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LEPPÄVIRRAN KUNTA

D/304/11.01.00/2021

YMPÄRISTÖLUPA/ HASINTIEN MELUVALLI, VARKAUDEN KAUPUNKI, VAR-
KAUS

Keski-Savon ympäristölautakunta 28.10.2021 § 79

Varkauden kaupunki hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäris-
tölupaa jätteen ammattimaiselle käsittelylle kiinteistölle 915-7-9908-1 osoitteeseen Ha-
sintie 11, Varkaus. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa meluvalli kaupungin alueella sijait-
sevilta rakennustyömailta syntyvistä pilaantumattomista ylijäämämaista, purkubetonista 
ja -asfaltista sekä tiilimurskasta. 

Meluvalli sijoittuu VT 5:n länsipuolelle ja sen on tarkoitus vähentää valtatieltä tulevan 
liikenteen melua asuinympäristössä. Alue on asemakaavoitettu suojaviheralueeksi (EV).

Hakemuksesta saatiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuu-
ri –vastuualueelta, Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä kaavoi-
tukselta. Lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä. Muistutuksia ja mielipiteitä ei saa-
punut kuulemisaikana. 

Lupapäätösehdotus on liitteenä. Hakemusasiakirjat ja lausunnot on tallennettu Extranet-
tiin.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristötarkastaja Pirita Toivola, p. 040 527 3660, 
pirita.toivola@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätösehdotuksen 
mukaisen ympäristöluvan Varkauden kaupungille jätteen ammattimaiselle käsittelylle 
meluvallin rakentamisessa kiinteistölle 915-7-9908-1.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 hyväksymän 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 3120 euroa. Lehtikuulutuksista aiheu-
tuneet kustannukset peritään hakijalta erikseen.

Päätös:          Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ASIA

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa jätteen ammattimaiselle 
käsittelylle meluvallin rakentamisessa

LUVAN HAKIJA

Varkauden kaupunki
Ahlströminkatu 6, PL 208
78201 Varkaus
Y-tunnus 0173416-1

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Meluvalli rakennetaan Varkauden kaupungin alueella sijaitsevilta maanrakennus- ja 
purkutyömailta syntyvistä puhtaista ylijäämämaista, purkubetonista ja 
-asfaltista sekä tiilimurskasta. Suunnitelman kohteena olevalla meluvallilla on tarkoitus 
vähentää tieliikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia asuinalueella.

Suunniteltu meluvalli sijaitsee Varkauden kaupungin omistamalla kiinteistöllä 915-7-
9908-1 osoitteessa Hasintie 11, Varkaus.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa 
on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla, josta säädetään 
kyseisen lain liitteessä 1. Jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn 
vaaditaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 
13 f perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan 
ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 34 §:n ja 
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 b perusteella. 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Keski-Savon ympäristölautakunnalle 21.4.2021. 
D/304/11.01.00/2021 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Varkauden kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt maisematyöluvan 
hankkeelle 15.7.2021.
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YMPÄRISTÖN MAANKÄYTTÖ, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILLE 
HERKÄT KOHTEET

Hankealue sijaitsee noin 1,5 kilometriä Varkauden keskustasta luoteeseen valtatie 5:n 
ja Hasintien välissä kaupungin omistamalla kiinteistöllä. Meluvallin luiskat sijoittuvat 
pieneltä osin valtatien tiealueelle.

Alue on asemakaavoitettu Hasintiehen rajoittuvaksi suojaviheralueeksi (EV) ja pieni 
osa meluvallin reunaluiskien alueesta liikennealueeksi (LT). 

Lähin asutus sijaitsee Hasintien länsipuolella noin 100 m:n etäisyydellä. 

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole pohjavesialueita.
Hankealueen läheisyydessä ei ole myös vesistöjä eikä luonnonsuojelualueita.

TOIMINNAN KUVAUS

Vastaanotettavat jätteet

Meluvalli rakennetaan Varkauden kaupungin alueella sijaitsevilta maanrakennus- ja 
purkutyömailta syntyvistä puhtaista ylijäämämaista, purkubetonista ja -asfaltista sekä 
tiilimurskasta. 

Betoni- ja tiilimurskeesta erotellaan purkukohteessa raudat ja muut materiaalit. 
Suurista purkukohteista meluvalliin toimitetaan MARA-asetuksen mukaisesti tutkittua ja 
asetuksen raja-arvot alittavaa ainesta. Mikäli asetuksen mukaiset raja-arvot ylittyvät 
vähäisessä määrin, esitetään näiden aineksien sijoittamisesta meluvalliin sovittavan 
erikseen ympäristöviranomaisen kanssa. 

Kotitalouksien purkubetonia ei esitetä tutkittavan MARA-asetuksen mukaisesti, koska 
kaupungilla ei ole siihen tarvittavia resursseja. Kotitalouksien määrät ovat kuitenkin 
pieniä ja kaupunki katsoo, että on parempi vastaanottaa tutkimaton aines hyväksyttyyn 
loppusijoitukseen sen sijaan että ympäri kaupunkia alkaa syntyä laittomia läjitysalueita. 
Kotitalouksilta ei peritä vastaanottomaksuja.

Suunnitelman tekniset ratkaisut

Meluvallin rakentaminen tapahtuu päätypenkereenä. Läjitettävät massat tasataan 
suunniteltuun tasoon. Täyttö tiivistetään 0,5 m kerroksin käyttäen kuljetus- ja 
levityskalustoa. Meluvallin rakentaminen toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri 
osa läjitettävästä alueesta on lopullisessa korkeudessa ja maisemoituna. Ulkopuolisen 
tavaran tuonti meluvalliin estetään puomein. Meluvallille menevät väylät suljetaan 
puomein työajan ulkopuolisina aikoina. Meluvallin rakentamiseen liittyvä 
täyttömateriaalien tuonti ja kaivinkonetyöskentely toteutetaan arkipäivisin klo 7.00–
20.00 välisenä aikana.

Meluvallin ja Valtatie 5:n sivuojan väliin jätetään 1 m suojaetäisyys. Meluvallin korkeus 
on keskimäärin 4 m, pituus 350 m, harjan leveys vallin päällä 5 m ja alaosassa 20-30 
m. Luiskien kaltevuus on 1:2 tai loivempi. Meluvallin harjan korkeus vaihtelee välillä 
N60 +92,15…+95,25. Meluvallin tilavuus on likimain 19 000 m3rtr. 

Vesien johtaminen ja käsittely 

Meluvallin länsipuolelle kaivetaan reunaojat. Alueella muodostuvat pintavedet 
johdetaan kaivettavia reunaojia pitkin valtatie 5:n sivuojien kautta kaupungin 
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sadevesiviemäriin, jonka pituus on noin 720 m. Sadevesiviemäri laskee Joutenlahteen 
Käsityökadulla. Valtatie 5:n sivuojiin ei tehdä muutoksia. Täytön yhteydessä 
huolehditaan siitä, ettei täyttöalueelle muodostu vettä kerääviä painanteita.

Liikenne

Täyttöliikenne toteutetaan erillisinä yhteyspistoina Hasintien varresta. Rakentaminen 
aloitetaan eteläpäästä ja ensimmäinen liittymä tehdään suunnitelman paalun 10 
kohdalta. Vallin täyttöä tehdään päätypenkereenä kohti pohjoista. Tässä vaiheessa 
arvioidaan, että seuraavat liittymät Hasintieltä meluvallille tehdään paaluilta noin 100-
130 ja 200-250. Tarvittaessa yhteys tehdään myös paalulta 350.

Viimeistelytyöt

Rakentamisen loppuvaiheessa läjitykseen tuotavista maamassoista sijoitetaan erilleen 
alueen pintakerrokseksi soveltuvat maamassat hyödyntämistä varten. Läjitystoiminnan 
loputtua meluvallin alue siistitään ja meluvallin pinta tasataan sekä muotoillaan siten, 
että lammikoitumista ei pääse tapahtumaan. Meluvallin luiskat luiskataan kaltevuuteen 
1:2. Erilleen kerätyt humuspitoiset maat levitetään alueen pinnalle pintakerrokseksi ja 
tarvittaessa pintakerrokseen tuodaan kasvukerrokseksi lisämaita. Meluvalli 
maisemoidaan nurmettamalla.

Hankkeen aikataulu

Meluvallin rakentaminen aloitetaan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Meluvalin 
rakentamisen kestoaika on riippuvainen siitä, miten paljon läjitettävää ainesta 
meluvalliin saadaan. Tässä vaiheessa arvioidaan meluvallin rakentamisen kestävän n. 
6-10 vuotta.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN VÄHENTÄMINEN 

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta hakemuksen mukaan merkittäviä päästöjä 
pohjaveteen, vesistöön tai vesistön käyttöön.

Rakennusaikana voi syntyä pölyä kuivista täyttömateriaaleista, jota voidaan estää 
tarvittaessa kastelulla sekä peittämällä jätetäyttöä moreenisella maa-aineksella.

Maahan mahdollisesti aiheutuvat päästöt voivat tulla työkoneista. Päästöjä voivat 
mahdollisesti olla öljy- tai polttoainevuodot. Työkoneita ei huolleta tai tankata 
työalueella, eikä rakennustyömaalla säilytetä polttoainetta.

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Meluvallin on tarkoitus vähentää valtatie 5:ltä tulevan liikenteen melua 
asuinympäristössä. Rakentamisen aikana kuorma-autoista ja kaivinkoneista tuleva 
melu ja mahdollinen tärinä eivät vaikuta merkittävästi asumisviihtyvyyteen.  

Vaikutukset luontoarvoihin

Meluvalli ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia luontoarvoihin.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
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Meluvalli ei aiheuta merkittäviä päästöjä vesistöön. Valliin toimitetaan purkukohteista 
vain tutkittua jätettä. Valmis valli peitetään multakerroksella. Vallin ympäristön 
pintavedet johtuvat avo-ojia pitkin sadevesiviemäriin, jonka pituus on noin 720 m ja 
joka laskee Joutenlahteen. Vallin sivuojista otetaan vesinäytteitä erikseen sovitulla 
tavalla.

Vaikutukset ilmaan

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan. Rakentamisen aikana 
voi tapahtua vähäistä betoni- ja tiilimurskeen pölyämistä ilmaan, jota voidaan estää 
kastelulla.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjaveteen. 
Maahan mahdollisesti aiheutuvat päästöt voivat tulla työkoneista. Päästöjä voivat 
mahdollisesti olla öljy- tai polttoainevuodot. Työkoneita ei huolleta tai tankata 
työalueella, eikä rakennustyömaalla säilytetä polttoainetta. Hankealue ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella. 

TOIMINNAN TARKKAILU 

Käyttötarkkailu

Käyttötarkkailuksi hakija esittää, että alueella noudatetaan työskentelyaikoja ja 
estetään ulkopuolisen tavaran tuonti meluvalliin. Meluvalliin tuotavan aineksen puhtaus 
todetaan aistinvaraisesti. 

Päästötarkkailu

Päästötarkkailuksi hakija esittää, että vesinäytteet otetaan kerran vuodessa keväällä. 
Vesinäytteistä tutkitaan kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, kokonaisfosfori, kokonaistyppi 
ja rauta. Näytteenottopaikat päätetään yhdessä ympäristölupaviranomaisen kanssa.

ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ

Merkittävin meluvallin rakentamisen ympäristöriski on mahdolliset polttoaine- ja 
öljyvuodot työkoneista.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN 
KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 

Meluvallin rakentamisessa hyödynnetään betoni- ja tiilimursketta sekä purkuasfalttia. 
Näitä käyttämällä säästetään maa-aineksia.

VAKUUS 

Hakija ei esitä vakuutta jätteen käsittelytoiminnalle.
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ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Varkauden kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen 
internetsivuilla 19.5 – 28.6.2021 sekä Warkauden Lehdessä 19.5.2021.
Lisäksi asianosaisille on lähetetty 19.5.2021 erikseen kuulutus lupahakemuksen 
vireilläolosta. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Varkauden 
kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla.

Tarkastukset

Alueelle on tehty maastotarkastus 22.4.2021.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueelta, Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta 
ja kaavoitukselta sekä Väylävirastolta. Hakemuksesta saatiin kolme lausuntoa sekä 
yksi täsmennetty lausunto.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 17.6.2021 ja 
täsmennetty lausunto 5.7.2021

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue lausuu asiasta 
naapurina valtatien 5 osalta. 

Suunnitelmien mukaan meluvalli sijoittuu pääosiltaan kiinteistölle 915-79908-1, mutta 
meluvallin luiskat ulottuvat osittain valtatien 5 tiealueelle. Pohjois-Savon ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen näkemyksen mukaan luiskat tulisi 
ensisijaisesti sijoittaa kokonaan kiinteistölle 915-7-9908-1, eikä osittain valtatien 5 
tiealueelle. Näin ollen mm. hoitoalueen rajat olisivat selvät, eikä tarvittaisi erillisiä 
sopimuksia meluvallin hoidosta. Muutoin meluvallien luiskien hoidosta tulee sopia 
erikseen. Meluntorjunnan näkökulmasta meluvallin rakentaminen on erittäin 
myönteistä. 

Mikäli meluvallin rakentaminen tapahtuu kiinteistöllä 915-7-9908-1 Hasintien kautta, 
eikä toimenpiteitä tehdä tiealueella, eikä niistä aiheudu haittaa valtatien 5 
kuivatukselle, rakenteille tai liikenteelle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueella ei ole asiaan huomautettavaa. Mikäli toimenpiteitä 
tehdään tiealueella tai vallin luiskat sijoitetaan tiealueelle, tulee niille hakea lupa 
liikenteen keskitetyistä asiakaspalveluista Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Täsmennetty lausunto:
ELY-keskus täsmentää lausuntoaan hakijan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
seuraavasti. ELY-keskus sallii meluvallin sijoittamisen 15.2.2011 päivättyjen 
suunnitelmien mukaisesti. Meluvallien luiskat sijoittuvat pieneltä osin tiealueelle. ELY-
keskus ei katso tiealueelle ulottuvien meluvallin luiskien aiheuttavan haittaa tienpidolle 
eikä liikenneturvallisuudelle. Ennen meluvallin rakentamista tulee vallin hoitovastuista 
tehdä kirjallinen sopimus ELY-keskuksen kanssa. Meluvallin sijoittuessa osittain 
tiealueelle, tulee Pirkanmaan ELY-keskukselta hakea työlupaa tiealueella rakenteiden 
sijoittamiseksi tiealueelle.

Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen 22.6.2021

LIITE: Keski-Savon ympäristölautakunta 28.10.2021 / 79 §



6 (14)

Meluvallin rakennusalueen lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 100 metrin 
etäisyydellä paikallistien länsipuolella.
 
Hakemuksen mukaan rakentamisen aikana voi tapahtua vähäistä betoni- ja 
tiilimurskeen pölyämistä ilmaan, jota voidaan estää kastelulla. Hakemuksessa 
meluvallin rakentamisaikaisen työkoneiden aiheuttaman melun ei arvioida vaikuttavan 
merkittävästi asumisviihtyvyyteen.
 
Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa kulkeutua haitallisessa määrin asuinkiinteistöille. 
Meluvalliin sijoitettavassa, rakennusten purkutyömailta tulevassa purkubetonissa ja 
tiilimurskassa tulee ottaa huomioon mahdollisista mikrobivauriorakennuksista tuleva 
purkujäte ja niistä aiheutuvat mahdolliset haju- ja pölyhaitat. Tuuliolosuhteista riippuen 
haju- ja pölyhaittoja voi kulkeutua läheisten asuinkiinteistöjen piha-alueille. Haittojen 
ehkäisy tulisi huomioida kyseisten purkujätteiden kastelulla ja/tai nopealla peittämisellä 
tai muulla toimintaan sopivalla tavalla.
 
Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan 
toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja 
seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että 
terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Varkauden kaupungin kaavoitus 24.6.2021

Meluvalli sijoittuu Vt 5:n varteen, tien länsipuolelle. Alueella on voimassa 
kaupunginvaltuuston 18.11.2002 hyväksymä asemakaava. Asemakaavassa alue on 
suojaviheraluetta (EV). Suojaviheralueen tavoitteena on suojata Kaura-ahon 
asuntoaluetta valtatien 5 melulta. Hasintien länsipuolella, lähimmillään noin 100 metrin 
etäisyydellä tiealueesta, sijaitsee Läkkisepänkadun ja Kuparisepänkadun asuinalueet.

Ei huomautettavaa hakemukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia eikä mielipiteitä.

Hakijan vastine lausuntoihin

Hakija ei antanut vastinetta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Varkauden kaupungille 
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan jätteen ammattimaiselle 
käsittelylle meluvallin rakentamisessa kiinteistölle 915-7-9908-1.

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa 
seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Meluvallin rakenteessa saa käyttää vain rakennustyömailta tuotavaa puhdasta 
purkubetonia ja -asfalttia sekä tiilimurskaa, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ja 
liukoisuudet täyttävät MARA-asetuksen (VNA 843/2017) liitteessä 2 peitetylle 
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vallirakenteelle asetetut vaatimukset. Asfaltti- ja betonijätteen maksimi palakoko 
saa olla 90 mm ja tiilijätteen 150 mm. Meluvallissa käytettävän asfalttimurskeen 
kokonaismäärä saa olla enintään 1000 tonnia. Betoni- ja tiilimurskeen tilavuus saa 
olla enintään 16 000 m3rtr ja vallin kokonaistilavuus 19 000 m3rtr.

Lisäksi meluvalliin saa sijoittaa pilaantumatonta ylijäämämaata, jonka sisältämien 
haitta-aineiden pitoisuuksien on alitettava PIMA-asetuksessa (VNA 214/2007) 
säädetyt alemmat ohjearvot.
 

2. Meluvallirakenteessa käytettävän betoni- ja tiilijätteen laatu on tutkittava 
purkukohdekohtaisesti MARA-asetuksen (VNA 843/2017) liitteen 3 kohdan 2 
mukaisesti ja tulokset on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Ylijäämämaiden sijoituskelpoisuus on selvitettävä näytteenotolla, mikäli sen 
pilaantumattomuudesta ei ole varmuutta. Valvontaviranomainen voi määrätä 
näytteenoton ja näytteistä tehtävät määritykset.

Näytteenottajan pitää olla pätevöitynyt ympäristönäytteenottaja, ja määritykset on 
tehtävä akkreditoidussa laboratoriossa.

3. Asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen joukossa ei saa olla vaarallisia jätteitä kuten asbestia 
tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia saumausmassoja tai eristeitä. Öljyyntynyttä tai 
muuten likaantunutta asfalttia, betonia ja tiiltä meluvalliin ei saa tuoda. Lisäksi 
betonimurskeesta on poistettava raudoitus ennen meluvalliin sijoittamista. 
Hyödynnettävän jätemateriaalin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. 

4. Betoni- ja tiilijätettä voidaan välivarastoida ennen hyödyntämistä suojaamattomana 
korkeintaan neljän (4) viikon ajan.

5. Meluvalli on rakennettava enintään 50 metrin pituisissa osissa niin, että seuraava 
osuus avataan vasta edellisen osuuden ollessa tavoitekorkeudessaan ja peitettynä.

6. Meluvalliin johtaville teille on asennettava liikenteen estävä ja lukittava puomi. 
Puomi on pidettävä lukittuna toiminta-aikojen ulkopuolella. Puomin viereen on 
myös asennettava kyltti, josta selviää aukioloajat ja millaista jätettä alueelle saa 
tuoda. 

7. Alueen siisteys on tarkastettava säännöllisesti ja alueelta on tarvittaessa siivottava 
sinne kuulumattomat jätteet ja roskat pois.

(YSL 6, 7, 16, 52, 58 ja 66 §, JL 8, 12, 13 ja 72 §, NaapL 17 ja 18 §, VNA 
843/2017, VNA 214/2007)

Perustelut:
Lupamääräyksillä 1–5 ehkäistään toiminnan haitallisia maaperä-, pintavesi- ja 
pohjavesivaikutuksia. 
Lupamääräyksellä 2 varmistetaan, että näytteenotto ja näytteiden haitta-
ainemääritykset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin 
menetelmin.
Lupamääräyksellä 5-7 varmistetaan, että rakenteilla oleva meluvalli ei aiheuta 
roskaantumista ja ympäristön viihtyisyyden vähentymistä. 

Meluntorjunta ja pölyhaittojen ehkäiseminen

8. Meluvallin rakentamiseen liittyvä asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen tuonti, mahdollinen 
jätteen pulverointi kaivinkoneeseen liittyvällä pulverointikauhalla sekä kaivinkone- 
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ym. työskentely on sallittua arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 20.00 
välisenä aikana.

9. Toiminnasta aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) saa lähimpien häiriintyvien 
asuinkiinteistöjen pihalla olla enintään 55 dB.

10. Asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä ylijäämämaan käsittelyn aiheuttamaa pölyämistä 
on estettävä tarvittaessa kastelemalla sijoitettavat ainekset sekä alueet, joilla 
työkoneet ja ajoneuvot liikkuvat siten, että pölyäminen vallialueen ulkopuolelle on 
mahdollisimman vähäistä. Lisäksi meluvalliin sijoitettu asfaltti-, betoni- ja tiilijäte on 
peitettävä mahdollisimman pian, ettei pölyämistä tapahdu. 

(YSL 6, 7, 52 ja 62 §, NaapL 17 ja 18 §, JL 13 §, VNp 993/1992)  

Perustelut:
Määräykset 8-9 on annettu melun aiheuttamien terveys- ja viihtyisyyshaittojen 
ehkäisemiseksi. Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992 annettuihin melutason ohjearvoihin. Määräyksellä 10 vähennetään 
toiminnan aiheuttamaa pölyhaittaa.

Päästöt maaperään, pohja- ja pintavesiin 

11. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei 
niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Polttoaineita 
ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa.

12. Toiminta-alueella syntyvät hulevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä 
aiheudu haittaa tai vaaraa alueen pinta- ja pohjavesille. Hulevedet on pyrittävä 
ensisijaisesti imeyttämään hallitusti maastoon ja toissijaisesti johtamaan avo-ojia 
pitkin sadevesiviemäriin.

(YSL 6, 7, 16, 17, 20, 52 ja 66 §) 

Perustelut (määräykset 11-12): Määräykset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvien 
vesipäästöjen rajoittamiseksi sekä maaperä- ja pohjaveden pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. 

Onnettomuudet ja häiriötilanteet 

13. Poikkeuksellisiin tilanteisiin ja niiden hoitoon varauduttava ennakolta. 
Onnettomuuksien varalta on alueella ja/tai työkoneissa oltava riittävä 
alkusammutus- ja vuotojentorjuntakalusto. Mahdolliseen vahingon sattuessa 
toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ympäristöhaittojen 
torjumiseksi. 

14. Onnettomuuksista ja häiriötilanteista (esimerkiksi öljyvuodoista), joista saattaa 
aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia, on ilmoitettava viipymättä Pohjois-
Savon pelastuslaitokselle ja Varkauden kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

(YSL 7, 14, 15, 16 ,17, 52 ja 134 §)

Perustelut (määräykset 13-14): Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on 
tarpeen, jotta voidaan välittömästi arvioida tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat 
ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Toiminnanharjoittajan on 
oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.
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Vastuuhenkilön nimeäminen

15. Luvan saajan on nimettävä toiminnalle vastuuhenkilö, joka vastaa koko alueen 
toiminnasta, rakenteiden toimivuudesta sekä alueelle tulevien jätteiden 
laaduntarkkailusta. Vastuuhenkilön tulee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja 
sen määräyksistä.

(YSL 6, 52 ja 172 §, JL 12, 13 ja 120 §)

Perustelu: Alueen ympäristönsuojelun riittävän tason turvaamiseksi ja 
viranomaisten yhteydenpidon helpottamiseksi on tarpeen, että sille on nimetty 
asiantunteva, alueen toimintaa koskevat ympäristönsuojeluun liittyvät säännökset 
ja määräykset tunteva henkilö.

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

16. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava meluvallin alueella muodostuvan pintaveden 
laatua. Tarkkailu on tehtävä kerran vuodessa keväällä valvontaviranomaisen 
kanssa sovittavista paikoista. Ensimmäiset vesinäytteet tulee ottaa keväällä 2022. 
Vesinäytteistä määritetään pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kokonaistyppi, 
kokonaisfosfori ja rauta. Lisäksi ensimmäisistä vesinäytteistä sekä viiden vuoden ja 
10 vuoden päästä otetuista vesinäytteistä määritetään öljyhiilivedyt ja kromi.

Näytteenottopaikat on esitettävä kartalla. Analyysitulokset tulee toimittaa heti niiden 
valmistuttua valvontaviranomaiselle. Tarkkailutulosten perusteella 
valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailua.
 
(YSL 8, 52, 62 ja 65 §, JL 12 §) 

Perustelu: Lupamääräyksen mukaisten säännöllisten pintavesinäytteiden avulla 
saadaan selville toiminnan vaikutukset pintavesiin.       

17. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava helmikuun loppuun 
mennessä vuosiyhteenveto käyttö- ja vaikutustarkkailusta. Vuosiyhteenvedon tulee 
sisältää vähintään seuraavat tiedot:
- vuoden aikana vastaanotetun ylijäämämaiden ja muiden jätteiden määrä 

lajeittain sekä niiden alkuperä todisteellisesti
- vuoden aikana vastaanotettujen jäte-erien sijainti meluvallissa
- yhteenveto meluvallin täytön määrästä ja jäljellä olevasta tilavuudesta
- selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista
- vesitarkkailun vuosiyhteenveto.

(YSL 6, 7 ja 62 §, JL 118 §, JA 20 ja 22 §)

Perustelu: Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa päästöistä ja 
ympäristövaikutuksista. Kirjanpito ja vuosittainen raportointi toiminnasta ja jätteistä 
on tarpeen valvontaa varten. Raportointi antaa tietoa toiminnan aiheuttamasta 
ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta. Saatujen tietojen perusteella seurataan 
toiminnan ympäristöluvan mukaisuutta. 

Alueen jälkihoito 

18. Meluvallia tai sen osaa on jälkihoidettava sitä mukaan kuin täyttö etenee. 
Jälkihoitotöihin kuuluu alueen peittäminen, tasaus ja pinnan muotoilu.
Jälkihoidossa on käytettävä tehokkaasti alueelle tuotavia maamassoja.
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Meluvallin reunaluiskat on rakennettava kaltevuuteen 1:2 tai loivemmiksi ja 
meluvalli on peitettävä vähintään 0,5 metrin paksuisella suojamaa-/ 
kasvukerroksella, jossa ei ole isoja kiviä. 

Meluvallin maisemoinnissa ei saa käyttää maa-aineksia, joiden mukana alueelle 
pääsee vieraslajeja, kuten lupiinia, jättipalsamia tai jättiputkea. Tarvittaessa 
toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vieraslajien hävittämiseksi.

Meluvalli on maisemoitava nurmettamalla.

(YSL 7 ja 52 §, JL 13 §) 

Perustelu: Ympäristöhaittojen, kuten pölyämisen ja viihtyvyyshaittojen 
vähentämiseksi jälkihoitamaton meluvalli tulee pitää mahdollisimman pienenä. 
Meluvalli tulee saattaa toiminnan päätyttyä ympäröivään maisemaan soveltuvaksi 
ja turvalliseksi. Toiminnanharjoittajalla on kiinteistön omistajana ja haltijana 
huolehtimisvelvollisuus haitallisten vieraslajien hävittämisestä. 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

19. Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai 
lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä Varkauden kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan loputtua luvan saaja vastaa meluvallin 
jälkihoidosta lupamääräysten mukaisesti ja pintavesitarkkailusta 
valvontaviranomaisen erikseen määräämän ajan.
(YSL 29, 52, 62, 94 ja 170 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen ympäristöluvan valvonnan mahdollistamiseksi ja 
luvan mahdollisen muutostarpeen arvioimiseksi. Ympäristönsuojelulain 94 §:n 
mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa myös toiminnan päätyttyä 
tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten 
selvittämisestä ja tarkkailusta.

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT 
 
Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Keski-Savon ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat 
tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi niin, että meluvallin rakentaminen 
täyttää ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja näiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset. 

Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen määräysten mukaisesti sekä 
huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän 
tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.
 
Toiminta ei myös aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä. Määräyksiä 
annettaessa on otettu huomioon toiminnan sijainti, toimintojen aiheuttaman 
pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen. Toiminnan 
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tarkkailumääräyksillä varmistetaan, etteivät haitta-aineet pääse kulkeutumaan alueen 
ulkopuolelle ja aiheuta pinta- ja pohjavesien pilaantumista pidemmälläkään aikavälillä. 

Toimittaessa luvan mukaisesti toiminnan tekniset ratkaisut sekä päästöjen rajoittamista 
ja jätteiden syntyä ehkäisevät ratkaisut ovat sen tasoisia, että niiden voidaan katsoa 
täyttävän parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön vaatimukset.

Toiminta ei ole voimassa olevan asemakaavan vastaista. 

Jätteen käsittelytoiminnassa asetettava vakuus jätetään tämän lupapäätöksen 
yhteydessä vaatimatta, koska kyseessä ei ole kaatopaikkatoiminta ja luvan hakijana on 
kunta.

Vastaus lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa mainitut asiat 
mahdollisista pöly- ja hajuhaitoista on huomioitu lupamääräyksessä 10. Meluvalliin 
sijoitettavat mahdollisesti pölyävät ja hajuhaittaa aiheuttavat ainekset kastellaan ja/ tai 
peitetään mahdollisimman pian haittojen ehkäisemiseksi.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2031 asti. Jos toimintaa aiotaan jatkaa tämän 
päivämäärän jälkeen, toiminnanharjoittajan on toimitettava hakemus lupamääräysten 
tarkistamisesta 30.6.2031 mennessä. 

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia 
määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YSL 70 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 
17.12.2020 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 2 §:n ja liitetaulukon 
kohdan 12.2 mukaisesti 3120 €. Lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset peritään 
erikseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  

Ympäristönsuojelulaki, YSL (527/2014) 6-8, 11–12, 14–17, 20, 22, 27, 29, 39, 42-44, 
48-49, 51-53, 58-59, 62, 65-66, 70, 83-87, 94, 133-136, 170, 172, 190-191 ja 199 §:t 
Ympäristönsuojeluasetus, YSA (713/2014) 2-3, 11, 13 ja 15 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista, NaapL (26/1920) 17 ja 18 §:t 
Jätelaki, JL (646/2011) 8, 12-13, 19, 28, 72, 118 ja 120 §:t 
Jäteasetus, JA (179/2012) 20 ja 22 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, 
PIMA-asetus (214/2007)
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Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 
MARA-asetus (843/2017)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
17.12.2020 § 80

              
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

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

Päätös
Varkauden kaupunki

Jäljennös päätöksestä

Varkauden kaupungin kaavoitus
Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
Väylävirasto

Ilmoitus päätöksestä
Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemispäivästä.

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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VALITUSOSOITUS

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

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan 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
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 
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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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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 68-76, 80-81
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 77-79
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 lähettämises-
tä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapah-
tuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tar-
koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viih-
tyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kun-
nan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomai-
sella.

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 valit-
tajaan
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 valitukses-
sa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä 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 saantito-
distuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
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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 oi-
keusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittely-
vaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oi-
keuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökoh-
taisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähkö-
postitse, 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 osoittees-
sa 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 valitta-
jan eduksi.
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