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VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN 
 

 

VALITUSVIRANOMAINEN 
 

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaa-
san hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa (käyntios. Korsholmanpuis-
tikko 43). 
 

VALITUSOIKEUS on: 
 

• sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 

• rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luon-
nonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyk-
sessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

• toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilme-
nevät 

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

• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN 
 

Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 12.5.2022, § 31, tiedoksisaantipäivä 
on 23.5.2022. 
 

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 22.6.2022. 
 

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo-
ajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. 
 

 

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 
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laati-
jana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskir-
jelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle 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 ajan-
kohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-
ranomaiselle. 

 

VALTUUTUS 
 

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valta-
kirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 
 

 

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 
siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa 
tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun 
suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei 
peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudelta. 
 

 




