
B Elinkeino-, liikenne-ja päätös PIRELY/H 836/2021
ympäristökeskus

16.7.2021 Julkinen

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua
koskevan ilmoituksen johdosta.

Ilmoituksen tekijä

Elenia Verkko Oy
Patamäenkatu 7

33900 TAMPERE

yhteyshenkilö: Pasi Seppi, puh: 0400772915,
sähköposti: pasi.seppi@elenia.fi

Melua aiheuttava toiminta ja sen sijainti

Meluilmoitus koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa jakeluverkon

rakennustyömaata ajalla 30.7.2021- 30.11.2021 välillä Kangasala-Orivesi. Päätöksen

liitteenä on karttaliitteet, joihin työmaansijainti on merkitty.

Vireilletuloja -peruste

Meluilmoitus on toimitettu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

30.6.2021. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnan harjoittajan on tehtävä

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai

yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Jos hanke toteutetaan useamman kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiassa

ilmenee. Ilmoituksen mukainen jakeluverkon rakennustyömaa sijoittuu Kangasalan ja

Oriveden kaupunkien alueille.

Suoritemaksu 570 €

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUS

Puhelin 0295 036 000 PL 297
http://www.ely- 33101 TAMPERE
keskus.fi/oirkanmaa
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Toiminnan kuvaus

Meluilmoitus koskee rakennettavaa jakeluverkkoa välillä Kangasala-Orivesi. Työssä

asennetaan maakaapeleja korvaamaan ilmajohtoja. Maakaapeleita asennetaan kahta

eri kokoa, 20 kV ja 0,4 kV. Kaapelointityön yhteydessä puretaan olemassa olevia

ilmajohtoja pylväineen.

Maakaapelin asennuksessa on tietty syvyysvaatimus, jonka seurauksena työmaalla

voi tulla myös kalliota vastaan, jolloin joudutaan louhimaan. Erityisen häiritsevät

työvaiheet (räjäytykset, louhinta) ajoittuvat ma-pe klo: 7-16. Louhintapäivien

lukumäärä ei ole vielä tiedossa, koska maaperän laadusta ei ole tietoa etukäteen.

Lähimmillään häiriintyvät kohteet sijaitsevat 50 metrin etäisyydellä työmaasta. Muuta
melua aiheuttavaa toimintaa on kaivinkoneetja kuorma-autot.

Päätöksen liitteenä on kaksi kartta liitettä, joihin työmaansijainti on merkitty. Työt
etenevät Kangasalan suunnasta kohti Orivettä. Kartoissa käytetyt värit ovat seuraavat:

• musta on purettava verkko
• punainen on uusi kaivettava maakaapeli 0,4 kV
• pinkki uusi 20 kV kaivettava maakaapeli
• vaalean vihreä ja sininen ovat olemassa oleva ilmajohtoja/maakaapeleita,

joille ei tehdä nyt mitään

Arvioidut melupäästötja melun/tärinän leviäminen

Meluilmoituksen mukaan käytettävän poravaunun, Sandvik, lähtöäänitaso on 121 dB.

Räjäytys aiheuttaa hetkellistä ja impulssimaista melua, jonka päätaajuusalue osuu

hyvin pienille taajuuksille. Räjäytysmelu on tyypillisesti kestoltaan hyvin hetkellistä,
jolloin harvoin toteutettavilla räjäytyksillä (esim. 1-2 kertaa päivässä) ei ole merkittävää
vaikutusta A-taajuuspainotettuihin keskiäänitasoihin.

Suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteetja melutilanteen seuranta

Töiden suorittamisesta ilmoitetaan talokohtaisesti. Meluntorjunnassa käytetään

louhintamattoja.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen ilmoitettu eikä asianosaisia ole muutoin kuultu.

Kuntien ympäristönsuojelunviranhaltijoille on toimitettu tieto ilmoituksen vireillä olosta

ja varattu mahdollisuus kommenteille. Kangasalan kaupungin

ympäristönsuojeluviranomainen on 2.7.2021 saapuneessa viestissään kommentoinut

meluilmoitusta seuraavasti: Kangasalan ympäristönsuojelulla ei ole alueelta tiedossa

rauhoitettuja tai suojeltuja kohteita, eikä muitakaan luontoarvoja. Kaivanto- ja

mahdolliset louhintatyöt tulee toteuttaa niin, että Vesijärveen laskevien ojien veden

samentumishaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tehtävästä työstä on hyvä

tiedottaa alueen teiden käyttäjiä sekä asukkaita. Oriveden kaupungin

ympäristönsuojeluviranomainen ei ole kommentoinut ilmoitusta.
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Pirkanmaan ELY-keskus on 12.7.2021 tarkistanut ilmoituksen mukaisen

maakaapelointihankkeen toiminta-alueelle sijoittuvat luontoarvot ELY-keskuksen

luontotietoa sisältävästä paikkatietoaineistosta. Tiedot on tarkistettu suojelualueiden,

perinnebiotooppien sekä uhanalaisten ja huomionarvoisten eliölajien tietojen osalta.

Lajitietojen osalta mainitaan, että ELY-keskuksen lajitietorekisteri ei ole kattava ja

vastuu paikallisten luontoarvojen huomioimisesta jää hankkeesta vastaavalle taholle.

Tiedot on tarkistettu uusien kaivettavien maakaapelireittien varrelle sekä niiden

välittömään läheisyyteen sijoittuvien huomioitavien luontotietojen osalta.

Kaapelointireitti kulkee kokonaisuudessaan alueella, jonne sijoittuu havaintoja EU:n

luontodirektiivin liitteeseen IV a kuuluvasta nk. tiukasti suojellusta liito-oravasta. Liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on

luonnonsuojelulain 49§:n mukaan kielletty. Mikäli kaapelointihanketta varten joudutaan

kaatamaan liito-oravalle soveliasta puustoa, tulee ennen puiden kaatamista varmistua,

että liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä.

Säynäjoen alueella kaapelointireitti sijoittuu Runebergin mäen (YSA207627) sekä
Mustakorven (YSA207628) luonnonsuojelualueiden läheisyyteen. Kaapelointiin

liittyviä maanmuokkaustoimenpiteitä ei tule ulottaa luonnonsuojelualueiden

sisäpuolelle. Myös merkittävät melua aiheuttavat toimenpiteet (mahdolliset räjäytykset
sekä louhinta) tulisi näiden alueiden välittömässä läheisyydessä rajata lintujen
herkimmän pesimäajan (15.4-31.7) ulkopuolelle.

Pohjalassa hankealueelle sijoittuu Pohjalan laitumien perinnebiotooppialue.

Kaivamista perinnebiotoopin alueella tulee mahdollisuuksien mukaan välttää eikä

alueelle tulisi läjittää kaivamismassoja.

Netel Oy on antanut vastineen 13.7.2021 Elenia Verkko Oy:n puolesta Pirkanmaan

ELY-keskuksen esittämiin luontotietoihin liittyen seuraavasti: Netel Oy maakaapeloi

Elenia Oy:n sähköverkkoja Oriveden Ruskeamäen alueella aikaisemmin luovutettujen

kaapelointikarttojen sijainneilla. ELY-keskuksen esittämien tietojen perusteella

kaapelointireitti kulkee kokonaisuudessaan alueella, jonne sijoittuu suojeltu liito-orava.

Suuria metsän hakkuita tai isompi alaisia puuston poistoja ei hankealueella ole

tarkoitus tehdä. Yksittäisiä puita voidaan joutua poistamaan kaapelointireiteiltä. Puun

poistoa pyritään välttämään koko hankealueella. Runebergin mäen ja Mustakorven

luonnonsuojelualueille ei ole tarkoitus asettaa uutta maakaapelia tällä hankkeella.

Hankealueella ei tehdä maanrakennus eikä louhintatöitä lintujen pesimäaikana.

Pohjalan laitumien perinnebiotooppialueen reunalle on tarkoitus rakentaa

puistomuuntamo, sekä Runoilijantietä tielinjaa pitkin rantaa kohti kuluttajille
maakaapeli. Runoilijantiestä haarautuvalle kuluttajalle rakennetaan myös tiealueelle

uusi maakaapeli. Linjaukset kulkevat lyhyen matkan perinnebiotooppialueen lävitse.

Maanläjittämistä alueelle tehdään vain kaapelikaivannon viereen hetkellisesti, kun 1 m

levyinen ura kaivetaan auki ja kaapeli sijoitetaan kaivantoon. Kaivanto suljetaan

kaapelin sijoituksen jälkeen. Sijoitus tapahtuu tiealueelle/tien reunaan, jossa maan

muokkausta on jo tapahtunut. Eli maanmuokkausta ei tehdä alueella, jossa sitä ei ole

aikaisemmin tehty. Puistomuuntamosta on liitteenä mittakuva. Maanomistajilta on

haettu sijoitusluvat puistomuuntamolle sekä maakaapeleille.
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Pirkanmaan ELY-keskus toteaa Netel Oy:n vastineesta seuraavasti: ELY-keskuksen

maininta liito-oravalle soveltuvien puiden tarkastamisesta ennen puiden kaatamista

koskee myös yksittäisiä lajille soveliaita puita. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettu
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskielto koskee

myös yksittäisiä puita.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen ratkaisu

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut Elenia Verkko Oy:n tekemän

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta
toiminnasta ja katsoo, että jakeluverkon työmaa voidaan suorittaa ilmoituksen

mukaisesti ja seuraavia määräyksiä noudattaen:

1. Erityisen häiritsevää melua, tärinää tai muuta haittaa aiheuttavia töitä

(kuten kallionporaus ja kiven rikotus) saa tehdä 30.7.-30.11.2021

välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-

16.00. Räjäytyksiä saa tehdä arkisin klo 8.00-16.00.

2. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista

tiedotettava riittävän laajasti jakeluverkon rakennustyömaan varrella

asuvia ja niitä rakennettujen kiinteistöjen omistajia, joiden
kiinteistöiden rakennukset sijaitsevat melun vaikutusalueella.

Tiedotteesta on käytävä ilmi työkohteiden sijainti, päivittäiset työajat
ja työn arvioitu kesto. Tiedotteesta on edellä mainitun lisäksi käytävä

ilmi hankkeen vastuuhenkilön yhteystiedot ja vastuuhenkilön on

oltava tavoitettavissa koko toiminnan ajan.

3. Työt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne aiheuttavat

mahdollisimman vähän häiriötä asuntoalueilla ja muissa häiriintyvissä

kohteissa. Melutasoa tulee tarvittaessa tarkkailla desibelimittarilla ja

mikäli melutaso on häiritsevän suuri ja ylittää meluilmoituksessa
mainitut melutasot, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä melua

vähentäviin toimenpiteisiin. Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä

toiminnan aikana velvoitteen melun mittaukseen ja seurantaan sekä

toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi.

4. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä on noudatettava

huolellisuutta ja varovaisuutta. Rakentamistoimenpiteiden

yhteydessä on huolehdittava, ettei polttoainetta, öljyä tai muita

haitallisia aineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Työmaalla

olevien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia ja

ylitäytönsuojalla varustettuja.

Tankkauspaikat on sijoitettava tai rakennettava siten, että kemikaalit

eivät pääse vahinkotilanteessakaan maa- tai kallioperään tai

vesistöihin tai viemäriin. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta

ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja niiden aiheuttamien

jätteiden säilyttämistä varten.
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Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä

tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi,
vahinkotapauksissa pilaantunut maa-alue tulee puhdistaa

välittömästi. Öljyvahingosta on viivytyksettä ilmoitettava alueen
pelastuslaitokselle. Lisäksi asiasta on ilmoitettava Pirkanmaan ELY-

keskukselle sekä Oriveden ja Kangasalan kaupunkien

ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5. Työn aiheuttamaa pölyämistä tulee tarkkailla ja tamttaessa ehkäistä
työ- ja torjuntamenetelmiä tehostamalla. Pölyhaittaa tulee estää

riittävällä kastelulla ja pölyntorjunnassa tulee ensisijaisesti ja
varsinkin pohjavesialueella käyttää pelkkää vettä.

6. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumista. Toiminnassa muodostuvat

eri jätelajit on pidettävä erillään toisistaan ja toimitettava laitoksiin,
joilla on ympäristölupa ottaa ne vastaan. Työmaan tuki- tai

varastoalueille ei saa muodostua jätteiden pysyviä säilytyspaikkoja,

jätehuolto on järjestettävä siten, että kaikki jätteet kerätään myös
maastosta ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Jätehuollossa tulee noudattaa kunnallisia jätehuoltomääräyksiä.

7. Hulevesien hallinnassa on ensisijaisesti pyrittävä hulevesien

syntymisen ehkäisemiseen. Mikäli vesiä on tarpeen johtaa toiminta-

alueen ulkopuolelle, tulee ne ensin esikäsitellä erityisesti kiintoaineen

poistamiseksi. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa ojien tulvimista,

maaston vettymistä, liettymistä tai muuta haittaa. Kangasalan

puolella kaivantotöiden toteutuksessa tulee erityisesti huomioida se,

että Vesijärveen laskevien ojien veden samentumishaitat jäävät

mahdollisimman vähäisiksi.

8. Kaapelointireitti kulkee kokonaisuudessaan alueella, jonne sijoittuu

havaintoja EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV a kuuluvasta nk.

tiukasti suojellusta liito-oravasta. Liito-oravan lisääntymis- ja

levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain
49§:n mukaan kielletty. Mikäli kaapelointihanketta varten joudutaan
kaatamaan liito-oravalle soveliasta puustoa, tulee ennen puiden

kaatamista varmistua, että liito-oravan lisääntymis- ja

levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Määräys koskee myös
yksittäisiä lajille soveliaita puita.

9. Säynäjoen alueella kaapelointireitti sijoittuu Runebergin mäen

(YSA207627) sekä Mustakorven (YSA207628)
luonnonsuojelualueiden läheisyyteen. Kaapelointiin liittyviä

maanmuokkaustoimenpiteitä ei tule ulottaa luonnonsuojelualueiden

sisäpuolelle. Myös merkittävät melua aiheuttavat toimenpiteet

(mahdolliset räjäytykset sekä louhinta) tulisi näiden alueiden
välittömässä läheisyydessä rajata lintujen herkimmän pesimäajan
(15.4-31.7) ulkopuolelle.



PIRELY/1251,2020 6/10

10. Pohjalassa hankealueelle sijoittuu Pohjalan laitumien

perinnebiotooppialue. Kaivamista perinnebiotoopin alueella tulee

mahdollisuuksien mukaan välttää eikä alueelle tulisi läjittää
kaivamismassoja.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen

ehkäisemiseksi. Mikäli toimitaan ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti,

jakeluverkon työmaa ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön

pilaantumista tai sen vaaraa. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja

määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Toiminta on tilapäistä ja sen kesto yksittäisen kiinteistön osalta lyhyt.
Toiminnanharjoittajan riittävällä etukäteistiedotuksella voidaan vähentää melusta
aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä

toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan

ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset

toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päätöksessä

annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa, jos toiminnasta aiheutuu sellaista melu- tai

tärinähaittaa tai muuta haittaa, jota tätä päätöstä tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon,

tai toiminnasta aiheutuva melu- tai tärinähaitta on arvioitua suurempi.

Työajat on määrätty muutoin ilmoituksen mukaisiksi, räjäytysten osalta

alkamisajankohtaa on myöhästytty tunnilla aamusta. Arkipyhät on kielletty. Rajaukset

ovat tarpeen, koska työ ei saa häiritä kohtuuttomasti melun vaikutuspiirissä olevia

asukkaita. (Määräys 1)

Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin ja ympäristönsuojelulain
121 §:n mukainen kuuleminen ei ole tarpeen. Tiedottaminen ja toimintaohjeiden

antaminen on kuitenkin etukäteen välttämätöntä niille kiinteistöille, jotka ovat työmaan

vaikutusalueilla. (Määräys 2)

Työ ei saa häiritä kohtuuttomasti melun vaikutuspiirissä olevia asukkaita. Päätöksessä

annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa, jos toiminnasta aiheutuva meluhaitta on

arvioitua suurempi. (Määräys 3)

Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden, pääsy maa- ja kallioperään tai pinta- ja

pohjavesiin on estettävä. Vahinkotilanteisiin on varauduttava ennakolta. (Määräys 4)

Pölyn muodostuminen ja sen leviäminen rakennettavien alueiden ulkopuolelle tulee

pitää mahdollisimman pienenä. Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava, ettei

pölystä aiheudu haittaa lähimmille häiriintyville kohteille. (Määräys 5)

Asianmukaisesta jätehuollosta on huolehdittava roskaantumisen, maaperän sekä

pinta- tai pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Roskaaminen on jätelain mukaan

kiellettyä. (Määräys 6)
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Työmaavesistä voi seurata mm. maaston vettymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä

ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja

esikäsittelystä on määrätty haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi. (Määräys

7)

Lupamääräys koskien Runebergin mäen sekä Mustakorven luonnonsuojelualueita on

tarpeen antaa, jotta meluavimpien toimenpiteiden osalta turvataan

luonnonsuojelualeiden osalta pesintärauha (Määräys 9).

Kangasalan kunnan kommentit on huomioitu lupamääräyksiä annettaessa

(lupamääräykset 8, 9 ja 10).

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190,191,200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Jätelaki (646/2011) 73 §, 74 § ja 76 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja

elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu

määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston
asetuksen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten, työ-ja elinkeinotoimistojen sekä

kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020

(1372/2018) maksutaulukon mukaisesti. Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta
toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu on ko. asetuksen mukaisesti 570

euroa.

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

palvelukeskuksesta

Päätöksestä tiedottaminen

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen

ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.elykeskus.fi/pirkanmaa >

Ajankohtaista > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Kangasalan ja Oriveden kaupunkien

yleisessä tietoverkossa.
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Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Tiedoksi

Elenia Verkko Oyj,

Verkkolaskutus: 003730018826

Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)

Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)

Lisätiedot

Tämä asia on käsitelty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Päätöksestä

antaa lisätietoja ylitarkastaja Johanna Narvi.

Asiakirjan hyväksyntä
Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Jenni Parviainen ja ratkaissut yksikön päällikön
sijainen Vesa Hyvärinen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

LIITTEET Valitusosoitus

Kartta
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Pirkanmaan elinkeino- liikenne-ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla

muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä

hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen

julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos

valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja
millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisajan kohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan

päämiestä.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla.
Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin,
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

https://asiointi2. oikeus, fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-käyntimaksu 260

euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei

peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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