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Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  26.10.2021 § 64

ASIA
Pihtiputaan kunta hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista
ym pä ris tö lu paa puhtaiden maa- ja kiviaineksen, sadevesikaivojen sak ka pe-
sien hiekkalietteen sekä hiekoitushiekan maankaatopaikkatoimintaan kiin-
teis töl lä Pekkala 601-404-133-0 Pihtiputaan kunnassa. Aluetta käytetään
tal vel la myös tarvittaessa lumenkaatopaikkana.

HAKIJA
Pihtiputaan kunta
Keskustie 9
44800 Pihtipudas
y-tunnus 0243027-4

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä, johon tarvitaan ym-
pä ris tö lu pa. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014 § 27, liite 1 taulukko 2 kohta
13 f)

ASIAN VIREILLETULO
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.4.2021. Hakemusta on täy den-
net ty 18.5.2021 sekä 30.9.2021.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-
nen, jona Pihtiputaan kunnassa toimii Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö-
lau ta kun ta. (Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 § 2 mom 2 kohta 12)

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAA-
VOI TUS TI LAN NE
Hakija omistaa kiinteistön, jolle lupaa haetaan. Hankealueella on voimassa
Pih ti pu taan kunnan taajama-alueen asemakaava. Kiinteistöön kohdistuu
kaa va mer kin tä M.

TOIMINTA, TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Toiminta on puhtaan maa-ja kiviainesjätteen pysyvää sijoittamista  kiin teis-
töl lä Pekkala 601-404-133-0. Alueelle otetaan vastaan myös sa de ve si kai vo-
jen sakkapesien hiekkalietettä. Alue sijaitsee Pihtiputaan kunnan kes kus taa-
ja mas sa. Aluetta on täytetty ylijäämämailla aikaisemmin mai se ma työ lu val-
la, jo ka on päättynyt.

Suunniteltu toimita-alue on Pihtiputaan kunnan taajaman asemakaavassa
M-aluet ta. Alue sijaitsee Asematien pohjoispuolella rajoittuen met sä val tai-
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seen alueeseen pohjois- ja länsilaidaltaan. Alue rajoittuu Niittyvillantiehen
ja Asematiehen itä- ja etelälaidaltaan. Suunnitellun toiminnan lähialueella
ei ole tiedossa luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. Lähimmät
asuin ra ken nuk set sijaitsevat suunnitelma-alueelta noin 40 metriä etelään,
Ase ma tien toisella puolen. Lähin vesistö on alueen koillispuolella, noin 450
met rin etäisyydellä, sijaitseva Heinäjoki.

HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA
Alueelle läjitetään puhtaita ylijäämämaita ja hiekoitushiekkaa pääasiassa
Pih ti pu taan kunnan työkohteilta. Aluetta käytetään talvella myös tar vit taes-
sa lumenkaatopaikkana ja alueelle otetaan vastaan myös sadevesikaivojen
sak ka pe sien hiekkalietettä. Vuosittain läjitettävä määrä on
enintään 1000 m3 ja kokonaisläjitysmäärä on enintään 4700 m3 10 vuoden
ai ka na.
Läjitystä jatketaan alueen länsipäästä jatkamalla aikaisempaa läjitysaluetta.
Täyt tö pak suus on Asematien varressa 0,6–1,0 metriä ja pohjoisreunassa
1,2–1,6 metriä. Keskimäärin täyttöä 1,1 metriä. Maaston muotoilu to teu te-
taan siten, että täyttöalue liittyy luonnollisesti aluetta
ympäröiviin pinnanmuotoihin. Alueelle ei tehdä jyrkkiä luiskia.

Suunnitellulla maankaatopaikalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Täyt-
töä on aikaisemmin tehty maisematyöluvalla. Maankaatopaikalle voidaan
vas taan ot taa yhteensä 4700 m3 maa-aineksia, alueen pinta-ala on 0,275
heh taa ria.

Vuosittainen maa-ainesten vastaanottomäärä vaihtelee ja on enintään noin
1000 m3.  Liikennöinti alueelle tapahtuu Niittyvillantien kautta. Läjitystä
jat ke taan alueen länsipäästä jatkamalla aikaisempaa läjitysaluetta. Täyt tö-
pak suus on Asematien varressa 0,6–1,0 metriä ja pohjoisreunassa 1,2–1,6
met riä. Keskimäärin täyttöä 1,1 metriä. Maaston muotoilu toteutetaan siten,
et tä täyttöalue liittyy luonnollisesti aluetta ympäröiviin
pinnanmuotoihin. Alueelle ei tehdä jyrkkiä luiskia. 

Alueelle läjitettävien ylijäämämaiden puhtaus ratkaistaan pääasiassa yli jää-
mä mai den lähtöpaikan perusteella. Maankaatopaikalle ei oteta
vastaan maita, jos niitä epäillään pilaantuneiksi. Mikäli pilaantumattomuus
voi daan todentaa analyysitodistuksilla, voidaan massa läjittää maan kaa to-
pai kal le. Maa levitetään ja muotoillaan suunniteltuun tasoon työkoneen
avul la konetyötarkkuudella. Läjitettävät maa-ainekset kuljetetaan alueelle
kuor ma-au toil la ja maansiirtokoneilla. 

Omavalvontaa suoritetaan pistokokein, tarkastamalla toimitettuja maita ais-
tin va rai ses ti. Toiminnasta ja sen valvonnasta vastaa Pihtiputaan kunnan tek-
ni nen toimi ja sen henkilöstö. Suunnitelman mukaan toiminnasta ai heu tu vat
ympäristöriskit ovat vähäisiä. 

Läjitettyjä massoja ei tiivistetä koneellisesti, vaan läjityksen annetaan pai-
nua luontaisesti. Maamassojen liukumia ja sortumisia vähennetään pi tä mäl-
lä läjityspaksuudet maltillisina. Toiminnasta voi aiheuta lyhytkestoista pö-
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lyä mis tä kuivina kausina. Toiminnan aiheuttama liikenne
aiheuttaa vähäistä pölyämistä keväällä ja kuivina kausina sulan maan ai ka-
na.

Alueen käyttöä tarkkaillaan kuukausittaisilla aistinvaraisilla tarkastuksilla.
Alu een käytön vaikutusta ympäristöön valvotaan säännöllisillä or to ku va uk-
sil la kerran vuodessa.

Toiminnan päästöt ja vaikutukset ympäristöön
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu kuormitusta ympäristöön. Il-
maan aiheutuva pölyhaitta arvioidaan vähäiseksi. Päästöjä maaperään ei
syn ny. Melupäästöt ja tärinä aiheutuvat ovat vähäisiä ja aiheutuvat kul je tuk-
sis ta ja koneiden käytöstä. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käy-
tän tö (BEP)
Maankaatopaikalle sijoitettavat ylijäämämaat ovat laadultaan sellaisia, ett ei-
vät ne teknistaloudellisesti sovellu käytettäväksi maanrakennus-tai muissa
ra ken ta mis koh teis sa jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti. Maan kaa to paik-
ka rakennetaan ja toteutetaan maisemaan sopivaksi.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi
Vastaanotetuista ylijäämämaista pidetään kirjanpitoa. Toimintaan liittyvä
vuo sit tai nen kirjanpito hoidetaan perinteisin keinoin. Kaatopaikan ajotie va-
rus te taan lukittavalla puomilla ja avaimen porttiin saa vain kuittausta vas-
taan. Kaatopaikan portin sisäpuolelle sijoitetaan vihko, jossa
pidetään yllä maiden toimitusajankohta, toimituspaikka, maiden laatu, mai-
den määrä lavatilavuuksin ilmoitettuna, sekä toimittajan yhteystiedot.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen
Asian vireilläolosta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla
2.7.–1.9.2021. Niille asianosaisille joita asia erityisesti koskee, on lisäksi
tie do tet tu erikseen kirjeellä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutuksen
yh tey des sä  kuulutusaikana Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoit tees-
sa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Tieto kuulutuksesta on ollut nähtävillä
Pih ti pu taan kunnan verkkosivuilla.

Lausunnot
Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Pihtiputaan kunnan ter vey den-
suo je lu vi ran omai sel ta ja kaavoittajalta sekä Keski-Suomen ELY-kes kuk sel-
ta.

Terveydensuojeluviranomainen on lausunnossaan 9.8.2021 todennut:
"Pihtiputaan kunnan terveydensuojeluviranomaisena totean seuraavaa.
Koska alue sijaitsee asemakaava-alueella voi siitä aiheutua lähiasutukselle
me lu- ja pölyhaittaa.
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Meluhaittaa voi vähentää rajoittamalla toiminta-aikaa. Esim sallimalla toi-
min ta vain arkisin klo 7-18 välisenä aikana. Toimintaa ei tulisi olla ol len-
kaan viikonloppuisin eikä arkipyhinä.
Pölyämistä tulee estää esim. kastelemalla pölyäviä aineksia."

Pihtiputaan kunnan aluearkkitehti on lausunnossaan 12.8.2021 todennut
mm. seuraavaa:
"Voimassa oleva asemakaava ei ole esteenä hakemuksen mukaiselle mää rä-
ai kai sel le maankaatopaikkatoiminnalle. Koska alue sijaitsee keskellä taa ja-
maa, on maamassojen siistiminen ja reunojen muotoilu luonnonmukaiseksi
tär keää koko käytön ajan ja erityisesti käytön päätyttyä.
Vireillä olevan asemakaavamuutoksen näkökulmasta alueen täyttö on jopa
suo ta vaa. Oikeanlaisella täytöllä korttelin pinta saadaan ympäröiviin ka tui-
hin nähden oikeaan korkeusasemaan. Kaavamerkintää tarkistetaan vielä
kaa va muu tok sen yhteydessä, mikäli vaiheittainen käyttötarkoitus on tar peen
näyttää kaavassa.
Alueen käyttö maankaatopaikkana ei ole esteenä tulevalle / vireillä olevalle
kaa voi tuk sel le."

Keski-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan 30.8.2021 todennut seu raa-
vaa:
Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole ELY-keskuksen tiedossa
ole via luonnon-, ympäristön- tai vesiensuojelun kannalta arvokkaita koh tei-
ta. Tämä seikka huomioiden ELY-keskus ilmoittaa pitävänsä mahdollisena
ha ke muk sen mukaista toimintaa asiakohdassa mainitulla alueella. Ha ke-
mus ta tulisi täydentää hulevesien käsittely-, niiden johtamis- ja tark kai lu-
suun ni tel mal la sekä toimintaan liittyvällä kirjanpito- ja vuosittaisella ra por-
toin ti suun ni tel mal la (vastaanotettujen maiden toimituspaikat ja määrät sekä
mah dol li set edelleen toimituspaikat, mikäli maamassojen si joi tus kel poi-
suut ta on syytä epäillä).
Lisäksi hakemusta tulisi täydentää toiminnan päättymisen jälkeisellä jäl ki-
hoi to mai se moin ti tms. suunnitelmalla."

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei ole esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Tarkastukset
Ympäristösihteeri on tehnyt alueella tarkastuskäynnin 28.9.2021.

Oheismateriaali
- Lähestymiskartta
- Asemapiirros

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815 
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Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mu kai-
sen ympäristöluvan puhtaan maa- ja kiviaineksen sekä sadevesikaivojen
sak ka pe sien hiekkalieteen sekä hiekoitushiekan pysyvään sijoittamiseen
(maan kaa to paik ka toi min ta) kiinteistöllä Pekkala 601-404-133-0 Pih ti pu taan
kunnassa. Aluetta käytetään talvella myös tarvittaessa lu men kaa to paik ka na. 

Toiminta tulee järjestää hakemuksessa esitetyllä tavalla ja seuraavia lu pa-
mää räyk siä noudattaen:

Lupamääräykset

1. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen toiminta-alueelle tulee es-
tää lukittavalla portilla. Portin lähelle tulee asettaa taulu, jossa on tiedot alu-
een käyttötarkoituksesta, toiminta-ajoista ja toiminnasta vastaavan yh teys-
tie dot.

2. Toiminnalle on määrättävä riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, jo ka
vastaa alueen hoidosta. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on il moi tet ta va
toimintaa valvovalle ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle

3. Maankaatopaikka-alueen käytettävän alueen rajat on merkittävä ja pi det-
tä vä toiminnan aikana selvästi merkittynä maastoon. 

4. Maankaatopaikka-alueelle saa sijoittaa puhtaita maa- ja kiviaineksia (jä-
te luok ka 17 05 04) enintään 1000 m3 vuodessa ja maankaatopaikan koko
toi min ta-ai ka na yhteensä enintään 4600 m3. 

5. Toimintaa saa harjoittaa arkisin klo 7-18 välisenä aikana.

Mikäli toiminnasta aiheutuu kuivana aikana kohtuutonta pölyhaittaa lä hi-
alu een asutukselle, tulee toiminta-aluetta/kulkuväyliä kastella vedellä pö-
lyä mi sen ehkäisemiseksi.

6. Saapuvat kuormat tulee tarkastaa ja punnita sekä tallentaa tiedot maa-ai-
nek sis ta, alkuperästä ja määrästä. Tarkastuksen yhteydessä havaitut alueelle
so vel tu mat to mat ainekset tulee palauttaa toimittajalle tai toimittaa paik-
kaan, jolla on lupa kyseisen aineksen vastaanottoon.

7. Maankaatopaikan täyttö tulee sopeuttaa ympäristöön ja sen mai se moin-
nis sa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta alueen keskeisestä sijainnista
joh tuen. Viimeistään toiminnan loppuessa täyttöalueelle on kylvettävä tai
is tu tet ta va maisemaan sopivia kasveja tai puita.

8.  Maankaatopaikan täyttö tulee tehdä hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Maan kaa to pai kan täyttäminen on kokonaisuudessaan toteutettava siten, että
es te tään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat. Maan kaa to pai-
kan luiskien kaltevuus saa olla enintään 1:2 mikäli alueelle sijoitettava
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maa-ai nes on riittävän vakaata tähän kaltevuuteen. 

9. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava laitoksen normaalia toimintaa ja
poik keuk sel li sia tapahtumia ja kirjattava tiedot käyttöpäiväkirjaan. Käyt tö-
päi vä kir ja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  Käyt tö päi vä-
kir jaan tulee merkitä maankaatopaikalle vastaanotettujen maa-ainesten laa-
tu, määrä, alkuperä ja tieto toimittajista. 

10. Vuosiyhteenveto laitoksen kirjanpidosta on toimitettava kunnan ym pä-
ris tön suo je lu vi ran omai sel le vuosittain maaliskuun loppuun mennessä seu-
raa vis ta tiedoista:

Maankaatopaikka:
- vuoden aikana vastaanotetun maa-aineksen määrä, laatu ja alkuperä
- yhteenveto alueen täytön määrästä sekä jäljellä olevasta täyttöalasta ja
mää räs tä
- poikkeukselliset tapahtumat

11. Luvan saajan on annettava ennen toiminnan aloittamista lu pa vi ran omai-
sel le 2000 euron vakuus toiminta-alueen asianmukaisen jätehuollon ja lo-
pet ta mi sen jälkitoimien hoitamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa kunnes
edel lä mainitut toimet on hyväksytysti suoritettu.

12. Toiminnan muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa etukäteen
val von ta vi ran omai sel le. Kun ympäristöluvan mukainen toiminta alueella lo-
pe te taan, tulee alue viipymättä siivota ja poistaa jätteet, maisemoida luis kat
istutuksin tai kylvöin sekä saattaa alue muutoinkin sellaisen kuntoon, ett ei
siitä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

13. Kaikista ympäristövahingoista tulee ilmoittaa välittömästi Pihtiputaan
kun nan ympäristöviranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä
ryh tyä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset
Tämän päätöksen ja hakemuksessa esitetyn mukaisesti toimittaessa toi min-
nas ta ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista ter veys-
hait taa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maa pe-
rän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huo non tu-
mis ta, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt tö mah dol li-
suu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naa pu ruus-
suh teis ta annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toi-
min nas ta aiheutuva ympäristön pilaantumisen vaara voidaan estää an ne tuil-
la määräyksillä.

Yleiset perustelut
Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa



VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA
Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 64 26.10.2021

esi te tyl lä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ym-
pä ris tön suo je lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti-
muk set maankaatopaikkatoiminnalle. Välivarastointitoiminta edistää jät tei-
den hyödyntämistä. 

Hakemuksesta annetut lausunnot on huomioitu lupamääräyksiä annettaessa.

Lupamääräysten perustelut
Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain
vaa ti muk set. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ym pä ris tö-
vai ku tuk set ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Lupamääräykset 1-3
Toiminnan yleisen järjestyksen ja hallinnan ylläpitäminen edellyttää alueen
sul jet tu na pitämistä ja hoitovastuullisen henkilön nimeämistä. Määräykset
mah dol lis ta vat toiminnan valvonnan.

Lupamääräys 5
Määräyksellä rajataan toiminnasta asutukselle aiheutuvien haittojen mää rää.

Lupamääräykset 4, 6
Määräyksillä rajataan alueelle sijoitettavien jätteiden laatua ja määrää sekä
mää rä tään niiden tarkkailusta.

Lupamääräykset 7-8
Määräyksillä rajataan toiminnasta aiheutuvia maisemallisia haittoja ja var-
mis te taan alueen saattaminen toiminnan päätyttyä ympäröivään maisemaan
so vel tu vak si ja sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua.

Lupamääräykset 5, 9-10, 13 
Määräykset ovat tarpeen toiminnan tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi.

Lupamääräyksellä 11 määrätään ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisen jät-
teen käsittelytoiminnan vakuuden asettamisesta. Jätteen kä sit te ly toi min nan
harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seu ran nan,
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toi mien
varmistamiseksi.

Lupamääräyksellä 12 määrätään toiminnan muuttamiseen ja lopettamiseen
liit ty vien toimenpiteiden suorittamisesta.

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA MI-
SES TA
Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-
ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava
uu si ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on
tul lut lainvoimaiseksi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan
mu kai nen lupamaksu 1800 euroa. Maksuun lisätään hakemuksen vireille tu-
loon ja päätöksen antamiseen liittyvät kuulutuskulut ja asianosaisten kuu le-
mis ku lut. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lupapäätöksestä tiedotetaan julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain
(527/2014) 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal lin to-oi keu-
del ta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään. Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta
sa moin kuin pääasiaan.

Päätökseen liitetään valitusosoitus.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 12, 27, 29, 34, 42-44, 48-49, 52,
58-62, 83, 85, 87, 89, 94, 190, 205 §.
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-4, 6, 11-15 §
Jätelaki (646/2011) 12-13, 72, 118-120, 141 §
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomaisen
mak su tak sa 25.2.2020 § 13

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus

Toimenpiteet  1.11.2021 Ote + valitusosoitus hakija, tiedoksi muut asianosaiset,
Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  1.11.2021

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 1.11.2021.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy xx.xx.20xx. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs. 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihde)

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
 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.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva 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.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta. 

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.


