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ILMATAR ENERGY OY, KALLION LOUHINTAA JA MURSKAUSTA KOSKEVAN MAA-
AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN, 12.12.2018 § 46, KIVIAINEKSEN OTTOTASON 
MUUTTAMINEN, PYHÄNNÄN VALTIONMAA, PYHÄNTÄ 
 
 
HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Luvan hakija  Laitos 
Ilmatar Energy Oy  Sivakkakallion kallioalue 
Pohjoisesplanadi 35 E  Piiparintie 
00100 HELSINKI  PYHÄNTÄ 
 
Y-tunnus 2918733-1 
 
Luvan hakemisen peruste 
Ilmatar Energy Oy hakee voimassaolevan yhteisen maa-aines- ja ympäristölupansa 
kalliokiviaineksen ottotasoa koskevan lupamääräyksen nro 5 muuttamista. 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 89 perusteella toiminnanharjoittaja voi hakea luvan 
muuttamista. 
 
Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiselle on oltava lupa. 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n sekä liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7c) tarkoitetulla 
toiminnalla (Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä 
kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää) ja saman taulukon kohdan 
7e) tarkoitetulla toiminnalla (Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle 
alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on 
yhteensä vähintään 50 päivää) tulee olla ympäristölupa. 
 
Lupaviranomaisen toimivalta 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohtien 6a) ja 
6b) perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee lupahakemuksen koskien 
kivenlouhimoa tai sellaista muuta kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhintaa, jossa 
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä kiinteää murskaamoa tai kalkkikiven 
jauhatusta tai sellaista tietylle alueelle sijoitettavaa siirrettävää murskaamoa tai kalkkikiven 
jauhatusta, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.  
 
Maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n mukaan maa-ainesten ottamista 
koskeva lupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä 
ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Pyhännän kunnan toimivaltainen 
ympäristönsuojelun lupaviranomainen on Haapaveden kaupungin 
ympäristöterveyslautakunta. 
 
SIJAINTI, LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE 
Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Pyhännän keskustaajamasta maanteitse noin 25 
km Kajaanin suuntaan, Sivakkakallion kallioalueella, Suomen valtion / Metsähallituksen 
omistamalla tilalla Pyhännän valtionmaa (kiinteistötunnus 630-893-10-1). Ottamisalueen 
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läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Lähimmät vapaa-ajan asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 
2,4 km:n päässä ottamisalueelta. Naamanganpuro sijaitsee noin 500 metrin, Siikajoki noin 
800 metrin ja Naamanganjärvi noin 1,7 km:n päässä ottoalueesta. Lähimmät pohjavesialueet 
Kontiokangas ja Vörssinvaara-Järvienkangas sijaitsevat noin 6 km:n etäisyydellä 
ottoalueesta.  
 
Ilmatar Energy Oy:llä on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 12.12.2018 § 
46 myöntämä yhteinen maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle. 
Alun perin Ilmatar Piiparinmäki Oy:lle myönnetty em. maa-aines- ja ympäristölupa on 
20.9.2019 § 11 (Haapaveden kaupungin Ympäristöpalvelut Helmen päätös) siirretty Ilmatar 
Energy Oy:lle. Lupa on myönnetty enintään 350 000 tonnin kiviainesten louhinnalle ja lupa on 
voimassa 31.12.2021 saakka.  
 
Alueella on voimassa Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava ja suunnitelma-alue 

sijoittuu kaavassa EO-merkitylle alueelle eli maa-ainesten ottoalueelle. 

 

HAETUN TOIMINTAMUUTOKSEN KUVAUS, PERUSTELUT JA ARVIO MUUTOKSEN 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA 

Toimintamuutoksen kuvaus 

Ilmatar Energy Oy pyytänyt 9.12.2019 ympäristöterveyslautakuntaan saapuneella 

hakemuksellaan, että maa-aines- ja ympäristölupaan tehtäisiin muutos ottotason 

syventämiseksi myönnetystä tasosta +150,0(N60) siten, että alin sallittu ottotaso on 

+140,0(N60). Hakemuksen mukaan otto- ja murskausmäärät sekä luvan mukaiset toiminnot 

säilyvät muutoin nykyisen luvan mukaisina. Ottoalueen pinta-ala on 5,2 ha, jolta on tarkoitus 

tuottaa 350 000 tonnia kiviainesta. Ottotaso on määrätty yhteisen maa-aines- ja 

ympäristöluvan lupamääräyksessä nro 5 seuraavasti: 

”Kalliokiviaineksen ottamisen saa ulottaa enintään tasoon +150,0 (N60). Ottamisalueelle 

tulee sijoittaa korkeusmerkki ottotason seuraamista varten.” 

 

Vedenpinnan korkeus alueella on noin +148 (N60). Kaivannaisjätteen määrän on 

jätehuoltosuunnitelman mukaan arvioitu olevan 50 000 – 80 000 k-m3, mikä on suurempi 

kuin voimassa olevan luvan jätehuoltosuunnitelmassa oli arvioitu (20 000 k-m3).  

 

Hakemuksen perustelut 

Perusteluinaan ottotason muutokselle muutoksen hakija esittää, että ottotoiminnan 

yhteydessä on havaittu, että pintamaakerroksen paksuus on huomattavasti suurempi kuin 

ennalta on arvioitu eikä haluttua ottomäärää saada hyödynnettyä järkevällä tavalla. Louhinta 

jouduttaisiin tekemään matalana ja pintamaita kuorimaan laajalta alueelta paksuja kerroksia. 

 

Lisäksi hakemuksessa todetaan, että ottoalue ei muutu myönnetystä ja luiskaukset tehdään 

myönnetyillä kaltevuuksilla. Louhinta ei tule todennäköisesti ulottumaan koko ottoalueelle, 

koska alueen luoteisosassa kallion pinta on liian syvällä hyödynnettäväksi. Maisemointi 

tehdään alueelta jo kuorituilla ja kuorittavilla pintamailla luiskaamalla ja mahdollisesti myös 

täyttämällä. Louhokseen kertyvää vettä jouduttaneen johtamaan myös pumppaamalla. 
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Pumppaus tapahtuu samaan paikkaan kuin mistä ne on ollut tarkoitus aiemmin johtaa pois 

ottoalueelta eli alueen luoteiskulmasta hakemuksen kohteena olevalle tilalle. 

Pumppausmäärä jää vähäiseksi, koska toiminta on lyhytaikaista eikä siitä aiheudu vettymistä. 

 

Hakemuksen perusteluissa todetaan, että mikäli alueelle jää vesiallas, se jätetään vähintään 

kolmen metrin syvyiseksi eikä vesialtaaseen sijoiteta humuspitoisia pintamaita. Alueelta 

kuoritut pintamaat saattavat riittää korottamaan louhoksen pohjaa siten, että louhoksen pohja 

jää kuivaksi. Louhintataso jää tasoa +140,0 ylemmälle tasolle ainakin osassa ottoaluetta, 

joten luiskauksen jälkeen täytettävää aluetta ei jää suurelle alueelle. 

Poikkileikkauspiirroksessa sekä jälkitilannekartassa on esitetty vesiallasta lähes koko 

alueelle, koska lopullinen louhoksen muoto ja syvyys selviää vasta oton edetessä kallion 

korkotason ja rikkonaisuuden perusteella. Taloudellisesti kannattava louhintasyvyys on noin 

10 metriä tai enemmän. 

 

Arvio muutoksen ympäristövaikutuksista 

Toiminnan louhinta- ja murskausmäärien sekä luvan mukaisten toimintojen säilyessä muutoin 

nykyisen luvan mukaisina eivät haitalliset ympäristövaikutukset lisäänny voimassaolevassa 

luvassa esitettyyn nähden. Koska vakituista asutusta ei lähistöllä ole ja lähimmät vapaa-ajan 

asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 2,4 km:n päässä ottamisalueelta, ei toiminnan muutoksesta 

voida perustellusti olettaa aiheutuvan kohtuutonta haittaa. Alueen reunoille kasoihin ja 

suojavalleiksi kuorituilla ja kuorittavilla puhtailla, humuspitoisilla pintamailla ja maa-aineksilla 

ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Osa näistä kaivannaisjätteestä voidaan käyttää 

kasvukerrokseen maisemointivaiheessa.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Vireilletulo ja tiedottaminen 

Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle 9.12.2019. 

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja se on pidetty julkisesti nähtävänä Pyhännän 

kunnan ja Haapaveden kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 18.12.2019-16.1.2020. 

Hakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu Pyhännän kunnan ja Haapaveden kaupungin 

verkkosivuilla. Naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille on lähetetty 20.12.2019 kirjallisesti 

tieto lupahakemuksen nähtävillä olosta. 

 

Lausunnot 

Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomainen, 3.1.2020 saapunut lausunto: 

”Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa maa-aines- ja ympäristöluvan 

muutoshakemuksesta.” 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Muistutus, 12.1.2020 saapunut naapurin kuulemisvastaus ja 13.1.2020 saapunut 

kuulemisvastauksen täydennys: ”Meille on selvinnyt vasta joulukuussa 2019, että 

kesäasuntomme läheisyyteen ollaan rakentamassa yli kolmekymmentä tuulivoimalaa. 
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Meiltä on kysytty aiemmin lupaa maa-ainesten ottamiseen ja siihen olemmekin suostuneet, 

emme kuitenkaan silloin tienneet tuulivoimahankkeesta. 

 

Noin lähelle tulevat tuulivoimalat laskevat käytännössä loma-asuntomme arvon nollaan. 

Emme voi mitenkään suostua tuollaiseen. Mökki on ollut pakopaikka kaupungin vilskeestä ja 

sen eteen on tehty paljon töitä, mökki on remontoitu kokonaan. Tuulivoimalat aiheuttavat 

sekä melu- että näköhaittaa. Mökin pihalla ollut riistakamera on tallentanut paljon kuvia 

eläimistä esim. ilves, ahma, jänis… Näitä tuskin enää näkyy. alueella on myös susia joiden 

elinolot häiriintyy. Tämä kaikki aiheuttaa sen, että oma mökkeily ei täällä enää tunnu 

mielekkäältä. Meidän takia hanketta tuskin tullaan pysäyttämään, joten vaadimme hankkeen 

toteuttajaa lunastamaan kiinteistömme 80000 euron hintaan.  

 

Täydennystieto kiinteistöstä: Pyhännän kunta, tilan nimi Rantaheikkilä.”  

 

Hakijan kuuleminen 

Luvan hakijalle on varattu mahdollisuus vastineiden antamiseen. 

 

Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon hakija toteaa, että sillä ei ole 

lausuttavaa Ympäristöpalvelut Helmen osalta, sillä Pyhännän kunnan terveysvalvonnan 

palveluista vastaava Ympäristöpalvelut Helmi ei ole esittänyt mitään huomautuksia tai 

vaatimuksia Ilmattaren muutoshakemusta koskien. 

 

Muistutukseen hakija toteaa: ”Muistutuksen tekijät eivät 12.1 ja 13.1.2020 antamissaan 

muistutuksissa ole ottaneet kantaa muutoshakemuksen kohteena olevaan asiaan eli maa-

ainesten ottotason muutoksiin ja kaivannaisjätteen määrään. 

Muistutuksen tekijät ovat muistutuksissaan keskittyneet ainoastaan tuulivoimahankkeen 

vaikutuksiin heidän loma-asuntonsa osalta, mikä kokonaisuus on jo lainvoimaisilla kaavoitus- 

ja rakentamisluvilla ratkaistu. Todettakoon myös, että Ilmatar (Energy Oy) ei ole näiden 

rakennuslupien hakija tai osapuoli ko. lupa-asioissa. Ilmatar toteaa myös, että lausunnossa 

esitetty lunastusvaatimus ei liity nyt käsiteltävään asiaan, eikä perustu lakiin.” 

 

Vastineessaan Ilmatar toteaa yhteenvetona, että koska muutoshakemuksen kohteena 

olevaan asiaan ei ole esitetty huomautuksia, tulee Ilmattaren muutoshakemus hyväksyä 

hakemuksen mukaisena. 

 

ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET 

Valmistelija esittää, että Ilmatar Energy Oy:n esitys kiviaineksen louhintaa ja murskausta 

koskevan maa-aines- ja ympäristölupansa alimman ottotason muuttamisesta hyväksytään ja 

että muutettu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma hyväksytään hakemuksen mukaisena. 

 

Valmistelija esittää, että Ilmatar Energy Oy:lle 12.12.2018 § 46 myönnetyn maa-aines- ja 

ympäristöluvan lupamääräys nro 5 muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: 



  5 

HAAPAVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 
Ympäristöterveyslautakunta Asianumero 59/11.01.00/2018 
Rynnäkkötie 1, 3. krs Päätöspäivä 12.2.2020 § 4, Liite 1 
86600 Haapavesi Tiedoksiantopäivä 24.2.2020 
 

 

 

5. ”Kalliokiviaineksen ottamisen saa ulottaa enintään tasoon +140,0 (N60). Ottamisalueelle 

tulee sijoittaa korkeusmerkki ottotason seuraamista varten.” 

 

Muutoin toiminnassa on noudatettava Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 

12.12.2018 § 46 myöntämää yhteistä maa-aines- ja ympäristölupaa.  

 

PERUSTELUT 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan 

muuttamista. Luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelyssä on noudatettu, mitä 

ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään.  

 

Toiminnanharjoittaja ei hae muutosta kiviaineksen ottomäärään tai murskausmäärään, joten 

louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja päästöt eivät lisäänny 

nykyisen luvan tilanteeseen verrattuna. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Ottosyvyyden 

muutoksen myötä louhosmonttuun saattaa muodostua osalle ottoaluetta vesiallas, mutta 

ottamissuunnitelman ja päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti 

toimittuna ja maisemoituna sen ei katsota aiheuttavan haittaa pohjavedelle. Ottoalueen 

lähistöllä ei ole vakituista asutusta ja lähimpään, 2,4 km:n päässä sijaitsevaan vapaa-

ajanasuntoon, ottosyvyyden muutoksella ja kaivannaisjätteen määrän kasvulla ei katsota 

olevan haitallista vaikutusta asutukseen.  

 

VASTAUS YKSILÖITYYN VAATIMUKSEEN 

Naapurin kuulemisvastaus on huomioitu lupapäätöksestä ilmenevällä tavalla. Pyhännän 

kunnanvaltuusto on 14.12.2015 § 46 hyväksynyt Piiparinmäen tuulivoimapuiston 

osayleiskaavan ja sekä tuulivoimapuiston osayleiskaava että tuulivoimaloiden rakennusluvat 

ovat lainvoimaisia. Kuulemisvastauksessa ei otettu kantaa haettuun ja nyt käsiteltävänä 

olevaan kiviainesten ottosyvyyden muutokseen eikä kaivannaisjätteen 

jätehuoltosuunnitelmaan. Kuulemisvastauksessa otettiin kantaa tuulivoimaloiden vaikutuksiin 

loma-asuntonsa osalta, mikä asia on lainvoimaisesti ratkaistu jo aiemmin. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

-Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 47a, 89, 96 ja 114 § 

-Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 § 

-Maa-aineslaki (555/1981) 4a § 

-Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojelun viranomaispalveluista 

perittävien maksujen taksa 2019, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 

päätös 18.6.2019 § 16 

 

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 

Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 saakka. Jos asetuksella annetaan tämän luvan 

määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai 

tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 
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PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. 

Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan 

verkkosivuilla Internet-osoitteissa https://www.haapavesi.fi ja http://www.pyhanta.fi/ 

Kuulutukset-kohdassa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 

verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. 

 

Päätös ja luvan muutoshakemus: Ilmatar Energy Oy 

Jäljennös päätöksestä ja luvan muutoshakemus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

Jäljennös päätöksestä: Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomainen, muistutuksen 

tekijä 

Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet 

 

PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO 

Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 

24.2.2020 ja valitusaika päättyy 25.3.2020. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU 

Luvan saajan on maksettava yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan muuttamisen 

päätöksestä Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 18.6.2019 § 16 

hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu seuraavasti: 

 

-ympäristöluvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen tai toiminnanharjoittajan 

hakemuksesta (89 §): 900 € 

 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä 

sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa Vaasan hallinto-

oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.  
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VALITUSOSOITUS YHTEISEEN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖ-
LUPAPÄÄTÖKSEEN 
 
 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa (käyntios. 
Korsholmanpuistikko 43). 
 
VALITUSOIKEUS on: 
 

• sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 

• rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

• toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset 
ilmenevät 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella 

• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN 
 
Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 12.2.2020, § 4, tiedoksisaantipäivä 
on 24.2.2020. 
 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä, 
sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.  
 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs) 
65101 VAASA 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780  faksi 029 5642760 
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15 
 
Valitusaika päättyy 25.3.2020. 
 
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
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VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

• valittajan nimi ja kotikunta 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on 
allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 

• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
VALTUUTUS 
 
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään 
valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 
 
 
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 
260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

 
 
 
 

 


