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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän 
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä.

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 
4.8.2021.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Ilmoituksen tekijä:
PEMI Forest Oy, Vainiontie 6, 63800 Soini. Y-tunnus 1947585–8

Yhteyshenkilö:
Mikko Silvonen, mikko.silvonen.ms@gmail.com, puh. 0400 794 213

Laskutusosoite: 
PEMI Forest Oy, Vainiontie 6, 63800 Soini. pemiforest.soini@gmail.com.

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA

Kunta Soini
Katuosoite tai muu osoitetieto Vainiontie 4
Kiinteistötunnus 759-403-25-160
Kiinteistön omistaja Silvonen Mikko 

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen 
voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle.

ILMOITUKSESSA ESITETYT PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT

Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto

Alue on asemakaavassa määritetty AO-merkinnällä omakotitalojen korttelialueeksi. 
Kiinteistöllä sijaitsee varasto/huoltohalli. 

Pilaantumisen aiheuttanut aine

Pilaantumisen on aiheuttanut öljyvahinko.

Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet

mailto:mikko.silvonen.ms@gmail.com
Niina.Viirumäki
Tekstiruutu
31/2021
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Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, 
Lintuharju, sijaitsee noin 760 m päässä koillisessa. Tutkittu alue rajautuu Multiantien 
varren ojaan, joka johtaa vedet Lauttopuroon ja sieltä edelleen kohti Lintuharjun 
pohjavesialuetta. 

Alueen pohjamaa on näytteenottokairausten perusteella silttimoreenia. Kalliopintaa ei 
havaittu vielä 5 m syvyydellä pisteiden 5 ja 7 välissä.  

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
 
- Tutkimusraportti. Soinin kunta. Tutkimus maaperän pilaantuneisuuden varalta 

varastohallin piha-alueella. Vainiontie 4. Aluetaito, 21.6.2021. 

Tutkimukset maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta

Maaperän pilaantuneisuustutkimus tehtiin kesäkuussa 2021. Tutkimus tehtiin, koska 
hallin koillispuolella Multiantien varren ojassa ja alempana Lauttopurossa oli havaittu 
veden pinnassa öljyä. Maanäytteet otettiin kairausvaunun kierrekairalla kaasutiiviisiin 
näytepusseihin. Tutkimuspisteitä oli yhdeksän ja näytteitä otettiin 25, joista kuusi 
analysoitiin PetroFlag-kenttäanalyysillä ja 14 laboratoriossa. Laboratoriossa 
analysoitiin keskiraskaiden ja raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuudet. 

Maaperän haitta-ainepitoisuudet

Keskiraskaiden öljyhiilivetyjen ylempi ohjearvo 1000 mg/kg ylittyi näytteissä 2A, 5A, 
5B, 5C, 6A, 9A ja 9B ja alempi ohjearvo 300 mg/kg edellisten lisäksi näytteissä 1A ja 
6B. Raskaiden öljyhiilivetyjen alempi ohjearvo ylittyi näytteessä 9B.  

Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet

Kohteesta ei ole otettu vesinäytteitä. 

Riskinarvio ja arvio puhdistustarpeesta 

Tutkitulla alueella maaperä on tutkimusten perusteella pilaantunut ja alueella on 
maaperän kunnostustarve. Pilaantuneeksi on arvioitu noin 175 m2 kokoinen alue. 
Pilaantunut maakerros sijaitsee syvyysvälillä n. 0,3–2,10 m. Pilaantuneen maan 
määrän arvioidaan olevan noin 300 m3. 

Esitetty kunnostussuunnitelma

Pilaantuneen maaperän puhdistus on suunniteltu toteutettavaksi massanvaihdolla 
elokuussa 2021. Pilaantunut maa tulee poistaa ja kuljettaa luvanvaraiseen 
vastaanottopaikkaan. Ympäristöteknisen valvojan on valvottava kunnostusta, eli 
maankaivua ja lastausta. Ympäristötekninen valvoja seuraa pilaantuneen maan 
kunnostustavoitteiden täyttymistä työmaalla ja laatii siirtokirjat pilaantuneen maan 
kuljettamista ja vastaanottoa varten. 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
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Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja. 

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy PEMI Forest 
Oy:n jättämän, Soinin kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön 759-403-25-160 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn 
lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset: 

Kunnostustavoitteet ja -menetelmät

1. Kiinteistön 759-403-25-160 maaperä tulee puhdistaa siten, että seuraavat 
Valtioneuvoston asetukseen (214/2007) perustuvat ylemmät ohjearvotasot 
saavutetaan:

Haitta-aine: Tavoitetaso mg/kg:

Bensiinijakeet (C5-C10) 500
Keskitisleet (>C10-C21) 1000
Raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 2000

Kiinteistöltä lähtevän Lauttopuroon laskevan ojan pohja tulee puhdistaa koko 
matkalta siten, että seuraavat Valtioneuvoston asetukseen (214/2007) perustuvat 
alemmat ohjearvotasot saavutetaan:

Haitta-aine: Tavoitetaso mg/kg:

Bensiinijakeet (C5-C10) 100
Keskitisleet (>C10-C21) 300
Raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600

Lisäksi Lauttopuron rannoilta tulee ottaa edustava määrä näytteitä, joiden 
öljypitoisuus määritetään. Mikäli pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon, puron 
rantojen puhdistaminen on toteutettava erikseen laadittavan kunnostussuunnitelman 
mukaan. Suunnitelma tulee hyväksyttää ELY-keskuksella.  

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä 
hetkellä ole tiedossa, ovat maaperän puhdistusvaatimuksen tavoitetasoina VNa 
214/2007:n ylemmät ohjearvotasot.

Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa maaperästä. (YSL 
133, 136 §, JL 72 §)

Kunnostusmenetelmään liittyvät määräykset

2. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti ja laadukkaasti. 
Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia tulee 
seurata kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet tulee varmentaa riittävällä määrällä 
laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-ainepitoisuuksista on pidettävä 
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kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 17, 52, 62 ja 209 
§)

Maa-ainesten käsittely, hyötykäyttö ja välivarastointi alueella

3. Tarvittaessa toteutettava välttämätön kertaluontoinen välivarastointi esim. 
kaatopaikkaselvitystä varten saa kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Maa-ainesten 
välivarastointi tulee järjestää tiiviisti erillään muusta ympäristöstä siten, että maa-
ainekset pysyvät kuivana, eikä niistä valu mitään haitta-aineita alapuoliseen 
maaperään. 

Myös maa-ainesten sekoittuminen ympäristön maaperään tai pölyäminen tulee estää. 
Välivarastointia tulee myös tarkkailla säännöllisesti. Välivarastointi ei saa aiheuttaa 
vaaraa tai haittaa ympäristölle, naapureille tai maaperälle ja pohjavedelle. 
Välivarastoalueiden maaperän puhtaus tulee tarvittaessa varmistaa ja kunnostaa 
välivarastojen purkamisen jälkeen. (YSL 7, 16 ja 52 §) 

4. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistusarvot alittavaa maa-ainesta voidaan 
hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä ja kohteen maanrakentamisessa, mikäli se 
rakennusteknisesti on siihen soveltuvaa. Pilaantuneen maa-ainesjätteen laitos- ja 
ammattimainen käsittely vaatii aina ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan. 
(YSL 27, 136 §, JL 5 §)

5. Jos rakennus- tai kaivuteknisistä syistä tai julkisoikeudellisista lupasyistä alueelle 
joudutaan jättämään pilaantuneita maita ja ne eristetään ympäristöstä, tulee 
eristykseen käyttää yleisesti käytössä olevia eristeratkaisua sekä esittää käytettävä 
ratkaisu valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi. (YSL 7, 52, 136 §)

6. Mikäli maaperän kunnostustavoitteita ei saavuteta, on ilmoituksen tekijän 
esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi riskinarviointi raja-
arvojen ylittävien jäännöspitoisuuksien mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja 
terveydelle sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja/tai tarkkailun tarve. 
Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä 
jatkotoimenpiteistä. 

Riskinarvioinnissa tulee noudattaa VNa 214/2007:n määräyksiä sekä ”Pilaantuneen 
maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta” (Ympäristöhallinnon ohjeita 
6/2014) ohjeistusta. (YSL 133,134,136 §)

Vesien tutkiminen ja käsittely

7. Kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee tutkia 
ja tarvittaessa toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai käsitellä muulla 
valvovan viranomaisen hyväksymällä tavalla. Muita laajempia pohjaveden 
kunnostustoimenpiteitä ei voi tehdä tämän päätöksen perusteella. (YSL 52, 136 §)

Jätteiden käsittely

8. Kunnostuksen aikana maaperässä havaittava jäte tulee poistaa ja toimittaa 
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Jätteen voi kuitenkin jättää maahan, mikäli se 
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on voimassa olevan lainsäädännön tai kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
perusteella luvallista tai jätteen maahan jättämiselle on saatu hyväksyntä 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai jätteen maahan jättämiselle on olemassa voimassa 
oleva ympäristölupa. (JL 5, 12, 13 ja 72 §)

9. Pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jonka 
ympäristöluvassa kyseisten maa-aineisten vastaanotto on hyväksytty. Maamassat 
tulee peittää kuljetuksen ajaksi. Alueelta poiskuljetettavasta maasta on otettava 
vastaanottopaikan edellyttämällä tavalla riittävä määrä maanäytteitä laboratoriossa 
tehtäviä kontrollimäärityksiä varten. (YSL 27, 136 §)

10. Pilaantuneiden maiden ja vesien sijoituskohteista ja niihin kuljetettavien massojen 
määristä, kuljetusmatkoista, laadusta ja toimitusajankohdista on pidettävä kirjaa. 
Pilaantuneen maan (eli jätteen) haltijan on laadittava kuormakohtaiset siirtoasiakirjat 
jätteestä. (JL 121§)

11. Pilaantuneiden maa-ainesten tai pilaantuneen veden sekä muiden jätteiden 
kuljetuksesta vastaavan kuljetusyrittäjän tulee olla rekisteröitynyt ELY-keskuksen 
ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ja kuljettajalla on oikeus kuljettaa vain niitä jätteitä, 
jotka on merkitty jätehuoltorekisteriotteeseen. Jätehuoltorekisteriote on pidettävä 
mukana jätteen kuljetuksen aikana.

Jätteiden haltija ei voi antaa jätteitä kuljetettavaksi kuljettajalle, joka ei ole 
rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin. (JL 29, 94 ja 142 §)

Terveys- ja ympäristöhaittojen hallinta ja työturvallisuus

12. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivaminen ja kuljettaminen on toteutettava siten, 
että pilaantuneen maan leviäminen ympäristöön kaivutyön ja kuljetuksen aikana 
estetään. (YSL 7 ja 52 §)

Poikkeukselliset tilanteet

13. Kunnostussuunnitelmasta poikkeamisesta ja työn aikana ilmenevistä 
poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle ja tarvittaessa muille tahoille. (YSL 172 §)

14. Jos pilaantuneisuuden arvioidaan tai todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on 
viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi antaa 
määräyksiä ja ohjeita naapurikiinteistön kunnostamisesta. (YSL 52 ja 172 §)

Valvontaviranomaiselle tiedottaminen ja raportointi

15. Kunnostustyön aloittamisesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa sähköpostitse 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kirjaamoon ja Soinin kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka 
vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön 
valvonnasta puhdistuksen aikana. Aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen 
valvojan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien yhteystiedot sekä työn 
arvioitu kesto. (YLS 172, 209 §)
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16. ELY-keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
tulosten tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän ja pohjaveden 
puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai määräyksiä. (YSL 52 ja 62 §)

17. Työn päätyttyä ilmoituksen tekijän tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle ja Soinin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle loppuraportti 
puhdistustyöstä kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Loppuraportti 
tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen 
loppuraportti -ohjeen mukaisesti. (YSL 172 §)

Määräysten perustelut

Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan 
puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja 
lopputuloksen arviointia varten.

Kohdealue tulee olemaan varastoaluekäytössä pilaantuneen maaperän 
kunnostuksen jälkeen. Näin ollen kunnostuksen tavoitetasoksi soveltuvat 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. Oja-alueet 
ovat muussa käytössä, joten niihin sovelletaan alempia ohjearvotasoja. 

Maaperässä olevan vapaan faasin katsotaan olevan jätettä, jota ei voi ympäristö- tai 
terveysriskien takia jättää maaperään.

Kunnostuksen aloittamiselle on annettu kohtuullinen määräaika terveys- ja 
ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että kohteesta tehdyt 
tutkimukset ovat ajantasaisia kunnostukseen ryhdyttäessä.

Valvontaa, tarkkailua, rekisteröitymistä ja raportointia koskevat määräykset on 
annettu puhdistustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja viranomaisvalvonnan 
helpottamiseksi sekä mahdollisten haittojen vähentämiseksi.

Tällä ilmoituspäätöksellä ei voi hyväksyä maahan jätettäväksi jätettä, eikä muutakaan 
ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta 
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista 
vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Päätös ei korvaa muita tarvittavia julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia lupia ja 
suostumuksia.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa viisi vuotta päätöksen antopäivästä. Kunnostustyö 
voidaan aloittaa päätöksen antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on 
saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. 
päivämäärään mennessä saada puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti. 
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Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5, 6, 7, 16, 17, 27, 52, 62, 133, 134, 136, 172 
ja 209§

   Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 24, 25 ja 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
(214/2007) 1 - 6 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Hallintolaki (434/2003) 54 - 58 §
Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 29, 72, 94, 121 ja 142§
Jäteasetus (179/2012) 3, 4, 7, 8, 9, 11, 20 ja 24 § 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(843/2017)
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista 
vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 330 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä olevaan 
maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen 
käsittelystä perittävä maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. 
Tämän päätöksen käsittelyyn kului 6 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen 
noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston 
asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen 
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksestä tiedottaminen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 
§ mukaisesti.

Päätös

Ilmoituksen tekijälle

Ilmoitus päätöksestä sähköisesti

Soinin kunta, ympäristöviranomainen
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Suomen ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Vesihuoltoryhmän päällikön sijainen Anna Vainio

Ylitarkastaja Katja Viitaniemi

LIITTEET: Kohteen asemapiirustus

Valitusosoitus

LIITE 1: Kohteen asemapiirustus

Lähde: Soinin kunta. Tutkimus maaperän pilaantuneisuuden varalta varastohallin piha-alueella. 
Vainiontie 4. Aluetaito, 21.6.2021. 
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Liite ELY-keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä 
seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on 
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen 
osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös 
katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, 
ellei muuta näytetä. Milloin päätös on lähetetty sähköisenä viestinä vastaanottajan suostumuksella, 
se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Jos kyseessä on 
yleistiedoksianto tai julkinen kuulutus, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä ilmoituksen/kuulutuksen julkaisemisesta.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
 valittajan nimi ja yhteystiedot;
 se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää (prosessiosoite);
 päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut; ja
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

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

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.
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Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa 
ei tarvitse esittää, jos: 1) päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa; 2) 
asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä 
tai tuomioistuimessa; 3) valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus liitteineen voidaan toimittaa
perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen voi 
tehdä Vaasan hallinto-oikeuteen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti 
(telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten, 
että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä on 
kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen 
tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003). Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu 
lähettäjän omalla vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva voi antaa valituskirjelmän valitusajan 
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen 
johtajalle ja tämän on toimitettava valitus viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai 
viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa 
maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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