
 

  Päiväys     

12.10.2021    
    

Diaarinumero    

  235/2019   
     
     

 

 

 

JULKINEN KUULUTUS   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa  

 

   

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla    

12.10.2021   

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 19.10.2021 (7 pv).

 

Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.10.2021 nro 541/2021, valitus

vesitalousasiassa, ojien kunnostaminen ja ojan ja tierummun 

rakentaminen, Kirkkonummi

 

           Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 12.10. – 18.11.2021 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

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

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika   

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua   

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy   

18.11.2021.  
 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


Datum
12.10.2021

Diarienummer
235/2019

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats

12.10.2021

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
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Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 12.10.2021 nr 541/2021 om besvär i ett
vattenhushållningsärende, som har gällt renovering av diken och konstruktion
av ett dike och vägtrumma, Kyrkslätt
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 

 

12.10.2021 

541/2021 

 Dnro 235/03.04.04.04.20/2019 

   

Asia Valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa 

Muutoksenhakija  

Päätös, josta valitetaan 

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta, 1.2.2019 

(22.01.2019 §10) 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt, että 

1. kiinteistön  omistajalla on oikeus kaivaa tienvarsioja 

kustannuksellaan kiinteistönsä alueelle (1) uusi tienvarsioja) sekä hoitaa tätä 

omalla kustannuksellaan. Oja on tehtävä siten, että olemassa olevan 

 tierakenne ei rikkoudu ja sille ei aiheudu haittaa. 

2. kiinteistön  omistajalle annetaan oikeus rakentaa rumpuputki 

 alitse kustannuksellaan (3) asennettava rumpuputki). Rummun 

mitoituksessa, sijoittamisessa ja rakentamisessa on noudatettava julkaisun 

”Yksityistien parantaminen. Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet. Esko 

Hämäläinen. Suomen tieyhdistys 2010.” ohjeita. Rummun asentaminen on 

tehtävä siten, että työ ei estä  käyttöä, ei estä tonteille 

kulkemista ja aiheuta käyttäjille kohtuutonta haittaa. Kiinteistön  

omistajan on tiedotettava rumpuputken asennustyöstä 

käyttäjille 2 viikkoa ennen työn suorittamista. Kiinteistön  

omistajan tulee huolehtia rumpuputken kunnossapidosta kustannuksellaan. 

Veden johtamisesta rumpuputken kautta kiinteistölle  ei 

aiheudu korvattavaa edunmenetystä. 

3. kiinteistön  omistajalla on oikeus perata tontin eteläpuolinen 

oja (2) perattava oja) ja huolehtia sen kunnossapidosta kustannuksellaan. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 on vaatinut Kirkkonummen kunnan rakennus- ja 

ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista ja hallinto-oikeutta antamaan 
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asiassa uuden ratkaisun, jonka perusteella muutoksenhakijalle myönnetään 

lupa ojien kunnostamiseen, uuden ojan rakentamiseen sekä tierummun 

rakentamiseen naapurin maalle.  

Perusteluinaan muutoksenhakija on todennut, että  kylässä 

muutoksenhakijan omistaman -kiinteistön 

kuivattaminen naapurin kiinteistön  kautta on välttämätöntä. 

Muutoksenhakijan kiinteistön viereinen ajoväylä lisää pintavaluntaa ja 

osaltaan nostaa pohjaveden pintaa asuinrakennuksen perustusten alueella. 

Perustusten alueelta poistettavan veden määrää pystyttäisiin vähentämään 

ojarummun avulla. Näin pystyttäisiin ohjaamaan valuma- ja suotovedet 

lohkomisaikaista reittiä myöden lännen suuntaan ja kokonaisuudessaan pois 

-kiinteistöltä. 

-kiinteistön pohjoispuolella tiealueen ojia ei ole olemassa ja 

-kiinteistön  rakennus on rakennettu kalliolle. 

 useista rakennustoimista huolimatta kiinteistön kuivatusjärjestelmä ei 

pysty kokoaikaisesti siirtämään kaikkia tontin hulevesiä, vaan niitä ajautuu 

Sjökullantien alitse -kiinteistölle. 

Muutoksenhakijan asuinrakennuksen kohdalla on ojassa lisäksi painanne. Ojan 

kunnostaminen ja valuman ohjaaminen pohjoiseen on ollut useamman 

urakoitsijan mielestä paras kuivatusratkaisu.  

Vuoden 1982 Kirkkonummen kunnan laatimien suunnitelmien mukaan 

-kiinteistön viereisen ojan korkein kohta sijaitsee talon vieressä, 

jossa nykyisin ojan painanteessa seisoo useasti vettä. Kyseisen vuoden 

suunnitelmien jälkeen Sjökullantie on asfaltoitu ja sitä on alettu käyttämään 

vakituisen asumuksen liikennöintiin vuodesta 2007 alkaen. 

Muutoksenhakijalle ei ole jäänyt muuta mahdollisuutta, kuin vaatia ojan 

kunnostamista tiivistetyltä alueelta pohjoiseen, niin että oja liittyy tiealueen 

ojaan ja pystyy johtamaan myös pohjoisesta kiinteistölle kulkeutuvat vedet.  

Uuden ojan rakentaminen edellyttää ojarummun asentamista lähelle 

Sjökullantietä ja lopullinen suunnitelma selviää vasta maankaivuun ja 

kalliopinnan paikannuksen jälkeen. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antamassaan 

lausunnossa esittänyt valituksen hylkäämistä ja viitannut ratkaisuunsa sekä 

todennut, että valituksen johdosta ei ole ilmennyt uutta lausuttavaa. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja 

luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, että se ei anna vastinetta. 

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimistoinsinööri on ilmoittanut, 

että valituksen johdosta ei ole ilmennyt uutta lausuttavaa. 
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Kirkkonummen kunnalle ja Kirkkonummen kunnan tilapalveluille on varattu 

tilausuus vastineen antamiseen. Vastineita ei ole annettu. 

 on antamassaan vastineessa pyytänyt, että hallinto-oikeus 

hylkää valituksen. Hakemuksen mukaiseen toimenpiteeseen ei ole 

välttämätöntä tarvetta. Kysymys on siitä, että hakija ei ole käyttänyt oikeuttaan 

ojan kaivamiseen, rummun rakentamiseen ja oja perkaamiseen omalla 

kustannuksellaan. Tilanne ei ole millään tavalla muuttunut hyvin pitkään 

aikaan. Sjökullantie on ollut vakituisen asutuksen käytössä ainakin 1900 -

luvun alkupuolelta asti. Mitään sellaisia muutoksia, jotka olisivat vaikeuttaneet 

hakijan kiinteistön tilannetta, ei ole tapahtunut. Ojan rakentaminen naapurin 

puolelle aiheuttaa olennaista haittaa kiinteistönomistajalle ja hänen 

elinkeinolleen. 

 on antamassaan vastaselityksessä tarkentanut, korjannut ja 

täydentänyt valituksessa esitettyjä vaatimuksia ja niiden perusteluita. 

Vaatimus päätöksen kumoamisesta ei koske valituksenalaisen päätöksen 

kohtia 1–3 siltä osin, kun muutoksenhakijalle on myönnetty lupa tehdä 

toimenpiteitä. Muutoksenhakija on ensisijaisesti vaatinut asian palauttamista 

uudelleen käsiteltäväksi hakemuksessa vaaditun, eli vanhojen ojien 

kunnostuksen, uuden ojan rakentamisen ja tierummun rakentamisen naapurin 

maalla, osalta. Toissijaisesti muutoksenhakija on vaatinut asian palauttamista 

kokonaisuudessaan, koska päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n 

mukaisesti siltä osin, kun hakemuksessa esitetyt vaatimukset on hylätty. 

Päätös on muotoiltu hyväksyvän päätöksen muotoon, vaikka sillä on 

tosiasiallisesti hylätty hakemuksessa esitetyt vaatimukset lähes 

kokonaisuudessaan. Hylkäävä päätös olisi tullut perustella. 

Muutoksenhakijalla on oikeus saada hylkäävässä asiassa perusteltu päätös. 

Päätöksessä kohtien 1–3 mukaiset oikeudet eivät ole riittäviä 

muutoksenhakijan kiinteistön tarkoituksenmukaiseen kuivatukseen. Alueelle 

on kehitettävä tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen kuivatusjärjestely. 

Ympäröiviin naapurikiinteistöihin suhteessa muutoksenhakijan pienelle 

kiinteistölle toteutettavat ojitukset eivät ole riittäviä estämään 

naapurikiinteistöiltä valuvasta vedestä aiheutuvaa merkittävää haittaa. 

Muutoksenhakijalla on vesilain 5 luvun 9 §:n mukainen tarve saada oikeus 

ojittaa toisen maalla. 

Lupa ojien kunnostamiseen ja palauttamiseen naapurin maalle on esisijaisesti 

pyydetty sen vuoksi, että naapurikiinteistöllä syntyvät vedet eivät aiheuta 

haittaa muutoksenhakijan kiinteistöllä, eikä sen vuoksi, että hän pystyisi 

johtamaan omat hulevetensä kiinteistöltään. Hakemus ei koske jätevesien 

johtamista.  

Muutoksenhakijan asuinrakennukselle on aiheutunut merkittävää haittaa 

naapurikiinteistöiltä länsi- ja eteläpuolella -yksityistien kautta 

sekä pohjoispuolen naapurikiinteistöltä ja Sjökullantieltä valuvien vesien 

vuoksi. Pintaveden valuminen ja pohjaveden pinnan nousu aiheuttaa 
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asuinrakennuksen asuinkelpoisuudelle olennaista haittaa sekä vaurioittaa 

olemassa olevia rakennuksia. Tilanne on pahentunut viime vuosina 

merkittävästi, jolloin on havaittu veden kertymistä rakennuksen kellariin ja 

rakennusten seinien kastumista. 

Kunnostettavaksi on haettu ojaa, joka kulkee muutoksenhakijan kiinteistön 

länsirajan suuntaisena ja kääntyy länteen poispäin muutoksenhakijan 

kiinteistöltä. Tämä muutoksenhakijan kiinteistön länsipuolen umpeutuneen 

ojan, joka sijaitsee kiinteistöllä , kunnostaminen on 

tarkoituksenmukaisinta ja kustannustehokkainta alueen kuivatusjärjestelyn 

toteuttamiseksi ja muutoksenhakijan kiinteistön kuivattamiseksi. 

Kiinteistön kuivatusongelmat pahenivat sen jälkeen, kun naapurin kiinteistöllä 

muutoksenhakijan kiinteistön länsirajan läheisyydessä sijainnut kunnan 

rakentaman veden puhdistamon-pumppaamon käyttö kiellettiin ja pumppaamo 

purettiin vuonna 2018. Purkamisen yhteydessä siihen liittyviä ojia ei 

ennallistettu ennen pumppaamon rakentamista edeltäneen kuivatusjärjestelmän 

mukaisiksi eikä muutakaan kompensoivaa ja muutoksenhakijan etua 

huomioivaa ratkaisua tehty. 

Muutoksenhakija on pyytänyt naapurikiinteistön omistajalta lupaa kunnostaa 

umpeutuneet ojat aikaisempaan tilaansa, kuten ne on esitetty purettua 

pumppaamoa edeltäneen kuivatusjärjestelmän suunnitelmissa. Omistaja ei 

suostunut yhteistyöhön. Kiinteistön  omistaja, jonka alueella 

ojitus kulkee, ei ole vastustanut muutoksenhakijan esittämää kuivatusreittiä. 

Suurin osa kuivatustarpeen aiheuttavasta hulevedestä tulee muutoksenhakijan 

naapurin kiinteistöjen  ja  alueelta, joiden 

kiinteistöjen alueella rinteessä kulkee ajoväylä, -yksityistie noin 

200 metrin matkalta. Tämä osuus -yksityistiestä sijoittuu 

muutoksenhakijan kiinteistön rajalle, minkä tien varrella on myös umpeutunut, 

purettuun pumppaamoon liittynyt oja. Naapurin kiinteistöllä sijaitseva tie lisää 

pintavaluntaa ja osaltaan nostaa pohjaveden pintaa asuinrakennuksen 

perustusten alueella. 

 virtaa vettä muutoksenhakijan kiinteistölle, joka on tiehen ja 

sen umpeutuneeseen ojaan nähden alempana. Etäisyys tien alimmasta pisteestä 

asuinrakennukseen on alle  metriä ja kallion viereiseen talousrakennukseen 

alle  metriä. Ojan ja asuinrakennuksen etäisyys on  metriä. 

Hiljaisenkaan veden virtauksen aikana vesi ei nopeasti poistu tien ajourista, 

vaan suurin osa vedestä kulkeutuu muutoksenhakijan kiinteistölle. 

Yksityistie on levennetty, mikä pahentaa vesien valumista. Vesi ei ehdi 

imeytyä maahan tasaisella, vettä keräävällä tiellä. Asiassa on keskeisesti kyse 

siitä, että naapuri ei ole huolehtinut kiinteistönsä -yksityistien 

kuivatusta palvelevan tienvarsiojan kunnossapidosta ja tästä aiheutuu 

muutoksenhakijan kiinteistölle merkittävää vahinkoa. 
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Kiinteistön asuinrakennuksen kohdalla tien ja pellon välissä oleva painanne 

pahentaa osaltaan kuivatusongelmaa. Valituksessa on kirjoitusvirhe koskien 

painanteen sijaintia, painanne sijaitsee tien länsipuolella. 

-yksityistietä koskevassa tietoimituksessa toukokuussa 2019, 

jolloin -yksityistie vasta perustettiin, ei naapurin ilmoituksen 

johdosta käsitelty ojien kunnostamista. Tien kuivatusratkaisu on jäänyt 

asianmukaisesti suunnittelematta ja toteuttamatta, vaikka yksityistielain 

mukaisesti se kuuluu tieosakkaiden vastuulle eikä tiestä saa aiheutua 

tarpeetonta haittaa. 

Naapuri ei ole suostunut yhteistyöhön siitä huolimatta, että Kirkkonummen 

kunta on 30.4.2018 tekemänsä tarkastuksen perusteella suositellut, että 

muutoksenhakijan sallitaan suorittaa ojan perkaustoimet kustannuksellaan tai 

jaetuin kustannuksin. Kunnan mukaan -yksityistien 

tienvarsiojan perkaus auttaisi muutoksenhakijan kiinteistön kuivatuksessa. 

Naapuri ei ole esittänyt syitä vastustamiselleen eikä perustele miksi ojan 

kunnossapidolle ei ole tarvetta.  

Siinäkin tapauksessa, että muutoksenhakija kunnostaa kiinteistönsä etelärajan 

suuntaisen ojan, joka sijaitsee muutoksenhakijan kiinteistöllä, 

valituksenalaisen päätöksen 3 päätöskohdan mukaisesti, tarvitaan kuitenkin 

oikeus ojittaa viereisten kiinteistöjen mailla. 

-yksityistien kunnossapito helpottuu ojien kunnostamisen ja 

palauttamisen myötä. Hakemuksen mukainen järjestely on kaikkien alueen 

kiinteistöjen kannalta haittaa aiheuttamaton ja tarkoituksenmukainen. 

, Kirkkonummen kunnan rakennus- ja 

ympäristölautakunnalle, Kirkkonummen kunnalle, Kirkkonummen kunnan 

tilapalveluille, Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan 

toimistoinsinöörille ja Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat 

-vastuualueelle on lähetetty  vastaselitys tiedoksi. 

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan toimistoinsinööri on toimittanut 

hallinto-oikeudelle tiedoksi  yksityistietoimitusta koskevan 

maaoikeuden päätöksen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Kirkkonummen kunnan rakennus- ja 

ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen 

käsiteltäväksi. 
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Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet 

Vesilain 5 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan hyödynsaajan tai hyödynsaajien on 

pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Kun ojituksesta johtuvien 

asioiden hoitamista varten on perustettu ojitusyhteisö, yhteisön on 

huolehdittava ojan kunnossapidosta. 

Vesilain 5 luvun 9 § 1 momentin mukaan jos ojittamisesta toisen alueella ei 

sovita, hyödynsaajalle voidaan antaa oikeus: 

1) johtaa vettä toisen ojaan; 

2) tehdä oja taikka ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema 

toisen alueelle; tai 

3) ryhtyä puron tai noron perkaukseen toisen alueella. 

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa 

on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 

mainittava sovelletut säännökset. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää 

esittämättä, jos: 

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 

2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia; 

3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun 

myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin; 

4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä 

muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka 

5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta. 

Asiassa saatu selvitys  

Asia on tullut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa vireille 7.8.2018 

hakemuksella, jolla kiinteistön  omistaja 

 on hakenut lupaa kunnostaa ojia naapurin kiinteistöillä, rakentaa 

uutta ojaa noin 10 metriä sekä rakentaa kaksi tierumpua naapurikiinteistöllä 

sijaitsevan  alitse. Kunnostettava oja sijaitsee enimmäkseen 

kiinteistöllä  kulkevan  länsipuolella. 

 alittavat rummut sijoitetaan hakemuksen mukaan 

 pohjoispäähän lähelle Sjökullantietä sekä ojan jatkeeksi 

kiinteistöjen  ja  rajan pohjoispuolelle kiinteistön 

 alueelle. Kunnostettavaksi on haettu myös kiinteistön 

 itä- ja eteläosassa sijaitsevaa ojaa. Uutta ojaa tehdään tarvittaessa ojan 

jatkeeksi tehtävän rummun jälkeen kiinteistöjen  ja 

 rajalle. 
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Hakemuksen mukaan muutoksenhakijan kiinteistön länsipuolella sijaitsevalta 

 ja pohjoispuolella sijaitsevalta Sjökullantieltä valuu pintavesiä 

hakijan kiinteistölle aiheuttaen haittaa asuinrakennukselle. Lisäksi 

Sjökullantien pohjoispuolella olevan kiinteistön vedet johtuvat 

muutoksenhakijan kiinteistölle.  länsipuolelta on poistettu vanha 

pumppaamo, eikä vanhaa virtausreittiä ole avattu poistamisen jälkeen. 

Valokuva-aineiston perusteella ojaa on avattu pumppaamon kohdalta.  

Kiinteistön  eteläosassa, todennäköisesti muutoksenhakijan 

kiinteistöllä sijaitsevaan ojaan valuu vesiä muutoksenhakijan kiinteistöltä ja 

sen eteläpuolella sijaitsevilta metsäkiinteistöiltä. Hakemuksen mukaan oja on 

umpeenkasvanut ja  padottaa vettä ojaan. Muutoksenhakijan 

mukaan oja on tarpeellinen hänen kiinteistönsä kuivatuksen kannalta. 

Muutoksenhakijan vastaselityksen mukaan kiinteistön eteläpuolinen oja on 

kunnostettava ja siirrettävä kiinteistön  puolelle.  

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Vesilain 5 luvun 8 §:n mukaan hyödynsaajan on pidettävä oja kunnossa. 

Muutoksenhakijan kiinteistön eteläosassa sijaitsevan ojan osalta 

muutoksenhakijaa kiinteistön  omistajana voidaan pitää 

hyödynsaajana, jolloin myös hänellä on velvollisuus pitää oja kunnossa. 

Kunnossapito-oikeus on vesilain 5 luvun 8 §:n mukaan hyödynsaajalla, 

oikeutta ei tarvitse erikseen hakea. Asian selventämiseksi hallinto-oikeus 

toteaa, että vesilain nojalla ei voida antaa oikeutta omalla kiinteistöllä 

sijaitsevien ojien kunnossapitoon. Näin ollen lautakunnan päätöksen kohdissa 

1. ja 3. kiinteistön  omistajalle myönnetyt oikeudet ovat lakiin 

perustumattomia ja tarpeettomia.  

Hallinto-oikeus toteaa, että Kirkkonummen kunnan rakennus- ja 

ympäristölautakunnan päätöksessä ei ole käsitelty kaikilta osin hakemuksessa 

vaadittuja seikkoja. Päätöksessä on tosiasiallisesti ratkaistu vain vaatimus 

rumpuputken sijoittamisesta  alitse ojan jatkoksi (päätöksen 

kohta 2.). Päätöstä ei ole perusteltu käsiteltyjen ja käsittelemättä jätettyjen 

seikkojen osalta hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaisesti. Asiassa ei ole 

tullut esiin hallintolain 45 §:n 2 momentin mukaisia seikkoja, joiden 

perusteella päätös olisi voitu jättää perustelematta.  

Edellä olevan perusteella asia on palautettava kokonaisuudessaan 

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus  

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 



  8 (9) 

   

 

 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kirkkonummen kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä 

päätöstä koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n 

mukaisesti. Tieto kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 

sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. 

Muutoksenhaku 

Vesilain 15 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-

oikeus myöntää valitusluvan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 

111 §:n perusteella. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-

oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli 

viimeistään 18.11.2021. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka 

Kangasmaa ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-

oikeustuomari Saara Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 

asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  maksutta 

asiamies:  

AA, OTL Petri Pulkkanen/Asianajotoimisto Pulkkanen Oy 

 

Jäljennös maksutta 

asiamies:  

AA Petteri Kuhanen/Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 

Kirkkonummen kunnanhallitus 

Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan toimistoinsinööri 

Kirkkonummen kunnan tilapalvelut 

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja 

luonnonvarat, sähköisesti 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

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/ 

 




