
 

 

Päätös 

Nro 91/2019 

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/10276/2018 

 

Annettu julkipanon jälkeen 

10.4.2019 

 

 

 

 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka 

kirjaamo.lansi@avi.fi Wolffintie 35 

www.avi.fi/lansi  PL 200, 65101 Vaasa 

ASIA Rannan ruoppaus Kuloveden Miinanlahdella, Nokia 

 

 

HAKIJA Mikko Kilpeläinen  

 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Mikko Kilpeläinen on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

12.11.2018 vireille panemassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Nokian 

kaupungissa ranta-osayleiskaava-alueella sijaitsevan rannan ruoppaa-

miseen. 

 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 3 luvun 3 §:n 8) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

 

HANKETTA KOSKEVA KAAVOITUSTILANNE  

 

Hankealue on ranta-alueiden osayleiskaavassa merkitty (RA) loma-

asunto merkinnällä. Vesialue on merkitty (W) merkinnällä ja hankealuetta 

ympäröivä maa-alue (M) Maa- ja metsätalousalue merkinnällä. 

    
HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Ruopattava ranta sijaitsee Kulovedellä Miinanlahdella Nokian kaupun-

gissa kiinteistöillä 536-433-6-9 Mäntyrinne ja vesialueilla 536-438-2-33 

Lehtimäki, 536-876-1-0 Yht. rauh. piirit ja venevalkama ja 536-438-1-55 

Kärki. 

    

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

 

Hakemus koskee Kuloveden Miinanlahden rannan ruoppausta Nokian 

kaupungissa. Hankkeen tavoitteena on ruopata vapaa-ajanrakennuksen 

tontin rantaa. Ruoppauksen tarkoituksena on poistaa lietettä, mutaa ja 
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vesikasvillisuutta ja mahdollistaa rannan käyttö vapaa-ajantontin vaati-

musten mukaisesti. Ruoppaus kohdistuu pääasiassa kiinteistölle 536-

438-2-33 ja lisäksi kiinteistöille 536-433-6-9, 536-876-1-0 ja 536-438-1-

55. Hakijan mukaan ruoppaus parantaa myös maisemaa ja yhteisen ve-

nevalkaman käyttömahdollisuuksia. Hakijan omistama kiinteistö ja osit-

tain myös ruopattava alue on Nokian kaupungin ranta-alueiden osayleis-

kaavassa määritetty yhden loma-asunnon rakennuspaikaksi.  

Ruopattava massamäärä on enintään 2000 m3 ja ruoppaussyvyys 0-2 

metriä. Ruoppausmassat läjitetään hakijan tontille ja kiinteistölle 536-

438-1-99, niin että massojen valuminen takaisin vesistöön estetään.  

Ruoppaus toteutetaan talvella jään päältä. Ajankohdaksi hakija on suun-

nitellut 2019 – 2020 jää ym. olosuhteiden mukaan. 

Hakijan mukaan ruoppaus ei aiheuta korvattavia menetyksiä tai haittaa 

alueen muulle käytölle tai luonnolle. Hakijan mukaan ruoppaus aiheuttaa 

veden lyhytaikaista samentumista ja työn aikana mahdollisesti melua. 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

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

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Nokian kaupungissa 

varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämi-

seen hakemuksen johdosta viimeistään 8.3.2019. Kuulutus on erikseen 

lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

 

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

muksen johdosta lausunnon Pirkanmaan Elinkeino, liikenne ja ympäris-

tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, 

Nokian kaupungilta sekä Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selta ja terveydensuojeluviranomaiselta. 

 

LAUSUNNOT 

 

1) Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lausun-

nossaan todennut seuraavaa: 

 

Ruoppaus tulee suorittaa siten, että veden samentumishaitat jäävät 

lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi. Tarvittaessa on käytettävä suojaver-

hoja estämään kiintoaineksen leviäminen lahdella. Ruoppauksen 

ajankohta on valittava siten, ettei toimenpide aiheuta haittaa Miinan-

lahden vapaa-ajan asutukselle. Suositeltavimmat ajankohdat ovat 

talvi sekä syksy lomakauden jälkeen. Ruoppausmassojen läjittämi-

nen ranta-alueelle ei ole suositeltavaa. Ennen kuin kasvillisuus sitoo 

ruoppausmassat, ovat ne alttiita liettymään takaisin vesistöön rank-

kasateiden, sulamisvesien ja mahdollisesti myös aallokon vaikutuk-

sesta. Tämän vuoksi suositellaan ruoppausmassojen sijoittamista 

kauemmas rannasta kiinteistölle 536-438-1-99. 
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2) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut seu-

raavaa: 

 

ELY-keskus katsoo, että ruoppaus on hyödyllinen ja parantaa veden-
vaihtuvuutta Miinanlahdessa. Ruoppaus on tehtävä virkistyskauden 
ulkopuolella ja ruoppaus massat on läjitettävä riittävän kauaksi ran-
taviivasta, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön. Luvan 
myöntämisedellytykset täyttyvät ja hankkeelle voidaan myöntää ve-
silain mukainen lupa tavanomaisin lupaehdoin. Lisäksi ELY-keskus 
toteaa, että kyseessä ei ole hakemuskuulutuksessa mainittu vesilain 
2 luvun 6 §:n mukainen haitan poisto vaan vesilain 3 luvun 3 §:n 8) 
kohdan mukainen aina luvanvarainen vesitaloushanke. 
 

Luontoarvot 

 

Ruoppaussuunnitelman kuvien ja ilmakuvien perusteella ruopatta-

valla alueella sijaitseva ruovikko/rantaluhta ja puron suualue saattaa 

olla viitasammakolle soveliasta elinympäristöä. Viitasammakon li-

sääntymis- ja levähdyspaikkoja ei luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 

saa hävittää eikä heikentää, joten lajin esiintyminen alueella on syytä 

tarkistaa kutuaikaan (huhti-toukokuun vaihde). Mikäli alueella esiin-

tyy viitasammakkoa, tulee lisääntymis- ja levähdyspaikat ottaa huo-

mioon ruoppauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 

3) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalata-

lousviranomainen on lausunnossaan todennut seuraavaa: 

 

Kasvillisuusrannat ovat tärkeitä elinympäristöjä kevätkutuisille ka-

loille kuten hauelle ja lahnalle ja erityisesti niiden poikasvaiheelle. 

Kasvillisuusrannat ovat myös näiden lajien lisääntymisalueita. Kas-

villisuusrantojen ruoppaukset eivät ole yleisesti suositeltavia toimen-

piteitä, koska niistä on haittaa kalastolle. 

 

Hanke aiheuttaa veden samentumista, mutta se on todennäköisesti 

lyhytaikaista ja rajautuu Miinanlahdelle. Luvan saajan on kuitenkin 

varmistauduttava siitä, ettei kiintoaine leviä lahdelta Kulovedelle. 

 

Yleistä kalatalousetua valvovana viranomaisena Pohjois-Savon 

ELY-keskuksen kalatalousyksikkö katsoo, että lupa hankkeelle voi-

daan myöntää. Miinanlahdelle jää edelleen kalojen elinympäristöksi 

soveltuvia kasvillisuusrantoja ja ruopattavaksi suunniteltu alueen 

osuus Miinanlahden pinta-alasta on suhteellisen pieni. Hanke ei ai-

heuta merkittävää haittaa kalataloudelle. Ruoppausta ei kuitenkaan 

tule tehdä avovesikautena vaan talvella, kun hankealueella on jää-

peite. Tällöin ruoppausalueella ei todennäköisesti esiinny kaloja ja 

haitta kalataloudelle on vähäisempi kuin avovesikautena tehdyllä 

ruoppauksella. 

 

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

 

  Hankkeesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 
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HAKIJAN SELITYS 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on varannut hakijalle mahdol-

lisuuden kommentoida annettuja lausuntoja. Hakija on selityksessään to-

dennut seuraavaa: 

 

ELY-keskus kalatalousviranomaisen lausunnosta 

 

Talvella ruoppaaminen on hakijan tämän hetkinen suunnitelma, sillä esi-

sopimus on tehty urakoijan kanssa talvesta 2020 ja jään päältä ruoppauk-

sesta. Hakija kuitenkin huomauttaa, että syyskuussa 2018 ruoppauk-

sesta on keskusteltu ELY-keskuksen henkilön kanssa (Tapio Meisalmi). 

Ennen kiinteistön hankintaa hakija halusi varmistaa, ettei ole mitään ha-

kijalle tuntematonta syytä mikä saattaisi estää tai rajoittaa rannan ruop-

pausta. Rannan siistimisen mahdollisuus oli hakijalle kriittinen ostopää-

töstä tehdessä. Silloinen suunnitelma oli suorittaa ruoppaus kelluvalta ka-

lustolta. Syksyllä 2018 käydyn keskustelun ja Tapio Meisalmen antaman 

sähköpostin mukaan (liitetty alkup. hakemukseen) alueella ei ole erityisiä 

luontoarvoja, ja näin ruoppaukselle ei ole esteitä. Hakija kokee tältä osin 

ELY-keskuksen toimineen hakijaa kohtaan virheellisesti ja osin johtanut 

hakijaa harhaan. 

 

ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat lausunnosta 

 

Hakija on syyskuussa 2018 keskustellut ELY-keskuksen henkilön kanssa 

(Tapio Meisalmi) ruoppaushankkeesta. Ennen kiinteistön hankintaa ha-

kija halusi varmistaa, ettei ole mitään hakijalle tuntematonta syytä mikä 

saattaisi estää tai rajoittaa rannan ruoppausta. Rannan siistimisen mah-

dollisuus oli hakijalle kriittinen tekijä ostopäätöstä tehdessä. Syksyllä 

2018 käydyn keskustelun ja Tapio Meisalmen antaman sähköpostin mu-

kaan (liitetty alkup. hakemukseen) alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, ja 

näin ruoppaukselle ei ole esteitä. Viitasammakoiden mahdollisuus on 

nostettu esiin vasta Aluehallintoviraston vetämän lupaprosessin aikana. 

Näin hakija kokee, että viitasammakkotutkimus on aiheeton, sillä viran-

omaisen lausunto ei voi näin pienellä aikavälillä muuttua. Mikäli ELY-kes-

kus kuitenkin haluaa viitasammakkotutkimuksen alueelle, niin hakijan 

mielestä prosessista aiheutuvat järjestelyt ja kustannukset ovat kokonai-

suudessaan ELY-keskuksen vastuulla. Jos kyseinen tutkimus osin tai ko-

konaan vaikuttaa hankkeen toteutumiseen, hakija varaa oikeuden vaatia 

vahingonkorvausta ELY-keskukselta hakijan harhaanjohtamisesta kiin-

teistön hankinnan aikana.  

 

Hakija kuitenkin voi teknisistä tai taloudellisista syistä ruoppausaluetta 

pienentää alkuperäisestä. Jos näin joudutaan tekemään, niin tällöin ruo-

vikko/rantaluhta ja puron suualue jätetään osin/kokonaan ruoppaamatta. 

 

Nokian kaupungin lausunnosta 

 

Hakijan tämänhetkinen tarkoitus on suorittaa ruoppaus jäältä talvella 

2019-2020. Tämä vastaa myös Nokian kaupungin toiveeseen. Ruop-

pausmassojen osalta hakija käyttää massoja täytemaana kiinteistön 536-
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438-6-9 alueella. Aivan rantakaistalle ei kuitenkaan ole tarkoitus massoja 

läjittää. Hakija turvaa/estää massojen valumisen takaisin vesistöön eri-

laisten luonnonilmiöiden takia. 

 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto myöntää Mikko Kilpeläiselle luvan ruopata Kuloveden 

Miinanlahden rantaa kiinteistöillä 536-433-6-9 Mäntyrinne ja vesialueilla 

536-438-2-33 Lehtimäki, 536-876-1-0 Yht. rauh. piirit ja venevalkama ja 

536-438-1-55 Kärki. 

   

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 

 

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia 

lupamääräyksiä. 

 

 

 

Lupamääräykset 

 

 Töiden suorittaminen  

 

1) Ruoppaustöitä saa tehdä täydennyksessä toimitetun kartan (päivätty 

10.1.2019) mukaisella alueella.  

 

Ruopattava massamäärä saa olla enintään 2000 m3ktr.  

 

2) Ruoppaustyö tulee toteuttaa mahdollisimman vähän samentumista 

aiheuttavalla tavalla. Ruoppaustyö on tehtävä mahdollisimman yhtä-

jaksoisesti. Ruoppausmassat eivät saa missään olosuhteissa 

päästä valumaan takaisin suoraan vesistöön.  

 

3) Ruoppaus tulee toteuttaa siten, että se ei aiheuta pysyvää haittaa 

venevalkaman käytölle mm. veneiden säilytykselle. 

 

4) Ruoppausmassojen läjitys tulee tehdä kiinteistöille 536-433-6-9 ja 

536-438-1-99. Läjitysalue tulee tasoittaa ja muotoilla ympäristöön 

sopivalla tavalla. Massoja ei saa läjittää aivan rantaviivan tuntu-

maan. 

 

5) Ruoppaustyö tulee toteuttaa ensisijaisesti talvella jään päältä. Mikäli 

ruoppaus toteutetaan avovesiaikaan, niin alue tulee eristää asian-

mukaisesti suojaverhoilla. Hanketta ei tule toteuttaa kuitenkaan vir-

kistyskäyttöaikaan. 

 

6) Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn 

vuoksi on jäätä rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkit-

tävä asianmukaisesti.   

7) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja  



6 (9) 

kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta.  

 

8) Töiden päätyttyä alue on saatettava asianmukaiseen ja  

maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.  

 

Korvaukset 

 

9) Luvan saaja on vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta 

vahingosta, haitasta tai edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta 

mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä 

korvattava vahingonkärsijöille.  

 

10) 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.  

 

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 

 

11) Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 

hanke on toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa siitä 

lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa rau-

keaa. 

 

Ilmoitukset 

 

12) Töiden aloittamisesta on (30 päivää) etukäteen ilmoitettava kirjalli-

sesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Nokian kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle.  

 

13) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä 

Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Perustelut 

 

Hankkeen toteuttaminen on tarpeen, jotta mahdollistetaan rannan käyttö 

vapaa-ajantontin vaatimusten mukaisesti. Hankealue on ranta-alueiden 

osayleiskaavassa merkitty loma-asunnon rakennuspaikaksi (RA). Hanke 

ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. 

 

Luonnonsuojelulain 49 § 1 momentissa tarkoitetun lajin suojelun tarkoitus 

on estää lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentämi-

nen. Ilma- ja valokuvatarkastelun perusteella Miinanlahdella ja hankealu-

een ulkopuolella on runsaasti viitasammakolle mahdollisesti soveliasta 

elinympäristöä. Hankealue on vain pieneltä osin em. kaltaista aluetta ja 

se on rajattu muusta alueesta irralleen venereitillä. Aluehallintovirasto ar-
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vioi, että luvan myöntämiselle ei ole luonnonsuojelulain 49 §:n 1 § mo-

mentissa tarkoitettua estettä. Hankkeesta ei muutoinkaan aiheudu sanot-

tavaa haittaa alueen eliöstölle. 

 

Hankkeen haitat rajoittuvat paikallisiin työnaikaisiin haittoihin, kuten ruop-

paustyön aikainen veden samentuminen. 

 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavia edunmenetyksiä, 

kun toteuttamisessa otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Hakija 

sijoittaa ruoppausmassat omalle maalleen ja siihen tarkoitukseen vuok-

ratulle maalle. Hankeella ei ole vaikutuksia maankäytön suunnitteluun tai 

voimassaoleviin kaavoihin. 

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta ja 3 momentti, 3 luvun 5 §, 3 

luvun 8 §, 3 luvun 10 § ja 3 luvun 18 §.  

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto ottaa Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaisen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja Pohjois-Savon elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen 

lausunnot huomioon perusteluista ja lupamääräyksistä ilmenevällä ta-

valla. 

 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 1670 euroa.  

 

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-

velukeskuksesta. 

   

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksu-

taulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen alle 2 000 m3ktr ruoppausta 

koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu 1 670 euroa. 

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

 Päätös 

Hakija 

 

 Jäljennös päätöksestä (sähköisesti) 

 

Nokian kaupunki 

Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue  
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen  

Suomen ympäristökeskus   

 

 Ilmoitus päätöksestä 

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto. 

 

 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla  

 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Nokian 

kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Liite    Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen ja esitellyt ympäris-

tötarkastaja Frans Haapaniemi. 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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VALITUSOSOITUS      LIITE 
 
 
Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valitta-

malla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä mak-
susta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-

sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 10.5.2019. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä 

vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön 
viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asian-
omaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomai-
set. 

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

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

kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, 
on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, säh-
köposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

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

miteta sähköisesti (telekopiolla 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 selvi-
tys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
tolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, 
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimite-
tun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanotto-
laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä.  

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot 

 käyntiosoite:  Wolffintie 35, Vaasa 
postiosoite:   PL 200, 65101 Vaasa 
puhelin:   0295 018 450 
telekopio:   06-317 4817 
sähköposti:  kirjaamo.lansi@avi.fi 
aukioloaika:   klo 8-16.15 

Oikeudenkäyntimaksu 
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käynti-
maksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va-
lituskirjelmäkohtainen. 
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