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Valitus vesitalousasiassa

Bobeck-Vifiresk fi skelag r.f, Kirkkonummi

HM Technics Oy, Espoo

Etel2i-Suomen aluehallintovirasto 2.7.2018 Nro 107 12018/2

Asian aiempia vaiheita

Uudenmaan elinkeino-, liikerure-ja ympiiristiikeskus oli 14.9.2016 kehottanut
Markus Ulania ja Harri Kantolaa hakemaan Etelii-Suomen aluehallintoviras-
tolta vesilain mukaista lupaa poistaa Aavaranta Oy:n omistamien kiinteist<ijen
257 -432-l-23 ja257-432-l-l edustalle Vittriiskiin sortuneet massat ja ennallis-
taa ranta. Lupahakemus oli pantava vireille 31.10.2016 mennessa.

H a ke mus alue hal I i nt ov ir a s I o s s a

HM Technics Oy on I .I l 2016 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja
mycihemmin titydent?imiillii?in hakemuksella hakenut lupaa liukusortuma-alu-
een kunnostamiselle, vesikasvien poistamiselle ja uusien laiturien rakentami-
selle Vifireskille Kirkkonummen kunnassa sekd lupaa ryhtya hanl&een toteut-
tamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen piiiitdksen lainvoimaiseksi tule-
mista.

Valituksenalainen aluehallintoviraston pdc As

Aluehallintovirasto on hyliinn).t HM Technics Oy:n hakemuksen sortuneiden
massojen poistamisesta ja alueen ennallistamisesta seka jaftenlt tutkimatta lai-
tureiden rakentamista koskevan lupa-asian piietdksestii tarkemmin ilmenevin
oerusteluin.

Osoite
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65I OI VAASA

Puhelin
02956 42611

Telekopio
02956 42760

SChkOposti
vaasa.hao@oikeus.fi
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Aluehallintovirasto on mydntiinlt HM Technics Oy:lle luvan vesikasvien niit-
temiseen sekii suodatinkankaan ja hiekan levittiimiseen vesialueelle Vittrds-
kissii Kirkkonummen kunnassa piidt6ksen liitteen2i 'l olevan asemapiirroksen
osoittamalla alueella. Aluehallintovirasto on hyliinnyt muilta osin hakernuksen
vesikasvien niittiimiscste sekii niittotZihteiden ldjittiimisestii pohjavesialueelle.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunme-
netysta. Luvan saajan on noudatettava vesilain siiiinn6ksid ja seuraavia lupa-
m2iiiriiyksiii:

I . Vesikasveja ei saa niittiiii lintujen pesimiiaikaan L4.-l 5.7.

2. Luvan saajan on selvitettave alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit.
Tydt on toteutettava niiitii vaurioittamatta.

3. Niittotiihteet tulee korjata pois vesialueelta t6iden yhteydessiija toimittaa
asianmukaiseen jatteen vastaanottopaikkaan.

4. T<iiden piiiityttyd rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisernal-
lisesti hyviikslt2ivii2in kuntoon.

5. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttiivii kahden vuoden kuluessaja hanke
on toteutettava olennaisilta osin neljiin ruoden kuluessa siitii lukien, kun tdmd
paetds on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.

6. Toiden aloittamisesta on etukdteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympfist<ikeskuksen ympiirist6 ja luonnonvarat -vas-
tuualueelle ja Kirkkonummcn kunnan ymp?iristrinsuojeluviranomaiselle.

7. Hankkeen valmistumisesta on 60 piiivdn kuluessa ilmoitettava ki{allisesti
aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympfistdkeskukscn
ympiirist<i ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kirkkonummen kunnan ympiiris-
t6nsuoj eluviranomaiselle.

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto on oikeuttanut HM Technics Oy:n ryhtymiiiin vesikasvien
niittiimistii valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen peet6ksen lainvoimaiseksi
tulemista silta osin kuin lupa on mydnnetty. Luvan saajan on ennen toimenpi-
teisiin ryht)rynista asetettava Eteld-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut,
oikeusturva ja luvat -vastuualueelle I .000,00 euron suuruinen vakuus niiden
vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka piiiit6ksen kumoa-
minen tai luvan miiiiriiysten muuttaminen voi aiheuttaa.

AIue hallintoviras ton pdab kt e n peruste lut

Niitettiiviiksi suunnitellun alueen pituus rantaviivan suunnassa on noin 400 m
ja leveys enimmilliiiin 80 m. Aluetta ei ole tarkoitus niittd?i kokonaan, vaan
hiekkarantojen valille jateteiin ruovikkokaistaleita rajaamaan hiekkarantoja
erilleen.
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Alueella, jonka edustalle on mydnnetty lupa vesikasvien niitolle seka suodatin-
kankaan ja hiekan levittiimiselle, on voimassa olevassa Hvittriiskin kyliin Aa-
varannan alueen kortteleiden 5001 5007 sekii liikenne- ja uimaranta-alueen
rakennuskaavassa ranta-alueella varaus opetustoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue (YO), jonne saa kurssikeskustoimintaa varten rakentaa aluetta
palvelevia majoitus- ja vapaa-ajan tiloja. Vesikasvien niitto sekii suodatinkan-
kaan ja hiekan levittiiminen siltii osin kuin lupa on my6nnetty, ovat tarpeen
rannan virkistyskiiytt<iedellytysten parantamiseksi.

Vesikasvien niitto sek?i suodatinkankaan asentaminen ja hiekan levittiiminen
aiheuttavat tdiden aikaista vesialueen samentumista. Vesikasvillisuuden poista-
minen heikentiiii vesieli6stdn ja limuston elinolosuhteita kyseisellii alueella.
Toimenpiteet parantavat kyseisen alueen virkistyskaF6n edellltyksie.

Siltii osin kuin lupa on my6nnetty vesikasvien niittoon sekii suodatinkankaan
asentamiseen ja hiekan levittiimiseen hankkeesta yleisille tai yksityisille
eduille saatava hydty on huomattava verrattuna siit2i yleisille tai yksitlsille
eduille koituviin menetyksiin. Hanke ei vaikuta haitallisesti Kymijoen Suo-
menlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman wosille 2016-2021
tavoitteiden saavuttamiseen.

Itiiosa niitettiiviiksi suunnitellusta alueesta sijaitsee tlvittrAskin kylan Aavaran-
nan alueen kortteleiden 5001-5007 sekii liikenne- ja uimaranta-alueen raken-
nuskaavassa puistomaisena siiilytettiiviiksi ja hoidettavaksi alueen osaksi vara-
tun alueen edustalla.

SiltZi osin kuin hakernus on hyl2itty vesikasvien niittiimisen sekd suodatinkan-
kaan ja hiekan levittiimisen osalta, niittoalueen rannan virkistyskey'ttdedelly-
tysten parantaminen on mahdollista suunniteltua pienemmiillii toimenpiteellii.
Toimenpiteillii ei siten saavuteta huomattavaa hy6tya verrattuna siitii koituviin
menetyksiin.

Alue hal I intov iras ton s ove I namat o ikeus ohj e et

Vesilaki (587/2011) 3 luku4 g:n I mom2 kohta, 5 $, 6 $, 7 $, 8 g, 10 gja l8 g

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Bobdck-nttuiskfskelag r.f on vaatinut, ettii aluehallintoviraston piiit6s kumo-
taan siltii osin kuin pii?it6kselld on my6nnetty HM Technics Oy:lle lupa vesi-
kasvien niittiimiseen ja suodatinkankaan ja hiekan levitttimiseen yhdistyksen
hallinnoimalla yhteisellii vesialue ella 257 -876-19-l .

Valittaja on valituksessaan ja sen teydennyksessean csittiinlt, etta se ei ole kos-
kaan saanut tiedoksi, ettii piiiit6ksen tarkoittama hakemusasia on tullut vireille,
eik2i osakaskunnalla ole annettu mahdollisuutta lausua asiasra.

Valittaja ei ole missdjin vaiheessa suostunut hakemuksessa tarkoitetun rannan
liukusortuman korjaamisen lisdksi muihin toimenpiteisiin, kuten vesialueensa
ruoppaamiseen tai suodatinkankaan ja hiekan levittdmiseen Vittriiskillii. Lupaa
toimenniteille ei tule mv6ntda ennen kuin liukusortuma on ennallistettu. Vesi-
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kasvien niittiimistii ja suodatinkankaan sekii hiekan levittiimistii koskeva hake-
mus on laadittu viernddn huomiota pois rantasortumasta ja sen aiheuttamasta
vahingosta. Luvan my<intiiminen palvelee vain hakijoiden yksityistii etua. Vesi-
kasvillisuuden poistaminen heikentiiii vesieli6stdn ja linnuston elinolosuhteita
kyseisellii alueella. Huomioon ottaen asiaa koskeva kokonaisuus, aluehallinto-
viraston oddt<is tulcc kumota.

Asian kiisittely hallinto-oikeudessa

Eteld-Suomen aluehallintovirasto on antanut valituksen johdosta lausunnon,
jossa on todettu, ettii hakija on aluehallintoviraston kehotuksesta dydentiin)t
hakemusta muun muassa selvityksellii siitii, mill2i menetelmdllii vesikasvit
poistetaan. Hakija on ilmoittanut, ettii vesikasvit poistetaan kiisin siten, ettii
veden pohjassa olevaa 0,3-0,5 metriii paksua kovaa maakerrosta ei rikota. Ve-
sikasvit leikataan t)'veste ja alueelle levitetiiiin maanerotuskangas sekii kerros
hiekkaa. Lupaharkinnassa on katsottu, ettci vesikasvien poistaminen itseniii-
senii hankkeena tarvitsisi vesilain mukaista lupaa, mutta asian tultua vireille
isomman hankkeen osana sille mv<innettiin lupa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympcirisldkeskus on ilmoittanut, ettei se

anna vastinetta valituksen iohdosta.

Kirkkonummen kunnan kaavoilus- ja liikennejrirjestelmtipalvelul on antanut
valituksen johdosta vastineen, jossa on viitattu sen asiassa aiernmin antamaan
lausuntoon ja todettu muun muassa, ettd aluehallintoviraston piiiit<iksessii esite-
tlt perustelut luvan mycintiimiseksi vesikasvien niittiimiselle ja suodatinkan-
kaan ja hiekan levittiimiselle luvassa tarkoitetulle alueelle vastaa Kirkkonum-
men kaavoituspalvelujen niikernystd ranta-alueen virkistyskaytt6edellytysten
parantamisesla.

Kirkkonummen rakennus- ja ympdrisfilautakunla on antanut valituksen joh-
dosta vastineen, jossa on todettu, etta valituksessa ei ole tuotu esiin sellaisia
scikkoja, joiden johdosta rakennus- ja ymp?irist6lautakunnalla olisi huomautet-
tavaa.

Hallinto-oikeus on varannut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympri-
ristbkeskuksen kalatalouspalveluille seka Kirkkonummen kunnalle tilaisuuden
antaa vastine valituksen ja valituksen tiiydennyksen johdosta. Vastineita ei ole
annettu.

Hallinto-oikeus on varannut HM Technics O2;//e tilaisuuden antaa vastine vali-
tuksen ja lausunnon johdosta. Vastinetta ei ole annettu.

Bobcick-n rask fskelag r.f. on antanut lausunnon ja vastineiden johdosta vas-
taselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus kumoaa EtelZi-Suomen aluehallintovimston valituksenalaisen
piiiit6ksen ja palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen k2isiteltiiviiksi.
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Perustelut

S ove I I e tt av at o ikz us o hj e e t

Vesilain 3 luvun 4 $:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lupa vesitaloushank-
keelle my<innet2iiin, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava
hy6ty on huomatlava verrattuna siitii yleisille tai yksityisille eduille koituviin
menetyksiin.

Saman pykiil2in 3 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hzu*keen edel-
lyttiimiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetla tai hallitse sitZi pysyviillii kiiyt-
tdoikeudella, luvan mydntiimisen edellytyksenii on, ettii hakijalle mydnnetiiiin
oikeus alueen kiiyttiimiseen siten kuin 2luvussa siiAdetiif,n tai efiA hakija esit-
tiiii luotettavan selvityksen siit?i miten oikeus alueeseen jlirj estelii:in.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arvio

Nyt kyseessii olevan vesikasvien niittohankkeen tarkoituksena on rannan vir-
kistyskiiydn parantaminen kiinteistdjen AvagArd 257-432-l-43,257 -432-1-44
ja Rantarauha 2 57 -432-l -23 alueellaja edustalla Bobiick-VittrZisk fiskelag r.f -
nimisen osakaskunnan hallinnoimalla yhteisellS vesialueella 257 -87 6-19 - 1

Vithiisk -jiirvella Kirkkonummella. Hakijan tarkoituksena on kunnostaa ran-
toja poistamalla ruovikoita. Ruovikoista vapaille alueille on tarkoitus perustaa
hiekkarannat ja kolme laituria. Hakemuksessa on rantojen kunnostuksesta ruo-
vikkoa poistamalla esitetty kaksi vaihtoehtoista tapaa, ruovikon poistaminen
vesialueelta juurakkoineen tai ruovikon leikkaaminen mahdollisimman liiheltii
pohjaa. Pohjaan asennetaan suodatinkangas ja hiekkaa. Lupahakemuksen tZiy-
dennyksenii toimitetun selvityksen mukaan hanke toteutetaan niittZimiilli ves!
kasvit kiisin ja levittiimelle rannan vesialueen pohj aan suodatinkangas sekii
hiekkaa. Hakemuksen mukaan hanketta varten tarvittava alue on noin 3 heh-
taat'ra.

Bob?ick-Vittriisk fi skelag r.f. -osakaskunta on lupahakemuksen johdosta
6.6.2017 antamassaan muistutuksessa aluehallintovirastolle esittiinyt, ettii se
on vuosikokouksessaan 20.3.201 7 hyv2iksynyt hakemuksen hankkeen rannan
liukusortuman korjaamiseksi sekti viilittdmiisti sortuman korjaamiseen liiftyviit
toimenpiteet. Muistutuksessa on todettu, ettii muita ruoppauksia tai kaivamista
alueella ei tule sallia.

Vesilain 3 luvun 4 $:n 3 momentin mukaan luvan mydntiimisen yleisenii edel-
lytyksenii on, ettii hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttiimiin alueisiin
ja mikdli hakija ei omista tai hallitse aluetta pysyvfilld kiiyttdoikeudella, on lu-
van mydntiimisen edellyfksenii, ettii hakijalle mydnnet?tdn oikeus alueen kiiyt-
tiimiseen tai muutoin esitetiiiin lainkohdecsa tarkoitettu selvitys oikeudesta aiu-
eeseen. Valituksenalaisella piiEtdksellii on vesilain tarkoittaman intressivertai-
lun nojalla mydnnetty lupa vesikasvien niittiimiselle ja suodatinkankaan sekZi
hiekan levittiimiselle noin 1,5 hehtaarin taajuiselle alueelle valittajan hallin-
nassa olevalla vesialueella, niittohanketta koskevan hakemuksen laajemmalta
osin hyliiten. Aluehallintovirasto ei ole valituksenalaisella pZiiitdksellii mv6nt?i-
nyt hakijatle kayttdoikeutta hanketta varten tarvittavaan alueeseen. eluehallin-
tovirasto on kuuluttanut hakemuksen vesilain 1 I luvun l0 $:n I momentin mu-
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kaisesti ja valittaja on todennut hakemuksen johdosta aluehallintovirastolle te-
kemiissiiiin muistutuksessa, eftii se ei ole antanut suostumusta muille toimenpi-
teille kuin rantasortuman korjaamiselle sen hallinnassa olevalla yhteisellli vesi-
aiueella. Hallinto-oikeus katsoo, etta koska hanke on luvanvarainen ja ottaen
huomioon se, ettei vesialueen omistaja ole antanut suostumustaan alueen kAyt-
ttjdn, olisi aluehallintoviraston tullut kiisitellii kiiytt6oikeuden mydntiimistii
koskeva asia lupa-asian ratkaisemisen yhteydessii vesilain 3 luvun 4 $:n 3 mo-
mentin nojalla.

Edellii esitetyillii perusteilla aluehallintoviraston p:i?itds on kumottava ja palau-
tettava aluehallintovirastolle uudelleen kasiteltav,iksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

PiiAtOs on annettu julkipanon jiilkeen.

Kirkkonummen kurmanlallituksen on viiDvmatt5 ilmoitettava tastA Diietdksesta
kunnan ilmoitustaululla.

Vesilain l5 lulun 6 $:n 1 momentin mukmn tiihiin piiatdkseen saa hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus
mydntiiii hallintolaink2iytt6lain 13 $:n 2 momentin perusteella valitusluvan.
Valituskirjelmil on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 piiiviin
kuluessa hallinto-oikeuden p?ietdksen antopiiiviistii eli viimeistliiNt 27 .1 .2020.

Valitusosoitus on liitteenii HallJp (01.l8).
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Diaarinumero

00997/18/5201

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja
Kirsi Stark sekii tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Susanna Airiola.

Janne Marttila Susanna Airiola

Kirsi Stark

Hallinto-oikeuden esitteliid Riikka Salo

Toimituski{an antaja:

,"/* co
Anu Sara
lainkaftdsihteeri
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Diaarinumero

o099't/t8/5201

Jakelu

Piiiit<is ja maksu

Jiiljennds maksutta

Bobeck-Vittresk fiskelag r. f, maksutta
Asiamies:
VT Helena Algars

HM Technics Oy

Kirkkonummen kunnan kaavoitus- ja liikennejiirjestelmiipalvelut

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympiirist6lautakunta

Kirkkonummen kunnanhallitus

Kirkkonummen kunnanhallitus/
Ilmoitustaulu

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistdkcskus/
Kal atalouspalvelut, s?ihkciisestr

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus/
Ympiirist<i ja luonnonvarat, siihkdisesti

Etelii-Suomen aluehallintovirasto/
Ympfi stdlupavastuualue, siihk6isesti

Suomen ymperistdkeskus, siihk<iisesti

ARS



Liite hallinto-oikeuden piiit6kseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hallinto-oikeuden pziiitdkseen saa hakea rnuutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus my<intiiA valitusluvan.

Valitusluvan mydntf, misperusteet

Hallintolainkal'tttilain l3 $:n 2 momentin mukaan valitusluvan mydntzimisen Derusteet ovar:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai
oikeusklytiinndn yhteniiisyyden woksi on tiirkeiit?i saattaa asia korkeimman
ha.llinto-oikeuden ratkaistavaksi :

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityisti
aihetta asiassa r2pahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan mydntiimiseen on muu painava syy.

V'aiituslupa voidaan mydntiie myrjs siten, ettii se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena
olevasta hallinto-oikeuden paetdksestii.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden peiitds on anneffu julkipanon jiilkeen. pa?itdksen katsotaan tulleen
asiaromaisen tietoon silloin, kul se on annethl. valitus on tehtiivd 30 piivin kuluessa
hallinto-oikeuden pMtdksen tiedoksisaannista, sit?i piiiviiii lukuunottamatta.

ValituskirjelmIn toimittaminen

vaiituskirjelmi! johon on sisrirlteniive vdituslupahakemus, on toimitetra'a valifusajassakorkeimmalle hallinto-oikeudelle.

valituskirjelm.i liitteineen voidaan ldhett?iii myds postitse, terekopiona tai s?ihkdpost la.Valituskif elmlin tulee olla perilrii valitusajan ;iim;isend paivuina ennen viraston aukioroa_1anpiiattymistii' Siihkciisesti (telekopiona tai siibkdpostilla) toimitettavan valituskirjelmlin tuleeolla toimitettu siten, et&i se viimeistri?in varitusajan viimeisena pziiviina emen virastonaukioloajan piiattymistii on kokonaisuudessu.n Layt.ttaui"oi viraston vastaanottolaitteessatai tietojedestermiiss?i. Valituskiq'elman ja muideniaritusasiakif ojen l"h"tta-;";;;i;"tai sdh-k<iisesti tapaltuu lAheftejdn omalla vastuulla.

HallJp(01.18)
(siu: l/2)



Valituskirjelmiin sisiiltd ja allekirjoittaminen

valituskirjelmassii, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikunta

pdiitds, johon ha€taan muutosta

perusteet. minlii woksi valiluslupa tulisi mydntii?i

miltii kohdin piiiit6kseen haetaan muutosta ja mita muutoksia

siihen vaaditaan tehtZivliksi

perusteet, j oilla muutosta vaaditaan.

.Ios valittaj ar, p..ilicvaltaa kii;ttiiii hiinen laillinen edustajanse 1.-ai asiarniehensl tai jos

valituksen laatijana on joku muu henkil6, valituskirjelmiissii on ilmoitettava myds t?imiin

nimi-iakotiktrnta.Valituskirjelmiisslionlisiiksiilmoircnavapostiosoitejapuhelinnumero
sekl mahdollinen s5]rktipoiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan

toimittaa. Valittajan, lailiisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava va'lituskirjelmli

ellei valituskirjeimaii toimiteta s?ihkoisesti (telekopiona tai siihk6postilla).

Valituskirjelmin liitteet

Valiruskirjelmiiiin on liitettiivzi

- hailinto-oikeuden piiiit6s alkuperiiisenii tai j6ljenndksenii

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi' jollei niita ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle'

Asiamiehenon,jolleihiinoleasianajajataiyleinenoikeusalustaja"liitettiivavalitus-
kirjelmiun vatiJkitin :"'"1 valittaja oL. valtuuttanut hzintzi suullisesti valitusviraromasessa

tai ellei s6hk6isesti toimitettavassa aslakrr]assa ole selvitystii asiamiehen toimivailasta

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite:

K[yntiosoite:

Puh.nro:

Telefax:

S-posti:

Aukioloaika:

Korkein hallinto-oikeus
PL I 80, 001 31 Heisinki

Fabianinkatu i 5, Helsinki

029 56 40200

o29 s6 40382

korkein.haliinto-oikeus@oikeus-fi

arkiPiiivisin klo 8.00- 16 15

HaIIJP (01.18)
(sivu 2/2)


