
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi 
puh. 020 636 1040 
fax 03 570 8002 
kirjaamo.etela@avi.fi 
www.avi.fi/etela 

Hämeenlinnan päätoimipaikka 
Birger Jaarlin katu 15 
PL 150, 13101 Hämeenlinna 
 

Helsingin toimipaikka 
Ratapihantie 9 
PL 110, 00521 Helsinki 
 

 
 

 

    Päätös 
     Nro   79/2012/2 
    Dnro ESAVI/117/04.09/2010 
 
    Annettu 4.4.2012 
 
 
 
ASIA Hallintopakkohakemus, joka koskee Pikku-Valkjärven vedenpinnan 

palauttamista entiselle tasolleen, korkeimman hallinto-oikeuden 
palauttama asia, Pomarkku 

 
HAKIJAT Seppo Uusitalo ja Pentti Vanhatalo 
 
VASTAPUOLI Antero Landvik 
 
MERKINTÄ Ympäristölupavirastot on lakkautettu 31.12.2009. Valtion aluehallinnon 

uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(903/2009) 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä 
olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla 
kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät 1.1.2010 vastaavalle alueellisesti 
toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asian käsittelyä on jatkanut Etelä-
Suomen aluehallintovirasto.  

 
HALLINTOPAKKOHAKEMUS 
 
 Seppo Uusitalo Pomarkun kunnan Pomarkun kylässä sijaitsevan 

kiinteistön Kesäranta RN:o 63:0 omistajana ja Pentti Vanhatalo Pomarkun 
kunnan Pomarkun kylässä sijaitsevan kiinteistön Tuuliranta RN:o 3:296 
omistajana ovat 24.6.2004 Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon 
toimittamassaan hallintopakkohakemuksessa vaatineet, että Antero 
Landvik velvoitetaan palauttamaan Pikku-Valkjärven vedenpinnan korkeus 
vastaamaan vuosien 1990 – 2002 tasoa siten, että veden korkeus ei laske 
tasoa N60 +51,40 m alemmaksi. 

 
 
HAKEMUKSEN PERUSTEET 
 
 Pikku-Valkjärven vedenpinta on alentunut pysyvästi noin 40 – 50 cm 

vuosien 1990 – 2000 keskitasosta. Vedenpinnan aleneminen on 
aiheutunut siitä, että Vähäselän ja Liusviikin välistä juopaa on kaivettu 
Antero Landvikin toimesta. 

 
 Näin suuri vedenpinnan alentaminen aiheuttaa olennaisia haittoja. Järvi 

soistuu ja kasvaa umpeen ja sen käyttö kuntalaisten virkistysalueena 
huononee. Järvessä esiintyy jo nyt happikatoa talvella johtuen sen 
mataluudesta. Lisäksi kiinteistöjen arvo laskee. 

Etelä-Suomi 
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HALLINTOPAKKOHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta kuuleminen 
 
 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 19.8.2004 varannut Antero 

Landvikille tilaisuuden selityksen antamiseen ja pyytänyt Lounais-Suomen 
ympäristökeskukselta lausuntoa hallintopakkohakemuksen johdosta. 

 
Vastapuolen selitys 
 
 Antero Landvik on selityksessään todennut, että Vähäselän ja Liusviikin 

välistä juopaa ei ole kaivettu, vaan uoman yläosan lähes 
umpeenkasvaneiden kohtien kasvistoa on poistettu ja Vähäsalmen 
siltarumpuun järjestetty umpipato on purettu. Muutamassa kohdassa 
pohjakasviston poiston mukana on noussut vähäisiä määriä biomassaa. 

 
 Hakijat eivät ole ottaneet huomioon vuosien 2002 – 2004 yleistä kuivuutta, 

jonka seurauksena koko vesistön pinta on laskenut normaaliin 
peruskarttalukemaan, joka on noin N60 +51,10 m. Hakijoiden vaatimus 
Pikku-Valkjärven vedenkorkeuden patoamisesta tasolle N60 +51,40 m 
vastaa Vähäsalmen siltarummun täyttä sulkua. 

 
 Landvikin mukaan juovan kapeikkojen puhdistuksen ja siltarummussa 

olleen padon purkamisen jälkeen Pikku-Valkjärven veden laatu on 
parantunut ja vedenkorkeus on asettumassa tasolle, jolla tulvavesikauden 
rantamaiden tuhot alkavat korjaantua. Pikku-Valkjärven vedenkorkeuden 
säätelyn on toimittava luonnonmukaisesti Vähäselän ja Liusviikin välisen 
juovan avovirtauksen kautta, kuten aikojen alusta ilman keinotekoista 
patoa. 

 
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto 
 
 Lounais-Suomen ympäristökeskus on todennut, että Pikku-Valkjärven 

pinta-ala on noin 0,33 km2, valuma-alueen pinta-ala järven luusuassa on 
noin 2 km2 ja järvisyys noin 17 %. Kevään keskiylivirtaama on Kaiteran 
nomogrammin mukaan noin 0,10 m3/s. Keskimäärin kerran 
kahdessakymmenessä vuodessa sattuva ylivirtaama on noin 0,16 m3/s. 
Alivirtaamista ei ole tarkkaa tietoa, mutta järvessä tapahtuvan haihdunnan 
vuoksi se on lähellä nollaa. Paikallisilta maanomistajilta saadun tiedon 
mukaan järveen tulee pientä pohjavirtausta. 

 
 Valkjärven ja Pikku-Valkjärven vedenkorkeuksia on havaittu säännöllisesti 

vuosina 1996 – 2002. Osa vedenkorkeushavainnoista puuttuu vuosilta 
2003 ja 2004. Alhaisin vedenkorkeus Pikku-Valkjärvellä ajanjaksolla 1996 
– 2002 oli N60 +51,18 m. Samalla ajanjaksolla Valkjärven alhaisin 
vedenkorkeus oli N60 +50,98 m. Keskivedenkorkeus Pikku-Valkjärvellä 
ajanjaksona 1996 – 2002 oli N60 +51,44 m ja Valkjärvellä N60 +51,24 m. 
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 Kun Pikku-Valkjärven vedenkorkeuksia alettiin jälleen havaita vuoden 2003 
lopulla, vedenkorkeudet molemmilla järvillä ovat olleet lähes samassa 
tasossa riippumatta vuodenajasta. Havaintojen perusteella Pikku-
Valkjärven keskivedenkorkeus on laskenut noin 0,20 m siitä, mikä se oli 
ajanjaksona 1996 – 2002. 

 
 Pikku-Valkjärven ja Valkjärven välisen uoman kaivutyöstä on aiheutunut 

vesilain 1 luvun 15 §:n tarkoittama muutos vesistössä. 
Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan toimenpide olisi vaatinut 
ympäristölupaviraston luvan. 

 
Antero Landvikin kirjelmät 
 
 Antero Landvik on 18.10.2004, 26.1.2005, 16.9.2005 ja 28.2.2006 

toimittanut ympäristölupavirastoon täydennyksenä selitykseensä muun 
muassa Pikku-Valkjärven vedenkorkeustietoja. 

 
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON PÄÄTÖS NRO 52/2006/4 
 
 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 4.5.2006 antamallaan päätöksellä 

nro 52/2006/4 velvoittanut Antero Landvikin 1 000 euron sakon uhalla 
palauttamaan 31.8.2006 mennessä ympäristökeskuksen hyväksymällä 
tavalla Vähäselän ja Liusviikin välisen juovan sellaiseksi, että Valkjärven ja 
Pikku-Valkjärven vedenkorkeusero palautuu noin 20 cm:ksi ja Pikku-
Valkjärven keskivedenkorkeus palautuu noin tasolle N60 +51,44 m. 

 
VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS NRO 08/0066/1 
 

Vaasan hallinto-oikeus on 6.3.2008 antamallaan päätöksellä nro 08/0066/1 
kumonnut ympäristölupaviraston päätöksen. Päätöksen perusteluissa 
hallinto-oikeus on muun ohella lausunut, että Landvikin suorittamat toimet 
ovat olleet suhteellisen vähäisiä ja kohdistuneet osin siltarummun 
tukkineeseen kasvustoon ja puutavaraan. Valkjärven ja Pikku-Valkjärven 
vedenkorkeuksien mittaukset ovat suhteellisen lyhytaikaisia, jonka takia 
Landvikin toimien vesistövaikutuksia pelkästään näiden mittausten 
perusteella ei voida varmuudella todeta. Hallinto-oikeus on katsonut, ettei 
asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida katsoa Landvikin 
aiheuttaneen Pikku-Valkjärven vedenkorkeuden muutosta vastoin vesilain 
1 luvun 15 §:n mukaista kieltoa. 
 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS TALTIONRO 702, 20.3.2009 
 

Korkein hallinto-oikeus on 20.3.2009 antamallaan päätöksellä taltionro 702 
kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden ja ympäristölupaviraston päätökset ja 
palauttanut asian ympäristölupavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Korkein hallinto-oikeus on päätöksen perusteluissa muun ohella lausunut, 
että ympäristölupaviraston päätöksestä ei käy uhkasakkolain 6 §:n 3 
momentin tarkoittamalla tavalla selvästi ilmi, mihin Landvik on velvoitettu. 
Asiassa ei ole myöskään selvitetty, mikä on ollut Valkjärven ja Pikku-
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Valkjärven vedenkorkeus ennen ja jälkeen Landvikin toimien ja millä tavoin 
Landvikin toimet ovat näihin seikkoihin vaikuttaneet.  
 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY PALAUTUKSEN JÄLKEEN 
 
Hakemuksen täydentäminen 
 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on pyytänyt hakijoita täydentämään 
hakemustaan tarkemmalla selvityksellä Valkjärven ja Pikku-Valkjärven 
vedenkorkeuksista ennen ja jälkeen Landvikin toimien ja siitä, miten 
Landvikin toimet ovat näihin seikkoihin vaikuttaneet. 
 
Hakijat ovat 12.5.2009 toimittaneet ympäristölupavirastoon pyydetyn 
täydennyksen. Hakijat ovat todenneet, että Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen tekemät vedenkorkeusmittaukset osoittavat, että 
Pikku-Valkjärven vedenpinta on huomattavasti laskenut sen jälkeen, kun 
juopa on avattu. Ympäristökeskus on arvioinut keskivedenkorkeuden 
laskeneen noin 20 cm. Hakijat ovat liittäneet kirjelmäänsä mittaustulokset 
vuosilta 1997 – 2001 (ennen kaivua) ja vuosilta 2003 – 2009 (kaivun 
jälkeen) sekä ilmakuvia juovasta ennen ja jälkeen kaivun. 

 
Hakemuksen täydennyksestä kuuleminen 
 
 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on varannut Antero Landvikille 

tilaisuuden selityksen antamiseen hakijoiden vaatimuksista. Antero Landvik 
on 18.6.2009 ympäristölupavirastoon toimittamassaan selityksessä muun 
ohella lausunut, että täydennyksen liitteenä olevat Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen diakuvista muokatut ilmakuvat eivät Preiviikin juovan 
kasvillisuustukkoisuuteen nähden ole vertailukelpoisia 
maanmittauslaitoksen ilmakuvien kanssa. Juopa on esitetty sivusta 
katsottuna, ja elokuussa, jolloin kuvat on otettu, järviruoko on juovan 
tuntumassa 2 – 2,5 m korkeaa ja luhtaheinä 0,5 – 0,8 m korkeaa. 
Maanmittauslaitoksen kuvat esittävät aluetta vuosina 1995 – 2006 
sellaisena vuodenaikana, jolloin avovettä peittävä kasvusto ei vielä ole 
kasvussa. Preiviikin juovan aluetta peittävä kasvimatto ei estä Valkjärven 
Isoselän ja Vähäselän välistä vedenpinnan tasaantumista.  

 
Hakemuksen täydennykseen liitettyjen vedenkorkeuskäyrien osalta 
Landvik on viitannut korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan 
vastineessa esittämäänsä analysointiin.  
 
Landvik on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota muun ohella 
seuraaviin seikkoihin: 
 
- maanmittauslaitoksen peruskartoissa Valkjärven selät on aina määritelty 
saman tasoisiksi 
- Valkjärven vesistön vesijätöt on lunastettu vuonna 1993 samalla 
korkeudella olevasta vesialueesta 
- Vähäselän nosto korkeudelle N60 +51,44 m merkitsee enemmän kuin 
vuonna 1993 lunastettujen vesijättöjen menetystä 
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- Lounais-Suomen ympäristökeskuksen opiskelijaryhmä on 
perusteettomasti 1996 – 98 esittänyt raportissaan Vähäselän ja Isoselän 
väliseksi korkeuseroksi 0,2 m. 
- Vähäsalmessa lepäntyven osittain tukkiman tierummun vedenjohtokyky 
ratkaisee täysin Vähäselän ja Preiviikin selän vedenkorkeuden 
- Vähäselän vedenkorkeuksia on luotettavasti seurattu vasta vuodesta 
2003 alkaen 
- Valkjärven selkien välisen tierummun luvatta tehty tukos on vuonna 2002 
osittain avattu. 
 
Landvik on 24.6.2009 toimittanut ympäristölupavirastoon luettelon Vaasan 
hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle lähettämästään 
asiakirjoista ja pyytänyt ottamaan ne huomioon. 
 
Landvik on 1.7.2009 ympäristölupavirastoon toimittamassaan kirjelmässä 
vaatinut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuosien 1996 – 2001 
vedenkorkeushavaintojen tuloksia esittävän taulukon mitätöintiä.  
 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto 
 

Ympäristölupavirasto on 21.8.2009 pyytänyt Lounais-Suomen 
ympäristökeskukselta lausuntoa asiasta. Ympäristökeskus on 24.9.2009 
ympäristölupavirastoon toimittamassaan lausunnossa todennut, että se on 
jo asiaan liittyvissä lausunnoissaan tuonut esille tiedossaan olevat asiaan 
vaikuttavat seikat. Ympäristökeskuksella ei ole ollut esittää lisätietoa 
Valkjärven ja Pikku-Valkjärven vedenkorkeuksista ja Landvikin toimien 
vaikutuksista niihin. 
 

Hakijoiden vastaselitys  Ympäristölupavirasto on 21.8.2009 varannut hakijoille tilaisuuden 
vastaselityksen antamiseen Antero Landvikin selityksen johdosta. Seppo 
Uusitalo on 22.9.2009 ympäristölupavirastoon toimittamassaan 
vastaselityksessä muun ohella lausunut, että Vähäselän 
vedenkorkeustiedot perustuvat Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta 
saatuihin todellisiin mittaustuloksiin. Selkien välinen korkeusero on 
todellisuudessa ollut noin 20 cm.  

 
Hakijat eivät ole vaatineet vedenpinnan nostoa vaan vedenkorkeuden 
palauttamista ennen kaivutöitä vallinneelle tasolle. Uoman aukaisua ei olisi 
saanut tehdä ilman lupaa. Vedenkorkeuden palauttaminen ei aiheuta 
haittaa maanomistajille. 
 

Selityksen täydennykset 
 

Antero Landvik on 15.1.2010 toimittanut aluehallintovirastoon tietoja 
Valkjärven selkien vedenkorkeuksista ja virtaamista sekä uimaveden 
laadusta vuonna 2009. 
 
Antero Landvik on 14.9.2010 toimittanut aluehallintovirastoon tietoja muun 
ohella Valkjärven selkien vedenkorkeuksista ja virtaamista vuosina 1995 – 
2010. Landvik on täydentänyt tietoja 9.9.2011. 
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Antero Landvik on 16.9.2011, 26.9.2011 ja 21.2.2012 toimittanut 
aluehallintovirastoon kirjelmät, joissa hän on muun ohella todennut, että 
molemmat hallintopakon hakijat ovat ostaneet rantatonttinsa sellaisena 
aikana, jolloin Vähäselän ja Isoselän vedenkorkeudet ovat olleet samalla 
tasolla. Hakijoilla ei näin ollen ole perusteita sellaisen väittämän tueksi, että 
heidän kiinteistönsä olisi kärsinyt vahinkoa Vähäselän vedenkorkeuden 
asettuessa samalle tasolle Isoselän kanssa vastaten ostohetken tilannetta. 
 

Hakijoiden vastaselitys selityksen täydennyksistä 
 

Aluehallintolupavirasto on 12.1.2012 varannut hakijoille tilaisuuden 
vastaselityksen antamiseen Antero Landvikin selityksen täydennysten 
johdosta. Hakijat eivät ole antaneet vastaselitystä. 
 

 
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 
 
Asiaratkaisu Aluehallintovirasto hylkää hallintopakkohakemuksen. 
 
Perustelut  Sovellettavat säännökset 
 

Vesilain 21 luvun 3 §:n mukaan, jos joku toimii vastoin vesilakia, 
aluehallintovirasto voi viranomaisen ilmoituksesta tai sen hakemuksesta, 
jonka oikeutta tai etua asia koskee, määrätä oikaistavaksi sen, mitä 
oikeudettomasti on tehty.  

 
Vesilain 1 luvun 15 §:n mukaan jollei sanottua pykälää jäljempänä olevista 
vesilain säännöksistä tai niiden nojalla annetusta luvasta muuta johdu, 
vesistöstä ei saa johtaa vettä tai ryhtyä vesistössä tai maalla muuhun 
toimenpiteeseen siten, että siitä tai sen seurauksena voi aiheutua sellainen 
vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeuden vedenjuoksun tai muu 
vesiympäristön muutos, joka muun ohella aiheuttaa vahinkoa tai haittaa 
toisen vesialueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai muulle 
omaisuudelle. 

 
Vaatimukset ja niiden perustelut 

 
Seppo Uusitalo ja Pentti Vanhatalo ovat vaatineet, että Antero Landvik 
velvoitetaan palauttamaan Pikku-Valkjärven vedenpinnan korkeus 
vastaamaan vuosien 1990 – 2002 tasoa siten, että veden korkeus ei laske 
tasoa N60 +51,40 m alemmaksi. Pikku-Valkjärven vedenpinta on alentunut 
pysyvästi noin 40 – 50 cm ja aleneminen on aiheutunut siitä, että 
Vähäselän ja Liusviikin välistä juopaa on kaivettu Antero Landvikin 
toimesta. 

 
Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 
Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan Valkjärven ja Pikku-Valkjärven 
vedenkorkeudet ovat aiemmin olleet samalla tasolla ja altaiden välinen 
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Preiviikin juopa on ollut veneellä kuljettava. Juopaa on ruopattu 1950-
luvulla, tämän jälkeen se on umpeenkasvanut vähitellen.  
 
Antero Landvik on selityksessään ilmoittanut, ettei hän ole kaivanut 
Preiviikin juopaa, vaan poistanut uoman yläosan lähes 
umpeenkasvaneiden kohtien kasvistoa ja purkanut Vähäsalmen 
siltarumpuun tehdyn padon. 
 
Hakijoiden ympäristölupavirastoon 12.5.2009 toimittaman hakemuksen 
täydennyksen liitteenä olevien vedenkorkeustietojen mukaan altaiden 
vuosijaksojen 1997 – 2001 (ennen kaivua) ja 2003 – 2009 (kaivun jälkeen) 
välinen keskivedenkorkeuksien ero on noin 20 cm. Havaintotulosten 
mukaan kesäajan vedenkorkeuksien kuukausikeskiarvojen ero (cm) sekä 
vuoden alivedenkorkeuksien ero (cm) on jaksolla 1997 – 2001 ollut 
seuraava:  

 
 

dMWkesä dMWheinä dMWelo dNW 
  1997 10 6 9 11 
  1998 13  17 10 
  1999 15 18 21 24 
  2000 27 28 34 28 
  2001 22 23 26 26 
 

 
Altaiden kesäajan vedenkorkeuksien ero on ollut vuonna 1997 noin 10 cm 
ja vuonna 1998 noin 15 cm. Vuosina 2000 – 2001 se on ollut jo 25 – 35 
cm, mikä viittaa Vähäsalmen siltarummun osittaiseen tukkimiseen.  
 
Vuosina 2004 – 2009 altaat ovat olleet käytännössä samalla tasolla. 
Vuosien 2004 – 2009 havaintotuloksista voidaan päätellä, että Pikku-
Valkjärven asteikon 0-piste on ainakin ko. jaksolla ollut noin 3 cm 
Valkjärven asteikon 0-pistettä ylempänä.  
 
Landvikin on katsottava poistaneen Vähäsalmen siltarumpuun ilman lupaa 
tehdyn padon. Tältä osin on kysymys siten ollut laittoman tilan oikaisusta. 
Juovan kasviston poisto on alentanut Pikku-Valkjärven 
keskivedenvedenkorkeutta enintään 10 cm. Kun vielä otetaan huomioon, 
että altaat ovat aiemmin olleet samalla tasolla, Landvikin toimista ei ole 
aiheutunut sellaista vesilain 1 luvun 12 – 15 §:ssä tarkoitettua muutosta tai 
seurausta, joka olisi edellyttänyt lupaa. Edellytyksiä hallintopakon 
antamiselle näin ollen ei ole. 

 
Lainkohdat Vesilain 1 luvun 15 § (88/2000) ja 21 luvun 3 § (88/2000) 
 
KÄSITTELYMAKSU Maksutta 
 
Perustelut Maksua ei peritä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepannun 

asian käsittelystä. 
 
Lainkohta Vesilain 21 luvun 9 §:n 1 mom. (1391/2009) 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 
Päätös saantitodistuksella 
Seppo Uusitalo ja Pentti Vanhatalo 

 
   Jäljennös päätöksestä saantitodistuksella 
   Antero Landvik 
 

Jäljennös päätöksestä 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (sähköisesti) 
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) 
Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 
Liite  Valitusosoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Tapio Kovanen  Jukka Leinonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Tapio Kovanen ja Jukka 
Leinonen. Asian on esitellyt Jukka Leinonen. 
JL/sl 
 



  Liite 

 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla 

muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.  
 
Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jolloin 

valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. 
Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Mikäli 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu seuraavaan 
arkipäivään. 

 
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 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot 
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 
Vaasa, sähköposti 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 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet  Valituskirjelmään on liitettävä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti 
selvitys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle 
 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Vaasan 

hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valituskirjelmä voidaan myös lähettää liitteineen postitse, faxina tai 
sähköpostilla. Sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän 
on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 
 
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA 
 postiosoite:   PL 204, 65101 VAASA 
 puhelin:   (vaihde) 029 564 2611 
 telekopio:   029 564 2760 
 sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi 
 aukioloaika:   klo 8 - 16.15 
 
Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 

oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa 
on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 


