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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/140/11.01.00/2021

YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN, BETONITEHDAS, RUDUS 
OY, SYVÄNSI, PIEKSÄMÄKI

Toiminnalla on Pieksämäen kaupungin Terveyslautakunnan 13.2.2007 § A4 
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Luvan mukainen toiminta on ol-
lut valmisbetonin (betonielementtien) valmistamista myyntiin.

Ympäristöluvassa ilmoitettu toiminta on loppunut. Betonitehdas on ollut 
viimeksi toiminnassa vuonna 2009. Tehtaan yhteydessä oleva halli on ollut 
vuokrattuna useita vuosia Savon Kuljetus Oy:lle. Lohja Rudus Oy Ab on 
omistanut noin 1 hehtaarin suuruisen Kuoppala-tilan, jolla tehdas sijaitsee. 
Vuonna 2020 kyseinen kiinteistö (Kuoppala 593-450-8-3) on myyty Savon 
Kuljetus Oy:lle.

Betonitehtaan sijaintikiinteistöllä ja viereisellä kiinteistöllä Sorala (593-
450-8-1) tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus marraskuussa 2019. 

Marraskuussa 2019 kyseisille kiinteistöille tehdyssä maaperän pilaantunei-
suustutkimuksessa, kiinteistöllä Sorala sijaitsevan tutkimuspisteen läheisyy-
dessä havaittiin metalliromua ja pintamaasta otetussa näytteessä todettiin 
laboratoriotutkimuksessa (VNa 214/2007) ylemmän ohjearvon ylittävä pi-
toisuus raskaita öljyjakeita ja kynnysarvon ylittävä pitoisuus sinkkiä.

Etelä-Savon ELY-keskukselle tehtiin ilmoitus pilaantuneen maaperän puh-
distamisesta ja kohteelle annettiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 
§:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä il-
moituksesta (Dnro ESAELY/249/2020). Tästä on liitteenä Etelä-Savon 
ELY-keskuksen 6.6.2020 päivätty lausunto koskien tehtyä maaperän kun-
nostustyötä. ELY-keskuksen mukaan kohdekiinteistöllä ei ole tarvetta maa-
perän puhdistukseen liittyville jatkotoimenpiteille, eikä kiinteistön Kuoppa-
la laji maaperän tietojärjestelmässä tehdyn tutkimuksen perusteella muutu.

Hakemus ympäristöluvan rauettamisesta on saapunut ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle 3.9.2020.

Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 17.12.2020 - 25.1. 2021. Hakemuk-
sesta tiedotettiin myös lähikiinteistöjen omistajia. Hakemuksesta ei jätetty 
muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Sa-
von ELY-keskukselta, Varkauden kaupungilta ja terveydensuojeluviran-
omaiselta.

Hakemusasiakirjat ja muut laitoksen toimintaa ja sijaintikiinteistöä koske-
vat selvitykset ja lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristösihteeri Maija Nykänen, 

33 §

Keski-Savon ympäristölautakunta
PÖYTÄKIRJANOTE
25.03.2021

Sivu
 2



LEPPÄVIRRAN KUNTA

p. 044 386 6729, maija.nykanen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ympäristölu-
van rauettamispäätöksen koskien Rudus Oy:n Pieksämäen Syväsin kylällä 
tilalla Kuoppala 593-450-8-3 sijaitsevan valmisbetonitehtaan toimintaa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(6)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä
PL 4 25.3.2021 (§ 33)
79101 Leppävirta                                 

ASIA YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN

Päätös ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee 
Pieksämäen kaupungin terveyslautakunnan 13.2.2007 (§ A4) kokouksessaan antaman 
betonitehtaan ympäristöluvan rauettamista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 
23.2.2007.

LUVAN HAKIJA

Rudus Oy
PL 42 (Karvaamokuja 2A)
00381 Helsinki

Yhteyshenkilö: Kimmo Puolakka, aluejohtaja
p. 020 447 5210 
kimmo.puolakka@rudus.fi

 LAITOS JA SEN SIJAINTI 

Rudus Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa valmisbetonitehtaan 
toiminnalle Pieksämäen kaupungin Syvänsin kylän tilalla Kuoppala 593-450-8-3. 

YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 88 § 1 momentin 1) kohta. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain (527/2014) 
34 §:n mukaisen lupa-asian ja tämän johdosta myös ympäristönsuojelulain 88 §:n 
mukaisen luvan raukeamisen.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 3.9.2020, Dnro 
140/11.01.00/2021, jolloin asia on tullut vireille.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Betonitehdas on toiminut kyseisellä paikalla vuodesta 1985 ja sille on myönnetty 
terveydenhoitolain mukainen sijoituslupa 17.4.1984 ja rakennuslupa 8.10.1984. 

Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus velvoitti kokouksessaan 
9.3.2005 § A 13 toiminnanharjoittajaa hakemaan ympäristöluvan betonitehtaalle 
30.9.2006 mennessä.
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Toiminnalla on Pieksämäen kaupungin Terveyslautakunnan 13.2.2007 § A4 
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Luvan mukainen toiminta on ollut 
valmisbetonin valmistamista myyntiin.

Lohja Rudus Oy Ab on omistanut noin 1 hehtaarin suuruisen Kuoppala-tilan, jolla 
tehdas sijaitsee. Vuonna 2020 kyseinen Kuoppalan kiinteistö (593-450-8-3) on myyty 
Savon Kuljetus Oy:lle.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE, LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN 
LÄHIYMPÄRISTÖ 

Betonitehdasalue sijaitsee valtatie 23:n eteläpuolella rajoittuen kolmelta sivultaan maa-
ainestenottoalueisiin ja yhdeltä sivulta tiealueeseen. Alue on Tervaruukinsalon 1E-
luokan pohjavesialuetta ja Varkauden pohjavedenottamo sijaitsee tehtaasta noin 1,2 
kilometriä luoteeseen. Tehtaan lähiympäristö on soranottoaluetta. Tehtaan välittömässä 
läheisyydessä ei ole asutusta tai muita häiriintyviä kohteita.

TOIMINNAN TÄMÄNHETKINEN TILANNE

Ympäristöluvassa ilmoitettu toiminta on loppunut. Betonitehdas on ollut viimeksi 
toiminnassa vuonna 2009. Tehtaan yhteydessä oleva halli on ollut vuokrattuna useita 
vuosia Savon Kuljetus Oy:lle.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja lausunnot
Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin 17.12.2020 – 25.1.2021. Hakemuksesta 
tiedotettiin myös lähikiinteistöjen omistajia. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai 
mielipiteitä.

Lausunnot pyydettiin 16.12.2020 päivätyillä lausuntopyynnöillä Varkauden 
kaupungilta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.

Varkauden kaupunki (29.1.2021) ja Etelä-Savon ELY-keskus (22.12.2020) ilmoittivat 
ettei niillä ole lausuttavaa hakemuksesta.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa 26.1.2021 antamassaan lausunnossaan 
seuraavaa:

”Ympäristöselvityksen mukaan (päivitetty 26.8.2019) hallin lattiaan ei tehty 
näytteenottoporauksia, koska halli säilyy käytössä. Ei siis ole tiedossa, onko öljy 
imeytynyt betonilattiaan ja mahdollisesti alapuoliseen maaperään. Lisäksi 
selvityksessä mainitaan, että ” mikäli hallissa tehdään korjaus- tai muutostöitä, joissa 
lattiaa puretaan, tulee sen ja alapuolisen maaperän pilaantuneisuus selvittää 
tarvittaessa.”

Ilmoituksen mukaan tehtaalla pidettiin 11.6.2019 ympäristökatselmus, jossa havaittiin 
Rudus Oy:n ja naapurikiinteistön (593-450-8-7) rajalla öljynhajuista maa-ainesta. 
Alueelta on poistettu noin 23 tonnia öljyhiilivedyllä pilaantunutta maata. Kaivannosta 
otettujen maaperänäytteiden perusteella aluetta voidaan pitää puhdistettuna. 

Koska alue sijaitsee Tervaruukinsalo 1E- pohjavesialueella, pohjaveden 
öljyhiilipitoisuudet tulisi selvittää. Varmistaakseen, ettei maaperän mahdolliset 
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öljyhiilivetyjen pitoisuudet aiheuta riskiä pohjavesialueella. Öljyhiilivedyt aiheuttavat 
jo pieninä pitoisuuksina talousveteen haju- ja makuhaittoja. Tervaruukinsalon 
pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan 
alueille.”

Hakijan vastine
Hakija antoi 3.2.2021 seuraavan vastineen annetuista lausunnoista:

Alue kuuluu Tervaruukinsalon pohjaveden yhteistarkkailun piiriin. Alueella on paljon 
maa-ainesten ottoa, minkä vuoksi pohjaveden laatua seurataan vuosittain useasta 
alueelle asennetusta pohjavesiputkesta. Valmisbetonitehdasta lähin tarkkailussa 
mukana oleva pohjavesiputki sijaitsee noin 280 m etäisyydellä. Alueen 
pohjavesiputkista otetuissa vesinäytteissä ei ole havaittu öljyhiilivetyjä. Edellä 
mainituista syistä hakija ei näe tarvetta erilliselle pohjaveden öljyhiilivetypitoisuuden 
selvittämiselle.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Betonitehtaan sijaintikiinteistöllä Kuoppala 593-450-8-3 ja viereisellä kiinteistöllä 
Sorala 593-450-8-1 tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus marraskuussa 2019. 

Marraskuussa 2019 kyseisille kiinteistöille tehdyssä maaperän 
pilaantuneisuustutkimuksessa, kiinteistöllä Sorala sijaitsevan tutkimuspisteen 
läheisyydessä havaittiin metalliromua ja pintamaasta otetussa näytteessä todettiin 
laboratoriotutkimuksessa (VNa 214/2007) ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus 
raskaita öljyjakeita (C21-C40) 2100 mg/kg ja kynnysarvon ylittävä pitoisuus sinkkiä 
341,9 mg/kg.

Etelä-Savon ELY-keskukselle tehtiin ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
ja kohteelle annettiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen päätöksen 
pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta (Dnro 
ESAELY/249/2020). Tästä on liitteenä Etelä-Savon ELY-keskuksen 6.6.2020 päivätty 
lausunto koskien tehtyä kunnostustyötä. ELY-keskuksen mukaan kohdekiinteistöllä ei 
ole tarvetta tähän maaperän puhdistukseen liittyville jatkotoimenpiteille eikä 
kiinteistön Kuoppala laji tietojärjestelmässä ei tehdyn tutkimuksen perusteella muutu.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää, että Pieksämäen kaupungin 
terveyslautakunnan 13.2.2007 (§ A4) myöntämä toistaiseksi voimassa oleva 
betonitehtaan ympäristölupa raukeaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa 
harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn 
yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi 
sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa on annettu määräyksenä, että ”toiminnan 
olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopettamisesta sekä 
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toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava 
viipymättä ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. Toiminnanharjoittajan tulee 
kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esittää Pieksämäen kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan 
lopettamiseen liittyvistä, ympäristönsuojelua koskevista toimista ja lopettamisen 
jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta.”

Luvan raukeamiselle ei ole esteitä ja toiminnan lopettamiseksi tehdyt tarvittavat toimet 
on tehty.

Toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan Etelä-Savon ELY –keskukselle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 34 §, 88 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011) 13 §, 73 §
Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
16.5.2019 § 42

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 
taksapäätöksen 16.5.2019 § 42 maksutaulukon 5 b kohdan 27.3. mukaisesti yhteensä 
360 euroa. Maksusta on tehty erillinen laskelma tuntihinnan mukaan.  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 
§:n mukaisesti.

Päätös
Hakija

Jäljennös päätöksestä
Pieksämäen kaupunki
Varkauden kaupunki
Etelä-Savon ELY –keskus
Terveysvalvontaviranomainen

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto – oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianosaisille tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä tai 
kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä.  Muutosta voidaan hakea myös 
pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan 
Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.
Valitusosoitus on liitteenä.
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Liite: Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen)
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-
keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla
asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.
Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
päätöksen
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa
tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen

5

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 25.03.2021 / 33 §



Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös 
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

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

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen
päätöksen valittajan eduksi.
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 27 – 31, 38, 39 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätöksiin § 32 – 35, 37 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 36
ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määrä-
aika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asian-
osaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) vies-
tin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajan-
kohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jon-
ka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jon-
ka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksel-
la sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa 
yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on 
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet
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1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saan-
titodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu pää-
töksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen 
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitet-
tu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisem-
massa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallin-
to-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa 
myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköi-
sen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

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

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen pää-
töksen valittajan eduksi.
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