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Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan 
hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa. 
 
Valitusaika 

Päätös on annettu mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tuleen asianomaisen tietoon.  
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä osuu arki-  
tai juhlapyhäpäivälle tai viikonlopulle, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään. Muutoksenhakuaika loppuu 
tämän päätöksen osalta ma 28.7.2021, jolloin valituksen tulee olla perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. 
 
Valitusoikeus on 

1) asianosaisella 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-

jelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisella 
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 

 
Valitus 

  

Valituksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä 
4) valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa. 
Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, 
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 
- tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi 

 
Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti 
valitusviranomaisessa. Asianajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos 
valitusviranomainen niin määrää. 
 
Valituksen toimittaminen 

Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella: 
 
postiosoite  Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa 
käyntiosoite  Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa 
puhelin 029 56 42780 (kirjaamo) 
sähköposti  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
faksi 029 56 42760 
aukioloaika  klo 8–16.15 
Valituksen voi tehdä myös hallinto-oikeuden sähköisen asiointipalvelun kautta.  
 
Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €, ellei  
toisin säädetä. 


