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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

8.11.2022    

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 15.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.11.2022 nro 1200/2022, valitus 

vesitalousasiassa, Sassin vesistötäyttö, Mänttä-Vilppula 

Luvan hakija 

Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 8.11.2022-15.12.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

15.12.2022.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
8.11.2022   

1200/2022 

 Dnro 575/03.04.04.04.20/2020 
   

Asia Valitus vesitalousasiassa 
 

Muutoksenhakija Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry 

Luvan hakija Mänttä-Vilppulan kaupunki 

Päätös, josta valitetaan 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 25.03.2020 nro 72/2020 
 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Mänttä-Vilppulan kaupungille luvan ruop-
paamiseen, rannan kaivamiseen ja vesistötäytön tekemiseen Keurusselällä 
Sassin alueella Mänttä-Vilppulan kaupungissa. Lupa on voimassa toistaiseksi.  

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 
edunmenetystä.  

Päätöksessä on lupamääräykset 1-19.  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan.  

Valituksessa esitettyjen perustelujen mukaan aluehallintovirasto ei ole 
ratkaisussaan edellyttänyt selvitystä luontodirektiivin liite IV sisältyvien lajien 
esiintymisestä alueella, eikä tällaiseen viitannut. Luontodirektiivin tulkinnasta 
muodostuneen EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti 
tulkinnassa poikkeusten osalta on noudatettava ennalta varautumisen 
periaatetta. Myös selonottovelvoite tulee huomiotavaksi. Tämä vaikutus on 
nähtävä siten, että ellei selvitystä ole, on poikkeamisesta luovuttava.  
Oikeusvaikutus nyt käsiteltävänä olevaan asiaan on katsottava olevan 
sellainen, että vesilain mukaista lupaa ei voida myöntää, ellei ole varmaa tietoa 
sen vaikutuksista alueella mahdollisesti esiintyviin direktiivilajeihin. Tämä 
vaikutus olisi tullut arvioida toisin kuin nyt on menetelty.   
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Direktiivin IV liitteen sellaisia lajeja, joita alueella voi esiintyä sen 
erityispiirteet ranta-alueena huomioiden ovat viitasammakko, 
lummelampikorento ja sirolampikorento.   

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa muun 
ohella todennut, että hakemusasiakirjoissa on kuvattu hankealue ja sen 
historia. Asiakirjoista käy ilmi muun muassa, että alue on ollut 
kokonaisuudessaan teollisen toiminnan aluetta, aluetta on muokattu ja peitetty 
täyttömaalla, maaperässä on haitta-aineita ja että ranta-alueen maaperässä ja 
sedimentissä on runsaasti muun muassa haketta. Hakemuksen tiedoilla ja 
annettujen lausuntojen perusteella voidaan riittävällä varmuudella todeta, että 
hankealueella ei ole direktiivilajeille soveltuvaa elinympäristöä. 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
kalatalousviranomainen on vastineessaan muun ohella esittänyt, että se on 
lausunnossaan 2.5.2020 todennut, että vaikka hakemus on kala- ja 
rapukantojen sekä kalastuksen osalta puutteellinen, lupa hankkeelle voidaan 
myöntää. Valituksenalaisessa lupapäätöksessä on huomioitu asianmukaisesti 
kalatalousviranomaisen vaatimukset.  

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on vastineessaan muun ohella esittänyt, että sen 
15.10.2020 (oikeastaan 17.10.2020) Sassin alueen ruoppauksesta ja 
vesistötäytöstä antaman lausunnon valmistelun yhteydessä on arvioitu 
ruoppaus- ja täyttöalueiden todennäköistä soveltuvuutta luontodirektiivin 
liitteen IV a) lajien viitasammakon sekä lumme- ja sirolampikorennon 
elinympäristöksi.  

Ruoppaus- ja täyttöalueille ei sijoitu ELY-keskuksen rekisterissä tietoja 
uhanalaisten tai luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintymisestä. Rekisterien 
tiedot eivät kuitenkaan ole kattavia. Alueet sijaitsevat viitasammakon sekä 
lumme- ja sirolampikorennon levinneisyysalueella.  

Viitasammakolle soveltuvat lisääntymiselinympäristöt sijoittuvat rannoilla 
tyypillisesti kivennäismaan ja avoveden välissä olevalle laajemmalle 
rantasuolle, rantaluhdalle tai tiheämmän ruovikon ja luhdan muodostamaan 
vyöhykkeeseen. Ilmakuvatarkastelun perusteella eteläisellä ruoppaus- / 
täyttöalueella ei näy viitasammakon lisääntymispaikaksi soveltuvaa 
rantaluhtaa tai tiheän ilmaversoiskasvillisuuden vyöhykettä. Pohjoisemmalla 
alueella rantaviivassa saattaa olla pienialaisesti luhta- / 
ilmaversoiskasvillisuutta, mutta ranta-alueella oleva haketäyttö tuskin parantaa 
alueen soveltuvuutta viitasammakolle. 

Lummelampikorento vaatii elinympäristöltään kelluslehtistä kasvillisuutta, 
etenkin ulpukkaa ja lummetta. Sirolampikorento on tyypillinen metsien 
keskellä olevien, usein suoreunaisten lampien ja pienten järvien laji. Isommilla 
järvillä se esiintyy harvemmin ja niissä vain matalissa suorantaisissa tai 
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saraikkoisissa osissa, joissa kasvaa kelluslehtistä kasvillisuutta. Kumpikin laji 
tarvitsee kelluslehtisten kasvien lisäksi vedessä kasvavaa 
ilmaversoiskasvillisuutta, johon toukat kiipeävät kuoriutumaan. Tällaista 
runsaamman kelluslehtisen ja ilmaversoisen kasvillisuuden yhdistelmää ei 
ilmakuvista myöskään ole havaittavissa alueilta. 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella alueita ei ole arvioitu 
ominaispiirteiltään viitasammakolle tai siro- ja lummelampikorennoille kovin 
todennäköisesti soveltuviksi elinympäristöiksi eikä kyseessä olevien lajien 
maastoselvityksiä ole sen vuoksi lausunnossa edellytetty. 

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 
vastineessaan muun ohella esittänyt, että Sassin alueen asemakaavan laatimista 
varten on alueella teetetty luontoselvitys. Selvityksen kohdasta 3.1.1 ilmenee, 
että kyseessä olevalla alueella on tehty runsaasti alueen luontoa ja lajistoa 
koskevia selvityksiä alueen kaavoituksen muissakin vaiheissa.  

Alueella, jolla ruoppaus, rannan kaivaminen ja vesitäytön tekeminen on 
lupapäätöksellä sallittu tehtäväksi, ei ole tehty havaintoja valituksessa 
mainittujen lajien esiintymisestä.  

Kun otetaan huomioon alueella kaavoitusprosessin yhteydessä tehdyt lukuisat 
eri selvitykset ja se, ettei hankealueella ole tehty havaintoja luontodirektiivin 
liitteen IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien lajien esiintymisestä, ei 
ole olemassa erityisiä perusteita olettaa, että alueella esiintyisi kyseisiä lajeja.  

Mänttä-Vilppulan kaupungin Keskustaajaman osayleiskaavan 
luontoselvityksessä on todettu, että luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista 
viitasammakkoa voi mahdollisesti esiintyä selvitysalueen rehevimmissä 
lammissa, pienvesissä ja metsäojissa. Potentiaalisimpia viitasammakon 
esiintymispaikkoja ovat Huhtilammi ja Vähä Kangasjärvi. Myös ruopattava 
alue on ollut osana tutkimusaluetta, eikä sitä ole selvityksissäkään pidetty 
todennäköisenä viitasammakon esiintymispaikkana.  

ELY-keskus ei ole lausunnossaan huomauttanut mitään siitä, että alue olisi 
viitasammakon, lummelampikorennon tai sirolampikorennon lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja eikä se ole edellyttänyt poikkeusluvan hakemista. Jos ELY-
keskuksella viranomaisena olisi olettama lajien esiintymisestä alueella, olisi 
tällainen oletettavasti noussut esille lupaprosessin aikana.  

Mänttä-Vilppulan kaupungille ja Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) on 
varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei ole annettu.  

Muutoksenhakijalle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole 
annettu. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 
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Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet 

Vesilain 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan vesilakia sovellettaessa ja muutoin 
vesilain mukaan toimittaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996), muinaismuistolaissa (295/1963) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään. 
 
Vesilain 11 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupahakemuksessa on 
esitettävä asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen 
tarkoituksesta ja hankkeen vaikutuksista yleisiin etuihin, yksityisiin etuihin ja 
ympäristöön. 
 
Luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin mukaan kiellettyä on rauhoitettuihin 
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden: 1) tahallinen tappaminen tai 
pyydystäminen; 2) pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden 
ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen 
vahingoittaminen; ja 3) tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten 
lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin 
niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. 
 
Luonnonsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan mitä 39 §:ssä ja 42 §:n 2 
momentissa säädetään, ei estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai 
rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen tarkoituksenmukaista 
käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä 
rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä 
lisäkustannuksia. 
 
Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV 
(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
 
Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuja eläinlajeja ovat muun muassa 
viitasammakko, lummelampikorento ja sirolampikorento.  

Asiassa saatu selvitys 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on hakenut lupaa vesistötäytön tekemiseksi 
Keurusselällä Mäntän lentokentän kohdalla Mänttä-Vilppulan kaupungissa. 
Alueella on 1970-luvulla rakennettu lentokenttä, jossa on 
harrastajalentotoimintaa. Alueelle on kaavoitettu Air Park -tyyppinen asuin- ja 
loma-asutusalue, jossa kiitoradalta on yhteys tonteille. Aluehallintoviraston 
päätöksen tekohetkellä alueella on ollut yksi asuinkiinteistö. Hakemuksen 
mukaan hankkeen tarkoituksena on kiitotien parantaminen pidentämällä sitä 
vesistötäytöllä. Vesistötäyttöä suunnitellaan myös asuinalueen rantaan sekä 
myöhemmässä vaiheessa kiitotien pohjoispuolelle.  

Hankealueen ranta-alueet kuuluvat Mänttä-Vilppulan kaupungin omistamaan 
kiinteistöön Sassinniemi 508-405-2-5. Vesialueet kuuluvat yhteiseen 
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vesialueeseen 508-405-876-12. Kyse ei ole luonnontilassa olevasta alueesta, 
vaan lentokentän ja entisen pienvenesataman läheisyydessä olevasta alueesta. 
Maaperässä on haitta-aineita ja haketta. Alueella ovat aikaisemmin toimineet 
myös Sassinniemen saha ja tiilitehdas. Alueella on aikaisemmin myös 
sijainnut sellupuun varastoalue ja alueella on ollut rautatie.   

Alue on merkitty maakuntavaltuuston hyväksymässä 27.3.2017 Pirkanmaan 
maakuntakaavassa 2040 taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle on lisäksi 
osoitettu lentopaikka. Mänttä-Vilppulan oikeusvaikutuksettomassa 
yleiskaavassa (voimaantulopäivä 2.2.2001) lentokentän alueelle on osoitettu 
pääosin teollisuusaluetta (T). Alueella on myös maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, jolla on näkymien kannalta merkittävä maisemallinen arvo (MY2) 
sekä vesiliikenteen aluetta (LV). Mänttä-Vilppulassa on valmisteilla 
keskustaajaman osayleiskaava. Kaava oli nähtävillä 21.5.-25.6.2018. 
Kaavaehdotuksessa alue on merkitty lentoliikenteen alueeksi.   

Sassin alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymä 
asemakaava. Asemakaavalla mahdollistetaan lentopaikan sekä lentopaikan 
toimintoja tukevan palvelualueen, asuin- ja loma-asuntoalueen sekä teollisuus- 
ja yritystoiminnan alueen muodostuminen. 

Hankealueella ei ole tehty erillistä luontoselvitystä valituksenalaiseen 
vesilupahakemukseen liittyen. Lentokentän luontoarvoja on selvitetty Sassin 
asemakaavan yhteydessä vuonna 2017 (FCG). Selvitysalueen 
luonnonympäristön hallitseva ominaispiirre on monipuolinen varttunut metsä. 
Luontotyypit ovat reheviä, johtuen alueen täyttömaiden ravinteisuudesta.  

FCG:n teettämä Sassin asemakaavan luontoselvityksen kohdassa 3.1.1 
mainitun lähtöaineiston mukaan asiassa on käytetty selvityksenä muun muassa 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017: Mänttä-Vilppulan kaupunki, 
Keskustaajaman osayleiskaavan luontoselvitys.   

Mänttä-Vilppulan kaupungin Keskustaajaman osayleiskaavan 
luontoselvityksessä 29.11.2018 on muun ohella todettu, että luontodirektiivin 
liitteen IV (a) lajeista viitasammakkoa voi mahdollisesti esiintyä 
selvitysalueen rehevimmissä lammissa, pienvesissä ja metsäojissa. 
Potentiaalisimpia viitasammakon esiintymispaikkoja ovat Huhtilammi ja Vähä 
Kangasjärvi. Karttatarkastelun perusteella nämä kohteet sijaitsevat 
lähimmillään noin 9 kilometrin päässä hankealueesta. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Asiassa on vasta muutoksenhakuvaiheessa toimitettu lisäselvitystä 
viitasammakon esiintymisestä. Ottaen kuitenkin huomioon, että kyse on 
asemakaavan toteuttamiseen liittyvästä hankkeesta, että saatu uusi selvitys on 
yhtenevä hakemusvaiheessa esitetyn selvityksen kanssa ja että valitus on ollut 
vireillä toukokuusta 2020 lähtien, on hallinto-oikeus enemmän viivytyksen 
välttämiseksi ottanut asian heti ratkaistavakseen. 
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Viitasammakko, lummelampikorento ja sirolampikorento ovat 
luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuja lajeja, jonka yksilöiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n 
1 momentin mukaan kielletty. Keskustaajaman osayleiskaavan 
luontoselvityksen mukaan alue on potentiaalista viitasammakon 
esiintymisaluetta. Asiassa saadun selvityksen mukaan hankealueella ei ole 
havaittu viitasammakoita, lummelampikorentoja tai sirolampikorentoja ja 
saadun selvityksen perusteella hankealueella ei ole alueen aikaisemman 
ihmistoiminnan aiheuttamista muutoksista johtuen lajeille soveltuvia 
elinympäristöjä.  

Hallinto-oikeus katsoo asiassa saadun selvityksen ja Pirkanmaan ELY-
keskuksen vastineessa esitetyn perusteella, että hakemuksessa on esitetty 
hankealueen olosuhteet huomioon ottaen lupaharkinnan kannalta tarpeelliset ja 
riittävät selvitykset. Aluehallintoviraston päätöstä ei ole syytä kumota 
valituskirjelmässä esitetyn perusteella.    

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä 
päätöstä koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n 
mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään 
sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 15.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 
ja Maria Ingerström sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 
Tuhkanen. Asian on esitellyt Maria Ingerström. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry,  
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

  Mänttä-Vilppulan kaupunki  

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousryhmä, sähköisesti 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Traficom 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/



HallJK (01.20)      1 (2)

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- 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 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


