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PRIDno-2020-3712
Ympäristölupa, Porin Moottorikerho ry
Porin Moottorikerho ry hakee Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta
ympäristölupaa betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiseen Hangassuolle rakennettavan
moottoriradan rakenteissa. Lisäksi hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n
mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta
muutoksenhausta huolimatta.
Päätöksen peruste
Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely on
ympäristölupavelvollista toimintaa ympäristönsuojelulain 27 §:n ja
ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2, kohdan 13 f mukaan.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen jätteen
ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskevassa ympäristölupa-
asiassa ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohtien 12 b ja f mukaan. Porin
kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunta on toimintasäännöllään siirtänyt asiaa
koskevan toimivallan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikölle.
Päätös
LUVAN HAKIJA
Porin Moottorikerho ry, Y-tunnus 1479016-2
Kylänraitti 30
28200 Pori
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Rakennettava Santakankaan moottorirata osoitteessa Raumantie 920, 28580 Pori.
Alue sijaitsee Hangassuolla Porin kaupungin omistamilla kiinteistöillä 609-450-4-14,
609-450-8-15 ja 609-450-8-29.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on jätetty Porin kaupungin ympäristöviranomaiselle 13.3.2020, jolloin asia
on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty 23.3.2020, 25.3.2020, 8.4.2020, 25.5.2020
ja 10.6.2020.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksiköllä on 18.8.2017 myönnetty lupa
valimohiekkojen ja –pölyjen hyödyntämiseksi rakennettavan moottoriradan
rakenteissa. Porin Moottorikerho ry:llä on 12.9.2018 myönnetty ympäristölupa
Hangassuon moottoriradalle.
Alue on vuokrattu Porin kaupungilta. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2048.
Hangassuon alueella ei ole asemakaavaa. Alueella on voimassa Oosinselän-
Martinpalon-Hangassuon oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa alue on merkitty
kaavamerkinnällä E (alue on tarkoitettu moottoriurheilun ja ajoharjoitteluradan
käyttöön). Satakunnan maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä e2
(merkittävät ajoharjoittelu- ja moottoriurheiluradat).
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TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ
Hangassuon alue sijaitsee Viikalan kylässä, valtatien 8 luoteispuolella noin 10 km
etäisyydellä Porin kaupungin keskustasta. Toiminta sijaitsee Pori-Rauman seudun
liukkaan kelin ajoharjoitteluradan ja Satakunnan Urheiluautoilijat ry:n moottoriradan
sekä Hangassuon jätekeskuksen ja kaatopaikan välittömässä läheisyydessä.
Jätekeskus toimii usean Porin seudun kunnan yhteisenä jätteenkäsittelypaikkana.
Valtatie 8:lle moottorirata-alueelta on matkaa 250-400 metriä. Lähimmät
asuinrakennukset sijaitsevat rakennettavan rata-alueen itäpuolella noin kilometrin
etäisyydellä. Noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee Niittymaan taajama. Radan
muu lähiympäristö on rakentamatonta metsäaluetta.
Alue ei sijaitse pohjavesialueella.
TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT RAKENTEET JA MATERIAALIT
Hangassuon alueelle perustetaan uusi moottorirata enduro-, motocross- ja
speedwaymoottoripyörien sekä vastaavien mönkijöiden ja moottorikelkkojen
käyttöön. Moottoriradan perustamisessa hyödynnetään betoni- ja tiilimursketta.
Betoni- ja tiilimursketta käytetään varikon, huoltoteiden ja speedwayradan
rakenteisiin. Sijoitettava betoni- ja tiilijäte murskataan alueella. Betoni- ja tiilijäte
tuodaan suoraan lajiteltuna purkutyömaalta alueelle ja varastoidaan siihen saakka,
kunnes kasat murskataan ja levitetään viimeistään 31.12.2021 mennessä. Alueella
käytettävät koneet: betonimurskain, mahdollisesti seula, kaksi tela-alustaista
kaivinkonetta (toinen pulveroi ja toinen syöttää murskaimelle) sekä kuormaaja.
Käytössä on kasteluun rakennettu paloauto, jolla voidaan suihkuttaa vesisumua pölyn
torjumiseksi. Vesi imeytyy murskattavaan betoniin.
Sijoitettavat ainekset murskataan raekooltaan alle 150 mm. Betonimurskeella
vahvistetaan moottorirata-alueen rakenteiden kestävyyttä ja kantavuutta sekä
murskeella pystytään muotoilemaan kestäviä harjanteita radalle, koska betonimurske
kovettuu uudelleen kastuessaan. Rakenteisiin laitetaan 1000 mm:n kerros mursketta,
jonka päälle laitetaan 200 mm soraa. Hakemuksen liitteenä on poikkileikkaus kentän
eri kerroksista. Muotoilu voi olla epätasainen, koska kyseessä moottorirata.
Betoni- ja tiilimurskejätteen käytöllä korvataan luonnonmateriaaleja alueen
rakentamisessa. Suunnitellulla betonimurskeella aluetta ei saada kokonaan aluetta
rakennettua, joten ainesta ei käytetä tarpeettoman paljon. Betonimurskeella
rakennettavien rakenteiden rakentamisaikataulu on vuoden 2021 loppuun mennessä.
Käytettävät materiaalit
Moottoriradan rakentamisessa käytetään 45 000 tn betoni- ja tiilimursketta, joista 35
000 tn betonia (jätenimike 17 01 01) ja 10 000 tn betoni-tiilimursketta (17 01 07),
vuosien 2020-2021 aikana. Betoni- ja tiilijätteestä otetaan
hyötykäyttökelpoisuusanalyysit ja luokittelutestit 10 000 tn välein. Käytettävästä
materiaalista pidetään kirjaa kuormien päivittäisenä lukumääränä. Massamäärät
saadaan kuormaajan vaa’alla tai kuorma-autojen omien vaakojen avulla.
Polttoaineet
Polttoainekulutus on arviolta noin 20 000 litraa koko projektin aikana ja kuluu
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pääsääntöisesti murskaukseen. Käytössä on siirrettävä 4 500 litran valuma-altaallinen
öljysäiliö, joka täytetään paikan päällä. Säiliössä on mm. ylitäytönestin, laponesto,
sähköpumppu ja lukitus. Käytettävissä koneissa on öljynimeytysainetta.
Toiminta-aika
Rakentaminen aloitetaan heti luvan myöntämisen jälkeen. Toimintaa on arkisin klo 7-
19.
TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA -RISKIT
Merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei tapahdu. Polttoneste varastoidaan
valuma-altaallisessa säiliössä ja säiliö sijoitetaan siten että törmäysriski on
mahdollisimman pieni. Murskauspisteellä on varattuna imeytysainetta öljyvuotojen
varalle. Murskaus on tilapäistä, joten alueella ei synny lietteisiä hulevesiä. Alueen
läheisyydessä ei ole vesistöjä eikä alue sijaitse pohjavesialueella.
Koneista ja autoista aiheutuu tavanomaisia pakokaasupäästöjä. Siirtokuormaamisesta
ja murskauksesta aiheutuvia pölypäästöjä ehkäistään vesisumutuksella.
Pölyntorjuntaan varaudutaan jätteenkäsittelyn kaikissa vaiheissa. Piha-alue ja
kulkureitit pidetään puhtaina pölyhaittojen ehkäisemiseksi.
Liikenteestä ja jätteen murskauksesta aiheutuu jonkin verran melua. Murskaus on
tilapäistä, eikä se poikkea alueen tulevan muun toiminnan aiheuttamasta melusta.
Betoni- ja tiilijätteen mukana tulee jonkin verran hyödyntämiskelvotonta ainesta.
Murskauksen yhteydessä magneetilla erotetaan metallit. Hyödyntämiskelvotonta
materiaalia erotellaan murskauksen yhteydessä myös käsin. Kevyet
hyödyntämiskelvottomat jätteet varastoidaan korkeareunaisille lavoilla ja toimitetaan
luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Edellä mainittujen jätteiden määrät kirjataan omaan
raportointijärjestelmään.
Alueella toimitaan sertifioitujen laatu-, ympäristö- ja
turvallisuusjärjestelmien mukaisesti. Kaikki työntekijät koulutetaan työtehtäviinsä ja
ottamaan huomioon onnettomuusriskit.
KÄYTTÖVALVONTA
Käytettävästä materiaalista pidetään kirjaa kuormien päivittäisenä lukumääränä.
Massamäärät saadaan kuormaajan vaa’alla tai kuorma-autojen omien vaakojen avulla.
Käytössä on Zerowaste-ohjelma (sähköisen siirtoasiakirjat), jossa on saatavilla
ajankohtainen tieto jäte-eristä.
Kokonaismassojen määrät raportoidaan hankkeen päätyttyä
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen
vireilletulosta kuuluttamalla Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 26.6.
-3.8.2020. Lisäksi naapurikiinteistöjä on tiedotettu kirjeellä hakemuksen vireilläolosta.

Porin kaupunki
Yksikön päällikkö, ympäristö- ja
terveysvalvonta
Yleinen viranhaltijapäätös

Viranhaltijapäätös

4 (10)

09.09.2020

§ 51

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Lausunnot
Hakemuksesta pyydettiin Porin kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa.
Terveydensuojeluviranomaisella ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei esitetty muistutuksia tai mielipiteitä.
VIRANOMAISEN RATKAISU
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Porin Moottorikerho ry:
lle ympäristöluvan jätemateriaalien käyttämiseen Hangassuolle rakennettavan
moottoriradan rakenteessa edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan hakemuksen
mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä. Päätös sisältää
ratkaisun toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa
(toiminnanaloittamislupa).
Lupamääräykset
1. Moottoriradan rakenteissa saa käyttää betoni- ja tiilimursketta enintään 45 000
tonnia. Betoni- ja tiilimurske tulee olla murskattu enintään 150 mm kappalekokoon.
Betoni- ja tiilimursketta saa käyttää vain murskeen sijoitussuunnitelmassa esitetyille
alueille niin, että mursketta sisältävän rakenteen paksuus on enintään 1 000 mm,
eikä havaitun vedenkorkeuden maksimitaso nouse rakenteeseen. Betoni- ja
tiilimurske tulee peittää mahdollisimman pian vähintään 200 mm paksuisella
kerroksella luonnon kiviainesta.
Ennen betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämistä rakenteissa tulee
valvontaviranomaiselle toimittaa tiedot hyödynnettävän materiaalin haitallisten
aineiden pitoisuudesta ja liukoisuudesta hakemuksessa esitetyn mukaisesti.
Murskeen laatu tulee olla tutkittu valtioneuvoston asetuksen ”Eräiden jätteiden
hyödyntäminen maarakentamisessa” (843/2017) mukaisesti. Mikäli murskeen
liukoisuus- ja pitoisuusanalyysien tulokset täyttävät asetuksen väylille asettamat
vaatimukset, murske voidaan sijoittaa suunnitelman mukaisesti huoltoteille ja
speedwayradalle. Varikon rakenteisiin sijoitettavan murskeen liukoisuus- ja
pitoisuusanalyysien tulosten tulee täyttää asetuksen kentille asettamat vaatimukset.
Mursketta ei saa hyödyntää, mikäli haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet
ylittävät asetuksen raja-arvot.
2. Jätemateriaalikerros tulee peittää pilaantumattomilla maa-aineksilla viipymättä niin,
että jätemateriaalikerros on avoimena mahdollisimman lyhyen aikaa ja avoimen
kerroksen pinta-ala on aina mahdollisimman pieni.
3. Jätemateriaaleja sisältävien rakenteiden ja niiden ympäristön pintavedet tulee
johtaa hallitusti alueen avo-ojiin niin, että vesien kulku pysyy esteettömänä eikä
patoutumista pääse tapahtumaan.
4. Toiminnanharjoittajan on estettävä asiattomien pääsy rakennusalueelle. Mikäli
alueelle kuitenkin tuodaan sinne kuulumattomia jätteitä, tulee alue siivota viipymättä
ja toimittaa jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
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5. Toiminnanharjoittajan tulee nimetä rakentamisesta vastaava henkilö, joka vastaa
tämän päätöksen määräysten noudattamisesta. Henkilön nimi ja yhteystiedot tulee
ilmoittaa valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.
6. Toiminnassa tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua vaaraa
ympäristölle tai terveydelle, on viipymättä ilmoitettava Porin kaupungin
pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
7. Toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi seuraavat asiat:
- alueelle vastaanotettujen jätekuormien siirtoasiakirjat
- alueelle vastaanotettujen jätteiden laatu (jätenimikkeet) ja määrä
- poikkeukselliset tilanteet ja niihin liittyvät toimenpiteet
Tiedot tulee esittää pyydettäessä valvovalle viranomaiselle.
8. Rakenteiden valmistuttua tulee valvontaviranomaiselle toimittaa loppuraportti,
jossa on tiedot käytetyistä materiaaleista, niiden määrästä ja laadusta sekä tiedot
sijoittamispaikoista kiinteistöillä. Raportti tulee toimittaa Porin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa työn valmistuttua.
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen päättää, että luvan saaja voi aloittaa
hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä
noudattaen muutoksenhausta huolimatta (ympäristönsuojelulaki 199 §). Luvan saajan
on ennen toiminnan aloittamista asetettava 5 000 euron suuruinen vakuus Porin
kaupungille ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai
lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena,
pankkitakauksena tai takausvakuutuksena. Vakuuden antajan on oltava luotto-,
vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista.
Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon
(ympäristönsuojelulaki 201 §).
RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan
annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden
nojalla annettujen asetusten vaatimukset.
Luvan myöntämisen edellytykset
Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka
huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden
huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
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Käyttämällä jätemateriaalia voidaan säästää luonnonmateriaalien käyttöä. Hakijalla
katsotaan olevan käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä
asiantuntemus. Alueen sijainti erityisalueella (jätekeskus ja olemassa oleva
moottorirata) ja jätteiden käyttäminen pysyvässä rakenteessa ovat
ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisia seikkoja, joiden vuoksi vakuus voidaan
jättää vaatimatta.
Lupamääräysten perustelut
Käytettävien jätemateriaalien määrät ovat lupahakemuksen mukaiset. Rakenteisiin
saa sijoittaa ainoastaan hyödynnettäviä jätteitä. Jätteen käyttöä maarakentamisessa
voidaan pitää jätteen hyödyntämisenä, jos jätettä käytetään jonkin
rakennusmateriaalin korvaajana ja jätteen sijoittamisella maahan on aito
hyötykäyttötarkoitus. Tarkkailemalla käytettävien jätemateriaalien laatua
varmistetaan, että ne soveltuvat käytettäväksi rakenteessa (määräys 1).
Jätemateriaalikerros tulee peittää viipymättä rakenteen tasaamisen jälkeen jätteen
leviämisen ja liukenemisen estämiseksi (määräys 2).
Hulevesien hallinta on tarpeen ympäristöön johdettavan kuormituksen
vähentämiseksi ja ympäristön kuivatusvesien esteettömän kulun varmistamiseksi.
Lisäksi hulevesien kerääntyminen voi kuluttaa rakenteita, mikä voi aiheuttaa
jätemateriaalien pääsyn ympäristöön. Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden
pilaantumisen estämiseksi (määräys 3).
Toiminnanharjoittajan tulee järjestää toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen
voidaan ehkäistä ennakolta. Alueelle pääsyn rajoittaminen ehkäisee muun muassa
roskaantumista (määräys 4).
Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelypaikalla tulee olla vastaava hoitaja (määräys 5).
Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojeluasetuksen mukaan ilmoitettava
välittömästi valvontaviranomaiselle sellaisesta toimintaa koskevasta muutoksesta tai
poikkeustilanteesta, jolla on vaikutusta ympäristöön tai luvan noudattamiseen
(määräys 6).
Määräys toiminnan kirjanpidosta ja sen esittämisestä sekä loppuraportin
toimittamisesta valvovalle viranomaiselle on tarpeen lupamääräysten noudattamisen
valvomiseksi (määräykset 7 ja 8).
Toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevat perustelut
Lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan hyväksyä hakijan
esittämästä perustellusta syystä toiminnan aloittamisen muutoksenhausta
huolimatta. Betoni- ja tiilijätteen välivarastoinnista ja murskauksesta ei voida olettaa
syntyvän haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Tilanne voidaan palauttaa ennalleen
toimittamalla jätemateriaali kohteeseen, jolla on ympäristölupa sen
hyödyntämiseen. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan toiminnan aloittamisen
edellytyksenä on toiminnanharjoittajan asettama vakuus. Asetettava vakuus on
määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi päästöjen osalta ennalleen, mikäli lupa
evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Toiminnan aloittaminen ei tee
muutoksenhakua hyödyttömäksi.
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LUVAN VOIMASSAOLO
Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2021 saakka.
LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Mikäli valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia
säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 3 000 €.
Perittävä maksu perustuu Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden
lautakunnan hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja
maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan.
TIEDOTTAMINEN
Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille hakemuksesta on erikseen annettu tieto.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla, internetissä ja sanomalehdissä
Lupapäätöksestä kuulutetaan ja lupapäätös julkaistaan internetissä Porin kaupungin
sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.
MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Lisätietojen antaja
Vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211
Tiedoksi
Porin Moottorikerho ry, Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen, VarsinaisSuomen ELY-keskus/ympäristö- ja luonnonvarat
Allekirjoitus

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala, ympäristö- ja
terveysvalvontayksikkö
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Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 9.9. - 19.10.2020.
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Hallintovalitus
§ 51
Hallintovalitus
Valitusviranomainen
Päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen
tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta
/lähettämisestä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella 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.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-semmin
toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi
omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin
valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä
päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
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Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: (vaihde) 010 086 360
Telekopio: 010 3642 760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: klo 8.00 – 16.15

