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Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston osa-
yleiskaavan. 

Valitukset 

Ari Alosen valitukset
Alonen on neljällä eri valituskirjelmällä valittanut päätöksestä ja vaatinut, että 
päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä.

Voimaloita on sijoitettu puolustusvoimien varikko-osaston läheisyyteen ympä-
ristöministeriön ohjeen, kunnanvaltuuston periaatepäätöksen ja tuulivoimavai-
hemaakuntakaavan vastaisesti. Päätös on tältä osin myös luottamuksensuoja-
periaatteen vastainen. Kaava-alue on liian suppea, koska se ei kata koko sitä 
aluetta, jolle 35 dB:n mallinnettu melualue ulottuu. Kaavaa on muutettava niin, 
että rajausta muutetaan, tuulivoimaloiden määrää vähennetään tai voimaloiden 
sijoittelua muutetaan. Melumallinnus on tehtävä uudelleen niin, että siihen li-
sätään häiritsevän äänen korjaustermi +5dB. Kaavapäätös on lainvastainen 
myös niiltä osin kuin voimaloita on sijoitettu alle kahden kilometrin etäisyy-
delle merikotkien ja kalasääsken pesistä, merikotkien ja kalasääskien tärkeälle 
kaartelualueelle sekä merikotkien lentoreitille.
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Katriina ja Heikki Murtomaan valitus

Murtomaat ovat valituksessaan vaatineet, että päätöstä on muutettava siten, 
että asutuksen ja tuulivoimaloiden väliin jää vähintään 1 500 metrin levyinen 
suojaetäisyys samalla tavoin kuin Gräsbölen tuulivoimapuiston osayleiskaa-
vassa. Kansalaisia on perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuusperiaatteen mu-
kaisesti kohdeltava samalla tavalla. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä.

Stefan Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa valitus

Strandberg ja hänen asiakumppaninsa ovat valittaneet päätöksestä ja vaatineet, 
että päätös on kumottava ja Kemiönsaaren kunta on velvoitettava korvaamaan 
heidän oikeudenkäyntikulunsa laillisine korkoineen. Päätöksen täytäntöönpano 
on kiellettävä.

Valitusperusteena on muun ohella esitetty, että päätös on syntynyt virheellises-
sä järjestyksessä, koska seuraavat esteelliset henkilöt ovat osallistuneet asian 
käsittelyyn:

Infrapäällikkö Roger Hakalax
Hakalax on virkamiehenä esitellyt kaava-asiaa teknisessä lautakunnassa 
22.3.2011, 24.5.2011 ja 23.10.2012. Hän on myös osallistunut Varsinais-Suo-
men elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa käytyyn 
viranomaisneuvotteluun 19.11.2013. Hän on 4.4.2014 eli kaavaluonnoksen 
valmistumisen jälkeen hankkinut omistukseensa viisi kiinteistöä, jotka sijaitse-
vat kaava-alueella. On ilmeistä, että hän on asemaansa hyväksi käyttäen voinut 
vaikuttaa kaavan valmisteluun ja sen sisältöön ja siten hankkia itselleen talou-
dellista etua. On myös huomattava, että kaavoitus ei ollut edennyt sen jälkeen, 
kun kaavaluonnos oli nähtävillä 8.11.-7.12.2012, mutta välittömästi Hakalaxin 
kiinteistökaupan jälkeen kaavaa on alettu valmistella edelleen. Hakalaxin ase-
ma on hänen teknisen erityisasiantuntemuksensa vuoksi ollut erityisen merkit-
tävä kaavoituksen eteenpäin viemisessä ja sen sisällössä. Hakalax on voinut 
vaikuttaa kaavan valmisteluun myös Kemiönsaaren Veden toimitusjohtajan 
asemassa.

Tekninen johtaja Lars Nummelin
Nummelinin sisarpuoli omistaa kiinteistön Malmgård RN:o 1:66, joka rajoit-
tuu kaava-alueeseen. Nummelin kuuluu kunnan johtoryhmään ja on myös Ha-
kalaxin esimies. Nummelin on esitellyt kaava-asiaa silloin, kun kaavoitussopi-
muksesta on päätetty teknisessä lautakunnassa 16.8. ja 22.9.2011. Hänelle on 
annettu myös valtuutus sopia asiasta tarkemmin konsulttiyhtiö Rambollin 
kanssa. Hän on osallistunut Rambollin kanssa käytyihin neuvotteluihin 
7.12.2011 ja 13.9.2012. Kaavoitussopimuksessa on muun ohella sovittu kaava-
alueen rajauksesta niin, että alue on kattanut muun ohella Nummelinin sisar-
puolen omistaman kiinteistön. Nummelin on toiminut esittelijänä myös tekni-
sen lautakunnan kokouksessa 21.2.2012, jossa on päätetty Kemiönsaaren tuuli-
voimaloiden suuntalinjoista, sekä kokouksessa 23.10.2012, jossa on käsitelty 
tuulivoimapuiston yhteisvaikutuksia. Hän on myös Kemiönsaaren Veden joh-
tokunnan jäsen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 8.11. -7.12.2012. Kaava-
luonnoksessa kaava-alue on rajattu siten, että Malmgårdin kiinteistö on jäänyt 
kaava-alueen ulkopuolelle. Tuulivoimaloiden aiheuttamat haitat kiinteistöllä 
ovat vähentyneet olennaisesti eikä kiinteistöä myöskään koske kaava-alueelle 
määrätty rakennuskielto. Rajauksella on taloudellista vaikutusta kiinteistön ar-
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voon. On myös mahdollista, että Nummelinin sisarpuolelle tullaan maksamaan 
tuulenottokorvausta. Kaavan ratkaisuilla on ollut vaikutusta myös Nummelinin 
alaisuudessa toimivan Hakalaxin omistamien kiinteistöjen arvoon. Nummelin 
on toiminut asian esittelijänä teknisessä lautakunnassa 22.9. ja 24.11.2014, kun 
kaavaehdotuksen hyväksymistä on käsitelty. 

Valtuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Brita Drugge
Druggen veli omistaa kiinteistön, jolle on kaavassa osoitettu kaksi tuulivoima-
lan rakennuspaikkaa. Drugge on osallistunut asian käsittelyyn teknisessä lauta-
kunnassa 16.8.2011, jolloin käsiteltiin yleiskaavoituksen johdosta määrättävää 
rakennuskieltoa sekä kaavoitussopimuksen hyväksymistä. Molemmat päätök-
set liittyvät välittömästi nyt kysymyksessä olevan yleiskaavan käsittelyyn. Hän 
on osallistunut kaava-asian käsittelyyn teknisessä lautakunnassa, kun on käsi-
telty Kemiönsaaren tuulivoiman suuntaviivoja sekä tuulivoimapuiston yhteis-
vaikutuksia. Hän on myös Kemiönsaaren Veden johtokunnan jäsenenä ollut 
11.9.2014 mukana hyväksymässä johtokunnan lausuntoa tekniselle lautakun-
nalle kaava-asiassa.

Valtuutettu Carola Antskog
Antskogin serkku omistaa kiinteistön kaava-alueella. Antskogilla on erityisen 
läheinen suhde serkkuunsa, mitä osoittaa se, että serkku oli ottanut Anskogin 
kotiinsa tilapäisesti asumaan, kun tämän koti oli palanut. Antskog itse omistaa 
kiinteistön, joka sijaitsee kaavan melualueella (35 dBA), ja jonka ELY-keskuk-
sen mukaan tulisi kuulua kaava-alueeseen. Antskog on ottanut osaa asian käsit-
telyyn valtuustossa 9.12.2014.

Valtuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Helena Fabritius
Fabritius on toiminnanjohtajana Åbolands Lantbruksproducentförbund r.f:ssä, 
joten hän edustaa sellaisia maanomistajia, jotka omistavat maata kaava-alueel-
la. Yhdistys on aktiivisesti pyrkinyt edistämään tuulivoimatuotantoa. Fabritius 
on ottanut osaa asian käsittelyyn teknisessä lautakunnassa sekä valtuustossa.

Valtuutettu Anders Laurén
Laurén omistaa kiinteistön, joka sijaitsee kaavan melualueella (35 dBA) jonka 
ELY-keskuksen mukaan tulisi kuulua kaava-alueeseen. Laurén on ottanut osaa 
asian käsittelyyn valtuustossa 9.12.2014 ja silloin, kun käsiteltiin tuulivoimara-
kentamisen suuntaviivoja.

Valituksessa on lisäksi esitetty päätöksen syntyneen virheellisessä järjestykses-
sä myös siksi, että kunnanvaltuuston hyväksymää periaatepäätöstä Kemiönsaa-
ren tuulivoiman suuntaviivoista ei ole noudatettu eikä päätös ole myöskään 
kunnanvaltuuston hyväksymän EKO-LOGISKT -ohjelman mukaista. Päätös 
on lainvastainen, koska valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei ole otettu 
huomioon, kaava ei perustu riittäviin, ajan tasalla oleviin ja puolueettomiin 
selvityksiin (melu, varjostus, maisema, linnusto, lepakot, pohjavesi, muinais-
jäännökset, yhteisvaikutukset, liikenne, sähkönsiirto, kunnan talous ja elinkei-
noelämä sekä puolustusvoimat) eikä ympäristöministeriön ohjeita ole nouda-
tettu. Selvitysaineisto on laadittu ainoastaan suomeksi. Kaavapäätös on ristirii-
dassa perustuslaissa turvatun yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen, maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa säädettyjen tuulivoimarakentamista koskevien ja muiden 
yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa. Kaavapäätöstä tehtäessä ei ole otettu 
huomioon myöskään luonnonsuojelulakia, terveydensuojelulakia, saariston ke-
hittämisestä annettua lakia eikä Århusin sopimusta. 
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Asian käsittely ja selvittäminen

Hallinto-oikeus on 22.1.2015 päivätyllä lähetteellä pyytänyt kunnanhallitusta 
hankkimaan asiassa valtuuston lausunnon sekä varaamaan Strandbergin ja hä-
nen asiakumppaneidensa valituksessa nimetyille henkilöille tilaisuuden esittää 
oma selvityksensä esteellisyysväitteiden johdosta. 

Kunnanhallitus, jonka tehtävänä on kunnan hallintosäännön mukaan antaa se-
litys valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, on 31.3.2015 päättänyt, että 
kunnanhallitus ei anna asiassa lausuntoa. Oheen on kuitenkin liitetty Numme-
linin, Antskogin ja Fabritiuksen lausunnot. Nummelin on todennut, että hän on 
katsonut itsensä esteelliseksi niin kauan kuin hänen siskonsa ja lankonsa maa-
alueet ovat rajoittuneet kaava-alueeseen. Sen jälkeen kun kaava-aluetta pienen-
nettiin, hän on hoitanut asian valmistelua ja esittelyä hänelle kuuluvan virka-
tehtävän mukaisesti. Antskog on todennut, että sillä seikalla, että hänen serk-
kunsa on huolehtinut hänestä hänen kärsittyään tulipalon aiheuttamasta savu-
myrkytyksestä, ei ole merkitystä Antskogin esteellisyyttä arvioitaessa. Fabri-
tius on todennut, että yhdistyksessä, jonka toiminnanjohtaja hän on, on 750 jä-
sentä. Näistä arviolta 30-40 on tehnyt vuokrasopimuksen tuulivoimayhtiön 
kanssa. Hän ei edusta ketään yhdistyksen jäsentä henkilökohtaisesti, eikä yh-
distykselle ole odotettavissa asiassa mitään etua tai haittaa.

Hallinto-oikeus on 17.4.2015 päivätyllä lähetteellä uudelleen pyytänyt kunnan-
hallitusta varaamaan kunnanvaltuustolle tilaisuuden antaa lausunto.

Kunnanhallitus on 28.5.2015 päättänyt, että kunnanhallitus ei anna lausuntoa 
hallinto-oikeudelle. 

Kunnanvaltuusto on 17.6.2015 päättänyt antaa asiassa lausunnon. Lausunnossa 
on muun ohella todettu, että Roger Hakalax on tullut asiassa esteelliseksi han-
kittuaan kaava-alueelta kiinteistöjä 4.4.2014. Tämän jälkeen Hakalax ei ole 
osallistunut kaava-asian valmisteluun. Hakalaxin mahdollisilla tiedoilla kiin-
teistöille tehtävistä vuokrasopimuksista ei ole merkitystä arvioitaessa hänen 
esteellisyyttään, koska esteellisyys ei voi vaikuttaa takautuvasti. Hallintolaissa 
on tyhjentävästi säädetty esteelliseksi väitetyn virkamiehen läheisistä. Esimies-
alais -suhde tai muu työtoveruus ei ole sellainen suhde, jota hallintolaissa tar-
koitetaan. Kemiönsaaren Vedellä ei ole mitään asemaa kaava-asian valmiste-
lussa. Näin ollen Hakalaxin toiminnalla tuossa yhtiössä ei ole merkitystä hänen 
esteellisyyttään arvioitaessa. Hakalax ei ole esteellisenä osallistunut asian kä-
sittelyyn. Lars Nummelin on varmuuden vuoksi pitänyt itseään esteellisenä sil-
loin, kun kaava-alue oli rajautunut hänen sisarpuolensa omistamaan kiinteis-
töön. Sen jälkeen, kun tekninen lautakunta 18.6.2014 päätti, että kaava-aluetta 
supistetaan, Nummelin ei enää katsonut olevansa asiassa esteellinen. Numme-
lin on tämän jälkeen osallistunut kaavan valmisteluun, sillä se on kuulunut hä-
nen virkatehtäviinsä. Brita Drugge on ilmoittanut olevansa esteellinen teknisen 
lautakunnan ja valtuuston jokaisessa käsittelyssä. Hänen osallisuutensa lauta-
kunnan muiden tuulivoimaan liittyvien asioiden käsittelyyn on epäolennaista 
ottaen huomioon, että ne asiat on ratkaistu muiden lainvoimaisten päätösten 
kautta. Sillä seikalla, että valtuutettu Carola Antskogin serkku omistaa kiinteis-
tön kaava-alueella, ei ole merkitystä arvioitaessa Antskogin esteellisyyttä, kos-
ka serkku ei ole hallintolaissa tarkoitettu läheinen. Antskogin omistama kiin-
teistö ei kuulu kaava-alueeseen. Päätös ei näin ollen koske Antskogia henkilö-
kohtaisesti, eikä hän ole ollut asiassa esteellinen. Valituksessa ei ole näytetty, 
että teknisen lautakunnan jäsenen Helena Fabritiuksen puolueettomuus olisi 
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vaarantunut sillä perusteella, että jotkut hänen edustamansa yhdistyksen jäse-
net mahdollisesti omistavat maata kaava-alueella. Valtuutettu Anders Laurénin 
omistama kiinteistö ei kuulu kaava-alueeseen. Päätös ei näin ollen koske 
Laurénia henkilökohtaisesti, eikä hän ole ollut asiassa esteellinen.

Egentliga Finlands Energi AB on oma-aloitteisesti toimittanut hallinto-oikeu-
delle oman selityksensä, joka on lähetetty tiedoksi valittajille.

Alonen on antanut vastaselityksen sekä lukuisia valituksen täydennyksiä. Mur-
tomaat ovat antaneet vastaselityksen.

Strandberg ja hänen asiakumppaninsa ovat 15.9.2015 antaneet vastaselityk-
sen, jossa he ovat muun ohella esittäneet, että kunnanhallituksen uusi jäsen 
Hanna Backman on esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn keväällä 2015, 
jolloin lausunnon antamista hallinto-oikeudelle on käsitelty kunnanhallitukses-
sa. Vastaselityksessä on myös muun ohella Hakalaxin esteellisyyden osalta 
vielä väitetty, että hän on vastannut kaava-asian valmistelusta teknisen lauta-
kunnan kokoukseen 18.6.2014 saakka, vaikka hän tullut asiassa esteelliseksi jo 
4.4.2014. Druggen osalta on todettu, että hän on sinänsä ilmoittanut kunnan-
valtuuston kokouksessa 9.12.2014, jolloin kaava on hyväksytty, olevansa es-
teellinen ja siirtyneensä paikaltaan, mutta hän ei kuitenkaan ole siirtynyt ylei-
sölle tarkoitettuun tilaan. Tältä osin on viitattu korkeimman hallinto-oikeuden 
päätökseen 2012:125. Druggen, Fabritiuksen ja Laurénin osalta on huomautet-
tu, että he ovat vielä valituksenalaisen päätöksen jälkeen ottaneet osaa asian 
käsittelyyn. Vastaselityksessä on lisäksi vaadittu, että hallinto-oikeus pyytää 
ympäristöministeriöltä sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä asiantuntijalausun-
not kaava-alueen laajuudesta ja rajaamisesta.

Strandberg ja hänen asiakumppaninsa ovat lisäksi toimittaneet lukuisia täy-
dennyksiä. 

Strandberg ja hänen asiakumppaninsa ovat 19.1.2016 hallinto-oikeuteen saa-
puneella valituksen täydennykseksi otsikoidulla kirjelmällä esittäneet, että pää-
tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä myös siksi, että Hakalax ja Num-
melin, jotka ovat olleet asiassa esteellisiä, ovat olleet läsnä kunnanvaltuuston 
kokouksessa 9.12.2014, jossa kaava on hyväksytty. He ovat istuneet valtuusto-
salissa virkamiehille tarkoitetuilla paikoilla, heidät on merkitty pöytäkirjaan 
läsnäoleviksi, eivätkä he ole ilmoittaneet olevansa esteellisiä. Kirjelmässä on 
todettu, että kysymyksessä on samanlainen tilanne kuin tapauksessa, jossa Tu-
run hallinto-oikeus on päätöksellään 23.12.2015 nro 15/0338/1 esteellisyyden 
vuoksi kumonnut kunnanvaltuuston päätöksen. 

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään 12.7.2016 nro 16/0167/1 hylännyt 
päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat hakemukset.

Hallinto-oikeus on Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa esittämien uu-
sien esteellisyyteen liittyvien väitteiden vuoksi pyytänyt kunnanhallitusta 
hankkimaan kunnanvaltuuston uuden lausunnon lausuntopyynnöstä tarkemmin 
ilmenevistä seikoista sekä hankkimaan esteelliseksi väitettyjen Hakalaxin, 
Nummelinin sekä Druggen lausunnot ainakin seuraavista seikoista: ovatko he 
valtuuston kokouksessa 9.12.2014 ilmoittaneet esteellisyydestään, kun kaava-
asian hyväksymistä on käsitelty, missä kukin on istunut sekä ovatko he mah-
dollisesti siirtyneet paikaltaan ja jos ovat, mihin.
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Kunnanvaltuusto on 12.9.2016 päättänyt antaa lausunnon, jonka oheen on lii-
tetty muun ohella valokuvia ja piirros valtuustosalista. Niiden mukaan valtuu-
tetuilla on salin etuosassa nimetyt paikat. Puheenjohtajan paikalta katsoen sa-
lin oikealla sivulla on paikkoja lehdistölle sekä erikseen nimetyille henkilöille 
(Viljanen, Kallonen, Backman, Heikkilä ja Nyström). Salin takaosassa on 
paikkoja yleisölle ja muille kuin erikseen nimetyille virkamiehille. Tämä osa 
salista on erotettavissa muusta valtuustosalista paljeovella. Lausunnon mukaan 
Drugge on ilmoittanut valtuuston kokouksessa olevansa esteellinen. Kokouk-
sesta ei ole olemassa videomateriaalia eikä muutakaan kuvallista tai kirjallista 
materiaalia, joka varmuudella osoittaisi, missä Drugge on istunut. Lausunnon 
mukaan pöytäkirjamerkinnästä on kuitenkin pääteltävissä, että hän on siirtynyt 
joko omalta tai jonkun toisen valtuutetun paikalta salin takaosaan. Myöskään 
Hakalaxin ja Nummelinin osalta ei voida olla varmoja, missä he ovat istuneet. 
Oletettavaa on, että he ovat istuneet yleisölle varatuissa tilassa, jossa kunnan 
virkamiehet yleensäkin istuvat ollessaan läsnä valtuuston kokouksissa. Virka-
miesten läsnäolo kunnanvaltuuston kokouksissa perustuu kunnanjohtajan ai-
koinaan antamaan suulliseen määräykseen, jonka mukaan johtavat viranhaltijat 
ja kunnan omistamien yhtiöiden toimitusjohtajat ovat aina läsnä kunnanval-
tuuston kokouksissa riippumatta siitä, mitä asioita kokouksessa käsitellään. 
Näillä viranhaltijoilla ei ole omia nimettyjä paikkoja istuntosalissa, vaan he is-
tuvat yleisön joukossa yleisölle varatussa tilassa salin perällä, valtuutettujen ta-
kana. Viranhaltijoilla ja valtuutetuilla ei siten ole suoraa näköyhteyttä toisiinsa. 
Mainitut viranhaltijat istuvat siten erillään niistä henkilöistä, jotka ottavat osaa 
asian käsittelyyn valtuustosalissa. Koska mainitut viranhaltijat on määrätty 
olemaan läsnä kokouksessa kunnanjohtajan määräyksellä, läsnäolo kuuluu hei-
dän virkatehtäviinsä ja he ovat oikeutettuja kokouspalkkioon. Kokouspalkkio 
voidaan maksaa vain sellaiselle henkilölle, joka merkitty pöytäkirjaan läsnä-
olevaksi. Tästä syystä pelkästään läsnäoloa osoittava pöytäkirjamerkintä ei 
merkitse sitä, että viranhaltija olisi ollut läsnä ja ottanut osaa asian käsittelyyn. 

Drugge on antamassaan lausunnossa todennut ilmoittaneensa valtuuston ko-
kouksessa olevansa esteellinen. Hän on todennut siirtyneensä kaava-asian kä-
sittelyn ajaksi omalta paikaltaan yleisölle varattuun osaan. Drugge on merkin-
nyt paikan, johon on siirtynyt, lausuntonsa oheen liittämäänsä piirrokseen.

Hakalax on antamassaan lausunnossa todennut, että hänet oli kutsuttu valtuus-
ton kokoukseen Kemiönsaaren Veden toimitusjohtajan sekä infrapäällikön ase-
massa ja hänen läsnäolonsa liittyi samassa kokouksessa käsiteltyyn vuoden 
2015 talousarvioon. Hän ei muista, missä istui, mutta olettaa istuneensa salin 
takaosassa olevassa yleisölle ja viranhaltijoille tarkoitetussa tilassa. Kunnan-
johtajalla ja hallintojohtajalla on salissa oma paikka, mutta muilla viranhalti-
joilla ei. Hän ei ilmoittanut olevansa esteellinen, koska näin ei ole kunnassa ta-
pana tehdä silloin, kun viranhaltijaa ei nimenomaisesti ole kutsuttu paikalle 
tiettyä asiaa varten. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisöllä on 
oikeus olla niissä läsnä.

Nummelin on antamassaan lausunnossa todennut katsoneensa itsensä esteelli-
seksi niin kauan kuin hänen sisarpuolensa maa-alueet rajoittuivat kaava-aluee-
seen. Sen jälkeen kun kaava-aluetta supistettiin teknisessä lautakunnassa 
18.6.2014, hän on huolehtinut valmistelusta ja esittelystä teknisessä lautakun-
nassa eikä ole katsonut itseään esteelliseksi. Tätä taustaa vasten ei hänen mu-
kaansa ole tarpeen selvittää, missä hän istui valtuustosalissa 9.12.2014.

Alonen on hallinto-oikeuteen 29.9.2016 saapuneessa kirjelmässä vaatinut, että 
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Kemiönsaaren kunta velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 
4 000 eurolla.

Strandberg ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet kunnanvaltuuston uuden 
lausunnon sekä Druggen, Hakalaxin ja Nummelin lausuntojen johdosta uuden 
vastaselityksen. Druggen osalta on todettu, että hän ei ole siirtynyt yleisölle 
varattuun tilaan, vaan hän on siirtynyt valtuutettujen käyttämälle istumapaikal-
le. Hakalaxin osalta on todettu, että koska ei ole olemassa sellaista lautakunnan 
tai edes viranhaltijan päätöstä, jolla kaava-asian valmistelu on  siirretty ”muille 
virkamiehille”, Hakalax on tosiasiassa vastannut asian valmistelusta kunnassa 
myös esteelliseksi tulonsa jälkeen teknisen lautakunnan kokoukseen 18.6.2014 
saakka. Koska asia on ollut varsin laaja ja vaatinut erityisasiantuntemusta, ei 
ole uskottavaa, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja, joka on siviiliamma-
tiltaan charterveneyrittäjä, olisi ollut vastuussa asian valmistelusta teknisen 
lautakunnan kokouksessa 18.6.2014. Lausunnossa on myös todettu, että Fabri-
tius ja Backman ovat esteellisinä ottaneet osaa asian käsittelyyn valtuustossa 
12.9.2016. Oikeudenkäyntikulujen määräksi on ilmoitettu 9 500 euroa.

Alosen oikeudenkäyntikuluvaatimus on lähetetty tiedoksi kunnanhallitukselle.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää väitteen, joka koskee Backmanin, Druggen, Fabritiuk-
sen ja Laurénin esteellisyyttä siltä osin kuin he ovat valituksenalaisen päätök-
sen jälkeen mahdollisesti osallistuneet hallinto-oikeudelle annettavien lausun-
tojen käsittelyyn. 

Hallinto-oikeus hylkää Strandbergin ja hänen asiakumppaneittensa vaatimuk-
sen lausunnon pyytämisestä ympäristöministeriöltä ja sosiaali- ja terveysminis-
teriöltä.

Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen Strandbergin ja hänen 
asiakumppaneidensa valituksen johdosta sillä perusteella, että Roger Hakalax 
on esteellisenä ollut läsnä asiaa valtuustossa käsiteltäessä. Muilta osin esitetyt 
esteellisyysväitteet hylätään. Asian näin päättyessä lausunnon antaminen 
Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa esittämistä muista valitusperusteis-
ta raukeaa.

Alosen ja Murtomaiden valitusten käsittely hallinto-oikeudessa raukeaa, koska 
yleiskaava on Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa valituksesta kumot-
tu.

Hallinto-oikeus hylkää Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa sekä Alo-
sen oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Ratkaisun perustelut

Hylätyt väitteet ja vaatimukset

Hallinto-oikeus on hallintolainkäyttölain nojalla asian selvittämiseksi pyytänyt 
kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon valituksenalaisen päätök-
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sen jälkeen. Asiassa annettavat lausunnot eivät sido hallinto-oikeutta, vaan hal-
linto-oikeus harkitsee itsenäisesti, mikä merkitys niillä on asiassa. Hallinto-oi-
keus ei ole miltään osin sidottu lausunnoissa esitettyyn. Päätökset antaa lau-
sunto hallinto-oikeudelle eivät ole valituskelpoisia päätöksiä. Arvioitaessa va-
lituksenalaisen valtuuston kaavapäätöksen laillisuutta, lausunnon antamiseen 
mahdollisesti liittyvillä menettelyvirheillä ei ole asiassa merkitystä.

Hallintolainkäyttölain mukaan hallinto-oikeus voi asian selvittämiseksi pyytää 
lausunnon myös muulta kuin päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Kun otetaan 
huomioon, että hallinto-oikeus on kumonnut kaavan hyväksymistä koskevan 
päätöksen esteellisyyden vuoksi, lausuntojen pyytäminen ympäristö- sekä so-
siaali- ja terveysministeriöltä kaava-alueen laajuudesta ja rajaamisesta ei ole 
tarpeen. 

Esteellisyys 
Sovellettavien oikeusohjeiden sisältö 

Kuntalain 90 §:n 2 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä pe-
rusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lain-
vastainen.

Kuntalain 52 §:n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen 
käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallin-
tolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ot-
taa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä ky-
seisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Pykälän 2 momentin 
mukaan muun luottamushenkilön esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto-
lain 27 - 30 §:ssä säädetään. Pykälän 5 momentin mukaan esteellisen henkilön 
on ilmoitettava esteellisyydestään.

Hallintolain 27 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsit-
telyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamie-
hen esteellisyydestä säädetään, koskee 27 §:n 2 momentin mukaan myös moni-
jäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen muun ohella
jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; jos asian ratkaisusta on odotetta-
vissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulle läheiselleen; jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan 
liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisus-
ta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; jos luottamus hänen puolueet-
tomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Saman lainkohdan 2 momentin mukaan läheisellä tarkoitetaan edellä mainitus-
sa momentissa muun ohella virkamiehen sisarusta tai virkamiehelle muuten 
erityisen läheistä henkilöä. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulais-
ta.

Saman lain 29 § 1 ja 2 momentin mukaan virkamiehen esteellisyyttä koskeva 
kysymys on ratkaistava viipymättä. Virkamies ratkaisee itse kysymyksen es-
teellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyy-
destä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun 
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läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä.

Kemiönsaaren kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuuston kokouksen 
pöytäkirjaan merkitään järjestäytymistietoina muun ohella läsnä olleet ja missä 
ominaisuudessa kukin on ollut läsnä.

Hallintosäännön mukaan kunnan organisaatio jakautuu viiteen osastoon, joista 
yksi on ympäristö- ja tekninen osasto. Sen johdossa on tekninen johtaja, tässä 
tapauksessa Lars Nummelin. Ympäristö- ja teknisen osaston toimialana on 
muun ohella kunnan maapolitiikan ja maankäytön suunnittelu siltä osin kuin 
nämä tehtävät eivät kuulu kunnanhallitukselle. Tekninen johtaja esittelee asiat 
teknisessä lautakunnassa ja varaesittelijänä toimii infrapäällikkö, tässä tapauk-
sessa Roger Hakalax.

Esteellisyys kaavoitusta koskevassa oikeuskäytännössä

Arvioitaessa päätöksen lopputuloksesta johtuvaa hyötyä mahdollisen esteelli-
syyden näkökulmasta, on saavutettavan hyödyn oltava yhtäältä erityistä ja toi-
saalta odotettavissa olevaa. Taloudelliselle tai muulle vastaavalle hyödylle on 
siten asetettu sekä konkreettisuus- että tietynasteinen välittömyysvaatimus. 
Kaava-asioissa esteellisyyttä on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. Oi-
keuskäytännössä merkitystä on annettu kaavan luonteen lisäksi kaavaehdotuk-
sen sisällölle ja sille, kuinka suuri on maanomistuksen osuus koko kaava-
alueesta. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, muuttaako kaava olemassa ole-
vaa tilannetta maanomistajan kohdalla. Merkitystä on edelleen myös sillä, 
onko kysymyksessä yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua koskeva kaava, 
jolla on välittömiä maanomistajaan kohdistuvia oikeusvaikutuksia.

Valtuutettu Carola Antskog

Antskog on ottanut osaa asian käsittelyyn valtuustossa. Valtuutetun esteellisyy-
den arvioinnin osalta sovelletaan kuntalain erityistä esteellisyyssäännöstä, jon-
ka mukaan esteellisyys syntyy ainoastaan siinä tapauksessa, että päätös koskee 
valtuutettua tai hänen läheistään henkilökohtaisesti. Antskogin serkku omistaa 
kiinteistön kaava-alueella ja Antskog omistaa kiinteistön, joka sijaitsee kaava-
alueen ulkopuolella, mutta alueella, joka kaavasta laaditun meluselvityksen 
mukaan on 35 dB:n melualuetta. 

Pelkästään valtuutetun tai hänen läheisensä omistaman kiinteistön sijaitsemi-
nen yleiskaava-alueella tai sen lähialueella ei vielä tee valtuutettua esteelliseksi 
päättämään kaavan hyväksymisestä valtuustossa. Kaavan hyväksymispäätös ei 
ole kuntalain tarkoittamalla tavalla koskenut valtuutettu Antskogia henkilökoh-
taisesti.Serkku ei lähtökohtaisesti ole hallintolaissa tarkoitettu läheinen. Hallin-
to-oikeus katsoo, ettei asiassa ole myöskään ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden 
perusteella Antskogin serkkua olisi pidettävä hallintolaissa tarkoitettuna erityi-
sen läheisenä henkilönä. Antskog ei siten ole ollut esteellinen ottamaan osaa 
asian käsittelyyn valtuustossa.

Valtuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Helena Fabritius

Asiakirjojen mukaan Fabritius on toiminnanjohtajana Åbolands Lantbrukspro-
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ducentförbund r.f:ssä, ja yhdistykseen kuuluu myös sellaisia maanomistajia, 
jotka omistavat maata kaava-alueella. Fabritius on ottanut osaa asian käsitte-
lyyn teknisessä lautakunnassa sekä valtuustossa. 

Asiassa ei ole väitettykään, että Åbolands Lantbruksproducentförbund r.f 
omistaisi maata kaava-alueella. Yhdistys ei näin ollen ole asiassa asianosainen 
eikä sille ole odotettavissa tehdystä päätöksestä sellaista etua tai haittaa, jota 
hallintolaissa tarkoitetaan. Fabritiuksen puolueettomuuskaan ei ole tällä perus-
teella vaarantunut. Hän ei siten ole ollut esteellinen käsitellessään asiaa tekni-
sessä lautakunnassa. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt seikkoja, joiden perus-
teella kaavan hyväksymispäätös olisi kuntalain tarkoittamalla tavalla koskenut 
Fabritiusta henkilökohtaisesti. Fabritius ei siten ole ollut esteellinen ottamaan 
osaa asian käsittelyyn valtuustossa.

Valtuutettu Anders Laurén

Asiakirjojen mukaan Laurén on ottanut osaa asian käsittelyyn valtuustossa. 
Laurén omistaa kiinteistön, joka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella, mutta 
alueella, joka kaavasta laaditun meluselvityksen mukaan on 35 dB:n melu-
aluetta. 

Pelkästään Laurénin omistaman kiinteistön sijaitseminen edellä mainitulla 
alueella ei ole tehnyt häntä esteelliseksi päättämään kaavan hyväksymisestä 
valtuustossa. Asiassa ei ole ilmennyt muitakaan seikkoja, joiden perusteella 
kaavan hyväksymispäätös olisi kuntalain tarkoittamalla tavalla koskenut 
Laurénia henkilökohtaisesti. Hän ei siten ole ollut esteellinen ottamaan osaa 
asian käsittelyyn valtuustossa.

Valtuutettu, teknisen lautakunnan ja Kemiönsaaren Veden johtokunnan 
jäsen Brita Drugge

Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa mukaan Drugge on hallintolain tar-
koittamalla tavalla ollut esteellisenä läsnä valtuuston kokouksessa 9.12.2014, 
koska hän ei ole poistunut paikaltaan yleisölle tarkoitettuun tilaan. Heidän mu-
kaansa Drugge on myös Kemiönsaaren Veden johtokunnan jäsenenä ollut 
11.9.2014 esteellisenä mukana hyväksymässä johtokunnan lausuntoa tekniselle 
lautakunnalle kaava-asiassa.

Asiakirjojen mukaan Druggen veli omistaa kiinteistön, jolle on osoitettu kaksi 
tuulivoimalaa. Hallinto-oikeus katsoo, että Drugge on tämän johdosta ollut 
asiassa esteellinen.

Tekninen lautakunta on kaavaa valmisteltaessa pyytänyt muun ohella Kemiön-
saaren Vedeltä lausunnon kaavaehdotuksesta. Asiakirjoista ilmenee, että Drug-
ge on johtokunnan jäsenenä ollut päättämässä lausunnon sisällöstä. Lausunto 
on vain osa asian selvittämistä eikä se sido lautakuntaa. Hallinto-oikeus kat-
soo, että Drugge ei siten ole Kemiönsaaren Veden johtokunnan jäsenenä osal-
listunut kaava-asian valmisteluun sillä tavoin, että kaavan hyväksymistä kos-
keva päätös olisi tällä perusteella syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Valtuuston kokouksen 9.12.2014 pöytäkirjamerkinnän mukaan Drugge on il-
moittanut olevansa asiassa esteellinen ja hänen sijaansa on kutsuttu varamies. 
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Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan Drugge on siirtynyt paikaltaan salin 
takaosaan.

Esteellisyyttä koskevien säädösten tarkoituksena on, etteivät esteelliset henki-
löt käsittele asiaa tai pääse läsnäolollaan vaikuttamaan päätösten tekemiseen. 
Menettelyä koskevilla säännöksillä varmistetaan, että päätöksenteko on myös 
esteellisyyden osalta objektiivisesti tarkasteltuna asianmukaista. Hallinto-oi-
keus katsoo, kun otetaan huomioon, että Drugge on valtuustossa asianmukai-
sesti ilmoittanut olevansa esteellinen, hänen sijaansa on kutsuttu varamies ja 
hän on kysymyksessä olevan asian käsittelyn ajaksi siirtynyt istumaan toiseen 
paikkaan salin takaosaan, asiassa on objektiivisesti arvioiden voitu havaita, 
että hän ei esteellisenä ole ottanut osaa asian käsittelemiseen eikä ollut läsnä 
valtuustossa hallintolain tarkoittamalla tavalla. 

Valituksessa on viitattu myös Druggen esteellisyyteen teknisessä lautakunnas-
sa silloin, kun lautakunnassa on vuosien varrella eri yhteyksissä käsitelty Ke-
miönsaaren tuulivoimarakentamista. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että 
vaikka päätökset sinänsä liittyvät tuulivoimaloihin, niiden kohdalla ei kuiten-
kaan ole ollut kysymys tämän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelusta. 
Noihin päätöksiin liittyvillä menettelyvirheväitteillä ei ole merkitystä valituk-
senalaisen päätöksen laillisuutta arvioitaessa.

Tekninen johtaja Lars Nummelin

Asiakirjojen mukaan Nummelin, jonka virkatehtäviin kaava-asioiden valmiste-
lu on kunnassa hallintosäännön nojalla kuulunut, oli esitellyt kaavoitukseen 
liittyviä asioita teknisessä lautakunnassa vuosina 2011-2012 sekä tuolloin osal-
listunut myös Rambollin kanssa käytyihin neuvotteluihin. Tuossa vaiheessa oli 
käsitelty kaavoitussopimuksen tekemistä, kunnan tuulivoimaloiden yleisiä 
suuntalinjoja, tuulivoimapuiston yhteisvaikutuksia sekä rakennuskiellon mää-
räämistä yleiskaavan laatimisen vuoksi. Sen jälkeen, kun ensimmäinen kaava-
luonnos oli asetettu yleisesti nähtäville ja oli käynyt ilmi, että Nummelinin si-
sarpuolen omistama kiinteistö rajoittuu kaava-alueeseen, hän oli varovaisuus-
periaatteen nojalla katsonut itsensä esteelliseksi. Kun kaava-alueen rajausta oli 
teknisen lautakunnan päätöksellä 18.6.2014 muutettu siten, että kaava-alue ei 
enää ole ulottunut mainitun kiinteistön rajalle, Nummelin on katsonut, ettei 
hän ole ollut enää esteellinen ja on osallistunut kaava-asian käsittelyyn. 

Hallinto-oikeus katsoo vuosien 2011 ja 2012 osalta, että vaikka mainitut pää-
tökset ja toimenpiteet, joiden käsittelyyn Nummelin on osallistunut, sinänsä 
liittyvät kaavoitukseen, kysymys ei kuitenkaan ole tämän tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan valmistelusta, vaan kysymys on erillisistä valituskelpoisista 
päätöksistä tai niin yleispiirteisistä valmistelevista toimista, ettei noihin pää-
töksiin liittyvillä menettelyvirheväitteillä ole merkitystä valituksenalaisen pää-
töksen laillisuutta arvioitaessa. Nummelinia ei voida pitää yleiskaavaa koske-
vassa asiassa esteellisenä sillä perusteella, että kaavoitusprosessin alkuvaihees-
sa hänen sisarpuolensa omistama kiinteistö on sijainnut suunnitellun kaava-
alueen rajauksen sisäpuolella ja sittemmin, ennen kaavaluonnoksen nähtäville 
asettamista, rajautunut sen ulkopuolelle. Nummelinin sisarpuoli ei omista maa-
ta kaava-alueella eikä ole asiassa asianosainen. Pelkästään teoreettinen mah-
dollisuus saada tuulenottokorvausta tuulivoimalayhtiöltä ei ole sellainen väli-
tön etu, jota hallintolaissa tarkoitetaan. Asiassa ei muutoinkaan ole käynyt 
ilmi, että Nummelin olisi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.
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Infrapäällikkö Roger Hakalax

Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alue on noin 1 635 heh-
taarin suuruinen ja sille on tarkoitus sijoittaa 29 tuulivoimalaa. Kaava-asioiden 
valmistelu Kemiönsaaren kunnassa kuuluu hallintosäännön mukaan ympäris-
tö- ja tekniselle osastolle. Asiakirjojen mukaan infrapäällikkö Hakalax on 
aluksi vastannut kysymyksessä olevan kaava-asian valmistelusta kunnassa, 
koska kunnan tekninen johtaja Nummelin oli katsonut olevansa asiassa esteel-
linen. Asiakirjoista ilmenee, että Hakalax on 4.4.2014 tekemällään kiinteistö-
kaupalla hankkinut kaksi kiinteistöä Fagerdalen RN:o 1:3 ja Gilldersmossan 
RN:o 1:4, jotka sijaitsevat kaava-alueella, tuulivoimala-alueiden 11 ja 12 välit-
tömässä läheisyydessä. Hakalax on oman ilmoituksena mukaan välittömästi 
kiinteistöjen ostoa koskevien neuvottelujen alkaessa talvella 2014 ilmoittanut 
asiasta esimiehelleen Nummelinille, joka on siirtänyt asian valmisteluvastuun 
toisille viranhaltijoille. Hakalax on ensimmäisessä kiinteistökaupan jälkeen pi-
detyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 18.6.2014 ilmoittanut olevansa kaa-
va-asiassa esteellinen. Lautakunnan kokouksen pöytäkirjan mukaan asian val-
mistelusta on vastannut kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg ja asian on kokouk-
sessa esitellyt lautakunnan puheenjohtaja. Lautakunta on tuossa kokouksessa 
muun ohella hyväksynyt kaava-alueen uuden rajauksen ja osaltaan päättänyt 
hyväksyä kaavaehdotuksen ja päättänyt sen asettamisesta nähtäville. Kunnan-
hallitus on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa yhtenevästi Hakalaxin 
edellä mainitun selvityksen kanssa ilmoittanut, että Hakalax ei kiinteistökaup-
pansa jälkeen ole osallistunut kaava-asian valmisteluun. 

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan 9.12.2014 mukaan Hakalax on infra-
päällikön ominaisuudessa ollut läsnä kunnanvaltuuston kokouksessa kaikkien 
asiakohtien aikana (§:t 53-61). Pöytäkirjassa ei ole merkintää, että Hakalax oli-
si ilmoittanut olevansa kysymyksessä olevan yleiskaavan hyväksymistä koske-
vassa asiassa (§ 57) esteellinen eikä esteellisyyttä ole muutenkaan ratkaistu. 
Kunnanvaltuuston lausunnosta ilmenee, että viranhaltijoiden läsnäolo kunnan-
valtuuston kokouksissa perustuu kunnanjohtajan aikoinaan antamaan suulli-
seen määräykseen, jonka mukaan johtavat viranhaltijat ja kunnan omistamien 
yhtiöiden toimitusjohtajat ovat aina läsnä kunnanvaltuuston kokouksissa. Ha-
kalaxin istumapaikasta 9.12.2014 ei ole täyttä varmuutta, mutta kunnanval-
tuuston lausunnon mukaan viranhaltijat istuvat yleensä valtuustosalin taka-
osassa, samassa tilassa yleisön kanssa. Lausunnon mukaan Hakalax ei ole esi-
tellyt asiaa eikä muutenkaan ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun. Haka-
lax on ilmoittanut, ettei muista, missä istui, mutta olettaa istuneensa salin taka-
osassa tilassa, joka on varattu muille kuin erikseen nimetyille viranhaltijoille 
sekä yleisölle.

Hallinto-oikeus toteaa, kun otetaan huomioon Hakalaxin hankkimien kiinteis-
töjen sijainti kaava-alueella tuulivoimala-alueiden välittömässä läheisyydessä, 
että Hakalax on tullut asiassa esteelliseksi hankittuaan mainitut kiinteistöt 
4.4.2014. Tässä valitusasiassa on siten oikeuskysymyksenä ensin arvioitava, 
onko hän sen jälkeen esteellisenä osallistunut asian valmisteluun. 

Hallinto-oikeus katsoo Hakalaxin oman lausunnon sekä sitä tukevan teknisen 
lautakunnan kokouksen 18.6.2014 pöytäkirjamerkinnän sekä kunnanhallituk-
sen lausunnon perusteella, että Hakalax ei ole esteellisenä osallistunut kaava-
asian käsittelyyn sen valmisteluvaiheessa. Hallinto-oikeus toteaa, että Hakalax 
on ilmoittanut olevansa esteellinen, kun Kemiönsaaren Vesi on antanut kaava-
ehdotuksesta lausunnon. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla Haka-
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laxin olisi katsottava vaikuttaneen kaavan sisältöön Kemiönsaaren Veden toi-
mitusjohtajan asemassa Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa valitukses-
sa mainitsemalla tavalla. 

Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko Hakalax hallintolaissa tarkoitetulla 
tavalla esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn tai ollut läsnä asiaa käsitel-
täessä, kun kaavan hyväksymisestä on päätetty valtuuston kokouksessa.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään 2012:125 arvioinut esteel-
lisen viranhaltijan läsnäoloa ja esteellisyyttä kaupunginvaltuuston kokoukses-
sa. Tapauksessa päätöksen katsottiin syntyneen virheellisessä järjestyksessä, 
kun kaupunginjohtaja oli sinänsä siirtynyt paikaltaan, mutta pysynyt kuitenkin 
kokoushuoneessa virkamiehille varatuilla paikolla. Kaupunginjohtaja ei ollut 
valtuustossa ilmoittanut olevansa esteellinen eikä kysymystä hänen esteellisyy-
destään ollut muutenkaan ratkaistu. Päätöksen perusteluissa todettiin, että es-
teellisen virkamiehen, joka on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn val-
tuustossa, ei ole katsottava olevan läsnä hallintolain 27 § 1 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla, jos hän seuraa asian käsittelyä yleisöstä käsin. 

Hallinto-oikeus tulkitsee edellä mainittua korkeimman hallinto-oikeuden rat-
kaisua siten, että esteellinenkin viranhaltija voi tiettyjen edellytysten täyttyessä 
seurata asian käsittelyä kunnanvaltuuston julkisessa kokouksessa. Toisaalta, 
mikäli esteellinen henkilö on kokouksessa läsnä, esteellisyydestä on ilmoitetta-
va tai siitä on päätettävä ja esteellisen henkilön siirryttävä paikoiltaan yleisölle 
varattuun tilaan. Näillä muotoseikoilla pyritään edistämään päätöksenteon lä-
pinäkyvyyttä sekä varmistamaan se, että objektiivisesti arvioiden voidaan to-
deta, ettei esteellisen henkilön läsnäolo voi vaikuttaa käsiteltävänä olevan 
asian lopputulokseen.

Hakalax ja kunnanvaltuusto ovat kiistäneet sen, että Hakalax olisi kunnanval-
tuustossa hallintolaissa tarkoitetulla tavalla osallistunut asian käsittelyyn tai ol-
lut läsnä asiaa käsiteltäessä. Kiistämisen perusteeksi on vedottu siihen, että 
Hakalax on kutsuttu kokoukseen infrapäällikön ja Kemiönsaaren Vesi Oy:n 
toimitusjohtajan asemassa seuraamaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyä ja 
siihen, että hän on koko ajan istunut tilassa joka on varattu muille kuin erik-
seen nimetyille viranhaltijoille sekä yleisölle.

Hallinto-oikeus toteaa, että tämän kaavan valmistelu on alkuvaiheessa kuulu-
nut infrapäällikkö Hakalaxin virkatehtäviin. Valtuuston kokouksen pöytäkirja-
merkinnän mukaan Hakalax on ollut läsnä kokouksessa infrapäällikön ominai-
suudessa. Hakalax ei ole esitellyt asiaa tai käyttänyt kunnanvaltuustossa pu-
heenvuoroa. Hän on istunut koko kokouksen ajan samalla paikalla valtuustosa-
lin takaosassa tilassa, joka on varattu muille kuin erikseen nimetyille viranhal-
tijoille sekä yleisölle. Tältä osin valtuustosalin järjestelyt ovat sikäli puutteelli-
set, että yleisön ja kokouksessa virkansa puolesta läsnä olevien paikkoja ei ole 
selvästi erotettu toisistaan. 

Hakalax on ollut asiassa esteellinen. Tähän nähden, ja kun otetaan huomioon, 
että Hakalaxin istumapaikasta ei objektiivisesti arvioiden ole ollut pääteltävis-
sä, missä asemassa hän on ollut mihinkin kokouksessa käsiteltävään asiaan 
nähden, hallinto-oikeus katsoo, että vaikka Hakalax ei ole osallistunut asian 
käsittelyyn valtuustossa, hän on kuitenkin ollut hallintolain tarkoittamalla ta-
valla esteellisenä läsnä valtuuston käsitellessä asiaa. 



14 (15)

Kun valtuuston kokouksessa ei ole Hakalaxin kohdalla noudatettu kuntalain 
säännöstä esteellisyyden ilmoittamisesta, hallintolain säännöksiä esteellisyy-
den ratkaisemisesta eikä hallintolain säännöstä esteellisen viranhaltijan pidät-
tymisestä olla läsnä asiaa käsiteltäessä, valtuuston päätös on syntynyt virheelli-
sessä järjestyksessä. Valtuuston päätös on tästä syystä kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäynti-
kulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ot-
taen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahin-
konaan. Säännöstä voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviran-
omaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava 
erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Päätös on Strandbergin ja hänen asiakumppaneidensa valituksen johdosta ku-
mottu. Asian laatuun ja tulkinnanvaraisuuteen nähden oikeudenkäynti ei kui-
tenkaan ole aiheutunut viranomaisen virheestä. Tähän nähden ei ole kohtuu-
tonta, että Strandberg asiakumppaneineen joutuu pitämään oikeudenkäyntiku-
lunsa vahinkonaan.
 
Alosen valituksen käsittely hallinto-oikeudessa on rauennut. Asian laatuun ja 
lopputulokseen nähden ei ole kohtuutonta, että Alonen joutuu pitämään oikeu-
denkäyntikulunsa vahinkonaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 1 ja 6 mom
Hallintolaki 27 § 1 ja 2 mom, 28 § 1, 2 ja 3 mom, ja 29 § 1 ja 2 mom 
Kuntalaki (365/1995) 52 § 1, 2 ja 5 mom (1034/2003), 90 § (1375/2007), 93 § 
ja 95 § 2 mom
Kuntalaki 147 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 33 § ja 36 § ja 74 §
Kemiönsaaren kunnan hallintosääntö (voimaan 1.4.2013)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30
päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. 

Muilla kuin kunnalla ei maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n 4 momentin mu-
kaan kuitenkaan ole oikeutta hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden
päätökseen siltä osin kuin kaavan hyväksymistä koskeva päätös on kumottu. 

Valitusosoitus on liitteenä (Julkipanon jälkeen).
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Asian ratkaisijat

Hannamaija Falck
hallinto-oikeustuomari

Heikki Toivanen
hallinto-oikeustuomari

Veronica Storträsk
hallinto-oikeustuomari
esittelijä

Toimituskirjan oikeaksi todistaa

Jenna Lempinen
lainkäyttösihteeri

Tästä päätöksestä on kielilain (423/2003) 21 §:n nojalla teetetty virallinen käännös ruotsiksi. Myös kään-
nös on voimassa alkuperäisenä.
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