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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo
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Salla Hauska, pöytäkirjanpitäjä
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§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
Kokouspaikalla läsnä: sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jouni Tervonen ja Jarmo Lokka,
muut: Jussi Heikkinen, Paula Malinen ja Tarja Laatikainen
Etänä (Teams): puheenjohtaja Tiina Kyllönen, jäsenet: Tanja Ålander ja Voitto
Leinonen, muut Silja Keränen
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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 16
Maa-ainesten ottoluvan määräajan jatkaminen, Metsähallitus Metsätalous Oy, Tikanahon
kallioalue RN:o 205-893-10-1
KAJDno-2018-396
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Laatikainen
tarja.laatikainen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Liitteet

1 Liite Metsähallitus Metsätalous_Tikanaho_jatkolupapäätos_17.3.2021_päätösesitys
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi Metsähallitus Metsätalous Oy:lle
maa-ainesten ottoluvan Tikanahon kallioalueelle 30.5.2018 § 22 hakemuksen
mukaisesti vuoden 2018 loppuun saakka. Maa-ainesluvan lupa-aikaa jatkettiin
lupajaoston päätöksellä 13.2.2019 § 4 31.12.2020 saakka. Vuosina 2018-2020 maa-
aineksia ei ole otettu, eikä aluetta ole maisemoitu ottosuunnitelman mukaisesti. Nyt
Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaista lupa-
ajan jatkamista Tikanahon kallioalueella vuoden 2022 loppuun asti.
Jatkohakemuksessa ei ole esitetty muutoksia otettavan aineksen määrään eikä
maisemointisuunnitelmaan. Kyseessä on vanha ottopaikka, jonka maisemointi on
tekemättä.
Hakija on asettanut 20 000 euron suuruisen vakuuden lupapäätöksessä määrättyjen
toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuus on voimassa 4.5.2024 saakka.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai
sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto jatkaa Metsähallitus Metsätalous Oy:lle
Tikanahon kallioalueelle, kiinteistölle RN:o 205-893-10-1, 30.5.2018 myönnetyn ja
13.2.2019 jatketun maa-ainesten ottoluvan lupa-aikaa 31.12.2022 saakka liitteenä
olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen
mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 17
Päätös Kainuun Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyalueen ympäristölupahakemuksesta,
Mainuantie 622, Kuohunmäen jätteenkäsittelyalue
KAJDno-2021-185
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Malinen
paula.malinen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Liitteet

1 Liite Päätös Kainuun Jäteauto Oy:n Kuohunmäen jätteenkäsittelyalueen
ympäristölupahakemuksesta
Kainuun Jätehuolto Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa
puujätteen, betoni- ja tiilijätteen sekä laatta- ja keramiikkajäteen varastoinnille ja
murskaukselle Kajaanin Kuohunmäellä, osoite Mainuantie 622. Lupahakemukseen
sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen anomus aloittaa
ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai
sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Kainuun Jätehuolto Oy:lle
ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 18
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1623
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Laatikainen, Paula Malinen
tarja.laatikainen@kajaani.fi, paula.malinen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja, Ympäristönsuojelutarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.3.2021: Vapo Oy:n Ison Pajusuon
turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 98/12/1 rauettaminen. Päätöksen mukaan
asiassa ei ole tarpeen antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä, koska luvan
mukaista toimintaa ei ole aloitettu (KAJDno-2017-1676).
Parkinmäen jätehuoltoalueen tarkkailutulokset vuodelta 2020: Parkinmäen
jätehuoltoalue koostuu suljetusta vanhasta jätealueesta sekä 1.11.2007
käyttöönotetusta uudesta jätteenläjitysalueesta. Parkinmäen jätehuoltoalue on ollut
Kuusakoski Oy:n hallinnassa heinäkuun 2011 alusta, ja toiminnalle on myönnetty uusi
ympäristölupa helmikuussa 2012.
Vanhalle jätealueelle on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä, josta kaasu johdetaan
biokaasupumppaamolle. Kaasua poltetaan toistaiseksi soihtupolttimessa. Vuonna
2020 kaasun metaanipitoisuus oli keskimäärin 34 tilavuusprosenttia,
hiilidioksidipitoisuus 34 tilavuusprosenttia ja happipitoisuus 1 tilavuusprosenttia.
Uudella jätetäyttöalueella kaasun muodostumista ryhdytään seuraamaan vasta, kun
alueelle on läjitetty riittävästi orgaanista jätettä.
Jätehuoltoalueella muodostuvat kaatopaikkavedet käsitellään kallioon louhitusta
ilmastusaltaasta ja laskeutusaltaasta koostuvalla puhdistamolla, ja selkeytetyt vedet
puretaan mittapatokaivon kautta purkuojaan, joka laskee Kajaaninjokeen.
Kaatopaikkavesien laatua seurataan kahdesta kokoojakaivosta ennen puhdistamoa
sekä puhdistamolta lähtevien vesien mittapatokaivosta kuukausittain. Lähtevän veden
määrää ja sähkönjohtavuutta seurataan lisäksi jatkuvatoimisella mittauksella ympäri
vuoden. Automaattinen seuranta ei ollut toiminnassa pakkaskauden aikana. Vuonna
2020 jatkuvatoiminen mittaus oli toiminnassa 28.4.–31.12. välisenä aikana.
Vuonna 2020 satoi keskimääräistä selvästi enemmän, ja avovesikaudella touko- ja
elokuussa satoi normaalia vähemmän, mutta puolestaan heinä- sekä elo-lokakuussa
keskimääräistä enemmän. Vuonna 2020 mittapadolta oli virtausta vesistöön läpi
vuoden. Keskivirtaama puhdistamolta vesistöön olikin vuonna 2020 edellisvuota
suurempi. Vuoden 2020 kuormitus oli kaikilta osin suurempaa kuin edellisvuonna,
mutta kuitenkin vuosina 2012–2019 todetussa vaihteluvälissä. Näytteenottohetkien
kuormituksissa oli suuria eroja vuonna 2020.
Vuonna 2020 veden kokonaistyppipitoisuus laski puhdistamolla keskimäärin noin 29
%, kokonaisfosforipitoisuus noin 67 %, kiintoainepitoisuus 56 % ja kemiallinen
hapenkulutus noin 34 % puhdistamolle tulevan veden pitoisuuksista. Kokonaistypen
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puhdistusteho oli parantunut, sen sijaan kiintoaineen ja kokonaisfosforin
puhdistustehot olivat laskeneet vuonna 2020. Kemiallisen hapenkulutuksen
puhdistusteho oli pysynyt edellisvuosien tasolla. Vuonna 2020 sekä
virtaamapainotteinen että näytteenottohetkien keskimääräinen kokonaisfosfori- ja
CODCr-kuormitus olivat selvästi luparajoja pienempiä eli lupaehdot täyttyivät.
Jätehuoltoalueen pohja- ja pintavesivaikutuksia tarkkaillaan viidestä putkiparista, jotka
koostuvat maaperäputkesta ja kallioperäputkesta, kaatopaikan yläpuolisesta
maaperäputkesta, yhdestä ojapisteestä, lähteestä sekä salaojan purkupäästä.
Jätehuoltoalueen ympäristössä pohjavesipintojen alueelliset vaihtelut ovat suuria,
mutta ajallinen vaihtelu on ollut melko pientä. Tarkkailutulosten perusteella
jätehuoltoalueella on voinut olla pohjavesivaikutuksia lähinnä täyttöalueen
itäreunalla, jossa vesi oli lähes hapetonta tai happitilanne oli huono ja veden
kemiallinen hapenkulutus sekä nikkelipitoisuus olivat koholla. Muilla suunnilla tilanne
on melko samanlainen kuin aikaisempina vuosina. Sokajärveen laskevassa ojassa
veden happitilanne oli välttävä. Ojapisteissä veden kemiallinen hapenkulutus oli
hieman koholla, mutta huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi tarkkailun
kaatopaikkavesissä. Ojavesien AOX-pitoisuudet (orgaaniset klooriyhdisteet) olivat
alhaisia.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.2.2021: Kajaanin Romu Oy on valittanut Vaasan
hallinto-oikeuden päätökseltä, jolla aluehallintovirasto hylkäsi yhtiön hakemuksen
murskauslaitoksella syntyvän SLF-jätteen luokittelemiseksi tavanomaiseksi jätteeksi.
Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen (KAJDno-2017-826).
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.3.2021: Aluehallintovirasto on
myöntänyt Kajave Oy.lle luvan sähkökaapelin rakentamiseen Paltajärveen välille
Kanalanniemi-Savisaari ensisijaisesti suuntaporaamalla ja toissijaisesti vesistön
pohjaan.
Aluehallintovirasto on oikeuttanut Kajave Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista
valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Suuntaporauksessa valmisteleviin töihin kuuluvat alitusputken poraaminen saareen,
kaapelin putken vetäminen sekä kaapelimerkkitaulujen asentaminen. Sijoitettaessa
kaapeli painotettuna vesistön pohjalle valmistelulupa kattaa kaikki suunnitelman
mukaiset asennustyöt. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan
korvattavaa edunmenetystä tai hyvitettävää vahinkoa (KAJDno-2021-240).

Seuraava kokous 21.4.2021 klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 19
LISÄPYKÄLÄ: Morenia Oy:n konkurssipesän maa-aines- ja ympäristöluvan siirto,
Pekastinkallio 205-404-4-132, Kajaani
KAJDno-2019-1444
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Laatikainen
tarja.laatikainen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Morenia Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus 3007989-9) on 10.3.2021 saapuneella viestillä
ilmoittanut myyneensä PSW Kivi Oy:lle (Y-tunnus 3169375-1) Kajaanin kaupungissa
sijaitsevan kiinteistön Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132. Kauppaan on sisältynyt
kyseiselle kiinteistölle lupajaoston 13.5.2020 § 28 hyväksymä maa-aines- ja
ympäristölupa. Lupa on voimassa 24.6.2030 saakka.
Morenia Oy:n konkurssipesä pyytää, että Pekastinkallio-kiinteistölle kohdistuva maa-
aines- ja ympäristölupa siirretään PSW Kivi Oy:lle. PSW Kivi Oy on 10.3.2021
toimittamassaan viestissä vahvistanut kyseisen luvan siirtämisen ja ilmoittanut
asettavansa vakuuden, kun luvan siirtopäätös on tehty.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397,
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Morenia Oy:n
konkurssipesän nimissä oleva, lupajaoston 13.5.2020 § 28 myöntämä maa-aines- ja
ympäristölupa ottoalueelle Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132, siirretään oikeuksineen
ja velvollisuuksineen PSW Kivi Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta
lukien.
Morenia Oy:n konkurssipesä on asettanut lupajaostolle osoitettuna 30 000 euron
vakuuden maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi
sekä maisemointivelvoitteiden ja ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisen
asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Lupajaosto vapauttaa Morenia Oy:n
konkurssipesän velvoitteistaan, kunnes PSW Kivi Oy on toimittanut uuden vakuuden
lupajaostolle osoitettuna. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 24.9.2030 saakka.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 58 §, 61 § ja 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 11 §, 12 § ja 13 a §
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
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Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen.
MAKSUT
Hakemuksen käsittelymaksuna peritään maa-ainesluvan osalta Morenia Oy:n
konkurssipesältä 300 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja
valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.
Päätös
Hyväksyi.
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Hallintovalitus
§16, §19
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat)
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä
päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja
valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.
Valituskirjelmässä ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
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- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen
lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Hallintovalitus
§17
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (ympäristöluvat)
Valitusviranomainen
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä
päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja
valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
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, tai vaasa.hao(at) 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 (faksilla tai sähköpostilla).
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Valituskirjelmään on liitettävä
- 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
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän
on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§14, §15, §18
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

