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ASIA  Saarikentän sillan pysyttäminen Savonjoen ylitse sekä valmistelulupa, 

Vimpeli 

 

 

HAKIJA  Vimpelin kunta 

 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Vimpelin kunta on 23.3.2020 aluehallintovirastossa vireille panemas-

saan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt vesilain 

mukaista lupaa uuden rumpusillan pysyttämiseen Savonjoen sivu-

uomassa Vimpelin kunnassa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista 

valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemis-

ta. 

 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

 

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  

 

Luvat ja päätökset 

 

Hankealueella aiemmin sijainneella, nyt jo puretulla Saarikentän kansi-

rakenteiselle vanhalla sillalla ei ollut vesilain mukaista lupaa.  

 

Kaavoitustilanne ja suojelualueet 

 

Hankealue sijaitsee asemakaava-alueella. Sillan rantautumisalue on 

merkitty asemakaavassa puistoalueeksi (VP) ja Saarikentän puolella 

urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU). Hankealueella tai sen lähei-

syydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Hankealue sijaitsee Vimpelin 

kirkon ja kirkonseudun valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kult-

tuuriympäristöalueella.  
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HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Hankealue sijaitsee Vimpelin keskustassa. Silta yhdistää Saarikentän 

pesäpallokentän Vimpelin keskustaan.  

 

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

 

Vimpelin kunta hakee lupaa ja valmistelulupaa Savonjoen sivu-uoman 

yli johtavan Saarikentän kevyenliikenteen sillan pysyttämiseksi. Hanke-

alueelta on purettu vanha vuonna 1990 rakennettu kansirakenteinen sil-

ta ja se on korvattu uudella rumpurakenteisella sillalla. Hankkeen tarkoi-

tuksena on kehittää Saarikentän virkistyskäyttöä sekä taata yleisön tur-

vallinen kulku alueelle. Lisäksi hanke pienentää uoman vedenkorkeu-

den vaihteluista aiheutuvaa ranta-alueen vajoamista ja siitä aiheutuvaa 

haittaa.  

 

Siltahanke on pääosin valmistunut joulukuussa 2019. Hankkeessa van-

ha siltarakenne on korvattu noin 40 m pitkällä sisähalkaisijaltaan 

2,5 metrin rumpuputkella. Sillan käyttötaso on noin 30 m pitkä. Hanke 

toteutettiin aikana, jolloin siitä aiheutui mahdollisimman vähän haittaa 

vesistölle, luonnolle ja virkistyskäytölle. Sivu-uoma padottiin väliaikai-

sesti töiden ajaksi. Rummun alareuna on asennettu ylävirran puolella 

tasoon N2000 +69,34 m (yläreuna tasossa N2000 +71,84 m) ja alavir-

ran puolella tasoon N2000 +69,09 m (yläreuna tasossa N2000 +71,59 

m. Hankealueella on tehty uoman reunoilta ja pohjasta massanvaihtoja 

noin 200 m3. Siltapaikalla on vielä tekemättä viimeistelytyöt sillan pin-

noitteen sekä alueen aitaamisen osalta.  

 

Hankealue kuuluu Savonjoen alaosan vesistöalueeseen (47.081). Sa-

vonjokea kutsutaan Vimpelin keskustan alueella Vimpelinjoeksi. Alueen 

pinta-ala on 378 km2 ja järvisyys 1,07 %. Savonjoen sivu-uoman pohjan 

leveys on siltapaikalla noin 3 m ja uoman leveys päältä 10-18 m. Uo-

man syvyys on 3 m. Pääosa joen virtaamasta kulkee pääuomassa.  

 

Siltarakenne rantautuu sekä Vimpelin keskustan että Saarikentän puo-

lella Vimpelin kunnan omistamalle kiinteistöille Kuntala (kiinteistötunnus 

934-404-1-84). Vesialue kuuluu Vimpelin osakaskunnan yhteiseen ve-

sialueeseen (kiinteistötunnus 934-876-1-0). Hakemuksen liitteenä on 

osakaskunnan suostumus hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi hakijalla 

on osuus yhteisestä vesialueesta (osuuden suuruus 0,053667/6,8957, 

kokonaispinta-ala 1668,2 ha).  

 

Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia vesialueen käyt-

töön. Sivu-uoman vähävetisyyden vuoksi sen virkistyskäyttö veneilyyn 

tai uintiin ei ole kesäkuukausina mahdollista.  

 

Hakija on ilmoittanut ottavansa vesinäytteet töiden valmistumisen jäl-

keen Savonjoen koulun sillalta sekä Vimpelinjoen jokisuulta. Näytteistä 

on esitetty tutkittavaksi happi, kokonaistyppi, lämpötila, pH, rauta, kiin-

toaina ja väri.  
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MERKINTÄ  

Hakija on toimittanut hakemuksen kuulutusaikana 29.4.2020 joesta otet-

tujen vesinäytteiden analysointituloksia.  

 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä ta-

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Vimpelin kunnassa 

varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämi-

seen hakemuksen johdosta viimeistään 25.5.2020. Kuulutus on erik-

seen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt ha-

kemuksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Varsi-

nais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kalatalousvi-

ranomaiselta, Vimpelin kunnalta, Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselta sekä maakuntamuseolta.  

 

 

LAUSUNNOT  

 

 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut 

toimittaneensa hakijalle selvityspyynnön sillan uusimiseen ja pikku-

uoman putkitukseen liittyen 10.1.2020. Selvityspyyntö on lausunnon liit-

teenä. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan hanke ei sanot-

tavasti loukkaa yksityistä etua ja sille voidaan myöntää lupa hakemuk-

sen ja sen täydennyksen mukaisesti. 

 

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettei se katso tarpeelliseksi an-

taa asiasta lausuntoa.  

   

3) Seinäjoen museot on lausunnossaan todennut sillan alueen olevan 

osa valtakunnallisesti merkittävää Vimpelin kirkon ja kirkonseudun alu-

etta. Alueella sijaitsee 1800-luvulla rakennettujen kirkon ja tapulin sekä 

kirkkomaan lisäksi Patruunantien varressa oleva funkkistyylinen osuus-

kaupparakennus, pesäpallostadion 1990-luvulta ja Savonjoen pohjois-

puolella olevaa maatilojen pihapiireistä ja omakotitaloista muodostuva 

kyläasutusta. Alue yhdistää eri aikakausien arkkitehtuuria kirkonkylän 

historiaa kuvaavaksi kokonaisuudeksi. Hakijan mukaan hankkeelta ei 

katsota olevan vaikutusta suojeltuihin kohteisiin. Maisemaan muutos 

vaikuttaa. 

 

Siltarakenteen ja -leveyden muuttaminen eivät ole vaikuttaneet valta-

kunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kannen korkeus on py-

synyt aiemmalla tasolla, eikä siihen liity maan päälle kohoavia siltara-
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kenteita. Kannen pinnoite ja aita tulee suunnitella alueeseen sopeutta-

en.  

 

Sillan rakentaminen ei vaikuta myöskään pesäpallostadionin rakentei-

siin. Katsomorakenteeseen ei puututa. Olemassa olevat katos ja kaide-

rakenteet säilytetään ja asennetaan takaisin. Makkara- ja fanituote-

myynti siirretään lähemmäs siltarakennetta, jolloin alueen käytännölli-

syys parantuu, mutta ne eivät kuulu katsomoon kiinteästi. 

 

  

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

 

4) Erkki ja Renate Rintala (Rintala, kiinteistötunnus 934-404-1-443) 

ovat muistutuksessaan todenneet, että Savojen sivuhaara on tukittu 

Vimpelin kunnan toimeksiannosta asianomistajan maatilan kohdalta. 

Tämä neljänkymmenen metrin pituinen uoman tukkiminen estää pääsyn 

muistuttajan rannasta Lappajärvelle.  

 

Muistutuksen mukaan joulukuussa 2019 muistuttajan omistamalle maal-

le oli menty kaivinkoneella ja tukittu jokiuoma työntämällä rantapenkkaa 

kaivinkoneella. Kunnalla ei ollut tähän toimenpiteeseen muistuttajan lu-

paa ja muistuttaja on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Nyt jokiuoma on 

tältä kohdalta avattu ja rantatörmä palautettu tältä kohdin lähes entiseen 

jyrkkään asuunsa. 

 

Muistutuksen mukaan Savonjoen sivujuoksun kautta on aina voinut kul-

kea muistuttajan omistaman kiinteistön rannasta lähtien joko soutuve-

neellä tai matalalla moottoriveneellä Lappajärvelle kalaan tai siellä ole-

vaan kiinteistöön kuuluvaan Ilkka -saareen. Viime vuosina kulku on on-

nistunut vain soutuveneellä tai matalalla moottoriveneellä, koska saari-

kentälle on rakennettu kaksi varsin matalalla olevaa siltaa, joiden alitse 

ei korkeammalla moottoriveneellä kulku onnistu. Juuri ennen joulua 

urakoitsijat olivat täyttäneet jokiuomaa neljänkymmenen metrin matkalta 

tehden sen täydellisesti veneellä kulkukelvottomaksi. Tukoksen viereen 

oli asennettu noin kuusikymmentä metriä pitkä ja halkaisijaltaan noin 

2,5 metriä leveä putki.  

 

Muistuttaja on neuvotellut vesiväylän tukkimisesta Vimpelin kunnan 

edustajien kanssa 21.1.2020 ja vaatinut vesiuoman palauttamista enti-

seen luonnonmukaiseen ja luonnonkauniiseen tilaansa sekä todennut 

joenuoman tukkimisen ja veneellä kulun estämisen olevan lain vastais-

ta.  

 

Muistutuksen mukaan vesiväylän luonnonmukaisena säilyttäminen on 

oleellisen tärkeää muistuttajan maatilan elinvoimaisena pitämiselle.  

 

Muistutuksen mukaan hakemuksessa mainitaan virheellisesti, että uo-

maa ei käytetä virkistyskäyttöön, vaikka väylän tukkimisesta on huo-

mautettu hakijalle kirjallisesti ja suullisesti. Muistuttajan maatilan virkis-

tyskäytön kannalta vuosisatainen kulku Lappajärvelle vesiväylän kautta 

on nyt mahdotonta, mikäli vesiväylää ei palauteta entiseen luonnonmu-

kaiseen tilaansa.  
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Muistuttaja vaatii aluehallintovirastoa määräämään Vimpelin kuntaa pa-

lauttamaan vesiväylän entiseen luonnonmukaiseen tilaansa kunnanhal-

lituksen jäsenille asetettavan uhkasakon uhalla. Muistuttaja viittaa Vaa-

san läänin lääninhallituksen 29.8.1950 antamaan virka-apua koskevaan 

päätökseen N:o FI-714, jossa vesiuoma on velvoitettu avaamaan enti-

seen luonnonmukaiseen tilaansa eli noin viidentoista metrin levyiseksi. 

Muistutuksen mukaan päätöstä ei ole noudatettu ja väylä on muistutta-

jan maatilan kohdalta vain noin 2,5 m leveä. Kopio päätöksestä on 

muistutuksen liitteenä.  

 

Muistutuksen mukaan muistuttajan maatilalle suunnitellun maatilamat-

kailun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vesiuoma säilytetään vä-

hintään soutuveneellä ja matalalla moottoriveneellä sekä kanooteilla 

kulkukelpoisena. Muistutuksen mukaan maatilan rannasta kuljetetaan 

veneellä myös muistuttajan Lappajärvellä olevaan Ilkka -saareen.  

 

Muistutuksen liitteenä on valokuvia muistuttajan kiinteistöllä joulukuussa 

2019 toteutetuista töistä sekä Saarikentästä ja Savonjoen sivu-

uomasta.  

 

 

HAKIJAN SELITYS  

 

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle mahdollisuuden antaa selityk-

sen hakemuksen johdosta jätetyistä muistutuksista ja lausunnoista. Eri-

tyisesti on pyydetty esittämään hakijan arvio siitä, miten hankkeen to-

teuttaminen vaikuttaa kiinteistön Rintala (kiinteistötunnus 934-404-1-

443) omistajan yksityiseen etuun ja vesistön käyttömahdollisuuksiin. Li-

säksi on pyydetty ilmoittamaan, millaiset veneilymahdollisuudet sivu-

uomassa on ollut ennen rumpusillan asentamista.  

 
Hakija on selityksessään todennut, että hankkeen toteuttaminen ei muu-

ta muistutuksen antajan kiinteistön Rintala vesilain mukaisia oikeuksia 

eikä Savonjoen pikku-uoman käyttömahdollisuuksia. Tilalta Rintala on 

mahdollisuus käyttää Savonjoen pääuomaa väylänä Lappajärvelle.  

 

Hakijalla ei ole huomautettavaa muihin asiasta jätettyihin lausuntoihin.  

 

Selityksen liitteenä on valokuva sivu-uomasta sekä asennetusta rumpu-

sillasta, jossa kuljetaan soutuveneellä.   

 

 

LÄNSI JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu  

 

Aluehallintovirasto myöntää Vimpelin kunnalle luvan rumpusillan pysyt-

tämiseen Savonjoen sivu-uomassa Vimpelin kunnassa hakemuksen 

mukaisesti.   
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Aluehallintovirasto myöntää Vimpelin kunnalle pysyvän käyttöoikeuden 

hanketta varten tarvittavaan osaan Vimpelin osakaskunnan yhteisestä 

vesialueesta (kiinteistötunnus 934-876-1-0).  

 

Lupa on voimassa toistaiseksi.   

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa  

edunmenetystä.   

 

Lupamääräykset 

 

1) Rumpusilta on asennettava hakemuksen liitteenä 6 olevan 7.4.2019 

päivätyn asemapiirroksen (mittakaava 1:200) ja 14.4.2020 päivätyn 

hakemuksen täydennyksen liitteenä 2 olevan kartan osoittamaan 

paikkaan siten, että sen asennuskorkeus on 0,2 m uoman pohjan 

alapuolella.   

 

Rumpusillan pituus saa olla enintään 40 m ja sen halkaisijan tulee 

olla 2,5 m. Rumpusillan pituuskaltevuus tulee olla yhteneväinen uo-

man pituuskaltevuuden kanssa.  

 

2) Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja 

sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.  

 

3) Silta ja muut rakenteet on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kun-

nossa.   

 

4) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja 

maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.  

 

5) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmene-

vä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille. 

 

6) Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä 

ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukai-

sesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä 

vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehal-

lintovirastossa. 

 

7) Hanke on toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä 

lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja 

myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 

 

8) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle 

sekä Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan sijaintia osoittava kartta.  
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Perustelut 

 

Uusi rumpusilta korvaa alueella aiemmin olleen vanhan kansisillan. Sil-

lan uusiminen on tarpeen vanhan sillan heikon kunnon vuoksi. Lisäksi 

uusi, vanhaa siltaa leveämpi silta mahdollistaa turvallisen ja nopean 

poistumistien Saarikentältä. Sillan rumpurakenne myös estää rantatöy-

räiden maaperän vajoamista jokiuomaan päin. Hanke lisää alueen käyt-

töturvallisuutta sekä mahdollistaa Saarikentän alueen toiminnan lisää-

misen.  

 

Hanke ei sanottavasti vaikuta Savonjoen sivu-uoman virkistyskäyttö-

mahdollisuuksiin eikä olennaisesti muuta pienveneilymahdollisuuksia 

sivu-uomassa nykytilanteeseen verrattuna. Siltarumpu ei estä kalankul-

kua sivu-uomassa. Siltarakenteen muutoksella ei myöskään ole vaiku-

tusta valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristö-

alueeseen.   

 

Hakemuksen mukaan pääosa joen virtaamasta kulkee pääuomassa, ei-

kä siltapaikka ole tulvivaa aluetta.  

 

Hanketta varten tarvittava pysyvä käyttöoikeus tarvittavaan osaan yhtei-

sestä vesialueesta (kiinteistötunnus 934-876-1-0) voidaan myöntää ve-

silain 2 luvun 12 §:n nojalla. Kyseessä on vesistöön sijoitettava vähäi-

nen rakennelma, jonka toteuttamiseksi vesialueen omistaja on antanut 

suostumuksensa. Hakijalla on myös osuus yhteisestä vesialueesta, joka 

on olennaisesti suurempi kuin hankkeessa tarvittava alue.     

 

Hankealue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesien-

hoitoalueen Luodon- ja Öjanjärveen laskevien vesistöjen toimenpideoh-

jelma-alueeseen. Hankkeella ei ole vaikutusta vesienhoitosuunnitelman 

tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua, joten vesilain 3 

luvun 4 §:n 1 momentin mukaiset luvan myöntämisedellytykset sillan 

pysyttämiseen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna täyttyvät.  

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 2 luvun 12 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 6 §:n 2 

momentti, 7, 8 ja 18 § 

 

 

Valmistelulupa  

 

Aluehallintovirasto ei myönnä valmistelulupaa hankkeen toteuttamiseksi.  

 

Perustelut  

 

Aluehallintovirasto katsoo, että valmisteluluvan myöntäminen hankkeelle 

ei ole tarpeen, koska hanke on jo viimeistelytöitä lukuun ottamatta val-

mistunut.   
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Sovelletut säännökset  

 

Vesilain 3 luvun 16 § 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja 

Seinäjoen museoiden lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmene-

vällä tavalla.   

 

4) Erkki ja Renate Rintalan muistutuksen johdosta aluehallintovirasto 

toteaa, että hankkeen toteuttamisen myötä Savonjoen sivu-uoman vir-

kistyskäyttömahdollisuudet eivät sanottavasti muutu nykytilanteeseen 

verrattuna. Lisäksi muistuttajan kiinteistöltä on pääsy vesiteitse myös 

Savonjoen pääuomaan ja sitä kautta Lappajärvelle. Muistuttajan kiin-

teistöllä on osuus Savonjoen pääuoman rannalla Saarikentän ylä- ja 

alajuoksulla sijaitsevista yhteisistä Venevalkamat nimisistä maa-alueista 

(kiinteistötunnus 934-404-878-7).  

 

 

KÄSITTELYMAKSU 

 

2 860 euroa  

 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palve-

lukeskuksesta.  

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-

voston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen siltaa koskevan ha-

kemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 860 euroa.  

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Hakija 

 

Päätös tiedoksi 

Vimpelin kunta 

Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousvi-

ranomainen  

Suomen ympäristökeskus  

 

Ilmoitus päätöksestä 

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erikseen tieto sekä 

niille, jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ja 

niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet. 
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Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla  

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). 

 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla.  

 

 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

 

Liite  Valitusosoitus 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela. Asian on esi-

tellyt ympäristötarkastaja Tiina Strand.  

  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

  



  LIITE 1 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta 
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Va-
litusaika päättyy 1.10.2020. 

 

Valitusoikeus 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 ympäristö-
keskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liittei-
neen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen vir-
ka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimak-
su on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu-
toksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peri-
tä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus-
kirjelmäkohtainen.  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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