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Diaarinumero  

 110/2023 

  

  

 

 

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  

8.3.2023 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 15.3.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 19.12.2022 nro 382/2022 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös 

koskee vesialueen ruoppausta ja venelaiturin rakentamista Kallviksundetissa, 

Espoo. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 8.3. – 5.4.2023 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 Espoon kaupungissa. 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

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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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 5.4.2023. Luvan hakijoille ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

110/2023. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

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

 



 

 Datum 1 (2) 

8.3.2023  

  

Diarienummer  

 110/2023 

  

  

 

 

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 

8.3.2023 

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 15.3.2023. 

Ärende 

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 19.12.2022 nr 382/2022 i ett 

tillståndsärende enligt vattenlagen. Beslutet gäller muddring av vattenområde 

och byggande av en båtbrygga i Kallviksundet, Esbo. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avslagit ansökan. 

Tillgänglighållande av en besvärshandling/besvärshandlingarna 

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 8.3. – 5.4.2023. På webbplatsen av förvaltningsdomstolen 

finns besväret utan bilagor. Information om kungörelsen ska publiceras i Esbo 

stad.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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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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 5.4.2023. Tillståndssökanden 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 110/2023. 

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och 

innehavare av fastigheten om denna kungörelse. 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Kansliet för hörande, 029 56 42623 

 

 

 

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://asiointi.oikeus.fi/sv/hallintotuomioistuimet#/ 

 

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 

tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/ 
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MUUTOKSENHAKU VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

 

MUUTOKSEN HAKIJA: Asunto Oy Espoon Helenanranta V F, y-tunnus 3170775-4 

Asunto Oy Espoon Helenanranta V G, y-tunnus 3170776-2 

 

PÄÄTÖS:   Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös nro 382/2022   

   

PROSESSIOSOITE: Lakiasiaintoimisto Trast Oy/ 

  Kirjokansi 4 A 58, 5. krs, 02100 Espoo  

 

VAATIMUS:  Vaaditaan hakemuksen mukaisen luvan myöntämistä 

 

PERUSTELUT: Hankkeesta yksityiselle ja yleiselle edulle koituva hyöty on 

merkittävä siitä mahdollisesti koituviin haittoihin nähden. 

 

 

Tähän muutoksenhakukirjelmään on kirjattu lyhyet vastineet aluehallintoviraston esittämiin 

perusteisiin, joilla hakemuksen mukainen hankelupa on evätty. Lupahakemuksen 

täydennysvaiheessa esitettiin kattava yhteenveto alueella tehdyistä selvityksistä ja 

suunnitelmista, jotka liittyvät alueen kehittämiseen, luontoarvoihin sekä suojelutarpeisiin ja 

suojelun toteuttamiseen (Liite 5). Täydennyksen liitteinä ovat myös alkuperäiset selvitykset. 

Toiston välttämiseksi ja lukemisen helpottamiseksi emme kirjaa asioita uudelleen tähän 

hakemukseen. Pyydämme oikeutta tutustumaan täydennykseen liitteineen.  

 

Terminologian selvyyden vuoksi todetaan, että termiä eläin käytetään tässä yhteydessä sen 

laajimmassa merkityksessä eli viittaamaan kaikkiin elollisiin, kuten lintuihin, kaloihin ja 

hyönteisiin, vain ihmistä lukuunottamatta. 

T R A S T 
LAKIASIAINTOIMISTO 
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Vesilain lähtökohta luvan myöntämiseen 

 

Vesilain mukaan luvan myöntämisperuste tiivistyy intressivertailun tulokseen. Jos hankkeesta 

yksityiselle tai yleiselle edulle koituva hyöty on merkittävä yksityiselle tai yleiselle koituvaan 

haittaan nähden, lupa myönnetään.  

 

Ensisijaisesti paras taho arvioimaan yksityiselle koituvan hyödyn merkittävyyttä on yksityinen 

taho itse. Toissijaisesti voidaan pyrkiä arvioimaan yksityiselle koituvaa hyötyä objektiivisin 

perustein. Tässä tapauksessa objektiiviset perusteet on helppo todeta. Merenrantaan rajautuvat 

kiinteistöt ovat Espoon alueella halutumpia kuin samalla alueella sijaitsevat rantaan 

rajoittumattomat kiinteistöt. Tämä voidaan päätellä objektiivisesti tarkastelemalla Espoon 

seudun kiinteistöjen ja asuntojen hintoja. Rantaan rajautuvat ja rannan läheisyydessä olevat 

kiinteistöt ja asunnot ovat selvästi kalliimpia. 

 

Rantaan rajoittuvat kiinteistöt eroavat käyttöarvoltaan sisämaan kiinteistöistä edukseen 

esimerkiksi avaran merinäkymän ja rannan vapaa-ajan käyttömahdollisuuksien, kuten uimisen 

suhteen. Rantaan rajoittuvaan kiinteistöön kuuluu oletusarvoisesti myös kulkuyhteys vesistöön 

eli tässä tapauksessa merelle ja sitä kautta mahdollisuus mm kalastamiseen. Rantaan 

rakennettu laituri parantaa vielä merkittävästi vesistön käyttömahdollisuuksia.  

 

Tässä tapauksessa mainituista kolmesta seikasta toteutuu yksi, avarampi näkymä, mutta rannan 

käyttömahdollisuudet esimerkiksi uimiseen tai kulkuyhteytenä merelle, ovat supistuneet 

olemattomiin lahden umpeen kasvamisen ja sen kerrannaisvaikutusten vuoksi. Lahden umpeen 

kasvaminen on edennyt niin pitkälle, että kasvusto ulottuu jo 180 metrin etäisyydelle rannasta 

ja veden syvyys on mataloitunut noin 0,8 metriin. Pohja on kauttaaltaan savea ja saviliejua.  

 

Umpeen kasvamisen seurauksena rantavesi seisoo eikä virtausta ole. Rantavedessä mätänee 

paitsi sen oma kasvusto myös avovedestä ajelehtiva ja kasvustoon tarttuva hajoava kasviaines. 

Mädäntymisen aiheuttama esteettinen haitta ja hajuhaitat ovat merkittävät. Nämä haitat 

koskettavat sekä alueen asukkaita että tulevalla rantaraitilla ulkoilevaa yleisöä ja laskevat 

merkittävästi kiinteistöjen käyttöarvoa. 
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AVI:n perusteet hankeluvan myöntämättä jättämiselle olivat lyhyesti seuraavat: 

 

1. Rannassa on olemassa oleva laituri, mutta ruoppaus ja laiturin korvaaminen uudemmalla 

ja suuremmalla helpottaisi vesille kulkua sekä mahdollistaisi useamman veneen 

kiinnittämisen laituriin. Perusteluissa todetaan myös, että hanke lisäisi vesialueen ja 

rantakiinteistön käyttöarvoa. Lopuksi todetaan, että hankkeesta saatava hyöty olisi 

luonteeltaan yksityistä. 

 

2. Ruoppaus lisäisi avoimen vesialueen pinta-alaa ja vesisyvyyttä, joka lisäisi veden 

vaihtuvuutta ja ehkäisisi umpeen kasvamista. Hyödyn arvellaan kuitenkin jäävän yleisen 

hyödyn kannalta vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. 

 

3. Ruoppauksen ja ruoppausmassojen kuljetuksen haittojen vähentämisen keinoja ei ole 

eritelty 

 

4. Espoonlahden alueella esiintyy meriuposkuoriaista ja vuoden 2018 luontoselvityksessä 

mukana olleista alueista hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä esiintyi eniten 

meriuposkuoriaisia. Lisäksi perusteluissa katsotaan, että hankkeen toteuttaminen 

saattaisi heikentää meriuposkuoriaisen elinmahdollisuuksia samoin kuin hankkeen myötä 

lisääntyvä vesiliikenne. 

 

5. Kaupunki on lausunnossaan ilmoittanut vastustavansa laiturin rakentamista 

 

6. Hanke voi vaikeuttaa kaavan tarkoituksen toteutumista 
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VASTINEET ALUEHALLINTOVIRASTON ESITTÄMILLE PERUSTELUILLE 

 

Vastineet on esitetty kunkin ratkaisuperusteen kohdalla erikseen. Hanketta tulee kuitenkin 

tarkastella kokonaisuutena sekä huomioiden vesialueen ja rannan nykytila sekä sen 

todennäköinen tuleva kehitys.  

 

1. Rannassa on olemassa oleva laituri, mutta ruoppaus ja laiturin korvaaminen 

uudemmalla ja suuremmalla helpottaisi vesille kulkua sekä mahdollistaisi useamman 

veneen kiinnittämisen laituriin. Perusteluissa todetaan myös, että hanke lisäisi 

vesialueen ja rantakiinteistön käyttöarvoa. Lopuksi todetaan, että hankkeesta saatava 

hyöty olisi luonteeltaan yksityistä. 

 

Perusteluissa todetaan, että uusi ja suurempi laituri helpottaisi vesille kulkua sekä mahdollistaisi 

useamman veneen kiinnittämisen laituriin. Lisäksi hanke lisäisi vesialueen ja rantakiinteistön 

käyttöarvoa. 

 

Hankeen toteuttaminen tuottaisi yksityisille kiinteistön omistajille rannan käyttöhyödyn 

huomattavaa parantumista sekä suoraa taloudellista hyötyä kiinteistöjen arvonnousun 

muodossa. Yksityisen toteuttamien hankkeiden lähtökohtana voidaan pitää sitä, että yksityiselle 

koituu tästä merkittävää hyötyä, muutoin yksityiset tahot eivät ryhtyisi omalla kustannuksellaan 

toteuttamaan hankkeita. 

 

Perusteluissa todetaan, että hankkeesta saatava hyöty olisi luonteeltaan yksityistä. Perusteluissa 

viitattu yksityinen taho on tässä tapauksessa kuitenkin varsin monilukuinen. Nykyisen laiturin 

käyttöoikeussopimus jakaa laiturin käyttöoikeuden 25:n pientalon kesken. Taloista osa on 

valmiita, osa rakenteilla ja osa rakennuspaikkoina. Alueen loppujen talojen valmistuessa laituria 

käyttää arviolta 100 henkilöä, jos oletetaan, että jokaiseen taloon asettuu nelihenkinen perhe.  

 

Hanketta tulee tarkastella laiturin ja ruoppauksen käsittävänä kokonaisuutena. Mikäli hankkeen 

toteuttamisesta haluttaisiin saada vastaava hyöty laituria pidentämättä, tulisi ruoppaus ulottaa 

syvemmälle. Varovainen ruoppaus yhdistettyä laiturin pidentämiseen, on rantaveden eliöstön 

kannalta säästävämpää, mutta tuo samalla toivottua käyttöhyötyä. Vuoden 2008 hoito- ja 

käyttösuunnitelman mukaan olemassa oleville venelaitureille tulevat väylät voidaan pitää 

avoimena kasvillisuudesta myös meriuposkuoriaisten esiintymisalueilla (Liitteen 5 liite 2, s 41). 
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2. Ruoppaus lisäisi avoimen vesialueen pinta-alaa ja vesisyvyyttä, joka lisäisi veden 

vaihtuvuutta ja ehkäisisi umpeen kasvamista. Hyödyn arvellaan kuitenkin jäävän 

yleisen hyödyn kannalta vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. 

 

Perusteluissaan todetaan, että ruoppaus lisäisi avoimen vesialueen pinta-alaa ja vesisyvyyttä, 

joka lisäisi veden vaihtuvuutta ja ehkäisisi umpeen kasvamista.  

 

Vesialue rannan edustalla on nyt pitkälle umpeenkasvanut, mikä vaikeuttaa merkittävästi 

veneiden käyttöä ja tekee uimaan menemisestä epämiellyttävää. Nykytilanteessa rannan 

käyttöhyöty rannan asukkaille on lähes olematon. Merta voisi helposti luulla pelloksi. Google 

Maps-palvelun ilmakuvasta näkyy, että kiinteistön edusta on kasvanut umpeen jo noin 180 

metrin verran rannasta (Liite 6). Veden syvyys 90 metrin etäisyydellä rannasta on noin 80cm ja 

pohja on savea ja saviliejua. (Liitteen 5 liite 4 Mustalahden luontoselvitys, s 47).   

 

Umpeen kasvaminen etenee edelleen ja se on mainittu rehevöitymisen ohella Espoonlahden 

suurimpana ympäristöongelmana mm. Natura-tietolomakkeella (Liitteen 5 liite 5 Natura-arvio, 

s 6-7) ja Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa (Liitteen 5 liite 2 Espoonlahden hoito- ja 

käyttösuunnitelma, s 18). Umpeen kasvamisen ja rehevöitymisen ensisijaisena 

hoitomenetelmänä pidetään ruoppausta. Tästä tarkemmin hakemuksen täydennyksessä 

(Liitteen 5 liite 2 Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnitelma, s 18). 

 

Suunnitelman mukaisen ruoppauksen (Liitteen 5 liite 6) jälkeen rannan käyttömahdollisuus 

uimiseen ja kulkuyhteyden käyttö merelle paranisivat huomattavasti, mutta rantaan jäisi vielä 

kasvustoa runsaasti suojaa kaipaaville eläimille. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 

hankkeen hyödyn arvellaan kuitenkin jäävän yleisen hyödyn kannalta vähäiseksi ja 

lyhytaikaiseksi. 

 

Espoonlahden alueella umpeen kasvamista pidetään sekä ihmisten, yksityisen ja yleisen tahon, 

että luonnon kasvien ja eläinten kannalta vakavimpana ongelmana.  

 

Miten tässä kohtaa veden laatua parantavaa hanketta voidaan pitää sillä tavoin vähäisenä tai 

lyhyt aikaisena, ettei sille myönnetä lupaa. Olisi johdonmukaista, että mikä tahansa toimi, joka 

parantaa olemassa olevaa tilannetta sekä ihmisten että eläinten kannalta on hyväksi. Laajempiin 

ja kauaskantoisempiin toimiin lupaa ei tultaisi myöntämään niiden luontoarvoja heikentävän 

vaikutuksen vuoksi. Päädytään siis tilanteeseen, jossa mihinkään hankkeisiin, pieniin tai suuriin, 

ei myönnetä lupaa, jonka seurauksena umpeen kasvaminen ja rehevöityminen vain jatkuu. 
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4. Espoonlahden alueella esiintyy meriuposkuoriaista ja että vuoden 2018 

luontoselvityksessä mukana olleista alueista eniten meriuposkuoriaista esiintyi 

hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi perusteluissa katsotaan, että 

hankkeen toteuttaminen saattaisi heikentää meriuposkuoriaisen elinmahdollisuuksia 

samoin kuin hankkeen myötä lisääntyvä vesiliikenne. 

 

Perusteluissa viitataan vuoden 2018 Mustalahden luontoselvitykseen ja siihen, että alueella oli 

selvityksessä mukana olleista alueista eniten meriuposkuoriaista. Viittaus on kuitenkin 

harhaanjohtava. Kyseisessä luontoselvityksessä oli mukana hyvin pieni alue ja noista hyvin 

pienistä alueista yhdessä on vääjäämättä enemmän esiintymiä kuin toisissa. Tästä ei voida 

kuitenkaan tehdä mitään johtopäätöksiä tämän meriuposkuoriaisesiintymän merkityksestä 

eliölajin selviytymisen kannalta tai sen suhteesta koko Espoonlahden esiintymiin. 

 

Mustalahden luontoselvityksen suhteellisesta osuudesta saa hyvä kuvan, kun vertaa sitä Espoon 

kaupungin vuonna 2012 teettämään selvitykseen meriuposkuoriaisen esiintymisestä Espoon 

Suomenojalla sisältämään karttakuvaan alla (Liitteet 5 liite 3 Meriuposkuoriaisen esiintymisen 

selvitys Espoon Suomenojalla, sivu 9). Karttaan on kerätty yhteenvedon omaisesti 

meriuposkuoriaishavainnot eri vuosina. Kuvasta voi helposti havaita, että hankealueen koko tai 

meriuposkuoriaismäärä ei ole mitenkään huomattava, kun sitä vertaa koko alueen esiintymiin.   

 

Mustalahden selvityksessä 2018 meriuposkuoriaisia löytyi hankealueelta 7 kappaletta. 
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Lisäksi ruoppaus ja lisääntyvä liikenne eivät yksiselitteisesti heikennä meriuposkuoriaisen 

elinmahdollisuuksia. Kuoriaista nimenomaan tavataan avoveden ja kasvuston rajassa. Ruoppaus 

luo näitä rajapintoja ja sopiva vesiliikenne pitää ne avoimena. Umpeen kasvaminen ja 

rehevöityminen yksiselitteisesti huonontaa kuoriaisen elinoloja. Tästä tarkemmin liitteessä 5.   
 
3. Ruoppauksen ja ruoppausmassojen kuljetuksen haittojen vähentämisen keinoja ei 

ole eritelty 

 

Ruoppaustyön pääasiallinen toteutustapa on kerrottu hakemusvaiheessa. Hankkeen aiheuttamia 

haittoja voidaan pienentää useilla eri tavoilla. Ruoppausaika rajataan 1.9.–30.4. välille, jolloin 

lintujen pesintä tai kalojen kutu ei häiriinny. Luonnolliseksi ajaksi muodostuu syys- ja talviaika, 

jolloin jääpeitettä ei vielä ole. 

 

Itse ruoppaustyön teknisessä suorittamisessa hyödynnetään viimeisiä tiedossa olevia parhaita 

käytäntöjä. Näitä ovat mm. syvien painanteiden välttäminen, reunaa-alueiden luiskaamista, 

ruoppauspäiden valintaa eri ruoppausvaiheiden työlle (kauha/harava/imuruoppaus, joka on 

päämenetelmä) sekä itse ruoppausnopeuden huomioimista. Poiskuljetuskaluston maaruuman 

kokoa rajoittaa Länsiväylän silta. Näin poiskuljetuksen lastien määrää ei voida pienentää 

isommalla proomulla. Myöskään isompaa hopperiruoppaajaa ei voida tämän takia käyttää. 

 

Paras ja luontoa sekä ympäristöä vähiten kuormittavasta, häiritsevästä sekä veden tilapäistä 

samenemista vähiten aiheuttavasta ruoppaus tavasta olevista eri vaihtoehdoista teetetään 

erillinen selvitys ennen kuin lopullinen ruoppauksen optimaalinen menetelmä kalustoineen 

päätetään ja ruoppaus töihin ryhdytään. Perimmäisenä tarkoituksena on luonnon 

ennallistaminen ja luontoarvojen palauttaminen mahdollisimman hellävaraisin tavoin. 

Tutkimustyöstä aiheutuu merkittäviä kustannuksia eikä ole ollut tarkoituksenmukaista suorittaa 

lopullista selvitystä ennen ruoppausluvan saamista. 

 

5. Kaupunki on lausunnossaan ilmoittanut vastustavansa laiturin rakentamista. 

 

Tällä hetkellä Espoon kaupunki osuuskunnan jäsenenä puoltaa hanketta, mutta omassa 

lausunnossaan vastustaa sitä. Maanomistajien ja kaupungin välisen laiturin käyttöoikeudesta 

solmiman sopimuksen osalta Espoon kaupungin tonttiyksikön mukaan sopimusta jatketaan 10 

vuoden jaksoissa, kun taas Kaupunkitekniikan keskuksen mukaan sopimus puretaan ja laituri 

määrätään mahdollisesti purettavaksi. Espoon kaupungin päätökset ovat ristiriidassa 

keskenään. Lisäksi Kaupunkitekniikan keskuksen sopimuksen irtisanomista ja laiturin purkua 

mahdollisesti koskeva päätös on siinä määrin epäselvä, ettei se erittele lukuisista laitureista ja 

oikeuden omistajista sitä, mikä päätös ketäkin koskee. Päätöksestä on valitettu Helsingin 

hallinto-oikeuteen. 
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Espoon kaupunki on ostanut hakijoilta rantakaistaleen yleistä virkistysaluetta eli rantaraittia 

varten. Käytännössä kaupungin omistaman rantakaistaleen leveys on kapeimmillaan 10-20 

metriä. Rantaraitin tarkoitus on antaa kaikille mahdollisuus nauttia meren läheisyydestä ja 

rannasta. Sitä ei tulisi käyttää keinona sulkea rannan läheisyydessä olevien kiinteistöjen 

omistajilta pois kulkuyhteyttä merelle ja oikeutta nauttia rannasta.   

 

6. Hanke voi vaikeuttaa kaavan tarkoituksen toteutumista. 

 

Asemakaava ja sen mukainen suunnitelma kohdistuu maa-alueeseen, kun taas hanke koskee 

vesialuetta. Hankkeeseen ei sisälly rantaan kohdistuvia toimenpiteitä, joilla kulkua 

lähivirkistysalueella rajattaisiin tai vaikeutettaisiin millään tavalla. Hanke ei siis suoraan vaikuta 

kaava-alueeseen. 

 

Kaavassa alue on merkitty lähivirkistysalueeksi, jolla on suunniteltu kulkevaksi rantaraitti. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä 

toteutetun Espoonlahden asukaskyselyn mukaan, lahden huonoina puolina pidettiin 

virkistyskäytön kannalta matalaa ja mutaista rantaa, umpeenkasvua, hajua, 

uimakelvottomuutta, vesistön tilaa, käytön rajoituksia, suunnitelmien puutetta (Liitteen 5 liite 2 

Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnutelma, s. 33).  

 

Hankkeen mukainen ruoppaus parantaa veden laatua ja virtausta sekä ehkäisee lahden umpeen 

kasvamista ja mätänevän kasvuston aiheuttamia hajuhaittoja. Kaavan tarkoituksena on luoda 

viihtyisä lähivirkistysalue, jota hankkeen mukaisen ruoppaus paremminkin edistää kuin 

vaikeuttaa. 

 

Mikäli aluehallintovirasto perustaa päätöksensä osaksikaan siihen, että hanke voi vaikeuttaa 

kaavan tarkoituksen toteutumista, olisi asianmukaista eritellä ne seikat, joita pidetään 

mahdollisesti kaavan tarkoituksen toteutumista vaikeuttavina. Objektiivisesti tarkastellen 

tilanne on päinvastainen. 
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LOPUKSI 

 

Espoonlahden seutu ja rannat ovat tai voisivat olla kaunista ja viihtyisää asuinaluetta, jossa voi 

nauttia meren ja luonnon läheisyydestä sekä seurata lintuja, lepakoita ja muita alueen eläimiä. 

Lahden ja sen rantojen eläinten suojelu on kuitenkin joutunut tilanteeseen, jossa pääasiallisesti 

kielletään kunnostustoimet, koska ne voisivat aiheuttaa eläimistölle haittaa. Samaan aikaan 

lahden umpeen kasvaminen kuitenkin jatkuu, minkä tiedetään varmasti aiheuttavan eläimistölle 

haittaa.  

 

Vesilain mukaisen yksityisen ja yleisen hyödyn ja haitan vertailu viittaa kaikilta osin samaan 

suuntaan, hanketta puoltavasti. Yksityiset saavat hankkeen toteuttamisesta merkittävää hyötyä 

vesialueen käyttömahdollisuuksien merkittävästä parantumisesta. Yleinen taho mukaan luettuna 

yleisö, linnusto ja kalakannat, hyötyy hankkeen myötä parantuvista vesiolosuhteista. Myös 

paikalla viimeksi vuonna 2018 havaittu meriuposkuoriainen kärsii umpeenkasvusta eikä kaikkien 

toimien kieltäminen paranna lajin elinmahdollisuuksia, jos sitä alueella edelleen olisi. 

 

Vesilaki asettaa vastakkain kaksi tekijää, toisella puolella on yksityisen saama hyöty ja toisella 

puolella yleiselle edulle koituva haitta. Hyödyn täytyy olla haittaa merkittävästi suurempi. Tässä 

tapauksessa yksityiselle ja yleiselle edulle saatava hyöty on kaikilla tavoin merkittävämpi 

verrattuna luonnonarvoille mahdollisesti koituviin menetyksiin. 

 

Espoossa 24. tammikuuta 2023 

 

 

LIITTEET: 

1. Aluehallintoviraston päätös 

2. Alkuperäinen hakemus, liitteet 2A-2D 

3. Alkuperäisen hakemuksen täydennys, liitteet 3A-3B 

4. Vastine täydennyspyyntöön, liitteet 4A-4H 

5. Hakemuksen täydennys liitteineen 

6. Ilmakuva, Google Maps-palvelu 

 

 

 


