokonaisuutena, koska niiden 

mukaiset työt limittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Tältä osin valittajat ja Kaupunki ovat 

olleet yksimielisiä. Kaupunki on todennut 15.10.2021 päivätyssä vastineessaan ELY:lle 

luonnonsuojeluasiassa seuraavaa: ”Kaupunki on laatinut Stansvikintien ja LP-alueen 

katusuunnitelmat ja Stansvikin kartanopuiston ja Tahvonlahdenniemen 

puistosuunnitelmat yhdessä, toisiinsa liittyvänä kokonaisuutena. Kaupunki pitää 

tärkeänä, että katu- ja puistosuunnitelmaa käsiteltäisiin ja arvioitaisiin yhtenä 

kokonaisuutena, sillä niiden mukaiset työt limittyvät toisiinsa.” 

 

2) Vaatimusten hylkääminen  

AVI on hylännyt hakijoiden vaatimukset ennenaikaisina katsoen, että vesilain 14:4.1 

§:n sanamuodosta johtuen ei sen mukaisia määräyksiä ja kieltoja voida käyttää 

”esimerkiksi aikomusten tai suunnitelmien kieltämiseen, sillä aikomus tai suunnitelma 

ei vielä riko mitään vesilain säännöstä”.   

Valittajat katsovat, että AVI:n tulkinta vesilain 14:4.1 §:n tarkoituksesta on liian kapea 

eikä näin ollen lain mukainen. AVI on ottanut tulkintansa pohjaksi vain kaksi esimerkkiä 

toimenpidetyypeistä, vaikka hakijat olivat esittäneet ison joukon Kaupungin 

toimenpiteitä, jotka osin erillisinä ja erityisesti yhdessä osoittivat sen aloittaneen katu- 

ja puistosuunnitelmien toteuttamisen. Vain Helsingin hallinto-oikeuden välipäätös esti 

sen, ettei puita kaatunut tai kaivinkoneet iskeneet kauhojaan kluuviin. Valittajat 

vetoavat edel-leen siihen, että niiden esittämät esimerkit Kaupungin toimenpiteistä 

muodostavat kokonai-suuden, joka toteutuessaan vaarantaa vesilain 2:11 §:ssä 

suojeltujen luontotyyppien olemassaolon. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut estää 

tällaisten tuhojen toteutuminen, mikä ei ole enää mahdollista, jos vesilain mukaisen 

hallintopakon edellytyksenä pidetään konkreettisten rakennustoimien, esimerkiksi 

maa-ainesten siirtämisen alkamista.  Intressistään ja halustaan huolimatta valittajien 

kaltaisilla yhdistyksillä ei ole resursseja valvoa, milloin isot julkiset tai yksityiset tahot 
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aloittavat maan kaivuun ja siirtämisen, jonka jälkeen yhdistykset tai yksittäiset 

kansalaiset vasta voisivat hakea hallintopakkoa/välitöntä hallintopakkoa. Valvovalla 

viranomaisella on, jos mahdollista, vielä vähemmän mahdollisuuksia jatkuvaan 

valvontaan. Ennen kuin hallintopakkoasia saataisiin käsittelyyn ja päätös tehtyä, olisi 

suuria vahinkoja jo ehtinyt tapahtua, mikä ei ole luonnon, yleisen edun eikä yksityisten 

etujenkaan mukaista.   

 

Valituksen tarkemmat perusteet ja näyttö 

Valittajat uudistavat kaiken Etelä-Suomen aluehallintovirastolle esittämänsä ja 

viittaavat myös AVI:lle jättämäänsä aineistoon todisteena asiassa.  

 

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2022 

Stansvikin kyläyhdistys ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n asiamiehenä  

 

 

Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 

 Tiedoksisaantitodistus  

 Helsingin hallinto-oikeuden välipäätös luonnonsuojeluasiassa 14.1.2022 H144/2021 

 

 

 

 

   




