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ASIA Pohjoisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 1 

muuttaminen, Parkano  

HAKIJA Tmi S. Salo 

HAKEMUS Hakija on 22.10.2021 aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin täy-

dentämällään hakemuksella pyytänyt korjaamaan ympäristöluvan nro 

180/2016/1 (annettu 15.12.2016, dnro LSSAVI/7163/2014) hallintolain no-

jalla asiavirheen korjaamisena. 

HAKEMUKSEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Hakija on hakenut asiavirheen korjaamista hallintolain 50 §:n 1 momentin 

kohdan 1 nojalla.  

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan nojalla alue-

hallintovirasto on toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa 

asiassa. 

VOIMASSA OLEVA YMPÄRISTÖLUPA JA SIIHEN LIITTYVÄT TARKASTUKSET 

Pohjoisnevan turvetuotantoalueella on voimassa 15.12.2016 myönnetty 

ympäristölupa nro 180/2016/1. Ympäristöluvassa on myönnetty lupa turve-

tuotantoon 29,2 hehtaarin alalle. Ympäristöluvassa on muun muassa seu-

raava lupamääräys: 

”1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä 5 ole-

van kartan (1:10 000) mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen las-

kuojan kautta metsäojastoa pitkin Iso-Koura-järveen.” 

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä ilmi käyvien valvontatietojen perus-

teella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

on tehnyt alueella ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tarkastukset 

12.7.2017 ja 21.7.2017 ja todennut, että vedet eivät kulje lupahakemuksen 

suunnitelmassa esitettyä reittiä vaan Suomilammin ja Kattilajoen kautta 

Suomijärveen. ELY-keskus on 23.8.2017 lähettänyt luvan haltijalle selvi-

tyspyynnön Pohjoisnevan purkureitistä. Konsultin 27.10.2017 toimittaman 

vastauksen mukaan Pohjoisnevan pintavalutuskentältä lähtevä purkureitti 

on ympäristölupapäätöksen mukainen. 
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Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt alueelle 

tarkastuksen 15.11.2019 (tarkastuspöytäkirja 21.2.2020, PIRE-

LY/5276/2015). Tarkastuksella on todettu, että turvetuotantoalueen vedet 

kulkeutuvat laskuojan ja metsäojaston kautta Kattilajokeen ja edelleen 

Suomijärveen.  

Alueelle 27.8.2020 tehdyssä määräaikaistarkastuksessa ELY-keskus on 

todennut, että Pohjoisnevan kuivatusvedet kulkeutuvat eri vesistöön kuin 

mille ympäristölupaharkinta on tehty ja tuotantoalue on näin ollen laitto-

massa tilassa. Tarkastuskertomuksessa (1.10.2020) ELY-keskus on to-

dennut seuraavaa: ”Mikäli vedet aiotaan jatkossa johtaa Suomijärveen, tu-

lee toiminnanharjoittajan laittaa ympäristöluvan muutoshakemus vireille 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (YSL 29 §) 28.2.2021 men-

nessä. Muussa tapauksessa toiminnanharjoittajan tulee suunnitella uusi 

vesienjohtamisreitti siten, että vedet ohjautuvat Iso-Kouraan 30.3.2021 

mennessä.”  

ASIAVIRHEEN KORJAUSVAATIMUS 

Hakija on hakemuksessaan todennut, että Pohjoisnevan turvetuotantoalu-

een voimassa olevaan ympäristölupaan on inhimillisestä virheestä johtuen 

merkitty tuotantoalueen vesille virheellinen purkureitti Pohjoisnevan turve-

tuotantoalueen sekä Iso-Kouran välille. Hakija vaatii aluehallintovirastoa 

korjaamaan ympäristölupapäätöksen nro 180/2016/1 hallintolain 50 §:n 1 

momentin 1) kohdan nojalla (päätös perustuu selvästi virheelliseen tai 

puutteelliseen selvitykseen). 

Hakemuksen mukaan alueen kuivatusvedet johdetaan jatkossa Iso-Koura-

järveen eikä Suomijärveen. Ympäristöluvan purkureitistä poikkeava ve-

sienpurkureitin oja kulkee pintavalutuskentältä tuotantolohkon eteläisten 

sarkojen pohjoispuolelta ja edelleen kiinteistöjen 581-407-89-7 ja 581-893-

1-6 kautta Iso-Koura-järveen. Maanomistajat ovat antaneet suostumuk-

sensa siihen, että ojaa saadaan käyttää turvetuotantoalueen kuivatusve-

sien purkureittinä. 

Tuotantoalueen vesienkäsittelyssä ei tapahdu muutoksia. Tuotantoalueen 

vedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja las-

keutusaltaiden kautta ympärivuotisesti toimivalle pintavalutuskentälle. Pin-

tavalutuskentältä lähtevän veden virtaamat ovat yleisesti vähäisiä, eikä 

vesienpurkureitillä sijaitsevaa ojaa tarvitse muuttaa, vaan se toimii sellai-

senaan turvetuotantoalueen vesien purkureittinä. Pintavalutuskentän ylä-

puolisen pumppualtaan jälkeen vesiä ei pumpata, vaan ne kulkeutuvat 

painovoimaisesti pintavalutuskentän alapuolisen mittapadon kautta uutta 

vesienjohtamisreittiä pitkin Iso-Koura-järveen. 
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksen täydennykset 

Aluehallintovirasto on toimittanut luvan haltijalle asiaa koskevan täyden-

nyspyynnön 22.2.2022. Aluehallintovirasto on samassa yhteydessä to-

dennut, että sen näkemyksen mukaan asia tulee käsitellä ympäristönsuo-

jelulain 89 §:n 1 momentin tarkoittamana luvan muuttamisena toiminnan-

harjoittajan hakemuksesta. 

Luvan haltija on 11.3.2022 ilmoittanut suostuvansa asian käsittelyyn ym-

päristönsuojelulain 89 §:n perusteella, mikäli siitä aiheutuu luvan haltijalle 

vain vähäiset kustannukset. 

Hakija on täydentänyt hakemustaan 8.4.2022 toimittamalla aluetta koske-

via tarkastuskertomuksia ja kuvauksen kuivatusvesien uudesta purkurei-

tistä. Tiedot on kuvattu tarkemmin edellä.  

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 9.5.–15.6.2022. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Karvian kunnan ja Parkanon kau-

pungin verkkosivuilla. 

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita 

asia erityisesti koskee. 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonva-

rat -vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Parkanon kau-

pungin ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. 

Lausunnot 

1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris-

tö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut lausunnossaan, että Tmi 

S. Salon Pohjoisnevan turvetuotantoalueen vesien purkureitti alueelta 

Iso-Kouraan on ympäristöluvassa merkitty eri tavoin kuin miten se to-

dellisuudessa on ollut. Pirkanmaan ELY-keskuksen määräaikaistar-

kastuksella 27.8.2020 oli havaittu, että Pohjoisnevan kuivatusvedet 

kulkeutuivat eri vesistöön (Suomijärvi) kuin mille lupaharkinta oli tehty. 

Toiminnanharjoittajaa ohjeistettiin hakemaan ympäristöluvan muutosta 

tai johtamaan kuivatusvedet nykyisen ympäristöluvan mukaiseen ve-

sistöön Iso-Kouraan. Toiminnanharjoittaja on toukokuussa 2021 ilmoit-

tanut, että turvetuotantoalueen vedet on ohjattu luvan mukaiseen ve-

sistöön (Iso-Koura). Vedet menevät kuitenkin eri metsäojia pitkin Iso-

Kouraan, kuin alkuperäisessä lupahakemuksessa. Siksi toiminnanhar-

joittajaa edellytettiin hakemaan luvan muuttamista YSL 29 §:n perus-

teella (vesienpurkureitin muutos). 

https://ylupa.avi.fi/
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Ympärivuotisesti toimivan pintavalutuskentän vedet on hakemuksen 

täydennetyn kartan mukaan ohjattu kiertämään tuotantoalueen länsi-

pohjoispuolelta turvetuotantoalueen eteläisimpään nurkkaan, josta ve-

det purkautuvat kiinteistöjen (581-893-1-6) ja (581-407-89-7) alueella 

kulkevaa ojaa pitkin Iso-Kouraan. Hakemuksessa on kiinteistöjen 

omistajilta suostumus purkureitille.  

Pirkanmaan ELY-keskus lausuu, että muutoshakemuksessa esitetty ja 

toiminnanharjoittajan mukaan toteutettu pintavalutuskentän vesien 

purkureitti Iso-Kouraan on parempi vaihtoehto kuin aiempi tilanne, jos-

sa vedet laskivat Natura-suojellun Suomijärven suuntaan. Turvetuo-

tantoalueen vesien purkureitin kunnosta tulee huolehtia. 

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo lisäksi, että lupaviranomaisen tulee 

lupamääräystä muuttaessaan huomioida pintavalutuskentän toiminta 

ja sieltä lähtevän veden laatu. Pohjoisnevan ympäristöluvan puhdis-

tustehovaatimukset (kiintoaine 50 %, kokonaisfosfori 40 %, kokonais-

typpi 20 %) ovat täyttyneet viimeisen kolmen vuoden aikana kiintoai-

neen ja fosforin osalta, mutta heikommin typen osalta. 

2) Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että sillä ei ole 

huomautettavaa korjaamisvaatimuksen johdosta.  

Lupapäätöksessä tulee kuitenkin huomioida, että luvan haltija huolehtii 

osaltaan turvetuotantoalueen laskuojan kunnossapidosta ja korvaa 

maanomistajille mahdollisesti aiheutuvat haitat myös korjatun reitin 

osalta.  

Muistutukset ja mielipiteet 

Asiassa ei tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.  

Hakijan vastine  

 Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen lausuntojen joh-

dosta. Vastinetta ei ole annettu. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Käsittelyratkaisu  

Aluehallintovirasto on katsonut, että asiaa ei tule käsitellä hallintolain 

50 §:n mukaisena asiavirheen korjaamisena, vaan kyseessä on ympäris-

tönsuojelulain 89 §:n mukainen luvan muuttaminen.  

Ympäristöluparatkaisu 

Aluehallintovirasto muuttaa Tmi S.Salolle Pohjoisnevan turvetuotantoon 

myönnetyn ympäristöluvan nro 180/2016/1 (dnro LSSAVI/7163/2014) lu-

pamääräystä 1.  
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Muutettu lupamääräys 1 kumoaa ympäristölupapäätöksessä 180/2016/1 

annetun lupamääräyksen 1 ja kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava tämän päätöksen liitteenä 2 

olevan kartan (toimitettu aluehallintovirastoon 8.4.2022 täydennyksen 

liitteenä 1) mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan 

kautta Iso-Koura-järveen.   

Muilta osin on edelleen voimassa ympäristölupapäätös nro 180/2016/1. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Käsittelyratkaisun perustelut 

Hallintolain 50 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan viranomainen voi pois-

taa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös pe-

rustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen.  

Voimassa olevan ympäristöluvan nro 180/2016/1 (myönnetty 15.12.2016) 

käsittelyn aikana hakija on toimittanut hakemuksessaan selvityksen purku-

reitistä Iso-Kouraan ja lupa on myönnetty tälle purkureitille. Ympäristöhal-

linnon asianhallintajärjestelmästä saatujen tietojen mukaan vuonna 2017 

Pirkanmaan ELY-keskuksen suorittamalla tarkastuksella on todettu, että 

vedet johdetaan ympäristöluvan vastaisesti Suomijärveen. Asiasta tehtyyn 

selvityspyyntöön hakijan konsultti on vastannut, että kuivatusvesien purku-

reitti on sama kuin ympäristölupahakemuksessa esitetty. Vuonna 2019 

alueella tehdyssä tarkastuksessa on edelleen todettu, että kuivatusvedet 

laskevat Suomijärveen. Vuonna 2020 Pirkanmaan ELY-keskus on toden-

nut, että mikäli vedet aiotaan jatkossa johtaa Suomijärveen, on laitettava 

vireille ympäristöluvan muutoshakemus tai muussa tapauksessa tulee 

suunnitella uusi vesienjohtamisreitti siten, että vedet ohjautuvat Iso-

Kouraan. Toiminnanharjoittaja on laittanut vireille hakemuksen, jossa kui-

vatusvesien purkureitti Iso-Kouraan on eri kuin vuonna 2016 myönnetyssä 

ympäristöluvassa nro 180/2016/1.  

Edellä esitettyjen tietojen perusteella aluehallintovirasto katsoo, että ky-

seessä ei ole tilanne, jossa sovellettavaksi tulisi hallintolain 50 §:n 1 mo-

mentin tarkoittama asiavirheen korjaus. Aluehallintovirasto on käsitellyt 

Pohjoisnevan turvetuotantoa koskeneen ympäristölupahakemuksen ha-

kemusasiakirjojen perusteella. Toiminnanharjoittajaa koskee ympäristön-

suojelulain 6 §:n mukainen selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan toimin-

nanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Toi-

minnanharjoittaja vastaa lupahakemuksen sisällön oikeellisuudesta sekä 

toiminnan ympäristöluvan mukaisuudesta. Toimintaa on harjoitettu ympä-

ristöluvan vastaisesti johtamalla vesiä eri vesistöön kuin mitä ympäristölu-

papäätös koskee. Laiton tila on korjattu suunnittelemalla uusi vesienjoh-

tamisreitti luvan mukaiseen vesistöön. Aluehallintoviraston näkemyksen 

mukaan vesienjohtamisreitin muuttaminen pintavalutuskentän ja Iso-

Kouran välillä on tullut käsitellä luvan haltijan hakemuksena ympäristölu-

van muuttamiseksi (YSL 89 §).    
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Luvan muuttamisen edellytykset 

Hakija on toimittanut kartan uudesta vesienjohtamisreitistä sekä maan-

omistajien suostumukset niiltä, muiden kuin hakijan itsensä hallussa olevil-

ta, kiinteistöiltä, joiden läpi laskuoja virtaa. Pohjoisnevan tuotantoalueen 

toiminta ei muutu muilta osin, ja vastaanottava vesistö on sama kuin voi-

massa olevassa ympäristöluvassa. Karttatarkastelun perusteella ympäris-

töluvassa esitetyn purkupisteen ja nyt esitetyn purkupisteen välinen etäi-

syys Iso-Kourassa on oin 360 m. Aluehallintovirasto on katsonut, että pur-

kupisteen muuttaminen ei aiheuta merkittävää muutosta toiminnasta Iso-

Kouraan aiheutuvissa vesistövaikutuksissa. Ympäristöluvan lupamääräyk-

sen 1 muuttaminen ei aiheuta muutoksia päästöihin, eikä toiminnasta näin 

ollen muutoksen jälkeen aiheudu yksin tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää 

muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä 

kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 

eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan toiminnanharjoittaja on 

toukokuussa 2021 ilmoittanut, että turvetuotantoalueen vedet on ohjattu 

Iso-Kouraan. Aluehallintovirasto ei siten ole katsonut tarpeelliseksi antaa 

määräystä vesienkäsittelyreitin muuttamisen toteutusaikataulusta. 

VASTAUS LAUSUNTOIHIN 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 

on todettu, että lupamääräystä muutettaessa tulee huomioida pintava-

lutuskentän toiminta ja sieltä lähtevän veden laatu. Koska kyseessä on ol-

lut ainoastaan luvan haltijan hakemus purkureitin muuttamisesta, ei muu-

hun toimintaan voida tässä päätöksessä ottaa kantaa. Pintavalutuskentän 

toimintaa ja toiminnan tehostamista koskevat edelleen voimassa olevan 

ympäristöluvan määräykset 3 ja 4. 

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa 

on vaadittu ottamaan huomioon laskuojan kunnossapito. Voimassa ole-

vassa ympäristöluvassa nro 180/2016/1 on annettu lupamääräys las-

kuojan kunnossapidosta. Määräys koskee myös muutettua laskuojareittiä. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.  

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki 49, 52 ja 89 §  
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 420 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1121/2020) liitteen maksutaulukon mukaan yli 10–50 hehtaarin tuotanto-

alueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 9 550 euroa. Jos 

kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamises-

ta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. 

Aluehallintovirasto on katsonut maksutaulukon kohdan 7 mukaisesti, että 

edellä määritelty maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perus-

teella kohtuuttoman korkea, joten asian käsittelystä peritään maksu, jonka 

suuruus on 60 euroa/h. Tämän asian käsittelyyn on käytetty 7 tuntia, joten 

maksu on 420 euroa. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Hakija 

Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen  

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto.  

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja lehdessä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(https://ylupa.avi.fi). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Karvian kunnan ja Parkanon kau-

pungin verkkosivuilla.  

MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

Liitteet 

 1) Valitusosoitus 

 2) Kartta 

https://ylupa.avi.fi/
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Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala. Asian on esitel-

lyt ympäristöylitarkastaja Johanna Romu  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 



    

 

VALITUSOSOITUS       Liite 1 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai 
asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalu-
een kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asias-
sa yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen vali-
tusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 10.10.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun alue-
hallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai 
arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos va-
littajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu 
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen 
asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valta-
kirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut 
asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
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Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona 
tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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