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Asia tulisi käsitellä 24.1.2017 kokouksessa

8
Aluehallintoviraston päätös uhkasakon täytäntöönpanosta sekä uu-
den määräajan ja uhkasakon määräämisestä

HEL 2013-012804 T 11 01 01

ESAVI/8171/2016

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston päätöksen nro 15/2017/2 uhkasakon täytäntöönpanosta se-
kä uuden määräajan ja uhkasakon määräämisestä asiassa, joka kos-
kee laiturin ja täytön poistamista vesi- ja vesijättöalueilta Villingissä. Sa-
malla lautakunta päättää, ettei aluehallintoviraston päätös anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin.

Esittelijän perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.1.2017 antanut päätöksen uh-
kasakon täytäntöönpanosta sekä uuden määräajan ja uhkasakon mää-
räämisestä asiassa, joka koskee laiturin ja täytön poistamista vesi- ja 
vesijättöalueilta Villingissä. Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta 11.1.2017 mennessä.

Kiinteistö 91-412-1-1130 oli hakenut 30.10.2012 aluehallintovirastolta 
lupaa laiturin, ruoppauksen ja vesijättöalueen pysyttämisestä Villingin 
saaressa. Hakija oli teettänyt ruoppauksen, vesijätön täytön ja laiturin 
rakentamisen kiinteistöön 91-412-1-597 kuuluvalla vesi- ja vesijättöalu-
eella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen 27.6.2013 toimittaman hallintopakkoha-
kemuksen johdosta 22.11.2013 määrännyt hakijaa poistamaan vesialu-
een täytön kiinteistöjen 91-412-1-597 ja 91-412-1-2 vesi- ja vesijättö-
alueilta ja laiturin kiinteistön 91-412-1-597 vesialueelta ja palauttamaan 
rantaviiva Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnoksessa osoi-
tettuun paikkaan. Koska hakija ei ole täyttänyt hallintopakon päävelvoi-
tetta, on Uudenmaan ELY-keskus vaatinut, että aluehallintovirasto tuo-
mitsee uhkasakon maksettavaksi ja asettaa uuden, aiempaa suurem-
man uhkasakon tai juoksevan uhkasakon velvoitteiden täyttämisen te-
hosteeksi.

Hakija on 31.10.2016 aluehallintovirastoon toimittamassaan selitykses-
sä lausunut, että hallintopakkopäätöksen mukainen toimenpiteiden to-
teuttaminen on viivästynyt pääosin siitä syystä, että kysymyksessä on 
hänen lomakiinteistönsä rantautumisen kannalta hyvin kriittinen alue. 
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Hakija on pyrkinyt saamaan ennallistamistoimien suorittamisesta sopi-
muksen maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Tästä syystä hakija on 
pyytänyt lisäaikaa toimenpiteiden suorittamiselle ilman, että uhkasakko 
tuomitaan maksettavaksi.

Päätöksellään aluehallintovirasto tuomitsee Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston 22.11.2013 antamalla hallintopakkopäätöksellä nro 259/2012/2 
hakijalle asetetun 3 000 euron uhkasakon maksettavaksi, joka on pysy-
tetty Vaasan hallinto-oikeuden 20.1.2015 antamalla päätöksellä nro 
15/0005/2 ja korkeimman hallinto-oikeuden 23.10.2015 antamalla pää-
töksellä taltionumero 3033, maksettavaksi. Hakijan on poistettava laituri 
vesialueelta, vesialueen täyttö vesi- ja vesijättöalueilta Uudenmaan 
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Vesistölle ja linnustolle aiheutu-
vien haittojen minimoimiseksi vesialueella olevat massat on poistettava 
viimeistään 30.10.2017, mutta kuitenkin ajanjakson 1.5.-31.8. ulkopuo-
lella. Toimenpiteet on suoritettava 6 000 euron sakon uhalla.
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