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ASIA  Sähkökaapelin rakentaminen Päijänteen Saharanta Väylän ja Lintusal-

men alitse sekä valmistelulupa, Kuhmoinen 

 

HAKIJA  Elenia Oy 

 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Elenia Oy on 19.21.2019 aluehallintovirastossa vireille panemassaan 

hakemuksessa pyytänyt lupaa sähkökaapelin asentamiseen Päijänteen 

vesistöön Kuhmoisten kunnassa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteutta-

mista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tu-

lemista.  

 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 3 luvun 3 §:n 5) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

 

 

HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

   Hankealueista toinen sijoittuu Päijänteen saaristoon Kuhmoisten kunnan   

Lauttavalkamantien ja Papinsaaren kaupunginosaan.  

Alue on satamamainen, saaristomainen ja kallioinen. Aluetta käytetään 

pääasiallisesti viljelyyn ja asumiseen.  

 

Toinen hankealue sijoittuu Kuhmoisten kunnan Papinsaaresta Varisvuo-

reen. Alue on maaseutumainen ja sitä käytetään viljelykseen ja metsäta-

louteen.  

 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

 

Hankkeen tarkoitus sijoittaa kaksi 20 kV:n maakaapelia Kuhmoisissa si-

jaitsevaan Lintusalmen alitse Papinsaareen ja Papinsaaresta Lauttaval-

kamantien rantaa. Uudet kaapelit parantavat sähkönjakelun varmuutta, 

sillä huonokuntoinen vesistökaapeli saneerataan uuteen ja ilmajohto 

korvataan maakaapeliksi. 
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Hanke sisältää kaksi erillistä alitusta. Toinen 20 kV:n alituksista rantau-

tuu Papinsaaren eteläpuolella kiinteistölle Vorikanniemi (291-413-7-60) 

ja Papinsaaressa kiinteistölle Niilonpirtti (291-413-13-34). Toinen 20 

kV:n kaapeleista rantautuu Lauttavalkamantien rantaan kiinteistölle Tik-

ka (291-413-1-39) ja Papinsaaressa kiinteistölle Välinen (291-404-1-

101). Kaapelit sijoitetaan kahdessa kohtaa Kirkonkylän jakokunnan yh-

teiselle vesialueelle (291-876-1-0).  

 

Papinsaaren itäpuolinen kaapeli sijoitetaan yleisen kulkuväylän alitse. 

Työ ajoitetaan niin, että siitä tulee mahdollisimman vähän haittaa vesis-

töliikenteelle. Keskimääräinen vesisyvyys itäpuolella on noin 4,5 m ja 

eteläpuolella 2 m. Kaapelit painotetaan pohjaan. Rannoilla kaapeli kai-

vetaan pohjaan ja peitetään alueilla, jossa vesisyvyyttä on 1,5 m tai vä-

hemmän.  

  

Maakaapelit asennetaan SRE Rocky 140 putkeen, joka lasketaan 

proomulta tai hinataan kelluttamalla veneellä yli ja lasketaan pohjaan. 

Kaapelit lasketaan n. 1,0 – 9,0m:n syvyyteen. Työalueet siistitään ja 

maasto ennallistetaan. Rannoille asennetaan 20kv:n maakaapelin si-

jaintia osoittavat merkkitaulut. Joen alitustyö on tarkoitus suorittaa ke-

väällä tai kesällä 2020. Työn arvioidaan kestävän 5 työpäivää. 

 

Luvan hakija on tehnyt alustavat suulliset sopimukset tilojen omistajien 

kanssa pysyvästä kaapelin sijoittamisesta maa-alueille ja vesialueelle.  

 

 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 

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

valla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kuhmoisten kau-

pungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden 

esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 9.3.2020. Kuulutus on 

erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.  

 

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

kemuksen johdosta lausunnon  

• Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat- vastuualueelta  

• Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kala-

talousviranomaiselta  

• Kuhmoisten kunnalta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-

ta 

• Traficomilta 

• Väylävirastolta 

 

 

LAUSUNNOT  

 

 1) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ym-

päristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että 

hanke sijaitsee Päijänteen rantayleiskaava-alueella ja linnustollisesti ar-

vokkaalla FINIBAkes kohdealueella sekä maakunnallisesti arvokkaalla 
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kulttuurimaisema-alueella. Alueen linnustoarvoille tai kulttuurimaisema-

arvoille hanke ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheuta sanotta-

vaa haittaa.  

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tämä hanke parantaa sähkönja-

kelun toimintavarmuutta kyseisen sähköverkon alueella. ELY-keskuksen 

paikkatietojen perustella hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole sel-

laisia ympäristö-, kulttuuri- tai luontoarvoja, jotka olisivat esteenä tämän 

sähkökaapelihankkeen toteutukselle.  

 

ELY -keskus esittää, että lupapäätökseen merkitään seuraavat mää-

räykset:  

 

Hanke tulee toteuttaa siten, että vesialueella sähkökaapelia risteävät 

muut johto- ja kaapelirakenteet tai muut rakenteet eivät vaurioidu. 

 

Rantojen läheisyydessä ja siellä, missä vesisyvyys on alle 1,5 metriä 

alivedenkorkeudella kaapeli ja suojaputki tulee kaivaa vesistön pohjaan 

tehtävään kaivantoon ja peittää maa-aineksilla vesistön luontaiseen 

pohjatasoon saakka. 

 

Muualla vesialueella kaapeli tulee laskea tarvittaessa painotettuna ve-

sistön pohjalle. Kaapelin painoina tulee käyttää ensisijaisesti sileäpintai-

sia betonipainoja, joissa ei ole kalapyydyksiin helposti tarttuvia ulokkei-

ta. 

 

Kulkuväylän kohdalla tulee varmistua, että kaapeli sijoittuu väylän ha-

raussyvyyden alapuolelle. 

 

Sähkökaapelin sijainti vesialueella tulee merkitä rannoille asianmukai-

sella tavalla. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa. 

 

Työn valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

 

 2) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kala-

talousviranomainen on ilmoittanut, että se ei lausu asiasta.  

 

 3) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lausunnossaan todennut, 

että Suunniteltu Papinsaari–Valkama–kaapelilinjaus alittaa Väyläviras-

ton ylläpitämän Suopelto–Kuhmoinen väylän. Suunnitellun linjauksen

 läheisyydessä ei ole merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto

 antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta. 

 Suunnitellun Papinsaari–Varisvuori-kaapelilinjauksen läheisyydessä ei 

sijaitse vesilain mukaisia yleisiä kulkuväyliä (vesiväyliä) eikä merenku-

lun kelluvia turvalaitteita. 

 

Kaapelit ovat painotettava vesistöalitusten osalta pohjaan siten, että ne 

pysyvät kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapelit ovat merkittävä 

 maastoon niiden tahattoman vahingoittamisen sekä niistä 

 mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. 

 Kaapeleiden asentamisessa ja niiden merkitsemisessä tulee noudattaa 
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ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja 

merkitseminen vesialueella (Liikenneviraston ohjeita 23/2014) sekä 

määräystä vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista (Traficomia edeltä-

neen Liikenneviraston määräys, dnro: LIVI/2393/00.03.03/2017). Em. 

ohje ja määräys ovat ladattavissa Traficomin internetsivuilta (Traficom > 

Säädökset ja määräykset). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpi-

dosta vastaa kaapeleiden omistaja. 

 

Kaapeleiden asennuksessa on huomioitava hankealueella kulkeva vesi-

liikenne. Kaapeleiden omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liiken-

nejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamises-

ta. 

 

Lupahakemuksessa on maininta Lintulahden ylittävän 20 kV:n ilmajoh-

don purkamisesta uuden sähkökaapelilinjauksen valmistuttua. Ilmajohto 

on merkitty merikartalle, jonka johdosta sen purkamisesta on ilmoitetta-

va Traficomille kaapelin valmistumisilmoituksen yhteydessä merikartto-

jen ylläpitoa varten. Ilmajohdon mahdolliset maastomerkinnät ovat pois-

tettava. Mikäli Papinsaari–Valkama–välillä kulkeva nykyinen sähkökaa-

peli hylätään uuden sähkökaapelin valmistuttua, siitä on mainittava kaa-

peleiden valmistumisilmoituksessa Traficomin tietokannan ajantasai-

suuden varmistamiseksi. 

 

Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Tra-

ficomin internetsivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) oleval-

la valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan 

asennettujen kaapelilinjausten toteutuneet koordinaattitiedot (”as laid–

koordinaatit” yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaatissa, esim. 

shapefile-tiedostona tai vaihtoehtoisesti Excel- tai .csv-tiedostona) sekä 

maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmis-

tumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjausten tiedot lisätään me-

rikartalle, ilmajohtomerkintä poistetaan merikartalta ja maastomerkinnän 

tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistumisilmoitus on toimitettava 

Traficomille joko internetsivujen kautta, sähköpostitse: kirjaa-

mo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom, PL 320, 0059 TRAFICOM. Valmistumisilmoituksessa tulee il-

moittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/53682/04.04.05.05/2020. 

 

 4) Väylävirasto on lausunnossaan todennut, että kaapeli alittaa Lautta-

valkamantien ja Papinsaaren välillä Väyläviraston ylläpitämän Suopelto 

- Kuhmoinen väylän, minkä kulkusyvyys on 2,4 m ja haraussyvyys 3 m 

mitattuna purjehduskauden alavertaustasosta NWnav +77,70 NN. Lin-

tusalmessa ei ole virallisesti merkittyjä yleisiä kulkuväyliä.  

 

Kaapelit on asennettava riittävästi painotettuna vesistön pohjaan niin, 

että ne pysyvät pohjassa paikoillaan. Väylän kohdalla on varmistettava, 

että kaapeli painoineen sijoittuu haraustason +74,70 NN alapuolelle. 

Karttatarkastelun ja suunnitelman mukaan väylän kohdalla vesisyvyyttä 

on yli 6 m.  

 

Kaapelin asennustyö ei saa haitata vesiliikennettä. Kaapelin asennustyö 

suositellaan tehtäväksi vilkkaimman veneilykauden 15.6. - 15.8. ulko-
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puolella. Mikäli kaapeli hinataan kelluttamalla vesistön yli, on putki mer-

kittävä näkyvästi yhteentörmäysten välttämiseksi. Kuhmoisten Sahan-

rannan venesataman alueella on kesäisin vilkas vesiliikenne. Satama 

on valittu vuoden 2020 vierasvenesatamaksi Suomen Purjehdus ja Ve-

neily ry:n Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä. Ohjeet maastoon 

merkitsemiseen ja työn valmistumisesta ilmoittamiseen antaa Liikenne- 

ja viestintävirasto Traficom. Valmistumisilmoituksen perusteella raken-

teet merkitään merikartalle. 

 

 

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 

 

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.  

 

 

HAKIJAN SELITYS  

 

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakijalle ei ole ollut tarpeen varata  

tilaisuutta kirjallisen selityksen antamiseen annetuista lausunnoista.  

 

LÄNSI JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Luparatkaisu  

 

Aluehallintovirasto myöntää Elenia Oy:lle luvan sähkökaapelin rakenta-

miseen Päijänne-vesistöön Kuhmoisten kunnassa hakemuksen mukai-

sesti hakemukseen liitetyn piirustusten (1. Lauttavalkamantie-Papinsaari 

kaapelin sijoitus ja 2. Papinsaari-Varisvuori kaapelin sijoitus) osoittamiin 

paikkoihin. Lupa on voimassa toistaiseksi.  

 

Aluehallintovirasto myöntää luvan saajalle pysyvän käyttöoikeuden han-

ketta varten tarvittaviin alueisiin.  

 

Hankkeesta ja myönnetystä oikeudesta käyttää toiselle kuuluvaa omai-

suutta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edun-

menetystä. 

 

Lupamääräykset 

 

1) Kaapelit on asennettava vesistön pohjaan niin, että ne painuvat sinne 

tasaisesti ja painotettava siten, että ne pysyvät paikallaan. Painojen tu-

lee olla sileäpintaisia painoja, joissa ei ole kalapyydyksiin helposti tarttu-

via ulokkeita. Alueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna 

on enintään 1,5 metriä, kaapelit on upotettava pohjaan tehtävään kai-

vantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava. Kaapelit on asennettava si-

ten, etteivät ne mataloita yleisesti käytettyjä vesikulkuväyliä. 

 

Asennuksen jälkeen tulee tarvittaessa tarkistaa, että kaapelit ovat aset-

tuneet kokonaisuudessaan pohjaan. 
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2) Kulkuväylän kohdalla tulee varmistaa, että kaapeli sijoittuu väylän ha-

raussyvyyden alapuolelle (NN +74,70).  

 

3) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käy-

tölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa (veneilykauden 15.6.–15.8. 

ulkopuolella). Mikäli töitä tehdään lintujen pesimäaikaan, tulee varmis-

taa, ettei toimenpiteillä häiritä lintujen pesintää.  

 

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

vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä 

asianmukaisesti.  

 

4) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja 

kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.  

 

5) Sähkökaapelit suojaputkineen on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa 

kunnossa.  

 

6) Kaapelien merkinnässä tulee noudattaa Traficomin ohjeita.  

 

7) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja 

maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 

 

8) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä 

vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille.  

 

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä. 

 

9) Olemassa olevan ilmajohdon purkamisesta on ilmoitettava Traficomil-

le. Ilmajohdon mahdolliset maastomerkinnät ja muut rakenteet on pois-

tettava. Mikäli Papinsaari–Valkama–välillä kulkeva nykyinen sähkökaa-

peli hylätään uuden sähkökaapelin valmistuttua, siitä on mainittava kaa-

peleiden valmistumisilmoituksessa.  

 

10) Hanke on aloitettava ja toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden 

kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten 

lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat. 

 

11) Toteuttamiseen ryhtymisestä on 2 viikkoa etukäteen ilmoitettava kir-

jallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ym-

päristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Kuhmoisten kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle.  

 

12) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kuhmoisten 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Traficomille.  

 

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelien lopulliset sijainnit vesi-

alueella osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustukset sekä selvitys kaa-

pelien merkintätavasta. Koordinaattitiedot on toimitettava Traficomille 

ohjeiden mukaisesti.   
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Perustelut 

 

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.  

 

 

Sovelletut säännökset 

 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta ja 6 §:n 2 momentti 

 

Valmistelulupa  

 

Aluehallintovirasto oikeuttaa Elenia Oy:n ryhtymään hankkeen toteutta-

mista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi 

tulemista. Aluehallintovirasto katsoo, että vakuuden asettaminen on tar-

peetonta. 

 

Perustelut  

 

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien 

käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa 

tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voi-

daan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, et-

tä lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. 

 

Sovelletut säännökset  

 

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 § 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

Aluehallintovirasto ottaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, Liiken-

ne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston vaatimukset huomioon lu-

pamääräyksistä ilmenevällä tavalla.   

 

 

KÄSITTELYMAKSU 

 

2865 euroa  

 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palve-

lukeskuksesta.  

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-

voston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan ha-

kemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2865 euroa.  
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Hakija 

 

Päätös tiedoksi 

Kuhmoisen kunta 

Kuhmoisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen  

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Väylävirasto 

Suomen ympäristökeskus  

 

Ilmoitus päätöksestä 

 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto.  

 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla  

 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen alue-

hallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kuhmoisen 

kunnan virallisella ilmoitustaululla. 

 

 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

 

Liite  Valitusosoitus 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt 

ympäristötarkastaja Tiina Strand.  

  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

  



Liite 

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 pää-

töksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katso-
taan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankoh-
dasta. Valitusaika päättyy 29.4.2020.  

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset 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 selvi-
tys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjel-
mä liitteineen 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 oikeudenkäynti-

maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muual-
la laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja LSSAVI/20356/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/20356/2019  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Strand Tiina 23.03.2020 09:20

Puheenjohtaja Paananen Arto 23.03.2020 09:24


