
Päiväys 1 (2)
6.4.2022

Diaarinumero
21496/2021

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

6.4.2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä

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

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 13.4.2022.

Asia

JJBP Finland Oy ja Milagro Oy ovat jättäneet Vaasan hallinto-oikeuteen
vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa valituksen Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätöksestä 17.11.2021 nro 346/2021 (Hallintopakko
ranta-alueiden ennallistamiseksi, Sipoo. Hakijana Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus).

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä  6.4. - 4.5.2022 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 Sipoon kunnassa.

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.
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Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 4.5.2022. Hakijalle ja viranomaisille varataan erikseen
tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
21496/2021.

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

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Kuulemiskanslia
029 56 42729

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

6.4.2022

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 13.4.2022.

Ärende

I ett förvaltningstvångsärende enligt vattenlagen har JJBP Finland Oy och
Milagro Oy inlämnat ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol över beslut av
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 17.11.2021 nr 346/2021
(Förvaltningstvång för att återställa strandområden, Sibbo. Sökande Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Nyland).

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa
förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-
oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv
ar.html) under tiden 6.4. - 4.5.2022. På webbplatsen av förvaltningsdomstolen
finns besväret utan bilagor. Information om kungörelsen ska publiceras i Sibbo
kommun.
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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 4.5.2022. 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 21496/2021.

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och
innehavare av fastigheten om denna kungörelse.

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL
Kansliet för hörande
029 56 42729

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/
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HAO Vaasa

Lähettäjä:
Lähetetty: tiistai 14. joulukuuta 2021 12.46
Vastaanottaja: HAO Vaasa
Kopio:
Aihe: Ilmoitus tyytymattomyydesta AVIn päätökseen Nro:346/2021 / Dnro

WSAVI/33122/2020

Hei,

Ilmoitan tällä sähköpostilla tyytymätömyytemme AVIn päätökseen Nro:346/2021

Mielestämme päätöksessä vaadittu määrä poistettavasta maa-aineksesta on niin suuri, että mikäli
ennallistamis vaatimuksessa ilmoitettu määra maata poistetaan, se aiheuttaa välittömän liukusortumavaaran
koko ennallistettavaksi määrätylle alueelle.

Vaaditun maa kuutiomäärän poistaminen rantalinjasta aiheuttaa JJBP Finland Oy:n tontilla olevalle saunalle ja
sen perustuksille valittömän liukuma / sortumavaaran.

Tulemme lisäämään asiantuntija lausunnon ko. asiaan selvityksen valmistuttua.

Toivon saavani tähän sähköpostiin kuittauksen, että viesti on vastaanotettu.

JJBP Finland Oy:n puolesta

MIlagro Oy:n puolesta


