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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 
pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoituksen johdosta annetun 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen 
(UUDELY/2422/2018, 28.8.2018) muuttamisesta.

Ilmoituksen tekijän nimi
Kiinteistö Oy Ounasvaarantie 9
c/o Elite Alfred Berg
Kluuvikatu 3 
00100 HELSINKI

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Järvenpään Pajalassa osoitteessa 
Pajalantie 21-23. Muutosta maaperän puhdistamisen osalta haetaan 
alueella sijaitseville kiinteistöille 186-7-712-12, 186-7-712-13, 186-7-
712-14 ja 186-7-712-18. 

Kiinteistöt 186-7-712-12 ja 186-7-712-18 omistaa Suomen Osatontti Ky 
ja kiinteistöt 186-7-712-13 ja 186-7-712-14 Kiinteistö Oy 
Ounasvaarantie 9.

Asian vireilletulo
Kiinteistö Oy Ounasvaarantie 9 toimitti 7.1.2021 Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-
keskus) 28.8.2018 annettua päätöstä UUDELY/2433/2018 koskevan 
muutosesityksen. 

Toiminnan ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulaki 136 §

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toimintahistoria sekä nykyinen toiminta kiinteistöllä
Alueella on ollut teollista toimintaa, lähinnä metalliteollisuutta, 1960-
luvulta lähtien. 1960-luvulla alueella on harjoitettu myös 
pintakäsittelytoimintaa. 1970-luvulla alueella valmistettiin puolestaan 
myymäläkalusteita ja noin 1970-luvun puolivälistä 2010-luvulle alueella 
on valmistettu rullakoita ja myymäläkalusteita sekä huollettu meijeri- ja 
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mehuteollisuuden täyttökoneita. Teollisuustoiminnassa on voitu käyttää 
kemikaaleja, jotka ovat saattaneet aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Alueen maaperässä on aiemmin tehdyissä tutkimuksissa todettu 
kloorattujen alifaattisten yhdisteiden sekä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. 
Öljyhiilivetyjen on arveltu olevan peräisin asfaltinmuruista eikä viittaavan 
alueen maaperän pilaantuneisuuteen. Kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä 
on todettu myös alueen orsi-/pohjavedessä.

Alueelta on purettu vuosien 1968-1995 välisenä aikana rakennettu 
teollisuusrakennus. Tällä hetkellä alueella on rakennustyöt käynnissä. 
Rakennettavista asuintaloista (A-F) talot E ja F on jo rakennettu ja talon 
D pohjarakenteet tehty.

Asian aikaisempi käsittely ja tehdyt puhdistustoimenpiteet
Uudenmaan ELY-keskus antoi Kiinteistö Oy Pajalantie 21-23:lle (yritys 
sulautunut 31.10.2019 yritykseen Kiinteistö Oy Ounasvaarantie 9) 
28.8.2018 kiinteistöä 186-7-712-9 koskevan pilaantuneen maaperän 
puhdistamista koskevan ilmoituspäätöksen. Kiinteistöstä 186-7-712-9 
on 5.3.2019 muodostettu kiinteistöt 186-7-712-12, 186-7-712-13, 186-7-
712-14, 186-7-712-15, 186-7-712-16, 186-7-712-17, 186-7-712-18 ja 
186-7-712-19.

Alueen rakennustyöt oli aloitettu kesällä 2019 siten, ettei paikalla ollut 
em. ilmoituspäätöksessä edellytettyä puhdistustyön valvojaa. Tällä 
hetkellä talot E ja F on rakennettu ja talon D pohjarakenteet tehty.

Vahanen Environment Oy:n 29.5.2020 laatiman 
”Massanvaihtotoimenpiteet ja riskinarvio” -raportin mukaan 
puhdistusalueelta on poistettu massoja talojen E, F sekä D alueelta. 

Alueella ei ole ko. raportin perusteella tehty maarakennustöitä 
18.12.2019 jälkeen. Talojen E ja F kaivuusyvyydet ovat alkuperäisen 
maanpinnan ja alapohjaleikkauksen perusteella seuraavat: 

 E tontilta kaivusyvyys vähintään 1,2 m ja

 F-talon tontilta kaivusyvyys vähintään 0,7 m.

Lisäksi D-talon tontilla kaivusyvyys on ollut noin 1 m. 

Kaivetut maat on kuljetettu Pornaisiin NCC Industry Oy:n 
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa myös kynnysarvomaita. 
Alueelta poisvietyjen massojen kuutiomääräksi on arvioitu noin 700 m3. 

Lisäksi koko puhdistusalueelta on kuorittu asfaltit (41,28 t) ja ne on 
toimitettu Asfalttikallio Oy:lle. 

Rakennusten E ja F ympäristön maaperästä sekä tulevien rakennusten 
A-D pohjamaasta otettiin näytteitä keväällä 2020. Lisäksi 
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maaperänäytteitä on otettu tulevan pihan alueelta, koska tehdyistä 
kaivu- ja täyttötöistä ei ko. alueella ollut saatavilla tietoa. Näytteenotolla 
haluttiin varmistaa, ettei piha-alueelle ole tuotu / jätetty kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia

Tulevien rakennusten pohjista ja piha-alueelta otetuissa maanäytteissä 
todettiin kynnysarvot ylittäviä metallipitoisuuksia. Kaikki todetut 
metallipitoisuudet alittavat kuitenkin alueelliset suurimmat suositellut 
taustapitoisuusarvot (SSTP-arvot) lukuun ottamatta näytepistettä 
VAH512, jossa todettiin arseenipitoisuus 15,8 mg/kg syvyydellä 1,1–1,5 
m (SSTP-arvo 15,0 mg/kg). Lisäksi tulevan pihan alueella pintamaasta 
otetussa näytteessä VAH513 todettiin kynnysarvon ylittävä 
öljyhiilivetyjen >C10 - C40 summapitoisuus 320 mg/kg sekä TEX-
yhdisteiden summapitoisuus 1,33 mg/kg. 

Alueelle jo rakennettujen rakennusten E ja F kohdalla on edellä 
mainitussa päätöksessä (UUDELY/2422/2018, 28.8.2018) velvoitetuista 
riskienhallintatoimenpiteistä poikettu siten, että rakennusten alla ei ole 
metrin paksuista täyttömaakerrosta ja vesijohtoina on käytetty tavallisia 
vesijohtoputkia. Myös rakennuksen D pohjatyöt on tehty siten, ettei 
rakennuksen alla ole metrin paksuista täyttömaakerrosta. Em. 
”Massanvaihtotoimenpiteet ja riskinarvio” -raportissa rakennuksen D 
ryömintätilan pohjalle on esitetty laitettavaksi 60 cm kerros sepeliä.

Rakennukset E ja F on toteutettu tuulettuvalla alapohjaratkaisuilla, joissa 
on yli metrin korkuinen ryömintätila. Ryömintätilan pohjalla on 30 cm 
sepelikerros ennen pohjamaata. Vesijohdot on ripustettu ryömintätilan 
kattoon. Pajalantiellä kulkevan runkovesijohdon ja rakennuksen välisen 
matkan tonttivesijohdot kulkevat maassa, jossa putkia ympäröi joka 
puolelta vähintään 80 cm paksu vaihdettu täyttömaakerros. 

Uudenmaan ELY-keskus on 20.7.2020 antamassaan 
sähköpostikannanotossa katsonut, että Järvenpään Pajalassa 
kiinteistöillä 186-7-712-15, 186-7-712-16 ja 186-7-712-17 sijaitsevien 
asuinrakennusten D, E ja F rakenteelliset ratkaisut voidaan toteuttaa 
Vahanen Environment Oy:n ”Massanvaihtotoimenpiteet ja riskinarvio” -
raportissa ja siihen 9.7.2020 toimitetussa täydennyksessä esitetyllä 
tavalla, poiketen Uudenmaan ELY-keskuksen 28.8.2018 antamassa 
päätöksessä UUDELY/2422/2018 velvoitetuista toimenpiteistä. Tämän 
on kuitenkin katsottu edellyttävän, että ko. rakenteelliset ratkaisut ovat 
rakennusluvan mukaisia ja täyttävät asumisterveydelle asetetut 
vaatimukset. 

Muutoin Uudenmaan ELY-keskus on em. kannanotossa katsonut, että 
puhdistusalueella tehtävät puhdistustoimenpiteet tulee tehdä em. 
päätöksen UUDELY/2422/2018 määräysten mukaisesti.

Uudenmaan ELY-keskus on lisäksi maininnut, että mikäli päätöksen 
UUDELY/2422/2018 määräysten mukaisista puhdistustoimenpiteistä 
halutaan poiketa, tulee ko. päätökseen hakea muutosta.
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Kaavoitustilanne
Puhdistettavat kiinteistöt on merkitty voimassa olevassa 
asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi (kaavamerkintä AK). 
Alkuperäisen päätöksen mukaiseen pudistusalueeseen kuuluva 
asuinkiinteistöjen itäpuolella sijaitseva kiinteistö 186-7-712-19 on 
asemakaavassa merkitty asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi 
korttelialueeksi (kaavamerkintä AH).

Aiemmat päätökset ja viranomaislausunnot

 Uudenmaan ELY-keskuksen 28.8.2018 päivätty 
ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös UUDELY/2422/2018 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

 Uudenmaan ELY-keskuksen 20.7.2020 antama kannanotto 
kiinteistöillä 186-7-712-15, 186-7-712-16 ja 186-7-712-17 tehdyistä 
päätöksen (UUDELY/2422/2018, 28.8.2018) määräyksistä 
poikenneista toimenpiteistä 

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Kunnostustarpeen arviointi ja pilaantuneen maaperän 
kunnostussuunnitelma, Pajalantie 21-23, Järvenpää, Elite Asset 
Management PLC, ENV1157, Vahanen Environment Oy 12.1.2018

 Massanvaihtotoimenpiteet ja riskinarvio, Pajalantie 21-23, 
Järvenpää, Vahanen Environment Oy 29.5.2020

 Muutoshakemus päätökselle UUDELY/2433/2018, Pajalantie 21-23, 
Järvenpää, Vahanen Environment Oy 7.1.2021

Muutosesitys
Päätöksen UUDELY/2422/2018 määräyksessä 1.2. mainitaan, että 
alueen maaperään ja/tai orsi-/pohjaveteen mahdollisesti jäävistä 
haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvien riskien poistamiseksi, on 
alueella toteutettava kunnostussuunnitelman kappaleessa 6.2.2 
esitetyt riskienhallintatoimenpinteet. Riskienhallintatoimenpiteiksi on 
esitetty, että rakennusten pohjalaatan (ja 5 m seinälinjasta) alle 
esitetään yhden metrin paksuista geoteknisiltä ominaisuuksiltaan 
soveltuvaa täyttömaakerrosta, jossa mahdollisesti maaperään jäävät 
haihtuvat yhdisteet hapettuvat ja hajoavat. Tämän täyttökerroksen 
kuivana pysymisen varmistamiseksi tulee varautua veden 
pumppaukseen. Tuleviin rakennuksiin ei suositella maanalaisia tiloja 
ja kaikki alapohjan läpiviennit esitetään tiivistettäviksi. Rakennusten 
alapuolinen maaperä tulee olla tuuletettavissa esim. radon -
putkistolla. Lisäksi asennettavat johdot, putket ja kaapelit tulee 
asentaa siten, että niitä ympäröi riittävän paksu pilaantumaton 
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maakerros. Vesijohdot tulee rakentaa sellaisesta materiaalista, 
etteivät mahdollisesti maaperään ja orsiveteen jäävät haitta-aineet 
pääse kulkeutumaan talousveteen.

Määräykseen 1.2. haetaan seuraavaa muutosta, joka koskee 
kiinteistöjä 186-7-712- 12, 186-7-712-13, 186-7-712-14 ja 186-7-
712-18 (rakennukset A, B, C ja G):

Rakennusten pohjarakenne esitetään rakennettavaksi siten, että 
anturan alle tulee 0,5 m paksuinen geoteknisiltä ominaisuuksiltaan 
soveltuva täyttömaakerros (murske/sepeli), jolloin rakennuksen alle 
ja ryömintatilan pohjalle tulee noin 0,8 m täyttömaakerros. Salaojat 
pidetään kuivina pumppaamalla. 

Lisäksi esitetään, että täyttömaakerros ulotetaan rakennuksen 
seinälinjasta 1-3 metrin etäisyydelle siten, että täyttömaa ulottuu 
anturan pohjan kohdalla 1 metrin etäisyydelle seinälinjasta ja 
täyttömaakerros luiskataan siten, että maanpinnassa täyttömaa 
ulottuu 3 metrin päähän rakennuksen seinälinjasta. 

Suunnitellut riskienhallintatoimenpiteet on esitetty tämän päätöksen 
liitteen 1. mukaisessa periaatepoikkileikkauksessa.

Muutosesityksen perusteluina esitetään, että puhdistussuunnitelma 
on laadittu ennen kuin kohteen rakennussuunnitelmat ovat olleet 
käytettävissä olettaen, että rakennukset toteutetaan maanvaraisella 
alapohjaratkaisulla. Rakennukset toteutetaan kuitenkin tuulettuvalla 
alapohjaratkaisulla, joissa on yli metrin korkuinen ryömintätila. 
Ryömintätilassa on koneellinen tuuletus. Tuulettuvan 
alapohjaratkaisun myötä haitta-aineiden maaperästä sisäilmaan 
kulkeutumisen todennäköisyys pienenee huomattavasti.

Maanomistajien suostumus
Kiinteistöjen 186-7-712-12 ja 186-7-712-18 omistaja on 26.1.2021 
antanut sähköpostitse suostumuksen Vahanen Environment Oy:n 
7.1.2021 päivätyssä muutoshakemuksessa päätöksen 
UUDELY/2422/2018, 28.8.2018 määräykseen 1.2. esitettyihin 
muutoksiin em. kiinteistöjen osalta. 

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Kiinteistö Oy Ounasvaarantie 
9:n esityksen 28.8.2018 annetun päätöksen UUDELY/2422/2018 
muuttamiseksi puhdistustavoitteiden osalta koskien kiinteistöjä 186-7-
712-12, 186-7-712-13, 186-7-712-14 ja 186-7-712-18 (rakennukset A, 
B, C ja G) ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin: 

1. Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen UUDELY/2422/2018, 
28.8.2018 määräystä 1.2. muutetaan siten, että maaperään ja/tai 
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orsi-/pohjaveteen mahdollisesti jäävistä haitta-ainepitoisuuksista 
aiheutuvien riskien poistamiseksi, on em. kiinteistöillä toteutettava 
Vahanen Environment Oy:n 7.1.2021 laatiman muutoshakemuksen 
kappaleessa 2. (Haettavat muutokset) esitetyt ja tämän päätöksen 
liitteessä 1. havainnollistetut riskienhallintatoimenpinteet.

Rakennukset on toteutettava muutoshakemuksessa esitetyn 
mukaisesti tuulettuvalla alapohjaratkaisulla siten, että alapohjan ja 
täyttömaakerroksen välillä on yli metrin korkuinen ryömintätila.

Muiden kuin muutoshakemuksessa esitettyjen 
riskienhallintatoimenpiteiden osalta päätöksen UUDELY/2422/2018, 
28.8.2018 määräys 1.2. pysyy ennallaan.

Päätöksen perustelut
Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että muutoshakemuksessa 
(Vahanen Environment, 7.1.2021) esitetyt riskienhallintatoimenpiteet 
ovat riittävät, kun rakennukset A, B, C ja G toteutetaan hakemuksessa 
esitetyllä koneellisesti tuuletetulla alapohjaratkaisulla. Uudenmaan ELY-
keskus on hyväksynyt 20.7.2020 antamassaan 
sähköpostikannanotossa päätöksen UUDELY/2422/2018, 28.8.2018 
määräyksestä 1.2. poikkeavat riskienhallintatoimenpiteet rakennusten 
E, F ja D osalta. Ko. rakennusten alueilla rakennustoimenpiteitä oli 
aloitettu tekemään siten, ettei paikalla ollut em. päätöksessä 
edellytettyä puhdistustyön valvojaa.

Rakennusten E, F ja D osalta Vahanen Environment Oy:n 29.5.2020 
laatiman ”Massanvaihtotoimenpiteet ja riskinarvio” -raportin mukaan 
rakennusten E ja F ryömintätilassa otetuissa ilmanäytteissä ei todettu 
kloorattuja haihtuvia yhdisteitä laboratorion määritysrajan ylittävästi. 
Lisäksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) 
alittivat huoneilmalle asetetun toimenpiderajan (400 µg/m3). Myöskään 
rakennusten salaojista pumpatussa vedessä ei todettu laboratorion 
määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia haihtuvia yhdisteitä. Em. raportin 
mukaan ryömintätilan ollessa koneellisesti tuulettuva, on sisäilmaan 
kohdistuva riski arvioitu vähäiseksi.  

Perustuen Vahanen Environment Oy:n 29.5.2020 päivätyssä 
”Massanvaihtotoimenpiteet ja riskinarvio” -raportissa esitettyyn 
riskiarvioon rakennusten E, F ja D osalta, on Uudenmaan ELY-keskus 
katsonut, että myös 7.1.2021 päivätyssä muutoshakemuksessa esitetyt 
riskienhallintatoimenpiteet ovat riittäviä estämään maaperään ja/tai 
orsi-/pohjaveteen mahdollisesti jäävien haitta-ainepitoisuuksien 
aiheuttamat riskit rakennusten A, B, C ja G osalta. 

Muilta kuin muutoshakemuksessa esitettyjen 
riskienhallintatoimenpiteiden osalta, on Uudenmaan ELY-keskus 
katsonut päätöksen UUDELY/2422/2018, 28.8.2018 määräyksen 1.2. 
pysyvän ennallaan. Muun muassa rakennusten vesijohdot on 
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rakennettava sellaisista materiaaleista, ettei mahdollisesti alueen 
maaperään ja orsiveteen jäävät haitta-aineet pääse kulkeutumaan 
talousveteen.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 85, 133, 136,190, 191 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- 
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 385 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 7 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Kiinteistö Oy Ounasvaarantie 9 (sähköisesti)

Tiedoksi
Suomen Osatontti Ky (sähköisesti)
Vahanen Environment Oy (sähköisesti)
Järvenpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 2. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Mikko Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna 
Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Periaatepoikkileikkaus esitetyistä riskienhallintatoimenpiteistä
Liite 2. Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS 

 

 

Valitusviranomainen 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valit-

tamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään. 

 

Valitusaika 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 

tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan vii-

meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-

aatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 

 

Valituksen sisältö 

 

 Valituksessa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi ja yhteystiedot; 

- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää (prosessiosoite); 

 - päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

 - vaatimusten perustelut; ja 

 - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yh-

teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitet-

tava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksen liitteet  

  

 Valitukseen on liitettävä  

 - valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan al-

kamisen ajankohdasta; 

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

tettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen val-

takirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.  

 

Valituksen toimittaminen 

 

 Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.  

 

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen tu-

lee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköi-

sesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toi-

mitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
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päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjes-

telmässä.  

 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäynti-

maksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, 

joissa maksua ei peritä. 

 

 

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  

   

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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