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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 106 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ehdotus 
Puheenjohtaja: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Todettiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 107 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ehdotus 
Puheenjohtaja: 
 
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan sähköisesti 
tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 12.6.2017 
ja se pidetään yleisesti nähtävänä kunnan palvelupisteessä 15.6.2017. 
 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
  
Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Robert 
Karlssonin ja Katja Juutin. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 12.6.2017 ja 
se pidetään yleisesti nähtävillä kunnan palvelupisteessä 15.6.2017. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijöiden määrääminen 
 
171/00.01.01/2013 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 108 
  

Kunnanvaltuuston hyväksymän ja 1.6.2017 voimaan tulleen Kirkkonummen 
kunnan hallintosäännön mukaisesti rakennus- ja ympäristölautakunta toimii 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja 
rakennusvalvontaviranomaisena sekä päättää hallintosäännön 77 §:n 
mukaisista asioista.  
Hallintosäännön mukaan lautakunta voi siirtää päätös- ja toimivaltaansa 
alaiselleen viranhaltijalle.  
  
Hallintosäännön 78 §:n mukaan johtava rakennustarkastaja esittelee 
lautakunnan yleisiin tehtäviin kuuluvat asiat ja rakennusvalvonnan 
lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat asiat. Muut tehtäväalueeseen kuuluvat asiat 
esittelee lautakunnan määräämät viranhaltijat.  
  
Rakennus- ja ympäristölautakunta on määrännyt tehtäväalueensa esittelijät 
sekä päättänyt ratkaisuvaltansa siirrosta viranhaltijoille 17.3.2009 § 41, 
15.11.2011 § 177, 24.1.2012 § 27, 13.5.2014 § 66, 14.4.2015 § 61 sekä 
1.3.2016 § 37 
 
Valmistelijat:  
Panu Latvala, johtava rakennustarkastaja 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
Sari Soini, ympäristöpäällikkö 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 

Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kunnan hallintosäännön 
perusteella määrätä lautakunnan tehtäviin kuuluvien asioiden esittelijät ja 
kumoaa aiemmat asioiden esittelyä koskevat päätökset seuraavasti: 
  
1. Suunnittelutarve- ja poikkeamishakemusten asiat esittelee lupa-arkkitehti  
2. Ympäristönsuojelun tehtäväalueen asiat esittelee ympäristöpäällikkö   
3. Johtava rakennustarkastaja esittelee muut asiat, joissa lautakunta toimii 
kunnan määräämänä viranomaisena  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 

 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kunnan hallintosäännön perusteella 
määrätä lautakunnan tehtäviin kuuluvien asioiden esittelijät ja kumoaa 
aiemmat asioiden esittelyä koskevat päätökset seuraavasti: 
  
1. Suunnittelutarve- ja poikkeamishakemusten asiat esittelee lupa-arkkitehti  
2. Ympäristönsuojelun tehtäväalueen asiat esittelee ympäristöpäällikkö   
3. Johtava rakennustarkastaja esittelee muut asiat, joissa lautakunta toimii 
kunnan määräämänä viranomaisena  
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Valvottavat viranhaltijapäätökset 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 109 
  

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat 
kuntalain 51 §:n mukaiset päätökset: 
 
 
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja 
 
Päätös § 40/2017, Dnro 491/00.01.01/2017 
Yhdyskuntatekniikan toimialan jakaminen tulosalueisiin ja -yksiköihin. 
 
 
Johtava rakennustarkastaja 
 
Päätös § 1/2017, Dnro 171/00.01.01/2013 
Toimivallan siirto hallintosäännön 78 pykälän mukaisesti. 
 
 
Valmistelija: tekninen avustaja Sari Salminen 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
 

Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi yllä olevat 
päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla 
käsiteltäväksi otettavia asioita ei opteta rakennus- ja ympäristölautakunnan 
käsiteltäväksi. 

 
 
Päätös   

Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi yllä olevat päätökset 
sekä todeta, että niiden sisältämiä kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi 
otettavia asioita ei oteta rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. 
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Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 110 
  

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: 
 
 
Viranhaltijat  
ovat ajalla 16.5.-30.5.2017 tehneet toimivaltaansa yhdyskuntatekniikan 
johtosännöllä siirrettyjä päätöksiä liitteen 1 mukaisesti. 
 
 
Valmistelija: tekninen avustaja Sari Salminen 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
Esityslistan liite: 
- viranhaltijapäätökset ajalla 16.5.-30.5.2017, liite 1 
 
 
 

Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Lautakunta päättää merkitä tiedokseen päätökset, joihin ei ole kuntalain 51 
§:n mukaista otto-oikeutta. 
 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti merkitä tiedokseen päätökset, joihin ei ole kuntalain 51 §:n 
mukaista otto-oikeutta. 
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Ympäristönsuojelun ilmoitusasioita 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 111 
  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraava asia: 
 
 
Liikkumislupa Kallbådanin hylkeidensuojelualueelle, Metsähallitus 
1166/2017/06.06.02 
 
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on myöntänyt luvan 
liikkumiseen Kallbådanin hylkeidensuojelualueella 15.4.2017–31.12.2018. 
Lupa oikeuttaa liikkumaan vesitse ja helikopterilla hylkeiden tarkkailuun 
liittyvässä luontomatkailutoiminnassa ja majakan ylläpitoa varten. Lupa 
oikeuttaa myös maihinnousuun ja helikopterin laskeutumiseen 
majakkaluodolle.  
 
 
Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, puh. 0400 772 194, 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
 

Ehdotus 
Ympäristöpäällikkö: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvallan siirtäminen ympäristönsuojelun osalta 
 
171/00.01.01/2013 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 112 
  

Kunnanvaltuuston 13.3.2017 (§ 18) hyväksymän 1.6.2017 voimaan tulleen 
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 77 §:n mukaisesti rakennus- ja 
ympäristölautakunta toimii Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena. Rakennus- ja ympäristölautakunnan 
toimivaltaan ympäristönsuojelun osalta kuuluu 
 
- ratkaista ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaiset ilmoitukset tilapäistä melua 
ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (77 § kohta 10) 
- antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asiantuntijalausunnot valtion 
lupa- ja valvontaviranomaisen käsittelemistä ympäristönsuojelulain 118 §:n 
mukaisista ilmoituksista (77 § kohta 11) 
- ratkaista ympäristösuojelulain 119 §:n mukaiset ilmoitukset koeluonteisesta 
toiminnasta (77 § kohta 12) 
- hyväksyä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain, 
vesilain ja vesihuoltolain mukaisissa päätöksissä edellytetyt selvitykset ja 
suunnitelmat (77 § kohta 13) 
- antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asiantuntijalausunnot ja 
päättää kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta (77§ kohta 
14) 
- päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti vireille 
pannusta asiasta tai asian siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
asian raukeamisesta tai asian käsittelyn keskeyttämisestä tai tutkimatta 
jättämisestä (77 § kohta 15). 
 
Hallintosäännön 77 §:n mukaan lautakunta voi siirtää toimivaltaansa 
alaiselleen viranhaltijalle. 
 
Tällä hetkellä hallintosäännön 77 §:n kohtien 10 ja 11 mukaiset asiat on 
siirretty ympäristötarkastajan päätös- ja toimivaltaan ja kohtien 12-15 
mukaiset asiat ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan päätös- ja 
toimivaltaan. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 § mukaan toiminnanharjoittajan on 
tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus 
rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on 
syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. 
 
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai 
toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä 
ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä 
lyhyemmästä ajasta. 
 
Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin 
ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen 
käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä 
päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen 
edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. 
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Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksissä ei ole asetettu 
ympäristönsuojelulaissa määrättyä lyhyempää määräaikaa ilmoituksen 
tekemiselle. Käytännössä toiminnanharjoittajien ilmoitukset 
saapuvat kuntaan joko juuri 30 vrk ennen kuin toiminta on tarkoitus aloittaa 
tai tätä myöhemmin. Ympäristönsuojelu on aina mahdollisuuksiensa 
salliessa pyrkinyt ratkaisemaan ilmoitukset 30 vrk lyhyemmässäkin ajassa. 
 
Kun 1.6.2017 jälkeen tulee vireille ilmoituksia tilapäisestä melusta ja 
tärinästä, ne tuotaisiin rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. 
Ilmoitusten käsittelyprosessista ja lautakunnan kokousaikataulusta johtuen 
ilmoituksia pystyttäisiin tuomaan lautakunnan käsittelyyn vain harvoin ennen 
30 vrk määräajan umpeutumista. Ilmoituksen jättäneet voisivat siten aloittaa 
toiminnan ilmoituksensa mukaisesti, vaikka päätöstä määräyksineen ei olisi 
voitu vielä antaa. 
 
Valtion valvontaviranomainen (Ely-keskus) ratkaisee ympäristönsuojelulain 
118 §:n mukaisen ilmoituksen, mikäli toiminta ulottuu usean kunnan alueelle. 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa lausunnonantaja. Sama 
30 vrk määräaika koskee myös valtion valvontaviranomaisen ratkaisemia 
asioita. Lausuntoja ehdittäisiin antaa määräajassa vain harvoin, mikäli asia 
kuuluu lautakunnan päätösvaltaan. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita 
koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla 
uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai 
puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen 
toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan 
seikan selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaan 31 
§:ssä tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus 
lupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 
 
Kun 1.6.2017 jälkeen tulee vireille ilmoituksia koeluonteisesta toiminnasta, ne 
tuotaisiin rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. Ilmoitusten 
käsittelyprosessista ja lautakunnan kokousaikataulusta johtuen ilmoituksia 
pystyttäisiin tuomaan lautakunnan käsittelyyn vain harvoin ennen 30 vrk 
määräajan umpeutumista. Ilmoituksen jättäneet voisivat siten aloittaa 
toiminnan ilmoituksensa mukaisesti, vaikka päätöstä määräyksineen ei olisi 
voitu vielä antaa. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten ympäristönsuojelulain, vesilain tai 
vesihuoltolain mukaisissa päätöksissä voidaan edellyttää selvitysten ja 
suunnitelmien toimittamista, mutta tällaisia tapauksia on harvoin. Yleensä 
päätös sisältää jo tarvittavat selvitykset ja esimerkiksi edellytetyt 
tarkkailusuunnitelmat. Mikäli suunnitelmia ja selvityksiä edellytettäisiin, näiden 
vaadittu sisältö on tullut keskusteltua jo lupapäätöksen yhteydessä. 
 
Hakemukset kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta ovat 
verraten harvinaisia ja koskevat tyypillisesti poikkeamista puhdistettujen 
jätevesien johtamisen suojaetäisyyksistä, käytöstä poistetun öljysäiliön 
maahan jättöä tai poikkeusta jätteen polttokiellosta (purkukuntoisen talon 
poltto pelastuslaitoksen valvonnassa harjoitustarkoituksessa). 
 
Poikkeaminen puhdistettujen jätevesien johtamisen suojaetäisyydestä 
liittyy yleensä rakennuslupa- tai toimenpidelupa-asiaan. Poikkeaminen 
ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan myöntää vain, mikäli poikkeamisesta 
ei aiheudu määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Rakennus- ja 
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ympäristölautakunnan ratkaisuvallan siirrolla viranhaltijalle mahdollistetaan 
toiminnanharjoittajien asioiden joustava ja viivytyksetön käsittely lautakunnan 
kokousaikatauluista riippumatta sekä toimintaa ohjaavien tarvittavien 
määräysten antaminen. Päätökset ympäristönsuojelumääräyksistä 
poikkeamisesta on tarpeen siirtää viranhaltijan toimivaltaan, jotta rakennus- ja 
toimenpidelupien käsittelyajat eivät tarpeettomasti pitkity. 
 
Joskus toiminnanharjoittajat jättävät hakemuksia kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, vaikka hakemuksen käsittely kuuluisi 
säädösten mukaan esimerkiksi valtion lupaviranomaisen käsiteltäväksi. Asian 
käsittely voidaan keskeyttää esimerkiksi toiminnanharjoittajan pyynnöstä. Asia 
voidaan jättää tutkimatta esimerkiksi, jos ilmoitus on aiheeton. Asioiden 
sujuvan käsittelyn vuoksi on tarkoituksenmukaista, että ratkaisuvalta näiden 
osalta on siirretty viranhaltijalle. 
 
 
Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on luettavissa kunnan 
internetsivuilla: 
http://www.kirkkonummi.fi/prime_146.aspx 

 
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

 
Ehdotus 

Ympäristöpäällikkö: 
 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää ympäristöpäällikön 
päätös- ja toimivaltaan 
 
1) ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisten tilapäistä melua ja tärinää 
koskevien ilmoitusten ratkaisemisen 
 
2) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asiantuntijalausunnon antamisen 
valtion lupa- ja valvontaviranomaisen käsittelemistä ympäristönsuojelulain 
181 §:n mukaisista ilmoituksista 
 
3) ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisten koeluonteista toimintaa koskevien 
ilmoitusten ratkaisemisen 
 
4) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asiantuntijalausunnot ja päätökset 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta 
 
5) päätökset kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti vireille 
pannun asian siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle, asian käsittelyn 
keskeyttämisestä tai tutkimatta jättämisestä 
 
ajalla 8.6.2017-10.9.2017 tai seuraavaan lautakunnan kokoukseen saakka. 
 

 
Lautakunta päättää myös tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
kokouksessa. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 112 07.06.2017 
 

 

Päätös  
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 

Muutoksenhakuohje 
Oikaisuvaatimus rakennus- ja ympäristölautakunnalle 
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 113 07.06.2017 
 

 

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivityksen hyväksyminen 
 
606/00.01.01/2012 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 113 
  

 
Kirkkonummen tällä hetkellä voimassa olevat 
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 10.8.2006 (pykälä 8a 
18.8.2010). Ympäristönsuojelumääräyksiä on ollut tarpeen päivittää 
lainsäädännön muutosten vuoksi. Lisäksi päivityksen tavoitteena on ollut 
yksinkertaistaa ja selkeyttää määräysten rakennetta. 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 25.8.2015 128 
§ ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksen ja muutosten perustelut 
nähtäville asettamista varten sekä päätti pyytää ehdotuksesta lausuntoja ja 
mielipiteitä kuntalaisilta, järjestöiltä, naapurikunnilta ja viranomaisilta, joiden 
toimenkuvaan tai tehtäviin ympäristönsuojelumääräysten muutosten 
arvioitiin vaikuttavan. Ehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla 7.9.-2.10.2015. 
 
Valmistelun kuluessa hajajätevesiä koskeva lainsäädäntö oli muutoksessa. 
Tämän vuoksi ympäristönsuojelumääräysten jätevesiä käsittelevään 
lukuun oli vielä tarpeen tehdä muutoksia. Rakennus- ja ympäristölautakunta 
hyväksyi kokouksessaan 30.8.2016 134 § ympäristönsuojelumääräysten 
jätevesiä käsittelevän luvun nähtävillä asettamista varten. Ehdotus jätevesiä 
käsittelevästä luvusta oli nähtävillä ja lausunnoilla 5.9.-14.10.2016. 
 
Käsittelyssä haluttiin odottaa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä 
koskevan lainsäädännön muutosten voimaantulo. Lisäksi meluntorjuntaa 
käsittelevään lukuun oli vielä tarpeen tehdä muutoksia. Rakennus- ja 
ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 4.4.2017 68 § 
ympäristönsuojelumääräysten meluntorjuntaa käsittelevän luvun nähtävillä 
asettamista varten. Ehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla 5.4.-2.5.2017. 
 
Kooste saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden huomiointi 
muutetussa ehdotuksessa on oheismateriaalina. Ehdotus hyväksyttäväksi 
Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitykseksi on liitteenä. 
 
Tehtyjä muutoksia on kuvattu tarkemmin oheismateriaalina olevassa 
perustelumuistiossa. 
 
Tärkeimmät muutokset tiivistetysti: 
- Määräystekstistä on poistettu kohdat, jotka sisältyvät jo aihealueen 
muihin säädöksiin. 
- Lukua 2 on muokattu uudistetun haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä 
koskevan lainsäädännön mukaiseksi. Ranta- ja pohjavesialueille on 
annettu paikallisista olosuhteista johtuen määräyksiä. 
- Luvussa 7 meluilmoituskynnystä on tiukennettu asemakaava-alueilla ja 
määräyksissä on huomioitu herkät kohteet. 
- Pohjaveteen asti ulottuvien maalämpöjärjestelmien rakentaminen on 
kielletty 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla (18 §). 
 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2914) mukaan kunta voi antaa kuntaa tai sen 
osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). 
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Asiasta päättäminen kuuluu Kirkkonummen hallintosäännön (KV 13.3.2017, 
18 §) mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. 
 
 
 
 
Valmistelijat: ympäristöpäällikkö Sari Soini, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
ympäristösuunnittelija Merja Puromies, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
Esityslistan liite: 
- ehdotus Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
päivitykseksi, liite 2 
 
 
Oheismateriaali: 
- Kirkkonummen kunnan voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset 
- ympäristönsuojelumääräysten muutosten perustelut 
- kooste lausunnoista ja mielipiteistä, kaikki lausuntokierrokset 
- lausuntojen ja mielipiteiden huomiointi päivitetyssä ehdotuksessa 
 
 
 

Ehdotus 
Ympäristöpäällikkö: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitykseksi. 
 
KÄSITTELY: 
 
Keskustelun aikana jäsen Emmi Wehka-aho esitti lautakunnalle seuraavan 
muutosehdotuksen: 
 
"§ 14, poistetaan kohta 2, (muut alueet) teksteineen. Perustelut: 
Asemakaava- ja muita alueita kohdellaan yhdenvertaisesti, kaikille alueille 
samat kriteerit." 
 
Varajäsen Sanna Hartikainen kannatti muutosehdotusta. 
 
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt muutoehdotuksen, jota on kannatettu joten lautakunta 
joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat pohjaehdotus äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat 
muutosehdotusta äänestävät "ei". Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä 
annettiin kuusi (6) jaa-ääntä (Karlsson, Parviainen, Grönberg, Saranpää, 
Kämpe-Hellenius ja Tammenmaa) ja kolme (3) ei-ääntä (Juuti, Wehka-aho ja 
Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on 
lautakunnan päätös. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 113 07.06.2017 
 

 

Päätös 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
  

Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
  
Tiedoksi 

Uudenmaan ELY-keskus 
 

Muutoksenhakuohje 
Oikaisuvaatimus rakennus- ja ympäristölautakunnalle 
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Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyistä 
valituksista, Vuohimäki, Oy Göran Hagelberg Ab 
 
1757/11.01.00/2011 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 114 
  
  Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 5.5.2017 diaarinumerot   

 
Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi 12.4.2016 § 87 Oy Göran 
Hagelberg Ab:lle ympäristöluvan kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle 
Vuohimäen alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 
pysytti päätöksellään 23.3.2017 17/0124/1 lautakunnan päätöksen voimassa 
muuttaen kuitenkin päätöksen lupamääräyksiä joiltakin osin ja rajaten 
toiminta-aluetta pienemmäksi. Tästä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 
on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt 
Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakuntaa antamaan vastineen 
valituksista. 
 
 
Valmistelija: ympäristötarkastaja Ville Alho etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
puh. 050 350 3905. 
 
 
Esityslistan liite:  
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 17/0124/1 tehdyistä valituksista, liite 3 
 
 
Oheismateriaali: 
- valituskirjelmät 
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0124/1 
 
 
 

Ehdotus 
Ympäristöpäällikkö: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
liitteen mukaisen vastineen. 
 
KÄSITTELY: 
  
Puheenjohtaja Corinna Tammenmaa ehdotti, että pykälät 114-116 käsitellään 
samanaikaisesti, koska kaikissa pykälissä on sama päätösehdotus. 
Lautakunta hyväksyi menettelytavan yksimielisesti. 
 
Keskustelun aikana jäsen Emmi Wehka-aho ehdotti asian pöydällepanoa 
seuraavaan kokoukseen saakka sekä lisäajan pyytämistä Korkeimmalta-
hallinto-oikeudelta vastineen myöhempää antamista varten.  
 
Jäsen Robert Karlsson ja varajäsen Sanna Hartikainen kannattivat 
pöydällepanoehdotusta.  
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Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt pöydällepanoehdotuksen, jota on kannatettu joten 
lautakunta joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät 
"jaa" ja ne jotka kannattavat pöydälle jättämistä äänestävät "ei". 
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä 
(Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-Hellenius ja Tammenmaa) ja neljä 
(4) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho ja Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä tässä 
kokouksessa jatketaan. 
 
Keskustelun edetessä jäsen Emmi Wehka-aho esitti lautakunnalle seuraavan 
muutosehdotuksen: 
 
"Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
seuraavan vastineen: 
 
Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta ei soveltanut päätöksissä 
muraus-asetusta eikä päätöksiä tehdessä ole siten otettu huomioon 
melunohjearvoja raja-arvoina tai etäisyyksiä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, 
kuten läheiselle säännöllisessä käytössä olevalle lähivirkistysalueelle tai 
loma-asutukseen. Virheellinen käsitys asetuksen soveltamisesta on 
vaikuttanut sijoituspaikan sopivuuden arvioon päätöstä tehdessä. 
 
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että muraus-asetusta on 
noudatettava ja todennut myös, että melun ohjearvot todennäköisesti ylittyvät 
häiriölle alttiilla kohteilla ja eikä hanke täytä etäisyyksien osalta 
vähimmäisetäisyysvaatimuksia. Tämän vuoksi asukkaiden ja 
ympäristöyhdistyksen valitukset ovat perusteltuja ja asiat tulisi palauttaa 
uudelleen harkittaviksi Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle." 
  
Jäsen Robert Karlsson ja varajäsen Sanna Hartikainen kannattivat 
muutosehdotusta. 
 
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt muutoehdotuksen, jota on kannatettu joten lautakunta 
joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat pohjaehdotus äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat 
muutosehdotusta äänestävät "ei". Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä 
annettiin viisi (5) jaa-ääntä (Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-
Hellenius ja Tammenmaa) ja neljä (4) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho ja 
Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on 
lautakunnan päätös. 
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Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 115 07.06.2017 
 

 

Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyistä 
valituksista, Vuohimäki, Destia Oy 
 
1174/11.01.00/2011 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 115 
  
  Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 5.5.2017 diaarinumerot   

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi 12.4.2016 § 85 Destia Oy:lle 
ympäristöluvan kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Vuohimäen 
alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka pysytti 
päätöksellään 23.3.2017 17/0123/1 lautakunnan päätöksen voimassa 
muuttaen kuitenkin päätöksen lupamääräyksiä joiltakin osin ja pienensi 
toiminta-aluetta. Tästä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Kirkkonummen 
rakennus- ja ympäristölautakuntaa antamaan vastineen valituksista. 
 
 
Valmistelija: ympäristötarkastaja Ville Alho ville.alho(at)kirkkonummi.fi puh 
050 350 3905 
 
 
Esityslistan liite:  
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 17/0123/1 tehdyistä valituksista, liite 4 
 
 
Oheismateriaali: 
- valituskirjelmät 
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0123/1 
 
 
 

Ehdotus 
Ympäristöpäällikkö: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
liitteen mukaisen vastineen. 
 
KÄSITTELY: 
  
Puheenjohtaja Corinna Tammenmaa ehdotti, että pykälät 114-116 käsitellään 
samanaikaisesti, koska kaikissa pykälissä on sama päätösehdotus. 
Lautakunta hyväksyi menettelytavan yksimielisesti. 
 
Keskustelun aikana jäsen Emmi Wehka-aho ehdotti asian pöydällepanoa 
seuraavaan lautakunnan kokoukseen saakka sekä lisäajan pyytämistä 
Korkeimmalta-hallinto-oikeudelta vastineen antamista varten.  
 
Jäsen Robert Karlsson ja varajäsen Sanna Hartikainen kannattivat 
pöydällepanoehdotusta.  
 
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt pöydällepanoehdotuksen, jota on kannatettu joten 
lautakunta joutuu äänestämään asiasta.  
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Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät 
"jaa" ja ne jotka kannattavat pöydälle jättämistä äänestävät "ei". 
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä 
(Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-Hellenius ja Tammenmaa) ja neljä 
(4) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho ja Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä tässä 
kokouksessa jatketaan. 
 
Keskustelun edetessä jäsen Emmi Wehka-aho esitti lautakunnalle seuraavan 
muutosehdotuksen: 
 
"Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
seuraavan vastineen: 
 
Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta ei soveltanut päätöksissä 
muraus-asetusta eikä päätöksiä tehdessä ole siten otettu huomioon 
melunohjearvoja raja-arvoina tai etäisyyksiä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, 
kuten läheiselle säännöllisessä käytössä olevalle lähivirkistysalueelle tai 
loma-asutukseen. Virheellinen käsitys asetuksen soveltamisesta on 
vaikuttanut sijoituspaikan sopivuuden arvioon päätöstä tehdessä. 
 
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että muraus-asetusta on 
noudatettava ja todennut myös, että melun ohjearvot todennäköisesti ylittyvät 
häiriölle alttiilla kohteilla ja eikä hanke täytä etäisyyksien osalta 
vähimmäisetäisyysvaatimuksia. Tämän vuoksi asukkaiden ja 
ympäristöyhdistyksen valitukset ovat perusteltuja ja asiat tulisi palauttaa 
uudelleen harkittaviksi Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle." 
 
Jäsen Robert Karlsson ja varajäsen Sanna Hartikainen kannattivat 
muutosehdotusta. 
 
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt muutoehdotuksen, jota on kannatettu joten lautakunta 
joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat pohjaehdotus äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat 
muutosehdotusta äänestävät "ei". Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä 
annettiin viisi (5) jaa-ääntä (Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-
Hellenius ja Tammenmaa) ja neljä (4) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho ja 
Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on 
lautakunnan päätös. 
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Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 116 07.06.2017 
 

 

Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeiden päätöksestä tehdyistä 
valituksista, Vuohimäki, Lemminkäinen Infra Oy 
 
785/11.01.00/2015 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 116 
  
  Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 5.5.2017 diaarinumerot   

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi 12.4.2016 § 83 Lemminkäinen 
Infra Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle 
Vuohimäen alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 
pysytti päätöksellään 23.3.2017 17/0111/1 lautakunnan päätöksen voimassa 
muuttaen kuitenkin päätöksen lupamääräyksiä joiltakin osin ja pienentäen 
toiminta-aluetta. Tästä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu 
edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Kirkkonummen 
rakennus- ja ympäristölautakuntaa antamaan vastineen valituksista. 
 
 
Valmistelija: ympäristötarkastaja Ville Alho ville.alho(at)kirkkonummi.fi  
 
 
Esityslistan liite:  
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 17/0111/1 tehdyistä valituksista, liite 5 
 
 
Oheismateriaali: 
- valituskirjelmät 
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0124/1 
 
 
 

Ehdotus 
Ympäristöpäällikkö: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
liitteen mukaisen vastineen. 
 
KÄSITTELY: 
  
Puheenjohtaja Corinna Tammenmaa ehdotti, että pykälät 114-116 käsitellään 
samanaikaisesti, koska kaikissa pykälissä on sama päätösehdotus. 
Lautakunta hyväksyi menettelytavan yksimielisesti. 
 
Keskustelun aikana jäsen Emmi Wehka-aho ehdotti asian pöydällepanoa 
seuraavaan lautakunnan kokoukseen saakka sekä lisäajan pyytämistä 
Korkeimmalta-hallinto-oikeudelta vastineen antamista varten.  
 
Jäsen Robert Karlsson ja varajäsen Sanna Hartikainen kannattivat 
pöydällepanoehdotusta.  
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Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt pöydällepanoehdotuksen, jota on kannatettu joten 
lautakunta joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät 
"jaa" ja ne jotka kannattavat pöydälle jättämistä äänestävät "ei". 
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä 
(Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-Hellenius ja Tammenmaa) ja neljä 
(4) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho ja Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä tässä 
kokouksessa jatketaan. 
 
Keskustelun edetessä jäsen Emmi Wehka-aho esitti lautakunnalle seuraavan 
muutosehdotuksen: 
 
"Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
seuraavan vastineen: 
 
Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta ei soveltanut päätöksissä 
muraus-asetusta eikä päätöksiä tehdessä ole siten otettu huomioon 
melunohjearvoja raja-arvoina tai etäisyyksiä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, 
kuten läheiselle säännöllisessä käytössä olevalle lähivirkistysalueelle tai 
loma-asutukseen. Virheellinen käsitys asetuksen soveltamisesta on 
vaikuttanut sijoituspaikan sopivuuden arvioon päätöstä tehdessä. 
 
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että muraus-asetusta on 
noudatettava ja todennut myös, että melun ohjearvot todennäköisesti ylittyvät 
häiriölle alttiilla kohteilla ja eikä hanke täytä etäisyyksien osalta 
vähimmäisetäisyysvaatimuksia. Tämän vuoksi asukkaiden ja 
ympäristöyhdistyksen valitukset ovat perusteltuja ja asiat tulisi palauttaa 
uudelleen harkittaviksi Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle." 
 
Jäsen Robert Karlsson ja varajäsen Sanna Hartikainen kannattivat 
muutosehdotusta. 
 
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt muutoehdotuksen, jota on kannatettu joten lautakunta 
joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat pohjaehdotus äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat 
muutosehdotusta äänestävät "ei". Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä 
annettiin viisi (5) jaa-ääntä (Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-
Hellenius ja Tammenmaa) ja neljä (4) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho ja 
Hartikainen). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus on 
lautakunnan päätös. 
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Päätös  
 Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle: HM Technics Oy vesialueen ruoppaaminen ja 
rantasortuman poistaminen Vitträsk-järvellä sekä valmistelulupa 
 
475/11.01.00/2017 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 117 
  

 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kirkkonummen 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa HM Technics Oy:n vesialueen 
ruoppaamista ja rantasortuman poistamista koskevasta lupahakemuksesta.  
 
HM Technics Oy hakee vesilain mukaista lupaa vesikasvien (ruovikon) 
poistamiselle ja vuonna 2015 louheen läjityksestä aiheutuneen liukusortuma-
alueen kunnostamiselle. 
 
Lisäksi haetaan lupaa töiden aloittamiseen ennen lupapäätöksen 
lainvoimaisuutta. 
 
Tiivistelmä hankkeesta on oheismateriaalina. Kaikki hakemusasiakirjat ovat 
nähtävissä osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 
 
 
 
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, p. 040 126 9678, 
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 
 
 
 
Oheismateriaali: 
- lausuntopyyntö ja kuulutus 
- hakemuskirje 
 
 

Ehdotus 
Ympäristöpäällikkö: 
 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon: 
 
ESAVI/9630/2016 
Ruovikon poisto 
Alue, jolta ruovikkoa on tarkoitus poistaa vaikuttaa ylimitoitetulta haettavaan 
hyötyyn nähden. Poistettavaa ruovikkoa ei saa läjittää maa-alueelle vaan se 
tulee kuljettaa asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan. 
 
Liukusortuma-alueen kunnostus 
Liukusortuma on ollut omiaan aiheuttamaan haitallisia seurauksia Vitträsk 
järven veden laadulle ja ekologialle. Lisäksi sortuma sijaitsee osin Vitträskin 
1-luokan pohjavesialueella. Sortuneet massat luokitellaan jätteeksi. Hakija ei 
ole selvittänyt sortuman vaikutuksia. Haitallisten vaikutusten jatkuminen 
kunnostustyön seurauksena tulee estää. 
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Lähtökohtana tulee olla alueen kunnostaminen ennen liukusortumaa 
vallinneeseen tilaan ja rantaviivan palauttaminen ennalleen. Muunlaiset 
ratkaisut vaativat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa. 
 
Sortuma-alueelta poistettavat massat ovat jätettä ja niiden läjittäminen maa-
alueelle edellyttää ympäristölupaa maankaatopaikalle. 1-luokan 
pohjavesialueelle ei voida myöntää ympäristölupaa maankaatopaikalle. 
Lautakunta katsoo myös, että ympäristölupa maankaatopaikalle ranta-alueella 
ei ole mahdollinen. Sortuma-alueelta kaivetut massat tulee kuljettaa 
asianmukaiseen maa-ainesten vastaanottopaikkaan. 
 
Hakijan esittämä tarkkailusuunnitelma on tarkoituksenmukainen. 
 
Lupaa töiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei tule myöntää. 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäritöstölautakunta: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon: 
 
ESAVI/9630/2016 
Ruovikon poisto 
Alue, jolta ruovikkoa on tarkoitus poistaa vaikuttaa ylimitoitetulta haettavaan 
hyötyyn nähden. Poistettavaa ruovikkoa ei saa läjittää maa-alueelle vaan se 
tulee kuljettaa asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan. 
 
Liukusortuma-alueen kunnostus 
Liukusortuma on ollut omiaan aiheuttamaan haitallisia seurauksia Vitträsk 
järven veden laadulle ja ekologialle. Lisäksi sortuma sijaitsee osin Vitträskin 
1-luokan pohjavesialueella. Sortuneet massat luokitellaan jätteeksi. Hakija ei 
ole selvittänyt sortuman vaikutuksia. Haitallisten vaikutusten jatkuminen 
kunnostustyön seurauksena tulee estää. 
 
Lähtökohtana tulee olla alueen kunnostaminen ennen liukusortumaa 
vallinneeseen tilaan ja rantaviivan palauttaminen ennalleen. Muunlaiset 
ratkaisut vaativat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa. 
 
Sortuma-alueelta poistettavat massat ovat jätettä ja niiden läjittäminen maa-
alueelle edellyttää ympäristölupaa maankaatopaikalle. 1-luokan 
pohjavesialueelle ei voida myöntää ympäristölupaa maankaatopaikalle. 
Lautakunta katsoo myös, että ympäristölupa maankaatopaikalle ranta-alueella 
ei ole mahdollinen. Sortuma-alueelta kaivetut massat tulee kuljettaa 
asianmukaiseen maa-ainesten vastaanottopaikkaan. 
 
Hakijan esittämä tarkkailusuunnitelma on tarkoituksenmukainen. 
 
Lupaa töiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta ei tule myöntää. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvallan siirtäminen rakennusvalvonnan osalta 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 118 
  

Kunnanvaltuuston hyväksymän ja 1.6.2017 voimaan tulleen Kirkkonummen 
kunnan hallintosäännön mukaisesti rakennus- ja ympäristölautakunta toimii 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja 
rakennusvalvontaviranomaisena sekä päättää hallintosäännön 77 §:n 
mukaisista asioista.  
Hallintosäännön mukaan lautakunta voi siirtää päätös- ja toimivaltaansa 
alaiselleen viranhaltijalle.  
  
Hallintosäännön 78 §:n mukaan johtava rakennustarkastaja esittelee 
lautakunnan yleisiin tehtäviin kuuluvat asiat ja rakennusvalvonnan 
lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat asiat. Muut tehtäväalueeseen kuuluvat asiat 
esittelee lautakunnan määräämät viranhaltijat.  
  
Rakennus- ja ympäristölautakunta on määrännyt tehtäväalueensa esittelijät 
sekä päättänyt ratkaisuvaltansa siirrosta viranhaltijoille 17.3.2009 § 41, 
15.11.2011 § 177, 24.1.2012 § 27, 13.5.2014 § 66, 14.4.2015 § 61 sekä 
1.3.2016 § 37. 
 
 
Valmistelija: Panu Latvala, johtava rakennustarkastaja 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
 

Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Hallintosäännön 77 § lautakunnan ratkaisuvallan siirtäminen rakentamisen 
valvonnan osalta viranhaltijoille  
 
1. Johtavan rakennustarkastajan ratkaisuvalta: 
 
- päättää vastuualueellaan rakennusluvan myöntämisestä, kun 
rakennushanke on kerrosalaltaan enintään 1500 m2 (MRL 125.1 - 4 § ) 
- päättää rakennusluvan myöntämisestä määräajaksi, kun 
uudisrakennushanke on kerrosalaltaan enintään 100 m2 (MRL 125.5 §) 
- päättää vastuualueellaan toimenpidelupien myöntämisestä, kun toimenpide 
ei kohdistu yksinomaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän 
rakentamiseen tai muuttamiseen (MRL 126 a §) 
- päättää rakennuksen purkamisluvasta (MRL 127 §) 
- päättää vastuualueellaan maisematyöluvasta kun rakentaminen kohdistuu 
rakennuspaikkaan (MRL 128 §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta lautakunnan ratkaiseman luvan 
osalta (MRL 143.2 §) 
- päättää tilapäisen rakennuksen rakennusluvasta, kun kyseessä on 
tilapäinen työmaaparakeista muodostuva rakennustyömaan tukikohta (MRL 
176 §) 
- päättää tehtäväalueellaan laadunvarmistusselvityksen vaatimisesta (MRL 
121 a §) 
- päättää lautakunnan ratkaiseman luvan muutoslupa-asian ja vähäiset 
laajennukset sekä päättää suostumuksen antamisesta poiketa 
lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150 e §) 
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- tekee erillisen päätöksen henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana 
kyseessä olevassa hankkeessa (MRL 120 f §)  
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan lautakunnan ratkaiseman luvan ja 
ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
- päättää työnjohtajan hyväksymisen peruuttamisesta (MRL 122 §) 
- käsittelee vastuualueellaan RakJ toimenpideilmoitukset 
- päättää lykkäyksen myöntämisestä yksittäistapauksessa julkis- ja 
yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta. (RY 15.11.2011 § 177) 
 
2. Lupa-arkkitehdin ratkaisuvalta:  
 
- ratkaisee MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset 
(suunnittelutarveratkaisu)  
- päättää rakennusluvan myöntämisestä, kun rakennushanke koskee 
- hevosten tai eläinten pitoa varten sekä näihin liittyvät toimenpideluvat ja -
ilmoitukset (MRL 125.1 - 4 §; RakJ 20 §:n kohta 7)  
- suojeltavaksi tarkoitettua rakennusta tai ympäristöä 
- päättää ratkaisemansa luvan muutoslupa-asian ja vähäiset laajennukset 
sekä päättää suostumuksen antamisesta poiketa lupapäätöksessä 
hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150 e §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta ratkaisemansa luvan osalta 
(MRL 143.2 §) 
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
 
3. Rakennustarkastajan ratkaisuvalta kukin vastuualueellaan  
 
- päättää vastuualueellaan rakennusluvan myöntämisestä, kun 
rakennushanke on kerrosalaltaan enintään 1500 m2 (MRL 125.1 - 4 §) 
- päättää ratkaisemansa luvan muutoslupa-asian ja vähäiset laajennukset 
sekä päättää suostumuksen antamisesta poiketa lupapäätöksessä 
hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150 e §) 
- päättää vastuualueellaan toimenpideluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
ei kohdistu yksinomaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän 
rakentamiseen tai muuttamiseen (MRL 126 a §)  
- päättää vastuualueellaan maisematyöluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
kohdistuu rakennuspaikkaan eikä kyse ole vain puiden kaatamisesta (MRL 
128 §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta ratkaisemansa luvan osalta 
(MRL 143.2 §) 
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
- käsittelee vastuualueellaan RakJ toimenpideilmoitukset 
 
4. Neuvontainsinöörin ratkaisuvalta 
 
- päättää vastuualueellaan toimenpideluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
ei kohdistu yksinomaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän 
rakentamiseen tai muuttamiseen (MRL 126 a §) 
- käsittelee vastuualueellaan RakJ toimenpideilmoitukset 
 
5. Ympäristösuunnittelijan ratkaisuvalta: 
 
- päättää vastuualueellaan maisematyöluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
kohdistuu muuhun kuin rakennuspaikkaan (MRL 128 §) 
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6. Ympäristötarkastajan ratkaisuvalta kukin vastuualueellaan: 
 
- päättää vastuualueellaan toimenpideluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
kohdistuu kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai 
muuttamiseen (MRL 126 a §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta ratkaisemansa luvan osalta 
(MRL 143.2 §) 
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
 
7. KVV-tarkastajan ratkaisuvalta: 
 
- hyväksyy tehtäväalueensa erityissuunnittelijan (kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston suunnittelija sekä ilmanvaihtolaitteiston suunnittelija, MRL 
120 c §) 
- hyväksyy tehtäväalueensa erityisalojen työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta 
vastaavat työnjohtajat, MRL 122 a §) 
- päättää rakennusluvan myöntämisestä tehtäväalueellaan silloin, kun se 
koskee yksinomaan rakennuksen terveydellisiin oloihin vaikuttavia korjaus- ja 
muutostöitä (MRL 125.3 §:n tarkoittamat työt) 
- päättää rakennusluvan myöntämisestä tehtäväalueellaan silloin, kun se 
koskee yksinomaan rakennuksen teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- 
ja muutostyöhön (MRL 125.4 §:n tarkoittamat työt) 
- päättää tehtäväalueellaan laadunvarmistusselvityksen vaatimisesta (MRL 
121 a §) 
 
 
Viranhaltijan vastuualueesta määrätään yksityiskohtaisemmin 
tehtäväkuvauksessa 
 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 
KÄSITTELY: 
 
Keskustelun aikana Jäsen Emmi Wehka-aho esitti muutosehdotuksena 
lautakunnalle, että päätösehdotuksen kohta viisi (5) poistetaan (ei delegoida). 
 
Puheenjohtaja Corinna Tammenmaa kannatti muutosehdotusta. 
 
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että jäsen Emmi 
Wehka-aho on tehnyt muutoehdotuksen, jota on kannatettu joten lautakunta 
joutuu äänestämään asiasta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne 
jotka kannattavat pohjaehdotus äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat 
muutosehdotusta äänestävät "ei". Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä 
annettiin kolme (3) jaa-ääntä (Parviainen, Saranpää ja Kämpe-Hellenius) ja 
viisi (5) ei-ääntä (Karlsson, Juuti, Wehka-aho, Hartikainen ja Tammenmaa). 
 
Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus on 
lautakunnan päätös. 
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Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaan: 

 
Hallintosäännön 77 § lautakunnan ratkaisuvallan siirtäminen rakentamisen 
valvonnan osalta viranhaltijoille  
 
1. Johtavan rakennustarkastajan ratkaisuvalta: 
 
- päättää vastuualueellaan rakennusluvan myöntämisestä, kun 
rakennushanke on kerrosalaltaan enintään 1500 m2 (MRL 125.1 - 4 § ) 
- päättää rakennusluvan myöntämisestä määräajaksi, kun 
uudisrakennushanke on kerrosalaltaan enintään 100 m2 (MRL 125.5 §) 
- päättää vastuualueellaan toimenpidelupien myöntämisestä, kun toimenpide 
ei kohdistu yksinomaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen 
tai muuttamiseen (MRL 126 a §) 
- päättää rakennuksen purkamisluvasta (MRL 127 §) 
- päättää vastuualueellaan maisematyöluvasta kun rakentaminen kohdistuu 
rakennuspaikkaan (MRL 128 §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta lautakunnan ratkaiseman luvan 
osalta (MRL 143.2 §) 
- päättää tilapäisen rakennuksen rakennusluvasta, kun kyseessä on tilapäinen 
työmaaparakeista muodostuva rakennustyömaan tukikohta (MRL 176 §) 
- päättää tehtäväalueellaan laadunvarmistusselvityksen vaatimisesta (MRL 
121 a §) 
- päättää lautakunnan ratkaiseman luvan muutoslupa-asian ja vähäiset 
laajennukset sekä päättää suostumuksen antamisesta poiketa 
lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150 e §) 
- tekee erillisen päätöksen henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana 
kyseessä olevassa hankkeessa (MRL 120 f §)  
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan lautakunnan ratkaiseman luvan ja 
ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
- päättää työnjohtajan hyväksymisen peruuttamisesta (MRL 122 §) 
- käsittelee vastuualueellaan RakJ toimenpideilmoitukset 
- päättää lykkäyksen myöntämisestä yksittäistapauksessa julkis- ja 
yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta. (RY 15.11.2011 § 177) 
 
2. Lupa-arkkitehdin ratkaisuvalta:  
 
- ratkaisee MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset 
(suunnittelutarveratkaisu)  
- päättää rakennusluvan myöntämisestä, kun rakennushanke koskee 
- hevosten tai eläinten pitoa varten sekä näihin liittyvät toimenpideluvat ja -
ilmoitukset (MRL 125.1 - 4 §; RakJ 20 §:n kohta 7)  
- suojeltavaksi tarkoitettua rakennusta tai ympäristöä 
- päättää ratkaisemansa luvan muutoslupa-asian ja vähäiset laajennukset 
sekä päättää suostumuksen antamisesta poiketa lupapäätöksessä 
hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150 e §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta ratkaisemansa luvan osalta 
(MRL 143.2 §) 
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
 
3. Rakennustarkastajan ratkaisuvalta kukin vastuualueellaan  
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- päättää vastuualueellaan rakennusluvan myöntämisestä, kun 
rakennushanke on kerrosalaltaan enintään 1500 m2 (MRL 125.1 - 4 §) 
- päättää ratkaisemansa luvan muutoslupa-asian ja vähäiset laajennukset 
sekä päättää suostumuksen antamisesta poiketa lupapäätöksessä 
hyväksytystä suunnitelmasta (MRL 150 e §) 
- päättää vastuualueellaan toimenpideluvan myöntämisestä, kun toimenpide ei 
kohdistu yksinomaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen 
tai muuttamiseen (MRL 126 a §)  
- päättää vastuualueellaan maisematyöluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
kohdistuu rakennuspaikkaan eikä kyse ole vain puiden kaatamisesta (MRL 
128 §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta ratkaisemansa luvan osalta 
(MRL 143.2 §) 
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
- käsittelee vastuualueellaan RakJ toimenpideilmoitukset 
 
4. Neuvontainsinöörin ratkaisuvalta 
 
- päättää vastuualueellaan toimenpideluvan myöntämisestä, kun toimenpide ei 
kohdistu yksinomaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen 
tai muuttamiseen (MRL 126 a §) 
- käsittelee vastuualueellaan RakJ toimenpideilmoitukset 

 
5. Ympäristötarkastajan ratkaisuvalta kukin vastuualueellaan: 
 
- päättää vastuualueellaan toimenpideluvan myöntämisestä, kun toimenpide 
kohdistuu kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai 
muuttamiseen (MRL 126 a §) 
- päättää luvan voimassaoloajan jatkamisesta ratkaisemansa luvan osalta 
(MRL 143.2 §) 
- hyväksyy vastaavan työnjohtajan ratkaisemansa luvan osalta (MRL 122 §) 
 
6. KVV-tarkastajan ratkaisuvalta: 
 
- hyväksyy tehtäväalueensa erityissuunnittelijan (kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston suunnittelija sekä ilmanvaihtolaitteiston suunnittelija, MRL 
120 c §) 
- hyväksyy tehtäväalueensa erityisalojen työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta 
vastaavat työnjohtajat, MRL 122 a §) 
- päättää rakennusluvan myöntämisestä tehtäväalueellaan silloin, kun se 
koskee yksinomaan rakennuksen terveydellisiin oloihin vaikuttavia korjaus- ja 
muutostöitä (MRL 125.3 §:n tarkoittamat työt) 
- päättää rakennusluvan myöntämisestä tehtäväalueellaan silloin, kun se 
koskee yksinomaan rakennuksen teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- 
ja muutostyöhön (MRL 125.4 §:n tarkoittamat työt) 
- päättää tehtäväalueellaan laadunvarmistusselvityksen vaatimisesta (MRL 
121 a §) 

 
Viranhaltijan vastuualueesta määrätään yksityiskohtaisemmin 
tehtäväkuvauksessa 

 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Tilapäinen rakennuslupa 17-108-A / Gesterby, tilat  418-1-95, 418-1-81 ja 418-1-241 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 119 
  

Asia 
Tilapäinen rakennuslupa MRL 176 §  
 
Rakennuspaikka 
GESTERBY, 257-418-0001-0095 
Gesterbynkaari 3, 02400 Kirkkonummi 
Kiinteistön nimi KYRKSLÄTTS SAMSKOLA 
Pinta-ala  24250 m² 
Kaavatilanne  YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten  
  korttelialue 
Kaavatilanne  2979 
 
Rakennuspaikka 
GESTERBY, 257-418-0001-0081 
Gesterbynkaari 3, 02400 Kirkkonummi 
 
Kiinteistön nimi PORKKALAN YHTEISKOULU 
Pinta-ala  20470 m² 
Kaavatilanne  YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten  
  korttelialue 
Kaavatilanne  2979 
 
Rakennuspaikka 
GESTERBY, 257-418-0001-0241 
Gesterbyn koulukeskus, 02410 Kirkkonummi 
 
Kiinteistön nimi GESTERBY GÅRD 
Pinta-ala  450623 m² 
Kaavatilanne  2979 
 
Hakija 
Kirkkonummen kunta 
PL 20, 02401 KIRKKONUMMI 
 
Toimenpide 
Tiläpäiset päiväkäyttöiset varhaiskasvatuksen väistötilat viideksi vuodeksi 
(Winellska skola) nykyisen pallokentän alueelle 
(kaksi rakennusta, yhteensä 2392 m2) 
 
Hakija anoo lupaa aloittaa rakennustyöt perustusten osalta ennen 
päätöksen lainvoimaisuutta. 
 
Lisäselvitys 
Siirtokelpoiset väistötilat, kaksi koulurakennusta. Rakennuksille haetaan 5- 
vuoden tilapäistä lupaa. Yhden rakennuksen enimmäishenkilömäärä on 
250 henkilöä. Kirkkonummen kunta on kilpailuttanut väistötilat 
vuokrausperiaatteella ja vuokrasopimus tehdään viideksi vuodeksi. 
Voittanut tarjoaja on Parmaco Oy, joka toimii tämän hankkeen 
päätoteuttajana. 
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Kyseessä ovat väistötilat Gesterbyn ruotsinkielinen (Winellska Skloa) B- 
rakennukselle. Koko rakennuksen oppilaat ja henkilökunta siirtyvät uusiin 
väistötiloihin. 
 
Vanhalle B-rakennukselle haetaan erikseen purkulupa. Kyseinen rakennus 
tullaa purkamaan johtuen tämän hetkisistä sisäilmaongelmista sekä 
rakennuksen heikosta teknisesta kunnosta. 
Kerrosala  2392 m² 
Kokonaisala  2392 m² 
Tilavuus  9100 m² 
 
 
Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Panu Latvala, 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
Esityslistan liite: 
- päätösehdotus, liite 6 
 
 
 

Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja 
 
Esittelijä ehdottaa, että lupa myönnetään. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  
 _____ 
 

Lunastus: 11 647,50 
 

Päätöksen antaminen: 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.6.2017, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituksen jättöpäivä on 
10.7.2017. 

 
Luvan voimassaolo: 
Lupa on voimassa 11.7.2022 saakka. 

 
Päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 144 
vahvistama lunastusmaksu. 
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Rakennuslupa 17-110-A / Tolsa, tilat 486-1-478 ja 486-1-477 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 120 
  

Asia  
Rakennuslupa Rakennuspaikka TOLSA, 257-486-0001-0478 
  Tarutie 17, 02400 Kirkkonummi 
Kiinteistön nimi  K655T1 
Pinta-ala   1836 m² 
Kaavatilanne  13700/3100 
Rakennettu kerrosala  0 m² 
 
Rakennuspaikka   
TOLSA, 257-486-0001-0477 
Tarutie 17, 02400 Kirkkonummi 
Kiinteistön nimi  K655T2 
Pinta-ala   2546 m² 
Kaavatilanne  VL Lähivirkistysalue 
Kaavatilanne  Asemakaava 13700/3100 
Rakennettu kerrosala  0 m² 
 
Hakija  
Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Kurvi 2 
Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Kurvi 1 
 
Toimenpide  
Rakennetaan kaksi viisikerroksista,osin kuusikerroksista kerrostaloa, joiden 
kuudentena kerroksena on ullakko. 
Asuntoja 83 kpl. 
 
Lisäselvitys  
Hakemuksessa käsitellään myös tontin 257-486-1-477 rakennuspaikkaa. 
Tontit yhdistetään rakennusaikana. 
 
Kerrosala   4570 m² 
Kokonaisala   5879 m² 
Tilavuus   18000 m² 
 
Poikkeus  
Yhteisväestönsuoja: 
Rakennuksessa on ainoastaan kaakkoon radan suuntaan avautuvia 
asuntoja. Ilmansuunnaltaan kaakon suunta on lämmin ja valoisa. 
 
 
Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Panu Latvala 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
Esityslistan liite: 
- päätösehdotus, liite 9 
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Ehdotus 

Johtava rakennustarkastaja: 
 
Esittelijä ehdottaa, että lupa myönnetään. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
  

Päätös  
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
____ 
 
Lunastus: 49 833,80  
 
 
Päätöksen antaminen:  
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.6.2017, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituksen jättöpäivä on 
10.7.2017. 
 
Luvan voimassaolo: 
Lupa on voimassa 11.7.2022 saakka. 
 
Päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 144 
vahvistama lunastusmaksu. 
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Rakennuslupa 17-114-A / Överby 496-4-83, As Oy Kirkkonummen Hattara 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 121 
  

Asia 
Rakennuslupa 
Jätetty lupapisteeseen 22.3., täydennetty 29.5.2017 
 
Rakennuspaikka 
ÖVERBY, 257-496-0004-0083 
Sokeritehtaantie 11, 02460 Kantvik 
Kiinteistön nimi K4036T2A 
Pinta-ala  3996 m² 
Kaavatilanne  A Asuinrakennusten korttelialue 
Kaavatilanne  Asemakaava 2922 
Sallittu kerrosala 1500 m² 
 
Hakija 
As Oy Kirkkonummen Hattara 
Panuntie 11, 00620 HELSINKI 
 
Toimenpide 
Kolmekerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, parvekelasitus (18 asuntoa) 
 
Lisäselvitys 
Rakennus on osa Asunto Oy Kirkkonummen Hattaraa, joka muodostuu 
kahdelle vierekkäiselle rakennuspaikalle rakennettavasta 
asuinkerrostalosta (kortteli 4037, tontit 2 ja 3) 
 
Kerrosala 1550 m² 
Kokonaisala 1781 m² 
Tilavuus 6051 m² 
 
Poikkeus 
Yhtiön yhteisväestönsuoja sijaitsee Kantvikin korttelissa 4028, tontilla 2 
rasitesopimuksella. 
 
Yhtiöllä on yhteiskäyttöisiä tiloja korttelin 4037, tontin 3 kanssa. Näitä ovat 
saunaosasto, pesula, kuivaushuone, tekniset tilat, talovarasto, oleskelu- ja 
leikkialueet sekä jätteenkeräyspiste, mistä on erillinen rasitesopimus 
(Rasitesopimus Hattara T2A T3B keskinäiset rasitteet.pdf). 
Yhteinen katuliittymä lounaissivun rajanaapurin kanssa, jonka kulkua tämän 
kiinteistön kautta rasitesopimuksella. Toisen rakennuspaikan leikki- ja 
oleskelualue tällä rakennuspaikalla rasitesopimuksella. 
 
Asemakaavan ohjeellisesta p-alueen rajasta poiketaan. 
 
 
Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Panu Latvala, 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi  
  
 
Esityslistan liite: 
- päätösehdotus, liite 11 
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KÄSITTELY: 
 
Puheenjohtaja Corinna Tammenmaa ehdotti, että pykälät 121 ja 122 
käsitellään samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyi menettelytavan. 
 
 
 
 

Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Esittelijä ehdottaa, että lupa myönnetään. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
 

Päätös  
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
____ 
 
Lunastus: 11 806,20 
 
 
Päätöksen antaminen:  
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.6.2017, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituksen jättöpäivä on 
10.7.2017. 
 
Luvan voimassaolo: 
Lupa on voimassa 11.7.2022 saakka. 
 
Päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 144 
vahvistama lunastusmaksu. 
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Rakennuslupa 17-115-A / Överby 496-4-183 / Fastighets Ab Vak c/o Varuboden-Osla 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 122 
  

Asia 
Rakennuslupa 
Jätetty lupapisteeseen 22.3., täydennetty 29.5.2017 
 
Rakennuspaikka 
ÖVERBY, 257-496-0004-0183 
Sokeripolku 7, 02460 Kantvik 
Kiinteistön nimi K4037 T3 
Pinta-ala  2925 m² 
Kaavatilanne  AK Asuinkerrostalojen korttelialue 
Kaavatilanne  Asemakaava 2922 
Sallittu kerrosala 1500 m² 
 
Hakija 
Fastighets Ab Vak c/o Varuboden-Osla 
PL 35, 01531 VANTAA 
 
Toimenpide 
Kolmekerroksinen kellarillinen asuinkerrostalo, parvekelasitus (24 asuntoa) 
sekä jätesuoja 
 
Lisäselvitys 
Hanke on osa Asunto Oy Kirkkonummen Hattaraa, joka muodostuu 
kahdelle vierekkäiselle rakennuspaikalle rakennettavasta 
asuinkerrostalosta (kortteli 4037, tontit 2 ja 3) 
 
Kerrosala 1544 m² 
Kokonaisala 1800 m² 
Tilavuus 6056 m² 
 
Poikkeus 
Yhtiöllä on yhteiskäyttöisiä tiloja korttelin 4037, tontin 3 kanssa. Näitä ovat 
saunaosasto, pesula, kuivaushuone, tekniset tilat, talovarasto, oleskelu- ja 
leikkialueet sekä jätteenkeräyspiste. Tästä on laadittu erillinen 
rasitesopimus (Rasitesopimus Hattara T2A T3B keskinäiset rasitteet.pdf). 
 
Autopaikkoja sijoitetaan rakennusalalle. 
 
 
Esityslistan liite: 
- päätösehdotus, liite 12 
 
KÄSITTELY: 
 
Puheenjohtaja Corinna Tammenmaa ehdotti, että pykälät 121 ja 122 
käsitellään samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyi menettelytavan. 
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Ehdotus 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Esittelijä ehdottaa että lupa myönnetään. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

 
 
 
Päätös  

Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
____ 
 
Lunastus: 11 695,00 
 
 
Päätöksen antaminen:  
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.6.2017, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituksen jättöpäivä on 
10.7.2017. 
 
Luvan voimassaolo: 
Lupa on voimassa 11.7.2022 saakka. 
 
Päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 144 
vahvistama lunastusmaksu. 
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Lausunto 17-7-LAU Helsingin hallinto-oikeudelle / Rakennustöiden keskeytysmääräyksen 
pysyttäminen voimassa 17-3-KMK / Strömsby 481-1-120-V2 ja 237 
 
197/10.03.00.12/2017 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 123 
  

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimiva rakennus- ja 
ympäristölautakunta on 7.3.2017 § 43 pysyttänyt viranhaltijan 10.2.2017 
antaman määräyksen luvatta aloitetun maisemaa muuttavan maanrakennus- 
työn sekä rakennustyön keskeyttämiseksi ja kehotuksen luvattoman käytön 
lopettamiseksi ja luvattomien maatäytön, rakennusten ja rakenteiden 
poistamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, ellei myönnettävistä 
luvista muuta johdu. 
 
Kiinteistön haltija on valittanut päätöksestä ja Helsingin hallinto-oikeus pyytää 
toimielimen lausuntoa asiassa 8.6.2017 mennessä. 
 
 
Valmistelija: johtava rakennustarkastaja Panu Latvala, 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
Esityslistan liite: 
- lausunto 17-7-LAU Helsingin hallinto-oikeudelle, liite 10 
 
 
 

Ehdot 
Johtava rakennustarkastaja: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle 
liitteen 10 mukaisen lausunnon. 
 
Lautakunta päättää myös tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
kokouksessa. 
  

 
Päätös 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 

Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
Lautakunta päätti myös tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
kokouksessa. 
 



Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2017 42 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 124 07.06.2017 
 

 

Poikkeaminen 17-24-POI / Gesterby 418-17-0 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 124 
  

Asia 
Poikkeamispäätös MRL 58 § (asemakaavan rakentamisrajoitus) 
Hakemus on saapunut 2.5.2017, lausunnot saap. 10.5.2017, täyd. 
16.5.2017. 
 
Rakennuspaikka 
GESTERBY, 257-418-0017-0000 
Gesterbyntie 41, 02400 Kirkkonummi 
 
Kiinteistön nimi URHEILUPUISTO 
Pinta-ala  130635 m² 
Kaavatilanne  YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten  
  korttelialue 
Kaavatilanne  2979 
Rakennettu kerrosala 8311 m² 
 
Hakija 
Venturasport Oy 
Hietalahdenranta 17b, 00180 HELSINKI 
 
Toimenpide 
Monitoimihallin laajennus liikuntahallilla, kokonaisala 2679 m² 
Pysäköintipaikkojen sijoittaminen YU-alueelle. 
 
Kuuleminen 
Kunta on kuullut naapurit 2.5.2017 lähetettyinä sähköposteina (osa) sekä 
3.5.2017 lähteneinä kirjeinä (osa, tavallinen kirje). 
 
Poikkeus 
MRL 58 § (pysäköinnin sijoittaminen asemakaavan YU-alueelle) 
 
 
 
Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p. 09 2967 2673, 
arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Esityslistan liite: 
- päätösehdotus, liite 7 
 
 
 

Ehdotus 
Lupa-arkkitehti: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää MRL 171 §:n nojalla 
poikkeamisen. Rakennusluvan hakemiselle on erityiset edellytykset. 
 
Ehdot: 
 
1) Rakennusluvan yhteydessä on otettava huomioon kaavoituksen 
lausunnoissa esitetty, mm. pohjoispuoleiselta pysäköintialueelta 
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vähennetään alueen itäpuoleisesta päästä molemmista 
pysäköintikammoista vähintään autopaikka istutuksia varten. Myös 
pysäköintipaikan, johon on osoitettu 55 autopaikkaa, itäpuoleiselle 
istutusalueelle on istutettava puurivi. Lisäksi uudisrakennuksen 
pääsisäänkäynti on laatoitettava. Monitoimihallin luvattomat autopaikat on 
poistettava ja pääsisäänkäynnin edusta on laatoitettava. 
 
2) Rakennusluvan yhteydessä on otettava huomioon liikuntatoimen 
lausunnossa esitetty, mm. monitoimiareenan aluevaraus tulee osoittaa ja 
graffitiseinän sijoituspaikka tulee hyväksyttää liikuntatoimessa. 
Urheilupuiston olemassa olevat parkkipaikat ovat nykyään, ja tulee 
jatkossakin olla, muun urheilupuiston käytössä. Näitä ei voi osoittaa tälle 
hankkeelle. 
 
 
Päätösehdotuksen perustelut: 
 
Kyseessä on poikkeaminen asemakaavan niin, että pysäköintipaikat 
sijoitetaan LPA-alueen sijasta asemakaavan YU-alueelle. 
Kaavoittaja puoltaa hanketta. 
 
Päätöksen ehdoissa on huomioitu kaavoittajan ja liikuntatoimen 
lausunnossa esitetty. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hanke ei aiheuta 
MRL 172 §:ssä tarkoitettua haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. 
 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 

 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
_____ 
 
Lunastus: 1 300,00 
 
Hakijan on saatava rakennus- ja ympäristölautakunnalta/ 
rakennustarkastajalta toimenpidelupa/rakennuslupa ennen mihinkään 
rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Tämä päätös on voimassa yhden 
vuoden julkipanopäivästä 15.6.2017.  
 
Rakennustoimenpiteisiin ei saa myöskään ryhtyä, ennen kuin 
poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisupäätös on saanut lainvoiman. 
Lainvoimaisuus varmistetaan valitusviranomaisen kirjaamosta. Osoite 
ilmenee valitusosoituksesta. Rakennuslupaa voi hakea ennen kuin 
poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisupäätös on saanut lainvoiman.  
 
Päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 144 
vahvistama lunastusmaksu. 
 
Päätös lähetetään MRL 174.4 §:n ja MRA 88 §:n mukaisesti Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
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Poikkeaminen 17-18-POI / Hila, tilat 426-4-110, 426-4-111 ja 426-4-109 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 125 
  

Asia 
Poikkeaminen MRL 72 § 1 mom. ja 2 mom. 
Hakemus on saap. 30.1.2017, kuuleminen 26.5.2017. 
 
Rakennuspaikka 
HILA, 257-426-0004-0110 
Saarenpolku 23, 02480 Kirkkonummi 
Kiinteistön nimi KAP-MOCK I 
Pinta-ala  3380 m² 
Rakennettu kerrosala 70 m² 
 
Rakennuspaikka 
HILA, 257-426-0004-0111 
Saarenpolku 23, 02480 Kirkkonummi 
Kiinteistön nimi KAP-MOCK II 
Pinta-ala  363 m² 
Rakennettu kerrosala 70 m² 
 
Rakennuspaikka 
HILA, 257-426-0004-0109 
Saarenpolku 23, 02480 Kirkkonummi 
Kiinteistön nimi KAP-MOCK 
Pinta-ala  2620 m² 
Rakennettu kerrosala 70 m² 
 
Toimenpide 
Sivulomarakennuksen 50 k-m2, I, ei asuntoja, rakentaminen. 
 
Kuuleminen 
Kunta on kuullut naapurit 4.5.2017 lähteneillä kirjeillä. 
 
 
Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, p. 09 2967 2673, 
arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Esityslistan liite: 
- päätösehdotus, liite 8 
 
 
 

Ehdotus 
Lupa-arkkitehti: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää MRL 171 §:n nojalla 
poikkeamisen. Rakennusluvan hakemiselle on erityiset edellytykset. 
 
Ehdot: 
1) Sivulomarakennus sijoitetaan vähintään 8 metriä naapurin rajasta, ja 
rajan tuntumassa vältetään tarpeetonta maaston keinotekoista täyttöä 
2) Sivulomarakennuksen tulee sijoittua enintään 20 m 
päälomarakennuksesta. 
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3) Sivurakennus sopeututeaan maaston korkeusasemaan, eikä sitä 
tarpeettomasti koroteta. 
4) Asemapiirustuksessa on esitettävä pohjoisrajalle istutettevat puut, 
esimerkiksi kuuset ja männyt. Osa istutettavista puista tulee olla 3-5 m 
korkeita. Muutama puu (kuusi/mänty) istutetaan myös Carinedalin puolelle 
sieltä kaadetun puun tilalle. 
 
 
Päätösehdotuksen perustelut: 
 
Kyseessä on sivulomarakennuksen rakentaminen saaristo- ja 
rannikkoalueiden osayleiskaavan lomarakennusalueelle (RA). 
Vaikka kyseessä on poikkeaminen, ei päätöksessä myönnetä 
sivulomarakennukselle uutta, omaa rakennuspaikkaa, vaan kyseessä on 
saman rakennuspaikan pienempi lomarakennus. Hanke on 
rakennusjärjestyksen mukainen. 
 
Kaavoittajalla ei ole huomautettavaa hankkeesta. 
 
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hanke ei aiheuta MRL 172 §:ssä 
tarkoitettua haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle. 
 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 
 
_____ 
 
Lunastus: 1 300,00 
 
Hakijan on saatava rakennus- ja ympäristölautakunnalta/ 
rakennustarkastajalta toimenpidelupa/rakennuslupa ennen mihinkään 
rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Tämä päätös on voimassa yhden 
vuoden julkipanopäivästä 15.6.2017.  
 
Rakennustoimenpiteisiin ei saa myöskään ryhtyä, ennen kuin 
poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisupäätös on saanut lainvoiman. 
Lainvoimaisuus varmistetaan valitusviranomaisen kirjaamosta. Osoite 
ilmenee valitusosoituksesta. Rakennuslupaa voi hakea ennen kuin 
poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisupäätös on saanut lainvoiman.  
 
Päätöksestä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 144 
vahvistama lunastusmaksu. 
 
Päätös lähetetään MRL 174.4 §:n ja MRA 88 §:n mukaisesti Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
 

Tiedoksi Huomautuksen jättänyt naapuri. 
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Juoksevan uhkasakon asettaminen 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.06.2017 § 126 
  

 
 
Omistajalle on lähetetty 18.11.2014 määräys suojata kulttuurihistoriallisesti 
arvokas palovaurioitunut tiilinavetta sekä siistiä rakennus ympäristöineen. 
Omistajalta on 19.10.2015 muun asian yhteydessä kysytty sähköpostilla, 
onko rakennuksen räystäät suojattu. Tähän ei ole annettu vastausta. 
Määräystä ei ole toukokuuhun 2017 mennessä noudatettu. 
 
 
Valmistelija: lupa-arkkitehti Arja Sihvola, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
Oheismateriaali: 
- selityspyyntö ja siihen liittyvä kuntoraportti 
 
 
 

Ehdotus 
Lupa-arkkitehti: 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa seuraavan maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisen juoksevan uhkasakon: 
 
Asianosainen: 
Omistaja: H.K. 
 
Alueen yksilöinti: 
 
257-476-4-79 Veklahdentie 34, 02400 Kirkkonummi 
 
Rikkomus tai laiminlyönti: 
 
Rakennuksen kunnossapito (MRL 166 §). 
Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen (MRL 118 §). 
 
Kuuleminen: 
Omistajalle on lähetetty selityspyyntö 15.5.2017. Selitys on annettu 30.5.2017 
(oheismateriaali). 
 
Toimenpide, johon velvoitetaan (päävelvoite): 
Rakennussuojelukohteen suojaaminen 
 
Määräaika: 
Toimenpiteet on tehtävä seuraavaan määräaikaan mennessä: 15.11.2017. 
 
Laiminlyönnin varalta asetettu seuraamus: 
Päävelvoitetta on noudatettava alla mainitun uhkasakon uhalla. Sakko 
muodostuu peruseristä ja lisäeristä. Sakon määrä lisääntyy lisäerällä 
jokaiselta uhkasakkojaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. 
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Juokseva uhkasakko (* 
peruserä 
 Lisäerä Uhkasakkojakson pituus 
20 000 € 2500 € 1 kk 
       
(* Juokseva uhkasakko asetetaan määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä 
sekä lisäerä jokaisesta sellaista päätöksessä ilmoitettavaa ajanjaksoa 
(uhkasakkojakso) varten, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu, 
Uhkasakkolaki 9 §). 
  
Ilmoitusvelvollisuus: 
Jos edellä mainittu omaisuus tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on 
tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava 
luovutuksensaajalle ottamalla luovutusasiakirjaan sitä koskeva maininta tai 
muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan asettaneelle 
viranomaiselle luovutuksen saajan nimi ja osoite 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 
19 §:n edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä 
koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi annetusta uhasta tehtäisiin 
merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.  
 
Asiasta tehdään ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 125 §, 168 §, 169 §, 186 § 
Uhkasakkolaki 9 §, 10 §, 19 §, 22 § 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
 
 

Päätös 
Rakennus- ja ympäristölautakunta: 
 
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan. 

 
Tiedoksi 

Maanmittauslaitos 
Maakuntamuseo 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 
 

Muutoksenhaku 
Helsingin hallinto-oikeus 
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RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
 
MUUTOKSENHAKU 
 
  

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 
 

Seuraaviin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimuksia eikä kunnallisvalituksia (KuntaL 
§ 91) koska päätökset ovat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: §§ 106, 107, 109, 110, 
111, 114, 115, 116, 117, 124 

 
Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään tässä tapauksessa valitusta varten pyy-
dettyyn pöytäkirjanotteeseen. 

 
  
 OIKAISUVAATIMUS 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen  
(KuntaL § 89): §§ 108, 112, 113, 118, 119 

 
Oikaisuvaatimus tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnalle 14 päivän kuluessä pää-
töksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-
don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
  
 KUNNALLISVALITUS 
 
 Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (KuntaL § 90): §§ 
 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä 
kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus. Valitusaika on 30 päivää. 
Kun päätöksestä valitetaan kunnan jäsenille kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika 
luetaan siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jos päätös on annettava asian-
omaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaamisesta. 

 
 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. 
 
 Valituksen käsittelyn maksullisuus: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto- viranomaisten 

suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään Helsingin hallinto-oikeuden tapauksessa käsittelystä kulloinkin voimassa olevan 
taksan mukainen oikeudenkäyntimaksu.  
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 HALLINTOVALITUS 
 

Erityislain nojalla käsiteltävien asioiden päätöksistä (rakennus-, poikkeamis-, suun-
nittelutarveratkaisu-, ympäristöluvat ym.) voi hakea muutosta kirjallisella hallinto-
valituksella seuraaviin päätöksiin: §§ 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127 

 
Valitusmenettely on pääsääntöisesti sama kuin kunnallisvalituksessa, mutta valitusviran-
omainen tai valitusaika vaihtelee. Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianomainen. 
Valituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. 

 
Yksityiskohtaisessa valitusosoituksessa, joka liitetään valitusta varten pyydettyyn pöytäkir-
janotteeseen, annetaan valituksen tekemiseen tarvittavat tiedot. 
 
 
Valituksen käsittelyn maksullisuus: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto- viranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta 
peritään Helsingin hallinto-oikeuden tapauksessa käsittelystä kulloinkin voimassa olevan 
taksan mukainen oikeudenkäyntimaksu.  
 
 

 
  
 Yhteystiedot: 
 

Kirkkonummen kunta 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Postiosoite: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI 
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi 
puhelin: 09 29 671  
telekopio:  09 878 6303 
sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

 
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo 
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 564 2069 (ma-pe klo. 12.00-15.00) 
Telekopio: 029 564 2079 
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 

 
Vaasan hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa 
puhelin: Kirjaamo 029 564 2780 
telekopio:  029 564 2760 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

 
 
  

Lisätietoja antaa ensisijaisesti pöytäkirjanpitäjä. 
  


