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Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua 
koskevan ilmoituksen johdosta 

Ilmoituksen tekijä

NRC Group Finland Oy

Yhteyshenkilö:
Juha Hällström
juha.hallstrom@nrcgroup.fi 

Melua aiheuttava toiminta ja sen sijainti

NRC Group Finland Oy on tehnyt ilmoituksen radan korjaustöistä 1.6.–30.9.2022 
välisenä aikana rautatiealueella Parkanon ja Niinisalon välillä. Tämän päätöksen 
liitteenä on kartat, jossa näkyy työmaa-alue ja eniten melua aiheuttavat sepelin 
lastauspaikat.

Vireilletulo ja -peruste

Meluilmoitus on toimitettu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
4.5.2022. Ilmoituksen tekijä on Pirkanmaan ELY-keskuksen pyynnöstä täydentänyt 
ilmoitusta 9.5.2022, 11.5.2022 ja 17.5.2022.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnan harjoittajan on tehtävä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai 
yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. 
Jos hanke toteutetaan useamman kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiassa 
ilmenee.

Suoritemaksu 570 € 

Toiminnan kuvaus

NRC Group Finland Oy tekee radan korjaustöitä Parkanon ja Niinisalon välisellä 
rataosuudella 1.6.–30.9.2022 välisenä aikana. Työtä tehdään kolmen viiden hengen 
työryhmän toimesta koko alueella. Työt alkavat Kairokosken aseman kohdalta 
etenevät noin 500 metrin päivävauhdilla kohti Niinisaloa. Sepelöinti alkaa, kun radan 
pintarakenne on saatu alkuosassa kuntoon, edeten Kairokoskelta Niinisalon suuntaan 
korjausryhmän perässä. Toiminnanharjoittajan vastineen mukaan raidesepelin 
lastausta tehdään 8.8.–28.8.2022. Toiminnanharjoittajan vastineessa vahvistetut 
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raidesepelin varastointi- ja lastauspaikat ovat Lapinneva (Kastulantie 88, 39660 
Parkano) ja Niinisalo (Varuskunnantie, 38840 Kankaanpää). Kyseiset lastauskohteet 
on valittu, koska sepelin kuormaus on tehtävä raiteen vieressä ja kohteissa maaperä 
kestää sepelikasojen painon.

Töitä tehdään pääosin arkisin maanantaista perjantaihin klo 6:00–18:00. Sepeliä 
ajetaan klo 7:00–18:00. Työt sisältävät raiteen korjausta, kiskojen katkomista ja 
uudelleen liittämistä. Töihin kuuluu kiskopyöräkaivinkoneita (3 kpl), ratasepelin purku 
vaunuista, polttomoottorikäyttöisiä laikkakatkaisu- ja naulauskoneita sekä raiteen 
koneellista tuentaa. Sepelin kuormaus tapahtuu pyöräkuormaajalla kiskoilla kulkeviin 
vaunuihin.

Häiriintyviä kohteita ovat radan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat asuin- ja 
liikerakennukset. Eniten melua aiheuttavat karttaliitteissä esitetyt sepelin lastauspaikat. 

Arvioidut melupäästöt

Arvioitu melutaso 10 metrin päässä melun lähteestä on noin 50–60 dB(A). Arvio 
perustuu käytettävissä olevien työkoneiden desibelimittaustuloksiin. Katkaisuun 
käytetään katkaisulaikkaa, jonka ääntä voi verrata moottorisahan ääneen. Sepelin 
ajosta ei synny melua, mutta sepelin pudottamisesta tyhjään vaunuun syntyy melua. 
Arvioitu sepelin pudottamisesta aiheutuva melutaso 10 metrin päässä vaunusta on 
noin 80 dB(A).

Suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet

Työ pyritään tekemään päiväsaikaan. Melutilannetta seurataan työaikaisilla 
desibelimittauksilla tarvittaessa.

Melua aiheuttavista töistä tiedotetaan paikallislehteen. Toiminnanharjoittaja on 
vastineessaan täsmentänyt, että yleistiedotus hoidetaan paikallislehtien ja kuntien 
sosiaalisenmedian kautta. Vastineen mukaan tasoristeyksien tilapäisestä sulkemisesta 
huolehditaan tietyöilmoituksilla, tasoristeyksien viereen sijoitettavilla sulkutauluilla sekä 
kiertotiejärjestelyillä. Vastineen mukaan sepelin lastausalueilla tehtävästä työstä 
tiedotetaan kiinteistöihin jaettavilla ilmoituksilla. Tiedotteesta selviää tehtävän työn 
laatu, työn aloittamisajankohta, arvioitu kesto työaikoineen, maininta melusta sekä 
työkohteen meluavimmista toiminnoista, mahdollisista tärinähaitoista sekä 
yhteyshenkilöt yhteystietoineen. Yhteyshenkilö on jatkuvasti puhelimitse 
saavutettavissa.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen ilmoitettu eikä asianosaisia ole muutoin kuultu. 
Kuntien ympäristönsuojelunviranhaltijoille ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle on 
toimitettu tieto ilmoituksen vireillä olosta ja varattu mahdollisuus antaa kommentteja. 
Määräaikaan mennessä kommentin jätti Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kuntien 
ympäristönsuojeluviranhaltijoilta ei tullut kommentteja. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 17.5.2022 toimittamassaan kommentissaan 
todennut muun muassa seuraavaa:
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”Ilmoituksessa tai sen täydennyksessä (sähköposti 9.5.2022) ei riittävästi kuvata työtä 
eikä työsuunnitelmaa, kuten työn suunniteltua etenemissuuntaa/-suuntia tai 
etenemisvauhtia. Täydennyksessä (17.5.2022) on kuvattu raiteen korjaustyön 
etenemistä, mutta sepelin lastaustyön kestoa lastauspaikoissa ja sepelöintityön 
etenemisvauhtia ei ole kuvattu. 

Ratasepelin lastauspaikat eivät ole ilmoituksen jättämisen aikaan olleet selvillä. 
Päätöksentekoa varten ne tulee tietää varmaksi, jotta päätöksessä pystytään 
antamaan tarpeelliset määräykset. 

Ilmoituksessa esitetty tiedottamisen taso ei ole riittävä. Paikallislehdessä ilmoittamisen 
lisäksi työstä tulee tiedottaa riittävän laajasti sekä työalueen varrella että sepelin 
lastauspaikoilla. Tiedote tulee jakaa kiinteistö-, asuinrakennus- ja 
porraskäytäväkohtaisesti. Tiedotteesta on käytävä selville tehtävän työn laatu, työn 
aloittamisajankohta, arvioitu kesto työaikoineen, maininta melusta sekä työkohteen 
meluavimmista toiminnoista, mahdollisista tärinähaitoista sekä yhteyshenkilöt 
yhteystietoineen. Yhteyshenkilön on oltava tavoitettavissa aikoina, jolloin melua ja/tai 
tärinää aiheuttavaa työtä tehdään. Tiedote on toimitettava tiedoksi sekä Pirkanmaan 
että Varsinais-Suomen ELY-keskuksille ja työn vaikutusalueen kuntien ja kaupunkien 
ympäristönsuojeluviranomaisille. 

Mikäli työtä ja/tai sepelin lastausta tehdään yöaikaan, tästä tulee tiedottaa kyseisen 
sepelin lastauspaikan lähellä asuville erikseen sekä pyrkiä suorittamaan runsaasti 
melua aiheuttava sepelin lastaustyö siten, että häiriötä aiheutuu mahdollisimman 
vähän.”

Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen luontoyksiköltä on pyydetty kannanotto. 
Luontoyksikkö antoi 19.5.2022 seuraavan kommentin: 

”ELY-keskuksen luontotietoa sisältävässä paikkatietoaineistoissa ei ole merkintöjä 
melulle herkkien linnusto- tai suojelualueiden sijoittumisesta hankkeen aiheuttaman 
melun vaikutusalueelle. Luontoarvojen huomioimisen kannalta parempi vaihtoehto olisi 
jatkossa rajata melua aiheuttavat toiminnot lintujen herkimmän pesimäajan (15.4–31.7) 
ulkopuolelle.”

Toiminnanharjoittajalle on varattu tilaisuus 20.5.2022 antaa vastine esitettyihin 
kommentteihin.

NRC Finland Group Oy on 23.5.2022 toimittamassaan vastineessa todennut muun 
muassa seuraavaa: 

”ELY-keskus on pyytänyt lisäselvitystä meluilmoitushakemuksen tietoihin liittyen 
Niinisalo-Parkano rataosan korjaustöihin liittyen. NRC Group Finland Oy täydentää 
lupa-hakemusta seuraavasti: 

 Radan korjaustyöt (kiskon- ja pölkynvaihto) aloitetaan Parkanon päästä 
rataosaa 1.6.2022. Työn etenemisvauhti on n. 500 metriä vuorokaudessa. 
Työskentely tapahtuu pääasiassa ma-pe päiväsaikaan klo 07–18 välillä. Kiskon 
lämpötilan vuoksi kesäaikaan voi olla tarve työskennellä yöaikaan, mutta tätä 
on vaikea ennakoida tässä vaiheessa.
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 Projektin tavoite on saada kiskonvaihtotyö valmiiksi 12.9.2022. Tämän jälkeen 
suoritetaan jälkitöitä kuten rata-alueen siistimistä töiden jäljiltä. 

 Raidesepelin varastointi ja lastaus suoritetaan seuraavissa kohteissa 
o Lapinnevan entinen ratapiha. Osoite Kastulantie 88, 39660 Parkano 
o Niinisalon ratapiha. Osoite Varuskunnantie, 38840 Kankaanpää 
o Lastauspaikat ovat Väyläviraston urakalle osoittamia LR- alueita 

 Raidesepelin lastausta kyseisissä kohteissa tullaan suorittamaan 8.8.2022–
28.8.2022 

o Työskentelyaika ma-pe noin klo 07–18
o Sepelin lastausta ei suoriteta yöaikaan 
o Sepeli kastellaan pölyämisen estämiseksi 
o Sepelöintityö vaunukalustolla aloitetaan Parkanon päästä ja etenee 

noin 3 km vuorokaudessa kohti Niinisaloa. 
o Lastaus suoritetaan noin 3–4 kertaa päivässä, kestäen noin 1,5 h/kerta
o Työ suoritetaan lintujen pesimäkauden ulkopuolella 

 NRC Group Finland Oy toteuttaa tiedottamista alueella seuraavasti: 
o Yleistiedotus hankkeesta hoidetaan paikallislehtien ja kuntien somen 

kautta. Tiedot toimitetaan kuntien viestinnästä vastaaville tahoille. 
o Tasoristeyksien tilapäisestä sulkemisesta huolehditaan 

asukastiedotteiden lisäksi tietyöilmoituksien, tasoristeyksien viereen 
sijoitettavilla sulkutauluilla ja kiertotiejärjestelyillä. 

o Sepelin lastausalueilla tehtävästä työstä tiedotetaan kiinteistöihin 
jaettavilla ilmoituksilla 
 Tiedotteesta selviää tehtävän työn laatu, työn 

aloittamisajankohta, arvioitu kesto työaikoineen, maininta 
melusta sekä työkohteen meluavimmista toiminnoista, 
mahdollisista tärinähaitoista sekä yhteyshenkilöt 
yhteystietoineen

o Urakalla on jatkuvasti yhteyshenkilö (sekä varahenkilö) puhelimitse 
saavutettavissa mahdollisia häiriötilanteita varten.”

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut NRC Group Finland Oy:n tekemän 
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta 
toiminnasta ja katsoo, että radan korjaustyöt rautatiealueella Parkanon ja Niinisalon 
välillä voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavia määräyksiä noudattaen:

1. Erityisen häiritsevää melua, tärinää tai muuta haittaa aiheuttavia töitä saa tehdä 
1.6.–30.9.2022 välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–
18.00. Erityistilanteessa, olosuhteiden (kiskon lämpötilan) niin edellyttäessä, muita 
töitä kuin raidesepelin lastausta voi tehdä yöaikaan. Raidesepelin lastausta saa 
tehdä 8.8.–28.8.2022 välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 
7.00–18.00.

2. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tiedotettava 
radan ja sepelin lastauspaikkojen lähialueiden asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä sekä 
muita mahdollisia melulle herkkiä kohteita. Tiedote on jaettava rautatiealueen ja 
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sepelin lastauspaikkojen rajanaapurikiinteistöissä asuntokohtaisesti ja muissa 
melun vaikutusalueen kiinteistöissä vähintään porraskohtaisesti. 

Tiedotteesta on käytävä ilmi työn laatu, työkohteiden sijainti, työn arvioitu 
toteutumisajankohta, päivittäiset työajat ja työn arvioitu kesto. Lisäksi tiedotteessa 
on oltava maininta meluhaitoista, työkohteen meluavimmista toiminnoista sekä 
mahdollisista tärinähaitoista. Tiedotteesta on edellä mainitun lisäksi käytävä ilmi 
hankkeen vastuuhenkilön yhteystiedot. Vastuuhenkilön on oltava tavoitettavissa 
koko toiminnan ajan.

Tiedote on toimitettava tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen 
ELY-keskukselle ja työn vaikutusalueen kuntien ja kaupunkien 
ympäristönsuojeluviranomaisille.

Mikäli työtä tehdään yöaikaan, tulee lähellä sijaitsevia asuin- ja vapaa-
ajankiinteistöjä sekä muita mahdollisia melulle herkkiä kohteita tiedottaa erillisellä 
tiedotteella ennen kyseistä ajankohtaa. Tiedotteesta on käytävä ilmi tiedotettavan 
yötyön tarkka ajankohta ja kesto sekä vastuuhenkilön yhteystiedot.

3. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava 
työstä kunkin kunnan/kaupungin alueella ilmestyvässä paikallisessa 
sanomalehdessä. Ilmoituksen tulee sisältää määräyksen 2 mukaiset tiedot. 
Ilmoituksista tulee toimittaa jäljennös ELY-keskukselle.

4. Työt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän 
häiriötä asuntoalueilla ja muissa häiriintyvissä kohteissa. Melu- ja pölyhaittojen 
ehkäisy on otettava huomioon muun muassa varastokasojen, kuljetusreittien ja 
lastausalueiden sijoittamisessa. Varastokasoja ja kuljetusreittejä on tarvittaessa 
kasteltava riittävästi, myös viikonloppuisin. Katu- ja tiealueet on tarvittaessa 
puhdistettava pölystä.

Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä toiminnan aikana velvoitteen toiminnasta 
aiheutuvien haittojen selvittämiseen sekä toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi. 
Melutasoa tulee tarvittaessa tarkkailla desibelimittarilla ja mikäli melutaso on 
häiritsevän suuri ja ylittää meluilmoituksessa mainitut melutasot, tulee 
toiminnanharjoittajan ryhtyä melua vähentäviin toimenpiteisiin.

5. Työkoneiden säilytys- ja tankkauspaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueille. 
Polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta 
ja varovaisuutta. Töiden yhteydessä on huolehdittava, ettei polttoainetta, öljyä tai 
muita haitallisia aineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Työmaalla olevien 
polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia ja ylitäytönsuojalla varustettuja.  
Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen 
keräämistä ja niiden aiheuttamien jätteiden säilyttämistä varten.

Vahinkotapauksissa pilaantunut maa-alue tulee puhdistaa välittömästi. Mikäli 
työmaalla tapahtuu öljyvahinko, on siitä ilmoitettava hätäkeskukseen numeroon 
112 sekä Pirkanmaan ELY- keskukselle ja kyseisen alueen 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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6. Toiminta ei saa aiheuttaa roskaantumista. Jätehuolto on järjestettävä siten, että 
kaikki jätteet kerätään ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen 
ehkäisemiseksi. Mikäli toimitaan ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti, 
työstä ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että edellä annettuja 
määräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset. 

Ilmoituksen tekijän esittämiä ja määräyksissä tarkennettuja meluntorjuntatoimia 
voidaan pitää riittävinä meluhaitan torjumiseksi. Toiminta on tilapäistä ja sen kesto 
lyhyt. Riittävällä etukäteistiedotuksella melusta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää.

Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin tai yksityisiin etuihin, joten 
ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ei ole tarpeen. 

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on aina etukäteen 
tiedotettava melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille sekä muille kohteille, joille 
saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä (Määräys 2 ja 3). 

Ympäristönsuojelulain 6–7 § mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa 
niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnanharjoittajan 
on oltava tietoinen toimintansa mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista ympäristöön 
(määräys 4).

Haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden, pääsy maaperään tai pohjavesiin on 
estettävä varautumalla vahinkotilanteisiin ennakolta. Työkoneiden säilytys- ja 
tankkauspaikat on määrätty sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle, jottei 
polttoaineista aiheudu vaaraa tai haittaa (määräys 5). 

Asianmukaisesta jätehuollosta on huolehdittava roskaantumisen, maaperän sekä 
pinta- tai pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Roskaaminen on jätelain mukaan 
kiellettyä (määräys 6).

Luontotietoa sisältävässä paikkatietoaineistoissa ei ole merkintöjä melulle herkkien 
linnusto- tai suojelualueiden sijoittumisesta kyseisen hankkeen aiheuttaman melun 
vaikutusalueelle. Toiminnan lyhytkestoisuus huomioiden vaikutuksien arvioidaan 
olevan rajalliset. Eniten melua aiheuttava sepelin lastaus on ajoitettu lintujen 
pesimäajan (15.4–31.7) ulkopuolelle.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön kommentit on huomioitu 
lupamääräyksiä annettaessa (lupamääräykset 2, 3 ja 4).

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 118, 121, 122, 190, 191, 200 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §
Jätelaki (646/2011) 72, 73 ja 76 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992)



PIRELY/6648/2022 7/10

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista 
vuonna 2022 (217/2021)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen
käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun 
valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista 
vuonna 2022 (217/2021) maksutaulukon mukaisesti. Tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu on ko. asetuksen 
mukaisesti 570 euroa.

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksesta

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös voidaan panna täytäntöön ja sitä on noudatettava mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon.

Päätöksestä tiedottaminen

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen 
ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.elykeskus.fi/pirkanmaa > 
Ajankohtaista > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Parkanon, Ikaalisten ja Kankaanpään 
kaupungin sekä Jämijärven kunnan yleisessä tietoverkossa.

Päätös NRC Group Finland Oy

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus (sähköpostitse)
Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Ikaalisen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomainen, 
Kankaanpää ja Jämijärvi (sähköpostitse)

Lisätiedot

Tämä asia on käsitelty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Päätöksestä 
antaa lisätietoja ylitarkastaja Enni Virtanen (puh. 0295 036 362).

Asiakirjan hyväksyntä
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Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Enni Virtanen ja ratkaissut ylitarkastaja Sari 
Tuomivaara. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on 
asiakirjan lopussa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

LIITTEET

Valitusosoitus
Kartat työmaa-alueesta ja sepelin lastauspaikoista
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto 
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja 
millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen 
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan 
päämiestä.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, 
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

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

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-käyntimaksu 260 
euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei 
peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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