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ASIA Kylkilaiturin rakentaminen Härmälänojaan sekä valmistelulupa, Tampe-

re 

HAKIJAT  Tampereen kaupunki 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Tampereen kaupunki on 1.4.2022 aluehallintovirastossa vireille pane-

massaan hakemuksessa pyytänyt lupaa kylkilaiturin rakentamiseen 

Härmälänojaan Tampereen kaupungissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen 

toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoi-

maiseksi tulemista. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

Hakija on hakenut vesitalouslupaa, vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

ASIAN TAUSTA 

Pirkanmaan ELY-keskus on kehottanut Tampereen kaupunkia hake-

maan vesilain mukaista lupaa kylkilaiturin rakentamiseksi.   

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET 

Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 hankealuetta ympäröivät maa-

alueet on merkitty taajamatoimintojen alueeksi sekä tiiviiksi joukkolii-

kennevyöhykkeeksi. Lisäksi hankealueella on merkinnät kasvutaaja-

mien kehittämisvyöhyke, Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke ja 

kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke.  

Yleiskaava 

Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa 2040 hankealueella Härmä-

länoja on merkitty vesireitiksi tai avoimena säilytettäväksi ojaksi. Mer-
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kinnällä on osoitettu kantakaupungin pienvesiselvityksen (2011) merkit-

tävät purot, ojat ja norot. Kohteet tulisi säilyttää avoimena ja vesireitit eli 

putkitetut osuudet tulisi pyrkiä palauttamaan avoimiksi. Kohteilla on ar-

voa hulevesien hallinnan sekä luonto- ja virkistysarvojen näkökulmasta. 

Ojan välitön lähiympäristö tulisi säilyttää rakentamattomana ja mahdolli-

simman kasvipeitteisenä. Asiantuntija-arvio huomioonotettavan lähiym-

päristön laajuudesta tulisi tehdä hankekohtaisesti perustuen kohteen 

merkitykseen hulevesien hallinnassa sekä kohteen merkitykseen osana 

luontoarvo- ja virkistysverkostoa. Härmälänojan yhteyteen on merkitty 

ohjeellinen ekologinen yhteys: Yhteydellä on merkitystä eliölajien liik-

kumiselle ja luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Ekologisen yhtey-

den jatkuvuus ja kytkeytyminen keskuspuistoverkostoon tulee turvata.  

Asemakaava 

Hankealueella on voimassa (26.03.2015) Härmälän kaupunginosaan si-

joittuva asemakaava, kaava nro 8388. Härmälänojan itäpuoli on ase-

makaavoitettua aluetta, jossa hankealue on merkitty virkistysalueeksi 

(VP, VP-2).  

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Vesilain mukaista lupaa haetaan kylkilaiturin rakentamiseksi Tampereen 

Härmälänojaan. Uusi laituri palvelee virkistyskäyttöön soveltuvana oles-

kelu laiturina, josta on pääsy veden ääreen. Parhaillaan Härmälänojan 

alajuoksulla on käynnissä uoman ennallistaminen, jonka tavoitteena on 

luonnonmukaistaa Härmälänojan uomaa. Esirakentamisvaiheessa pu-

rouoman putkitus on purettu ja uoma on luiskattu avouomaksi. Uoma on 

kulkenut maan alla noin 100 metriä ennen laskuaan Pyhäjärveen ja se 

on ollut putkitettuna 1960-luvulta lähtien. 

Kylkilaituri sijoittuu Härmälänojan alajuoksulle uoman itäpuoliselle lai-

dalle, Aaretti Niemisen puistoon. Puiston kunnostuksen yhteydessä 

Härmälänojan putkitetun osuuden ennallistamisen lisäksi vanha teolli-

suusradan kivisilta kunnostamaan pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käyt-

töön. Laiturin mitat ovat 2,08 m x 51,53 m. Laituri on uoman ja rannan 

myötäisesti kulkeva kylkilaituri, jonka pääasiallinen rakennemateriaali 

on puu. Paalutus toteutetaan betonianturoilla. Laiturin molempiin päihin 

tulee istuskelualueita, joista pohjoispuolella porrasyhteys Leissinpolulle 

ja eteläpuolella esteetön kulkuyhteys Härmänojanpuistoon. 

Laiturin rakentaminen ja asennus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 

siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Laiturin pe-

rustusten edellyttämän kantavan kerroksen massanvaihto tehdään jo 

esirakentamisen yhteydessä. Laiturin kantavat puurakenteet asenne-

taan betonianturoiden tartuntoihin ja verholaudat naulataan kantavaan 

rakenteeseen. Laiturin rakennustyö kestää noin 6–10 viikkoa. 

Kylkilaituri sijoittuu kiinteistölle 837-301-930-1. Hakija omistaa maa-

alueen, jolle laituri on tarkoitus rakentaa. Hakija omistaa myös osan Py-

häjärven ranta- ja vesialueesta, jonne Härmälänoja laskee.  
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Hakijan näkemyksen mukaan Härmälänojan kylkilaiturin rakentamisesta 

ei aiheudu vesilain 3 luvun 4 §:n 2 momentin tarkoittamia haitallisia seu-

rauksia.  

Hankealue kuuluu Härmälänojan kolmannen jakovaiheen valuma-

alueelle (35.216). Härmälänoja saa alkunsa Sarakulman teollisuusalu-

eelta, josta se virtaa Pyhäjärventien alitse Härmälän alueelle kohti poh-

joista laskien Pyhäjärveen. Härmälänojan kokonaispituus on n. 3,1 km. 

Ilmakuvatarkastelun perusteella Härmälän ojan uoma on voimakkaasti 

muokattu ja uoma on useasta paikoin putkitettu. Härmälänojan pintave-

sityypiksi on määritetty pieni kangasmaiden joki ja ekologiseksi tilaksi 

tyydyttävä. Härmälänojan vedenkorkeudet kylkilaiturin kohdalla N2000-

korkeusjärjestelmässä ovat: 

HW = +77,75 

MW = +77,41 

Härmälänoja on määritetty vaelluskalavesistöksi, minkä vuoksi puron 

koski- ja virtapaikoissa kalastaminen on kielletty ympäri vuoden (1.1.–

31.12.). Härmälänojan yläpuolisiin osiin, Peltolammin alapuolelle Pär-

rinkoskeen on istutettu taimenia vuonna 2019. Taimenia saatiin saaliiksi 

jokaiselta kolmelta koealalta istutusten onnistumista tutkivissa koekalas-

tuksissa syksyllä 2019 (Koekalastusrekisteri). Muita Härmälänojan kala-

lajeja ovat mm. ahven, särki ja hauki. Puron alaosalla esiintyy myös täp-

lärapua (Pirkanmaan kalatalouskeskus 2018).  

Rakennuspaikan lähialueella vesistö toimii lähinnä virkistysalueen ve-

sielementtinä puistoalueella.   

Hankkeen ei pienimuotoisuudestaan johtuen arvioida vaikuttavan kiel-

teisesti vedenlaatuun eikä Härmälänojan virtausoloihin. Laiturin asen-

tamisen yhteydessä ei kajota uoman pohjasedimentteihin niin, että 

asentaminen aiheuttaisi ympäröivän veden samentumista. Laituri on 

suunniteltu maisemaan sopivaksi. Laiturin puurakenteinen kansi sopii 

hyvin ympäristöönsä. Laituri sijoittuu rakenteilla olevan uuden puiston 

yhteyteen sekä avouomaksi palautettuun Härmälänojan uomaan, minkä 

vuoksi se tulee osaksi rakennettua rantaa, joskin mahdollisimman luon-

nonmukaista puroympäristöä. Kalakantoihin hankkeella ei arvioida ole-

van vaikutuksia. Vaelluskalakantoihin mahdollisesti kohdistuvien nega-

tiivisten vaikutusten minimoimiseksi vesistötyöt ajoitetaan sellaiseen 

vuodenaikaan, jolloin kalojen nousu tai lasku ei ole käynnissä. Hank-

keen ei arvioida vaikuttavan kielteisesti naapurikiinteistöihin, vaan koko 

puistokokonaisuus lisää ympäristön viihtyisyyttä. Laiturilla on positiivisia 

vaikutuksia yleiseen virkistyskäyttöön, sillä se mahdollistaa asukkaiden 

pääsyn veden ääreen. Muuhun vesistön käyttöön laiturilla ja sen toimin-

nalla ei arvioida olevan merkittävää kielteistä vaikutusta. 

Hakija katsoo, että hankkeen hyödyt ovat huomattavat verrattuna sen 

aiheuttamiin haittoihin. Hanke ei aiheuta yksityisiä tai yleisiä edunmene-

tyksiä tai korvattavia haittoja. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan maise-

mahaittoja, sillä kyseessä on uuteen rakennettuun puistoon suunniteltu 

vähäeleinen kylkilaituri. Kylkilaituri ei heikennä vesistön luontoarvoja, tai 

vedenlaatua eikä heikennä esimerkiksi kalaston esteetöntä liikkumista 
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ylävirtaan. Yleisenä hyötynä voidaan todeta ympäristön viihtyisyyden li-

sääntyminen koko puistokokonaisuuden osalta. Laituri ohjaa liikkumista 

suojellen puroympäristöä. Laituri soveltuu liikuntaesteisille, laiturille on 

esteetön pääsy laiturin pohjoispuolelta.  

Hakija pyytää lupaa hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpitei-

siin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Laiturin valmistelu ei 

aiheuta sellaisia muutoksia, jotka tekisivät mahdollisen muutoksenhaun 

tarpeettomaksi. 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Hakemusta ei ole kuulutettu, koska asia on vesilain säännösten kannal-

ta merkitykseltään vähäinen, eikä vaikuta muuhun kuin hakijan oikeu-

teen ja etuun. 

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

kemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-

ristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-

Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomai-

selta sekä Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisilta. 

LAUSUNNOT 

1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, et-

tä lupamääräyksissä on otettava vesistöön kohdistuvan rakentami-

sen osalta huomioon taimenen liikkuminen alueella. Luvan myöntä-

miselle ei ole muutoin estettä. Myös valmistelulupa voidaan myön-

tää.  

ELY-keskus pyytää aluehallintovirastoa kirjoittamaan lupamääräyk-

siin selkeästi auki lupamääräyksissä viitattujen piirustusten pääkoh-

dat niin, että lupamääräysten pääasiallinen sisältö selviää ilman ha-

kemusasiakirjoja. 

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

latalousviranomainen on lausunnossaan todennut, että lupa hank-

keelle voidaan yleisen kalatalousedun estämättä myöntää, eikä ka-

lataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tar-

peen. Härmälänjoen yläjuoksulla Pärrinkoskeen on istutettu taime-

nia, joita on saatu saaliiksi koekalastuksissa. Lupahakemuksessa 

esitetyn mukaisesti vaelluskalakantoihin mahdollisesti kohdistuvien 

kielteisten vaikutusten minimoimiseksi vesistötyöt tulisi ajoittaa sel-

laiseen vuodenaikaan, jolloin vaelluskalojen nousu tai lasku ei ole 

käynnissä. 

3) Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on lausun-

nossaan todennut, että Härmälänojan kunnostuksen tavoitteena on 

kehittää uomaa luonnonmukaisen kaltaiseksi puroksi, joka sopisi 
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taimenen elinympäristöksi ja mahdollistaisi taimenen kutunousun. 

Luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi on syytä pyytää asi-

antuntija-arvio kylkilaiturin vaikutuksista taimenen elinolosuhteisiin 

Härmälänojan alaosan alueella, ei pelkästään itse laiturirakennel-

man aiheuttamien vaikutusten kannalta, vaan myös laiturin mahdol-

listavan tulevan ranta-alueen käytön vaikutusten kannalta. Luvan 

myöntämisen edellytyksenä tulee olla, että laituri siihen liittyvine 

käyttöineen ei heikennä taimenen elinolosuhteita alueella. 

4) Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on il-

moittanut, ettei katso tarpeelliseksi antaa lausuntoa. 

HAKIJAN SELITYS 

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakijan selityksen pyytäminen ei 

ole tarpeen. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Luparatkaisu 

Aluehallintovirasto myöntää Tampereen kaupungille luvan kylkilaiturin 

rakentamiseen Härmälänojaan Tampereen kaupungissa hakemuksen 

mukaisesti sekä luvan ryhtyä valmisteleviin toimenpiteisiin. Lupa on 

voimassa toistaiseksi. 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 

edunmenetystä. 

Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupa-

määräyksiä. 

Lupamääräykset 

1. Rakenne saadaan rakentaa esimerkiksi 20.6.2020 päivättyjen ase-

mapiirroksen (Piir.nro 18/21450/28, mittakaava 1:200) ja leikkaus-

ten (Piir.nro 18/21450/31, mittakaavat 1:50, 1:10 ja 1:2) mukaisesti. 

2. Rakenteet tulee toteuttaa siten, että ne eivät aiheuta uomassa hai-

tallista padotusta eivätkä vaikuta kalan kulkuun. 

3. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueel-

le ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriö-

tä. Töitä ei saa tehdä taimenen keskeisenä nousu- tai laskuaikana.  

4. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja 

maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.  

5. Rakenteiden kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti. 

6. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä 

ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukai-

sesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä 

vaatia tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehal-

lintovirastossa. 
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7. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja 

hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lu-

kien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa rauke-

aa. 

8. Töiden aloittamisesta on 30 päivää etukäteen ilmoitettava kirjallises-

ti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Tampereen kaupungin ja Pirkka-

lan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. 

9. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjal-

lisesti aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Perustelut 

Rakenne ei ole vesilain tarkoittama laituri, vaan oleskeluun ja kulkemi-

sen tarkoitettu virkistyskäyttörakenne. Hanke on pääosin maa-alueelle 

rakentamista. Se sijoittuu ei luonnontilaisen puron pientareelle ja ulottuu 

vain pieneltä osin vesialueen yläpuolelle. Aikaisemmin putkessa kulke-

nut uoma on vuonna 2021 kaivettu avouomaksi, joten hanke ei aiheuta 

sellaista vesilaissa tarkoitettua muutosta, joka aiheuttaisi luvanvaraisiksi 

säädettyjä haittoja. Rakenne sijoittuu kokonaan hakijan omistamalle 

alueelle. 

Kylkilaiturin rakentaminen parantaa hankealueen virkistyskäyttömahdol-

lisuuksia. Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Han-

ke ei vaikuta haitallisesti vesistön tilaan, eikä siten heikennä Kokemäen-

joen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunni-

telman tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei ole ristiriidassa alueen 

maankäytön suunnittelun kanssa. 

Luvan hakija on halunnut rakenteen vesilain mukaista lupakäsittelyä. 

Lupaviranomainen ei määrää rakenteelle ehdottomia yksityiskohtaisia 

mittoja, koska niille ei ole tunnistettu vesilain tarkoittamia haitallisia vai-

kutuksia.  

Sovelletut säännökset 

Vesilain 3 luku  

Valmistelulupa 

Aluehallintovirasto oikeuttaa Tampereen kaupungin ryhtymään hank-

keen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen 

lainvoimaiseksi tulemista. 

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.  
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Sovelletut säännökset 

Vesilain 3 luvun 16 § 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

Aluehallintovirasto on ottanut annetuissa lausunnoissa esitetyt vaati-

mukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.   

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 1 975 euroa.  

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon pal-

velukeskuksesta. 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-

voston asetuksen (201/2022) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaan muuta vesilain 3 luvun mukaista hanketta kos-

kevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 3 950 

euroa. Maksu on peritty 50 prosenttia pienempänä, sillä asian käsittelyn 

vaatima työmäärä on alittanut maksutaulukossa tarkoitetun työmäärän.  

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 Päätös   

Hakija 

Tampereen kaupunki 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviran-

omainen 

Suomen ympäristökeskus  

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Tampereen 

kaupungin verkkosivuilla. 

MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamal-

la. 

Liite 
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Valitusosoitus 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Arto Paananen (puheenjoh-

taja) ja Mikko Vesaaja. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Assi 

Teittinen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 



  LIITE 

VALITUSOSOITUS       

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen 
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa 
yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin 

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-
ajan päättymistä. Valitusaika päättyy 22.7.2022. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehal-
lintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai ar-
kilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa 

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valit-
tajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu 
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana. 

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asia-
kirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, 
jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asia-
miehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 



  LIITE 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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