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Asia Valitus vesilain mukaisessa asiassa 

Muutoksenhakija Asunto-osakeyhtiö Bäckkulla 

Päätös, josta valitetaan 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 22.04.2021, nro 104/2021 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon kaupungin kaupunkitekniikan 
keskukselle luvan Espoon kaupungissa sijaitsevan Gräsanojan uoman 
perkaamiseen, tulvakanaalin, lasketusaltaiden ja tulvatasanteiden 
rakentamiseen sekä uoman kunnostamiseen kiveämällä, soraistamalla ja 
suisteita sijoittamalla sekä ponttiseinän rakentamiseen hakemuksen 30.4.2020 
ja sen täydennysten mukaisesti.  

Aluehallintovirasto on muuttanut Mankkaanpuron alaosan ynnä muiden ojien 
perkaushankkeen (toimitusnumero 3 852) 3.3.1959 hyväksyttyä 
ojitussuunnitelmaa kuivatusalueella K1 Gräsanojan pääuomassa hakemuksen 
mukaisella hankealueella päätöksessä esitetyllä tavalla ja siten, että Espoon 
kaupunki vastaa kustannuksista ja velvoitteista kyseisellä uomaosuudella.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon kaupungin kaupunkitekniikan 
keskukselle pysyvän käyttöoikeuden hankkeessa asennettavaa ponttiseinää 
varten tarvittaviin alueisiin kiinteistöillä  (150 m²),  
(125 m²),  (95 m²),  (55 m²),  (60 m²), 

 (95 m²),  (55 m²),  (135 m²), 
(5 m²). 

Aluehallintovirasto on määrännyt Espoon kaupungin kaupunkitekniikan 
keskuksen maksamaan käyttöoikeudesta lupamääräyksestä 15 ilmenevät 
korvaukset. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan 
korvattavaa edunmenetystä. 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja päätöksessä annettuja 
lupamääräyksiä. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on valituskirjelmästä ilmenevin perustein vaatinut 
aluehallintoviraston päätöksen muuttamista valituksesta tarkemmin 
ilmenevällä tavalla.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on peruuttanut valituksen 19.10.2021  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Lausuminen asiassa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska muutoksenhakija 
on peruuttanut valituksensa hallinto-oikeuteen 19.10.2021 saapuneella 
kirjelmällä. 

Sovellettu oikeusohje 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom.  

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Espoon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. 
Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä 14 vuorokautta. 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Annukka Lagerstam 

 

Esittelijä  Natalia Buddén 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 



  3 (3) 
   
 
 

 

Jakelu 

Päätös ja maksu Asunto-osakeyhtiö Bäckkulla  
  osoite:  
                                           oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
                                           (Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
                                           oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 
  

Jäljennös maksutta Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 

  Espoon kaupunginhallitus 

Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousryhmä, sähköisesti 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

Espoon kaupunginmuseo 

Museovirasto 

Mankkaanpuron alaosan ynnä muiden ojien ojitusyhteisö,  
c/o Espoon kaupunki, kaupunkitekniikan keskus 

 
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/ 




