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ASIA
Sähkökaapelin rakentaminen Lyhdeselän alitse Pekanniemen ja Lietunsalon välille sekä valmistelulupa, Mänttä-Vilppula
HAKIJA
Elenia Verkko Oyj
HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Elenia Verkko Oyj on 7.3.2022 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa sähkökaapelin asentamiseen Lyhdeselän alitse
Pekanniemen ja Lietunsalon välille Mänttä-Vilppulan kunnassa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentti 5 kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti
HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA, KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET
Hankealue sijoittuu Keurusselän järveen Mänttä-Vilppulan kaupungissa.
Kaapeli asennetaan Lietunsalon ja Pekanniemen välille.
Hakijan toimittaman Pirkanmaan maakuntakaavan otteen mukaan hankealueella ei ole kaavamerkintöjä.
Hakemuksen mukaan hankekohteeseen ei liity erityisiä huomioonotettavia luontoarvoja ja suojelukohteita. Hankealueella ei ole muinaismuistoja
tai kulttuuriperintökohteita.
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hakija hakee lupaa Elenia Verkko Oyj:n 20 kV sähkökaapelin asentamiseen Mänttä-Vilppulassa Lyhdeselän kohdalle. Kaapeli on tarkoitus
asentaa vesistön pohjaan. Hanke on osa säävarman verkon rakentamista. Sähkökaapelin asentamisella parannetaan alueen sähköntoimitusta. Sähkömarkkinalain (588/2013) 19 § velvoittaa verkkoyhtiötä kehittämään sähköverkkoaan verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
kirjaamo.lansi@avi.fi
Wolffintie 35, 65200 Vaasa
www.avi.fi/lansi
PL 5, 13035 AVI
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mukaisesti sekä turvaamaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin verkon käyttäjille.
Hankkeessa asennetaan uusi 20 kV:n sähkömaakaapeli painottamalla
vesistön pohjaan. Rantautumiskohdassa kaapeli asennetaan kaivamalla
tai suuntaporaamalla (10–25 m). Kaapeli asennetaan rantautumiskohdassa A-luokan suojaputkeen, joka on koko matkalla vähintään 0,7 metriä pohjan alapuolella. Keurusselän aliveden korkeuden (NN + 104,74
m) ollessa alle 2 metriä kaapeli sijoitetaan suojaputkeen painotettuna.
Painoina käytetään siihen tarkoitettuja painoja. Kaapeli lasketaan lautalta ja veneiden avustamana. Kaapelin veteen lasku suoritetaan vesistöliikenne huomioon ottaen. Vesistön alituksen pituus on noin 941 metriä. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesän ja/tai syksyn 2022 aikana.
Keurusselän järvi sijaitsee Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien
alueilla. Keurusselkä kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Keurusselän järvi kuuluu Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulan vesistöön. Järven
keskisyvyys on 4,66 m. Veden laatu vesistössä on verrattain hyvä. Keurusselän ylivedenkorkeus on 105,83 m (N60), keskivedenkorkeus
105,13 m (N60) ja alivedenkorkeus 104,74 (N60).
Hakijan mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia vesistöön ja vesiliikenteeseen alueella. Muutenkin hankkeen vaikutukset ympäristöön ja lähikiinteistöihin ovat vähäiset. Ainoat vaikutukset ovat työnaikaiset kaivannot.
Hankkeella ei ole vaikutusta vesistön tilaan
Vesistön alitus rantautuu Lietunsalossa kiinteistölle 508-405-19-32 ja
Pekanniemessä kiinteistölle 508-405-19-34. Vesistössä alitus sijoittuu
yksityisen omistamalle vesialueelle Lietunselkä 508-405-1-5.
Vesistön ja rantojen käytöstä on hankittu suostumukset edellä mainittujen alueiden omistajilta. Kopiot sopimuksista maa-alueen ja vesialueen
omistajilta on liitetty hakemukseen.
Hakija on pyytänyt lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin
toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakija on perustellut pyyntöään sillä, että valmistelutoimenpiteet eivät aiheuta muulle
vesien käytölle tai luonnolle tai sen toiminnalle huomattavaa haittaa.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:issä säädetyllä tavalla antanut hakemuksen tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen aluehallintoviraston ja Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla
https://ylupa.avi.fi 5.5.–13.6.2022. Kuulutuksesta on annettu erikseen
tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta,
Mänttä-Vilppulan kaupungilta, Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoitusviranomaiselta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta ja Väylävirastolta.
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LAUSUNNOT
1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue katsoo, että luvan myöntämisedellytykset täyttyvät ja hankkeelle voidaan myöntää vesilain
mukainen lupa ja valmistelulupa tavanomaisin lupaehdoin. Tarvittaessa luvassa tulee määrätä vesistön salmesta poistettavan ilmasähkölinjan rakenteiden asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Hakijalle on
lisäksi myönnettävä käyttöoikeudet tarvittaviin alueisiin.
2) Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) esittää lausuntonaan seuraavaa:
Suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Kolhon
venereitin. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarvittaessa tarkemmat
ohjeistukset väylän alituksesta.
Kaapeli on painotettava vesistöalituksen osalta pohjaan siten, että
se pysyy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä
maastoon sen tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti
muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja sen merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta Ilmajohtojen
sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella (TRAFICOM/216486/03.04.01.01/2021) sekä määräystä Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen
(TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021). Em. ohje ja määräys ovat
ladattavissa Traficomin verkkosivuilta (Traficom > Säädökset ja
määräykset). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa
kaapelin omistaja.
Kaapelin asennuksessa on huomioitava hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta.
Traficom toimii Suomen merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- sekä järvialueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja.
Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta
Traficomin verkkosivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito)
olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää
pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot
(”as laid -koordinaatit” yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaatissa, esim. shapefile-tiedostona tai vaihtoehtoisesti Excel- tai
.csv-tiedostona) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan
tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille joko
verkkosivujen kautta, sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320,
00059 TRAFICOM. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/215590/04.04.05.05/2022.
Lupahakemuksessa on maininta ilmajohtoverkon purkamisesta alueelta. Suunnitellun hankealueen läheisyydessä on merikartalle
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merkitty ilmajohto. Traficom toimii Suomen merikarttaviranomaisena
ja julkaisee Suomen meri- sekä järvialueilta painettuja ja elektronisia
merikarttoja. Mikäli merikartalle merkitty ilmajohto puretaan, sen
käytöstä poistamisesta on tehtävä ilmoitus Traficomille merikarttojen
ylläpitoa varten. Ilmajohdon mahdollinen maastomerkintä on poistettava purkamisen yhteydessä. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa
hankkeen valmistumisesta Traficomin verkkosivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) olevalla valmistumisilmoituslomakkeella.
Samassa yhteydessä tulee ilmoittaa myös mahdollisesta ilmajohdon
käytöstä poistosta. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot (”as laid -koordinaatit”)
yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaatissa (esimerkiksi shapefile, excel- tai .csv-tiedosto) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistumisilmoituksen perusteella
sähkökaapelilinjauksen tiedot lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Lisäksi nykyinen ilmajohtomerkintä poistetaan tarvittaessa merikartalta. Valmistumisilmoitus on
toimitettava Traficomille joko verkkosivujen kautta, sähköpostitse:
kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/215590/04.04.05.05/2022.
3) Väylävirasto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Kaapeli alittaa Väyläviraston ylläpitämän Kolhon venereitti väylän,
jonka mitoitussyväys on 0,8 m ja haraussyvyys on 1,0 m mitattuna
purjehduskauden alavertaustasosta NWnav +104,80 NN. Kaapeli
tulee asentaa riittävästi painotettuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy pohjassa paikoillaan kaikissa olosuhteissa. Väylän
kohdalla kaapeli on asennettava väylän haraustason +103,8 NN alapuolelle. Hakemuksen ja karttatarkastelun perusteella väylän kohdalla on yli 2,5 m vesisyvyys.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa ohjeet kaapelin maastoon merkitsemiseen ja työn valmistumisesta ilmoittamiseen myös
purettavien ilmajohtojen osalta (www.traficom.fi).
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Aluehallintovirastoon ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
HAKIJAN SELITYS
Aluehallintovirasto on katsonut, ettei selityksen pyytäminen hakijalta ole
ollut tarpeen ottaen huomioon annettujen lausuntojen sisältö.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Elenia Verkko Oyj:lle luvan sähkökaapelin
asentamiseen Keurusselän Lyhdeselän alitse Pekanniemen ja Lietunsalon välille Mänttä-Vilppulan kaupungissa hakemuksen liitteenä 3 olevan
piirustuksen (työkartta, mittakaava 1:3500, päivätty 3.3.2022) osoittamaan paikkaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.
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Aluehallintovirasto myöntää Elenia Verkko Oyj:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin alueisiin yksityisen omistamasta vesialueesta 508-405-1-5 sekä kaapelin rantautumiskiinteistöistä Lietunsalo
508-405-19-32 ja Pekanniemi 508-405-19-34.
Hankkeesta ja myönnetystä oikeudesta käyttää toiselle kuuluvaa omaisuutta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan muuta korvattavaa
edunmenetystä kuin mitä luvan saaja ja hanketta varten tarvittavien alueiden omistajat ovat sopineet.
Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
1) Sähkökaapeli on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu
sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa. Alueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta
mitattuna on enintään 1,5 metriä, sähkökaapeli on upotettava pohjaan
tehtävään kaivantoon ja peitettävä luontaisen pohjan tasoon tai muutoin suojattava. Väylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli sijaitsee väylän haraustason +103,8 NN alapuolella.
2) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn
vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä
asianmukaisesti.
Luvan saajan on huolehdittava tarvittavista työnaikaisista vesiliikennejärjestelyistä, työalueen merkitsemisestä vesialueella ja työstä tiedottamisesta.
3) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti sijaitsevat muut
johdot, kaapelit ja rakenteet. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.
4) Sähkökaapeli suojaputkineen ja painoineen on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
5) Sähkökaapelin sijainti vesialueella on merkittävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.
6) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
7) Vesistön ylittävän ilmajohdon purkamisen yhteydessä ilmajohdon
muut rakenteet ja maastomerkinnät tulee poistaa vesialueelta asianmukaisesti.
8) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä
vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille. Luvan saaja
vastaa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.
Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei
ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti
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vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.
9) Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä
lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja
myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
10) Hankkeen toteuttamiseen ryhtymisestä on ilmoitettava kaksi viikkoa
etukäteen kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maa- ja vesialueiden omistajille.
11) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle, Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.
Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sähkökaapelin lopullista sijaintia
vesialueella osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys
kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomille Traficomin asiasta antamassaan lausunnossa edellyttämällä tavalla.
Perustelut
Sähkökaapelin asentaminen on tarpeen alueen sähkön toimintavarmuuden parantamiseksi. Hankkeen vaikutukset vesistölle ovat paikallisia ja
lyhytaikaisia.
Aluehallintovirasto katsoo, että hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakijalla on
sopimuksiin perustuvat oikeudet hanketta varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin.
Pysyvät käyttöoikeudet hanketta varten tarvittaviin alueisiin voidaan
myöntää vesilain 2 luvun 12 §:n 1 kohdan nojalla, sillä sähkökaapeli on
säännöksessä tarkoitettu vähäinen rakennelma, jonka asentaminen voidaan toteuttaa vesistöä huomattavasti muuttamatta.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohta, 6 §:n 2 momentti ja 18 §
Valmistelulupa
Aluehallintovirasto oikeuttaa Elenia Verkko Oyj:n ryhtymään hankkeen
toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Vakuutta ei määrätä asetettavaksi, koska se on ilmeisen tarpeetonta hankkeen vähäisyys huomioiden.
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Perustelut
Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Valmistelulupa koskee toimenpiteitä, joiden suorittamisen jälkeen olot voidaan
olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.
Sovelletut säännökset
Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §
Lausuntoihin vastaaminen
Aluehallintovirasto ottaa lausunnoissa esitetyt vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
KÄSITTELYMAKSU
2 100 euroa
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista tammi- maaliskuussa
vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (1230/2021) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun
mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun
suuruus on 2 100 euroa.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakija
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoitusviranomainen
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Väylävirasto
Suomen ympäristökeskus
Päätöksestä ilmoittaminen
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan asianosaisille, joille on erikseen lähetetty tieto kuulutuksesta.
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla
(https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla.
MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
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Liite
Valitusosoitus
Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Maria Järvi-Laturi. Asian on
esitellyt ympäristölakimies Veera Isaksson
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite
VALITUSOSOITUS
Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai
säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.
Toimi näin
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 28.7.2022.
Valitusaika määräytyy seuraavasti:
−
−
−
−

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä
siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa
−
−
−

−
−
−
−
−

valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite,
puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa
asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
päätös, johon haetaan muutosta
päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä
olon aikana.

Valituksen liitteet
−
−
−

aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
valtakirja
o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei
myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti
tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa
käsittelyvaiheessa.

Liite
Lähetä valitus hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00–16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760
Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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