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HAKIJA Mänttä-Vilppulan kaupunki 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on 21.12.2018 aluehallintovirastossa vireille 

panemassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa vesistötäytön tekemiseksi 

Keurusselällä Mäntän lentokentän kohdalla Mänttä-Vilppulan kaupun-

gissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpi-

teisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET 

 

Alue on merkitty maakuntavaltuuston hyväksymässä 27.3.2017 Pirkan-

maan maakuntakaavassa 2040 taajamatoimintojen alueeksi. Suunnitte-

lumääräyksen mukaan ”Mänttä-Vilppulan Sassin alueen toteuttaminen 

edellyttää, että lentopaikkaan liittyvät melu- ja turvallisuuskysymykset 

sekä lentotoiminnan vaikutukset otetaan huomioon alueen suunnittelus-

sa ja toteutuksessa.” Alueelle on lisäksi osoitettu lentopaikka. Kohde-

merkinnällä osoitetaan varaus pienlentopaikoille. 

 

Mänttä-Vilppulan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (voimaantu-

lopäivä 2.2.2001) lentokentän alueelle on osoitettu pääosin teollisuus-

aluetta (T). Alueella on myös maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla 

on näkymien kannalta merkittävä maisemallinen arvo (MY2) sekä vesi-

liikenteen aluetta (LV). Mänttä-Vilppulassa on valmisteilla keskustaaja-

man osayleiskaava. Kaava oli nähtävillä 21.5.-25.6.2018. Kaavaehdo-

tuksessa alue on merkitty lentoliikenteen alueeksi.  

 

Sassin alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksy-

mä asemakaava. Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan sekä len-

topaikan toimintoja tukevan palvelualueen, asuin- ja loma-asuntoalueen 

sekä teollisuus- ja yritystoiminnan alueen muodostuminen. 
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Hankealueella tai hankkeen vaikutusalueella ei ole suojelualueita eikä 

muinaisjäännöksiä. Lähin Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue on 

Mäntänvuori (FI0331002) noin 1 100 m hankealueen eteläpuolella.  

 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Täytettävä vesialue on Keurusselällä Mänttä-Vilppulan Kannusniemen 

Sassin alueella. Alueella on 1970-luvulla rakennettu lentokenttä, jossa 

on harrastajalentotoimintaa. Alueelle on kaavoitettu Air Park -tyyppinen 

asuin- ja loma-asutusalue, jossa kiitoradalta on yhteys tonteille. Nyky-

ään alueella on yksi asuinkiinteistö.  

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

 

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus 

 

Hankkeessa parannetaan kiitotietä pidentämällä sitä vesistötäytöllä. 

Vesistötäyttöä suunnitellaan myös asuinalueen rantaan sekä myöhem-

mässä vaiheessa kiitotien pohjoispuolelle. 

 

Vesistötäytöt on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2019 tai 2020 ja kiitotien 

pohjoisen ranta-alueen osalta tulevina vuosina.  

 

Vesistötiedot  

 

Keurusselkä-Ukonselkä kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. Se on Keu-

ruunreitin keskusjärvi. Keurusselän pituus on 30 km ja Mäntästä järvi 

haarautuu Ukonselälle. Pinta-ala on 118,2 km2, keskisyvyys 4,9 m ja 

syvin kohta 40 m. Järvi muuttuu etelään päin mentäessä matalammaksi 

ja saaria on enemmän eteläosissa. Järvi laskee Ruoveden ja Näsijärven  

kautta Kokemäenjokeen. 

 

Keurusselän ja Kuoreveden välillä sijaitsee Mäntänkosken voimala. 

Keurusselkää ei säännöstellä, vaan juoksutus tapahtuu luonnonmukai-

sen rytmin mukaisesti. 

 

Keurusselkä luokitellaan suureksi humusjärveksi. Se on luokiteltu eko-

logiselta tilaltaan hyväksi. Kemiallinen tila on hyvää huonompi. Valta-

kunnallisen leväseurannan havaintopaikka sijaitsee järven pohjoispääs-

sä Lapinsalmen uimalassa. Havaintopisteessä ei pääasiassa ole havait-

tu levää lukuun ottamatta muutamaa ajankohtaa vuosina 2016 ja 2018, 

jolloin levää on ollut hieman tai runsaasti. Erittäin runsaita levähavainto-

ja ei ole tehty. 

 

Kalakannat ovat vahvoja kuhan, hauen ja ahvenen osalta. 

 

Kiitotien laajennusalueen pohjasedimenttien tilaa on tutkittu lokakuussa 

2017. PIMA-asetuksen (Vna 214/2007) mukaisiin vertailuarvoihin näh-

den kynnysarvopitoisuudet ylittyivät kaikissa näytepisteissä arseenin 

osalta ja yhdessä näytepisteessä lisäksi nikkelin osalta. Sinkin alempi 

ohjearvo ylittyi yhdessä näytepisteessä. Normalisoituja pitoisuuksia ver-
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rattiin Sedimenttien läjitys- ja ruoppausohjeeseen. Alueella metallien pi-

toisuudet olivat tasolla 2, eli tältä osin sedimentti on ruoppauksen yh-

teydessä läjityskelvotonta. Orgaanisten haitta-aineiden osalta pitoisuu-

det eivät vaikuta läjityskelpoisuuteen. Asuinalueen eteläpuolisen täyttö-

alueen sedimenteistä otetuissa näytteissä kaikki haitta-ainepitoisuudet 

jäivät alle Vna 214/2007:n alemman ohjearvon.  

 

Heinäkuussa 2018 kaivinkoneella koekuoppakaivuna asuinalueen ete-

läpuolella tehdyssä lisätutkimuksessa havaittiin järven pohjassa 0,3–1,2 

m:n paksuinen tasalaatuinen hakekerros, joka sisälsi satunnaisia kap-

paleita metalliromua, tiiltä, isompia puun kappaleita ja sekalaista maa-

ainesta. Laboratorioanalyysien perusteella hakekerros ei sisältänyt 

alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.  

 

Kiitotien pohjoisen puolen ranta-alueella syyskuussa 2018 tehdyissä 

tutkimuksissa havaittiin samankaltainen, noin 0,4–0,5 m paksu puuai-

neskerros. Metallien kynnysarvopitoisuus ylittyi tältä alueelta otetuissa 

näytteissä kahdessa kokoomanäytteessä. Muita raja-arvot ylittäviä pi-

toisuuksia haitta-aineita ei löytynyt.  

 

Vesi- ja ranta-alueiden käyttö  

 

Alueella on tällä hetkellä pienvenesatama, josta ei ole matkustajaliiken-

nettä. Pienvenesataman merkintä on poistettu alueella nykyisin voimas-

sa olevasta asemakaavasta.  

 

Sassinniemen päässä on nykyisin yksi asuinkäytössä oleva kiinteistö. 

Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) lentokoneasentajakoulu-

tuksen opetustila sijaitsee kiitotien varressa. Asemakaavassa Sassin 

alueelle on osoitettu 18 asuintonttia, joihin rakennetaan joko asuinkiin-

teistöjä tai vapaa-ajan kiinteistöjä. 

 

Alueella ei ole uimarantoja. 

 

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus 

 

Kiitotien ja osin myös siihen liittyvien rullausteiden suunnitellun kaltai-

nen rakentaminen vaatii kiitotien koillispäässä rannan ruoppaamista ja 

louherakenteista täyttöä. Ennen täyttötöiden aloittamista vesialueelta 

ruopataan pois noin 0,5–5 m:n paksuinen erittäin löyhä eloperäi-

nen/puuta sisältävä kerros. Alustava arvio ruoppausmassan määrästä 

on noin 6 000–8000 m3. Ruoppaukset on mahdollista toteuttaa kaivu-

ruoppauksena.  

 

Ruopattavat massat läjitetään maalle ja käsitellään asianmukaisesti. 

Massat sijoitetaan esimerkiksi maankaatopaikalle tai muuhun vastaan-

ottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisen maa-aines-

/ruoppausjätteen vastaanotto. Sassin alueelle pyritään tekemään allas 

tai mahdollisuuksien mukaan auma, jossa massat ”kuivatetaan ja sido-

taan” esim. stabiloinnin avulla, jolloin jatkokäsittely ja mahdollinen hyö-

dyntäminen esimerkiksi alueelle rakennettavissa melu- ja maisemaval-

leissa, maisemataideteoksissa tai erilaisissa peittorakenteissa on hel-
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pompaa. Stabiloinnin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan, että 

käsittely muuttaa massan jäteluokkaa, jolloin käsitellylle massalle tulee 

olla joko oma ympäristölupansa tai asia neuvoteltuna viranomaisen 

kanssa. Selkeät puukuitukerrostumat läjitetään erikseen kuivatusta var-

ten ja niiden jatkokäsittely/-käyttömahdollisuudet esim. hakkeen omai-

sesti selvitetään.  

 

Kiitotien laajennusalueella vesialueen täytöt on suunniteltu tehtäväksi 

louheesta noin kerran sadassa vuodessa toistuvan yläveden tasoon as-

ti. Louhetäytön suuruus on karkeasti arvioiden noin 6 000-8 000 tm3. 

Louheen pinta kiilataan karkealla murskeella ja tarvittaessa myös kuitu-

kankaalla ennen väylien rakennekerrosten/viheraluetäyttöjen tekemistä. 

Louhetäyttö tehdään veden alapuoliselta osalta päätypengerryksen ja 

yläosastaan kerrospengerryksenä. Hankkeessa käytettäväksi suunnitel-

tua tuhkarakennetta ei käytetä luonnollisen vesirajan vesistön puolella, 

vaan vesistöalueen louhetäytön yläpuoliset täytöt tehdään normaaleilla 

täyttömateriaaleilla. 

 

Asuinalueen eteläpuoliselta vesialueelta ruopataan ennen täyttötöiden 

aloittamista pois noin 0,5 m:n paksuinen hakekerros etäisyydelle 30 m 

tulevasta rantaviivasta. Alustava arvio ruoppausmassan määrästä on 

noin 8 000 m3. Hake läjitetään sopivalle läjitysalueelle kuivatusta varten, 

minkä jälkeen se toimitetaan poltettavaksi asianmukaiseen vastaanotto-

laitokseen. Tarvittaessa hakkeesta eritellään erilleen polttoon sopimat-

tomat jakeet, kuten maa-ainekset, metallijätteet ym. Täyttötyöt aloite-

taan nykyisestä rantaviivasta etelään edeten. Hakkeen ruoppauksen 

jälkeen esille tulleen perusmaan pintaan asennetaan suodatinkangas, 

jonka päälle rakennetaan 0,3 m:n paksuinen täyttökerros karkeaa hiek-

kaa (alustava arvio n. 5 000 m3). Täyttötyöt tehdään kaivinkoneella ve-

teen nostamalla. Ruoppaus- ja täyttöalueen reunaan tehdään eroo-

siosuojausrakenne esim. pienlouheesta.  

 

Kiitotien pohjoispuoliselta vesialueelta ruopataan ennen täyttötöitä n. 

0,5 m:n paksuinen hakekerros etäisyydelle 30 m tulevasta rantaviivasta.  

Alustava arvio ruoppausmassan määrästä on noin 1 500 m3. Hake läji-

tetään sopivalle läjitysalueelle kuivatusta varten, minkä jälkeen se toimi-

tetaan poltettavaksi asianmukaiseen vastaanottolaitokseen. Tarvittaes-

sa hakkeesta eritellään erilleen polttoon sopimattomat jakeet, kuten 

maa-ainekset, metallijätteet ym. Täyttötyöt aloitetaan nykyisestä ranta-

viivasta itään edeten. Täyttötyöt tehdään samalla periaatteella kuin ete-

läisellä rannalla. Täyttömäärä tulee olemaan noin 1 500 m3.  

 

Rannassa tällä hetkellä kasvavaa puustoa tullaan kaatamaan pois 

maanrakennustöitä varten ja rantaviivaa eroosiosuojataan kivillä vesira-

kennustöiden lopuksi. 

 

Rakentamiseen kuluva kokonaisaika on arviolta kolmesta neljään kuu-

kautta yhden avovesikauden aikana. 
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Kiinteistötiedot  

 

Hankealueen ranta-alueet kuuluvat Mänttä-Vilppulan kaupungin omis-

tamiin kiinteistöihin Sassinniemi 508-405-2-5 ja Yleinen alue 508-3-

9906-0. Hakemuksen tullessa vireille vesialueet kuuluivat yhteiseen ve-

sialueeseen 508-405-876-12. Mänttä-Vilppulan kaupunki on myöhem-

min lunastanut hankealueeseen kuuluvan vesialueen kokonaisuudes-

saan omistukseensa. Suurin osa hankealueen vesialueesta on yleistä 

aluetta 508-3-9909-0. Pieni osa hankealueen vesialueesta odottaa loh-

komista. 

 

Hankkeen vaikutukset 

 

Hakemuksen mukaan rakennustyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä muutok-

sia vedenlaatuun. Vaikutukset painottuvat tilapäiseen veden samentu-

miseen.  

 

Vesistötäyttötöiden aiheuttama melu sekä veden samentuminen saatta-

vat aiheuttaa tilapäistä haittaa kalastolle. Rakentamisen aikaiset vaiku-

tukset ympäristön käyttöön ovat vähäisiä ja paikallisia. 

 

Haitallisten aineiden pitoisuuksien osalta hakija on arvioinut, että ei ole 

odotettavissa, että vesistörakentamisesta aiheutuisi merkittävää rasitet-

ta ympäristöön, erityisesti kun työalue eristetään ympäröivästä vesistös-

tä suojaverholla. 

 
Toimenpiteet menetysten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi ja arvio vahin-

goista 

 

Rakentamishanke suunnitellaan ja toteutetaan siten, että siitä aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Ruopattava alue eristetään 

esimerkiksi siltti- tai kuplaverholla. 

 

Hankkeen hyödyt ja edunmenetykset 

 

Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan hankkeen toteuttaminen ei 

loukkaa yksityistä tai yleistä etua. Suunnitelman mukaisista töistä ei ai-

heudu vesilain mukaan korvattavia haittoja tai vahinkoja.   

 

Hakemuksen mukaan hankkeen positiiviset vaikutukset ovat huomatta-

vat. 

 

Tarkkailu 

 

Työn aikana tehdään havainnointia, seurantaa, tutkimuksia ja dokumen-

tointia ruoppausmassoista sekä muun muassa ruoppaussyvyydestä, 

massamääristä, laadusta (tekninen ja ympäristö), läjitystavasta, kerros-

paksuudesta ja kuivatukseen kuluvasta ajasta. 

 

Vesistörakentamisen vaikutuksia esitetään tarkkailtavan näytteenotto-

pisteistä P1–P5 otettavien vesinäytteiden avulla. Tarkkailun ajankohdat 

ja kesto määräytyvät rakennusvaiheiden ja niiden keston mukaisesti. 
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Vesistövaikutusten tarkkailun lähtötietoja saadaan Kohoniemen poh-

joispuolella sijaitsevasta pisteestä P1, josta löytyy aikaisempia tuloksia 

Suomen ympäristökeskuksen Hertta-aineistosta. Tarkkailupisteiden si-

jainnit tarkentuvat suojaverhon rakentamisen jälkeen. 

 

Näytteistä analysoidaan  

• pH 

• sähkönjohtokyky 

• sameus 

• kiintoainepitoisuus 

• kokonaisfosforipitoisuus 

• kokonaistyppipitoisuus 

• liuennut happi 

• kemiallinen hapenkulutus 

• biologinen hapenkulutus 

• raskasmetallit 

 

Lisäksi näytteenoton yhteydessä mitataan  

• veden lämpötila 

• näkösyvyys 

• näytteenottopisteen kokonaissyvyys 

 

Vesinäytteet otetaan kerran ennen rakennusvaihetta, kahdesti rakenta-

misen aikana riippuen työaikatauluista sekä kerran rakentamisen pää-

tyttyä. Ensimmäiset näytteet otetaan vähintään kaksi viikkoa ennen töi-

den aloittamista ja viimeiset näytteet noin kaksi viikkoa rakentamisen 

päätyttyä. Rakennusaikana näytteenotto etenee työvaiheiden mukaises-

ti. Näytteenottopisteiden ottosyvyydet määräytyvät kokonaissyvyyden 

mukaan. Suurin syvyys on 0,5 m pohjasta. 

 

Tarkkailun tulokset toimitetaan rakennustöiden päätyttyä tai pyydettäes-

sä Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä kalatalousviranomaiselle.  

 

Valmistelulupa ja sen tarpeen perustelu 

 

Lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin en-

nen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista pyydetään hankkeen kiireelli-

syyden ja yleisen edun vuoksi. Hankkeella ei katsota olevan sellaisia 

vaikutuksia vesistöön, ettei valmistelevia toimenpiteitä voitaisi aloittaa. 

Valmistelulupaa haetaan kuivan maan puolelta tehtäviin eroosiosuo-

jaustöihin, joissa rantaviivaa muokataan tulevan käytön mukaiseksi. 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Mänttä-Vilppulan 

kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipi-

teiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 13.5.2019. Kuu-

lutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Kuulu-

tuksesta on ilmoitettu 15.4.2019 KMV-lehdessä.  
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Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt ha-

kemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-

Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomai-

selta, Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta se-

kä Traficomilta. 

 

LAUSUNNOT 

 

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

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut lausunnossaan, että 

sille on tehty hakijan toimesta 12.3.2019 ruoppausilmoitus koeruop-

pauksesta, jossa olisi ollut tarkoitus testata ruoppausmassojen käsitte-

lyä ja läjityksestä aiheutuneiden hajuhaittojen selvittämistä. Ruoppaus-

ilmoituksessa on myös esitetty vaihtoehtoiset läjityspaikat ruoppaus-

massojen läjittämiselle, jos hajuhaittoja tulee. ELY-keskus on katsonut, 

että haitallisia aineita sisältävät koeruoppaukset eivät ole vesilain 2 lu-

vun 6 §:n mukaista haitan poistamista. 

 

Lupahakemuksessa todetaan, että ruoppausmassat sijoitetaan esimer-

kiksi maankaatopaikalle tai muuhun vastaanottopaikkaan, jolla on ym-

päristölupa ruoppausmassojen vastaanottoon. Ruoppausmassojen kui-

vatus tehtäisiin kuitenkin Sassin alueella altaassa tai aumassa ja mah-

dollisesti stabiloitaisiin. Ruoppausmassat sisältävät hakekerroksen ohel-

la myös mm. metalliromua ja tiiliä. Lisäksi ruoppausmassojen haitta-

ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvon usean aineen osalta ja hakemuk-

sessakin liitteinä olevassa selvityksessä on todettu, että massat ovat lä-

jityskelvotonta.  

 

Ruoppausmassojen läjittämisestä syntyviä vaikutuksia ei voida arvioida, 

koska lupahakemuksesta puuttuu kokonaan tiedot haitta-aineita sisältä-

vien ruoppausmassojen läjittämisestä mahdollisesti aiheutuvasta ympä-

ristön pilaantumisesta. Myöskään läjityspaikkoja ei ole hakemuksessa 

esitetty.  

 

Jos ruoppausmassat, joiden haitta-aineet ylittävät valtioneuvoston ase-

tuksen (214/2007) kynnysarvon ja aiheuttavat hajuhaittoja, kuivataan 

Sassin alueella lupahakemuksessa sivun 18 mukaisesti, on vesilain 

mukaisen luvan yhteydessä haettava ympäristönsuojelulain mukainen 

lupa ruoppausmassojen läjittämiselle, koska massat sisältävät haitta-

aineita ja aiheuttavat mahdollisia hajuhaittoja. Ympäristönsuojelulain 

mukaista lupahakemusta on täydennettävä ruoppausmassojen läjittä-

mistä koskevilla toimenpiteillä, läjitysaltaiden/aumojen rakenteilla ja läji-

tyspaikkojen tarkoilla sijainneilla. Lisäksi hakemuksesta puuttuu tieto, 

kuinka ruoppausmassoista syntyvät kuivatusvedet käsitellään. Lisäksi 

läjittämistä koskevien vaikutusten hajuhaittoineen on oltava täydennyk-

sessä. Ruoppausmassat, jotka ylittävät valtioneuvoston asetuksen 

(214/2007) alemman ohjearvon, on vietävä suoraan vastaanottopaikal-

le, jolla on ympäristölupa kyseisten ruoppausmassojen vastaanottami-

seen. Vaihtoehtoisesti kaikki ruoppausmassat, jotka ylittävät valtioneu-

voston asetuksen (214/2007) kynnysarvon ja aiheuttavat mahdollisesti 
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hajuhaittoja, on kuljetettava suoraan sellaiseen vastaanottopaikkaan, 

jolla on ympäristölupa kyseisten ruoppausmassojen vastaanottamiseen. 

 

Ruoppausmassojen ruoppaamista koskeva vesilain mukainen lupa ja lä-

jittämistä koskeva ympäristönsuojelulain mukainen lupa on käsiteltävä 

samassa lupakäsittelyssä. ELY-keskus haluaa antaa vielä uuden lau-

sunnon mahdolliseen ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaan toimite-

tuista täydennyksistä. 

 

Lupahakemuksessa ei ole mainittu yksilöityjä toimenpiteitä, joita valmis-

teluluvalla tehtäisiin. Lupahakemuksessa esitetyt haitta-aineita sisältä-

vien ruoppausmassojen ruoppaus- ja täyttötyöt eivät ole sellaisia toi-

menpiteitä, joita vesilain mukaisella valmisteluluvalla voidaan myöntää. 

Suuret ruoppaus ja täyttötyöt aiheuttavat vesilain 3 luvun 16 §:n mukais-

ta huomattavaa haittaa vesien käytölle ja luonnolle, joten valmistelulu-

paa ei tule myöntää. 

 

2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kala-

talousviranomainen on todennut, että hankehakemus ei sisällä tietoja 

Sassinlahden, Pirttilahden tai Rovaniemenlahden kalastosta, rapukan-

nasta ja kalastuksesta, joten hankkeen vaikutuksia on vaikea arvioida. 

Hankkeen toteuttajan tulisi olla tietoinen hankkeen vaikutuksista kalata-

louteen.  

 

Vesialueen täyttö karkottaa alueelta kaloja ja rapuja ja täyttöalueen alle 

jää kalojen ja ravun elinalueita. Alueella oleva rapukanta heikentyy, mut-

ta haitta jää kuitenkin ennalta arvioituna tilapäiseksi. Rapukannalle tule-

vaa vähäistä haittaa voidaan pienentää käyttämällä pengerryksessä ra-

vun piilopaikoiksi soveltuvaa kiviainesta.  

 

Hankkeen aiheuttamaa kiintoaineen ja samentumisen leviämistä voi-

daan estää suojaverholla. Haittojen vähentäminen edellyttää, että suo-

javerho on tiivis ja oikein asennettu. Suojaverhon tulee olla työkohteen 

ympärillä koko hankkeen ajan ja luvan saajan tulee olla koko ajan tietoi-

nen suojaverhon toimivuudesta sekä työn aiheuttaman samentuman 

laajuudesta. Tämä edellyttää jatkuvaa suojaverhon toimivuuden ja ve-

denlaadun seurantaa.  

 

Hankkeen vaikutuksia vedenlaatuun on syytä tarkkailla hakemuksessa 

olevan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tiedot vesistötarkkailun tulok-

sista tulee toimittaa Keuruun kalatalousalueelle.  

 

Hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa. Hanke aiheuttaa 

lyhytaikaista veden samentumista, mutta ennalta arvioiden hanke ei ai-

heuta kompensoitavaa haittaa kalataloudelle.  

 

3) Traficom on todennut lausunnossaan, että hankealueen läheisyy-

dessä ei ole yleisiä kulkuväyliä (vesiväyliä) eikä merenkulun turvalaittei-

ta. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa muuttuneista kartoitustiedoista 

Traficomin internetsivuilla olevalla vesistörakenteen valmistumisilmoi-

tuksella. Ilmoituksen perusteella muuttuneet kartoitustiedot tallennetaan 
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tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille joko inter-

netsivujen kautta, sähköpostitse tai postitse.    

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

 

4) Keurusselän Pursiseura ry on todennut muistutuksessaan, että ha-

kemuksessa on haettu lupaa jo avovesikaudeksi 2019. Kiitoradan ete-

läpuolella oleva ranta-alue on kuitenkin vuokrattu Keurusselän Pursi-

seura ry:lle 31.12.2019 asti. Alue on ns. yksityisalue sopimuksen päät-

tymiseen asti, eikä alueelle ole mahdollista/lupaa tehdä toimenpiteitä 

vuokrasopimuksen aikana. Mikäli aluetta ruopataan ja täytetään avove-

sikaudella, veneilytoiminta vuokra-alueella häiriintyy. Myös moottorivau-

riot ovat mahdollisia, jos liian sameaa vettä pääsee veneiden vesijärjes-

telmiin.   

 

HAKIJAN SELITYS 

Hakija on selityksessään 4) Keurusselän Pursiseuran muistutukseen 

todennut, että ruoppaus- ja täyttötyöt pursiseuran hallinnassa olevalla 

alueella aloitetaan aikaisintaan vuoden 2020 alussa. Toimenpiteiden 

tarkemmassa suunnittelussa ja aikatauluttamisessa huomioidaan venei-

lytoiminta. 

 

LISÄSELVITYS 

 

 Hakija on toimittanut 11.9.2019 aluehallintovirastoon lisäselvityksen, 

jossa on osoitettu hankealueen olevan hakijan omistuksessa. Selvityk-

sessä on lisäksi esitetty ruopattavat ja täytettävät alueet kartalla.  

 

LAUSUNTO 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue on antanut asiassa lisälausunnon. Lau-

sunnossa on todettu, että hankkeen ruoppauksien toteuttamistavasta ja 

menetelmistä ei ole tarkkaa tietoa hakemusasiakirjoissa. Lupapäätök-

sessä ruoppauksien toteuttamistapa ja menetelmät tulee olla esitettyinä 

yksiselitteisesti. Hankealueen sedimentti sisältää paikoin paljon puuai-

nesta, tiiltä ja muuta karkeampaa ainesta, jolloin imuruoppaus ei toden-

näköisesti ole mahdollista. Imuruoppaus ei todennäköisesti tule kysee-

seen myöskään niiden sedimenttien osalta, joissa on todettu haitta-

aineita yli alemman ohjearvon, ja jotka toimitetaan suoraan luvalliseen 

vastaanottopaikkaan. Muilta osin hankeen ruoppauksien toteuttamiselle 

voidaan myöntää lupa tavanomaisin lupaehdoin.  

 

Hankkeen vesistötäytölle voidaan myöntää lupa tavanomaisin lupaeh-

doin. 

 

Hankkeessa muodostuvat ruoppausmassat ja niiden maalla tapahtuva 

käsittely poikkeavat tavanomaisen ruoppaushankkeen massoista ja nii-

den käsittelystä siten, että lupamääräyksissä massojen käsittely ja sijoit-

taminen tulee määrätä ympäristöluvan perusteella tapahtuvaksi. ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan vesilain (587/2011) mukaisessa luvas-

sa voidaan antaa määräyksiä vain koskien toimintaa, josta aiheutuu pi-

laantumista tai sen vaaraa vesialueella (VL 3 luku 10 §). Jätteensekais-
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ten ruoppausmassojen käsittelystä (kuivauksesta, seulonnasta, kalki-

tuksesta ja mahdollisesta stabiloinnista) maalla voi aiheutua myös haju-

haittaa ja muita vaikutuksia ympäristöön vesistövaikutusten lisäksi, min-

kä vuoksi ruoppausmassojen (jätteiden) käsittelyn on katsottu vaativan 

ympäristönsuojelulain mukaista lupaa (JL 3 § 1 mom. 5 kohta, YSL 27 

§).  

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on hakenut hankkeelle ympäristönsuojelu-

lain mukaista lupaa, johon sisältyy ruoppausmassojen läjitys ja käsittely. 

Ruoppausmassojen läjityksestä ja käsittelystä ELY-keskus esittää nä-

kemyksensä tarkemmin ympäristönsuojelulain mukaiseen lupahake-

mukseen antamassaan lausunnossa (PIRELY/7241/2019). 

 

Hankkeen vesistörakentamisen vesistötarkkailu voidaan toteuttaa vesi-

lain mukaisessa hakemussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Vesinäyt-

teiden analyysitulokset tulee toimittaa ELY-keskuksen tarkastettavaksi 

1. ja 2. näytteenottokertojen jälkeen sekä töiden päätyttyä 3. ja 4. näyt-

teenottokertojen jälkeen. Suojaverhojen poistaminen voidaan suorittaa 

vasta sitten, kun suojaverhon sisä- ja ulkopuolisten vesinäytteiden ana-

lyysituloksissa ei enää ole merkittäviä eroja. ELY-keskukselle tulee etu-

käteen ilmoittaa kirjallisesti suojaverhojen poistamisesta.   

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto myöntää Mänttä-Vilppulan kaupungille luvan ruop-

paamiseen, rannan kaivamiseen ja vesistötäytön tekemiseen Keurusse-

lällä Sassin alueella Mänttä-Vilppulan kaupungissa. Lupa on voimassa 

toistaiseksi. 

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 

 

 Lupamääräykset 

 

Ruoppaukset ja rannan kaivu 

 

1. Ruoppausta ja rannan kaivua saadaan tehdä 10.1.2019 päivätyn 

asemapiirustuksen nro 02 (mittakaava 1:2 000) osoittamilla alueilla yh-

teensä 16 200 m2:n alalla. Ruoppausalueet saadaan peittää puhtailla 

maa-aineksilla siten, että muodostuu luontaisen muotoinen tasainen 

pohja. 

 

Täytöt 

 

2. Vesistön täyttöä saadaan tehdä siten, että alueen eteläinen rantaviiva 

muodostuu Keurusselän keskivedenkorkeudella Mänttä-Vilppulan kau-

punginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän asemakaavan (Sassin alueen 

asemakaava ja asemakaavan muutos, nro A1350, mittakaava 1:2 000) 

mukaiseen paikkaan. 
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3. Kiitotien päähän saadaan tehdä pinta-alaltaan Keurusselän keskive-

denkorkeudella enintään 3 400 m2:n suuruinen vesistötäyttö. Aluerajaus 

on esitetty 27.11.2018 päivätyssä kartassa ”Täydentävä tutkimussuun-

nitelma, Tutkimuspisteiden sijainti, Arviot pilaantuneista maa-alueista” 

(mittakaava 1:2 000). Täytön rakenne on kuvattu hakemuksen liitteessä 

nro 4.1 (piirustusnro S_013, päivätty 18.9.2018, mittakaava 1:100).  

               

Töiden suorittaminen  

 

4. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle 

ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Jo-

kainen työvaihe on tehtävä mahdollisimman yhtäjaksoisesti.  

 

5. Ruoppaus- ja täyttöalueet on eristettävä ennen töiden aloittamista 

pohjaan asti ulottuvilla silttiverhoilla tai muulla vastaavalla menetelmällä. 

Suojaverhojen toteutussuunnitelma tulee toimittaa Pirkanmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen töiden aloittamista. Suoja-

verhot voidaan poistaa vasta, kun verhojen sisä- ja ulkopuolisten vesi-

näytteiden analyysituloksissa ei ole merkittäviä eroja.  

 

6. Ruoppaus- ja kaivumassat tulee kuljettaa ja käsitellä siten, että ruop-

pausmassoja tai niiden valumavesiä ei pääse hallitsemattomasti kulkeu-

tumaan ympäristöön tai vesistöön. 

 

7. Ruoppaus- ja kaivumassat, joiden joukossa on haketta, kuorta, tiiltä 

tai muuta ihmistoiminnasta syntynyttä jätettä, tulee käsitellä ja/tai loppu-

sijoittaa ympäristönsuojelulain säännösten mukaisesti. 

 

8. Ruoppaus- ja kaivumassat, joiden alkuperä on luontainen, mutta joi-

den haitta-ainepitoisuus on jonkin aineen osalta ympäristöministeriön 

sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisen luokituksen tasolla 2, 

on toimitettava paikkaan, jolla on lainvoimainen lupa niiden vastaanot-

tamiseen ja/tai käsittelyyn. 

 

9. Ruoppaus- ja kaivumassat, joiden alkuperä on luontainen ja joiden 

haitta-ainepitoisuudet alittavat ympäristöministeriön sedimenttien ruop-

paus- ja läjitysohjeen tason 2, saadaan sijoittaa maa-alueelle asianmu-

kaiseen paikkaan omistajan luvalla. Massat on sijoitettava siten, että ne 

eivät pääse valumaan takaisin vesistöön.  

 

10. Vesialueiden täytöissä ja pohjan peittämisessä tulee käyttää vain 

puhtaita ja karkearakeisia maa-aineksia. 

 

11. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn 

vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä 

asianmukaisesti. 

 

12. Mikäli hankealueella on johtoja ja/tai kaapeleita, työt on toteutettava 

niitä vaurioittamatta. 
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Kunnossapito 

 

13. Täyttöalueiden kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.  

 

Korvaukset 

 

14. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmene-

vä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.  

 

15. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei 

ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti 

vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän 

ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa. 

 

Tarkkailu 

 

16. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia vesistöön hake-

muksen liitteenä 6 olevan tarkkailusuunnitelman (2.12.2018) mukaisesti.  

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa 

muuttaa tarkkailusuunnitelmaa.  

 

Vesinäytteiden analyysitulokset tulee toimittaa kahden ensimmäisen 

näytteenottokerran jälkeen sekä töiden päätyttyä Pirkanmaan ELY-

keskukselle, Pohjois-Savon ELYn kalatalousviranomaiselle, Mänttä-

Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Keuruun ka-

latalousalueelle.  

 

Luvan saajan on tarkkailtava työn aikana ruoppaus- ja kaivumassojen 

laatua ja haitta-ainepitoisuuksia riittävästi siten, että niiden sijoituspaikka 

tai käsittely pystytään määrittämään. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle tulee toimittaa kaivumassojen työnaikaisesta tark-

kailusta suunnitelma aloitusilmoituksen yhteydessä. 

 

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 

 

17. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 

hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, 

kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty 

käyttöoikeus raukeavat. 

 

Ilmoitukset 

 

18. Töiden aloittamisesta on 30 päivää etukäteen ilmoitettava kirjallisesti 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualueelle, Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille 

maanomistajille.  

 

Aloitusilmoituksen yhteydessä on ilmoitettava massojen käsittelystä ja 

tarkkailusta annettujen lupamääräysten mukaiset yksilöidyt käsittelyta-

vat ja sijoituspaikat. 
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19. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Mänttä-

Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Traficomille.  

 

Perustelut 

 

Hanke on tarpeen alueen käyttömahdollisuuksien parantamiseksi ja 

maankäytön suunnitelmien toteuttamiseksi.  

 

Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle koituvaksi hyödyksi voidaan 

katsoa alueen kehittäminen ja käyttökelpoisuuden paraneminen sekä 

haitta-ainepitoisten massojen ympäristön kannalta pysyvämpi ja parem-

pi käsittely ja hallinta. Ruoppaus- ja kaivutöillä poistetaan vesistön poh-

jasta ja ranta-alueelta haitta-ainepitoisia massoja ja toimitetaan ne asi-

anmukaiseen käsittelyyn ja sijoitukseen.  

 

Yleiselle ja yksityiselle edulle koituvaksi haitaksi voidaan katsoa veden 

samentumisesta johtuvat tilapäiset haitalliset vaikutukset ja vesialueen 

muuttuminen maa-alueeksi.  

 

Vesienhoitolain tavoitteiden kannalta aluehallintovirasto arvioi, että 

hankkeen haitalliset vaikutukset ovat lyhytaikaisia, mutta haitta-aineiden 

paremmalla hallinnalla on vesistön kannalta pysyvä ja tavoitteita edistä-

vä vaikutus. 

 

Aluehallintovirasto arvioi että, hankkeesta saatava hyöty yleisille ja yksi-

tyisille eduille on huomattava verrattuna hankkeesta aiheutuviin mene-

tyksiin.    

 

Vesilain soveltamisalasta ja suhteesta muuhun lainsäädäntöön sääde-

tään vesilain 1 luvun 2 §:ssä. Sen mukaan vesitaloushankkeeseen so-

velletaan vesilakia ja edelleen vesilain 3 luvun 10 §:ssä määrätään an-

nettavaksi tarpeelliset lupamääräykset haittojen vähentämisestä. Mikäli 

hankkeesta annetuista määräyksistä huolimatta aiheutuu pilaantumista 

vesialueella tai sen vaaraa, lupamääräyksiä annettaessa on sovellettava 

myös, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään lupamääräysten antami-

sesta. 

 

Annetuilla lupamääräyksillä on varmistettu, että hanke ei aiheuta ympä-

ristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialu-

eella tai sen vaaraa. Hankkeelle ei ole myöskään estettä luonnonsuoje-

lulainsäädännön perusteella.  

 

Lupamääräykset  

 

Töiden suorittaminen 

 

Lupamääräykset 4–10 on annettu, jotta rakentamistöistä aiheutuisi 

mahdollisimman vähän haittaa vesistölle ja sen käytölle sekä kalastolle 

ja että haitallisten aineiden leviäminen vesistöön ja hankealueen maa-

perään estyisi. 
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Tarkkailu 

 

Lupamääräyksen 16 mukainen tarkkailu on tarpeen hankkeesta aiheu-

tuvien vesistövaikutusten arviointia ja haitallisten vaikutusten ehkäise-

mistä varten. 

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta, 5 §, 6 §:n 2 momentti, 7, 8, 

10, 11 ja 18 § 

Ympäristönsuojelulain 52 § 

 

Valmistelulupa  

 

Aluehallintovirasto ei oikeuta luvan saajaa ryhtymään hankkeen toteut-

tamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi 

tulemista. 

  

Perustelut  

 

Kun huomioidaan ruoppausmassojen sisältämät haitallisten aineiden pi-

toisuudet, valmistelevia toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman riskiä, että 

niistä aiheutuu haittaa vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle.  

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 3 luvun 16 § 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto ottaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, Pohjois-

Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousvi-

ranomainen sekä Traficomin lausunnoissa esitetyt vaatimukset huo-

mioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.  Pohjois-Savon ELYn ka-

latalousviranomaiselle aluehallintovirasto vastaa lisäksi, että hank-

keen ei voida katsoa oleva mittakaavaltaan tai vaikutuksiltaan sellainen, 

että kalataloudellisen selvityksen tekeminen voitaisiin katsoa tarpeel-

liseksi.   

 

Keurusselän Pursiseura ry:n muistutukseen aluehallintovirasto toteaa, 

että luvan saaja on selityksessään ilmoittanut aloittavansa hakemuksen 

mukaiset työt aikaisintaan vuoden 2020 alussa. 
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 8 955 euroa.  

 

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-

velukeskuksesta. 

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-

voston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaan ruoppausta koskevan hakemuksen käsittelystä 

perittävän maksun suuruus, kun ruopattavan sedimentin määrä on 4 

000–20 000 m3, on 5 970 euroa. Vesialueen täyttöä koskevan hake-

muksen käsittelystä perittävän maksun suuruus, kun täyttömäärä on 4 

000–20 000 m3, on 5 970 euroa. Jos päätösasiakirja sisältää useita 

maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että 

ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään 

asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon 

mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 pro-

senttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Mak-

sun suuruudeksi muodostuu siten yhteensä 8 955 euroa. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

 Päätös  Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

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

nonvarat -vastuualue 

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

omainen  

Traficom 

Suomen ympäristökeskus  

 

 Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto 

sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaati-

muksia tai mielipiteitä.  

 

 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja lehdessä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). Tieto kuulutuksesta julkaistaan Mänttä-

Vilppulan kaupungin verkkosivuilla. 

 

Kuulutuksesta ilmoitetaan   KMV-lehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU  

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

 

 

Liite    Valitusosoitus 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt 

ympäristöylitarkastaja Leena Erving.  

  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  LIITE 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samas-
sa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen 

tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 
4.5.2020 

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- 

tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt 
yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojelu-
viranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä 
etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoi-
tettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 

sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

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

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-
miehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen 
voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
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 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 

260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmis-
sä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksu-
velvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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