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Itä-Suomi 

  
 
ASIA  0,4 kV:n sähkökaapelin asentaminen Hirvensalmen Parkkisensaaren ja 

Kangasniemen Puulansalmen väliseen salmeen sekä valmistelulupa, Hir-
vensalmi ja Kangasniemi 

HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy 

 
HAKEMUS Suur-Savon Sähkö Oy on 17.6.2020 aluehallintovirastoon saapuneessa ja 

myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt vesilain 
(587/2011) mukaista lupaa 0,4 kV:n sähkökaapelin asentamiseen Hirven-
salmen Parkkisensaaren ja Kangasniemen Puulansalmen väliseen sal-
meen sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamiseksi valmisteleviin toimenpi-
teisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen tarkoituksena 
on sähköistää Parkkisensaaren pohjoispäässä oleva kesämökki. 

 
Vesistön alitus tehdään hakemukseen liitetyn suunnitelmakartan mukai-
sesti. Alituskohdalle sijoitetaan 0,4 kV:n sähkökaapeli (AXAMK95V). Alituk-
sen pituus vesialueella on 665 metriä. Kaapeli lasketaan vesistön pohjaan 
ilman erillistä suojaa. Ranta-alueilla kaapeli upotetaan 1,5 metriä minimive-
sisyvyydestä alkaen pohjaan tehtyyn 0,7 metriä syvään kaivantoon ja pei-
tetään. 
 
Kaapeli rantautuu kiinteistöltä Läpikivenniemi (213-419-1-21) kiinteistölle 
Parkkisensaari (97-401-3-18). Kaapeli kulkee Puulansalmen osakaskun-
nan vesialueella (213-419-876-1) ja Länsi-Puulan osakaskunnan vesialu-
eella (97-876-12-1).  
 
Hakemukseen on liitetty johtoalueen käyttöoikeussopimukset. 

 
Puulansalmessa kulkee yleinen laivaväylä. Kaapeli merkitään Liikennevi-
raston ohjeen ”Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen 
ja merkitseminen vesialueella” Dnro 3255/090/2014 mukaisesti. 

 
  

http://www.avi.fi/ita
mailto:kirjaamo.ita@avi.fi


2 (8) 
 

   
 

Hakemuksessa esitetyt vesistön vallitsevat vedenkorkeudet (1961-1990)  
havaintoasema Puula/ Ryökäsvesi-Liekune ovat NN-järjestelmässä seu-
raavat: 

 
MHW NN +95,32 metriä 
MNW NN +94,41 metriä 
NW NN +94,33 metriä 
 
14.5.2020 = NN +94,79 metriä 
 
Työalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luontoa tai muinais-
muistoja suojelevia alueita.  
 
Ranta-alueilla on voimassa Puulan alueen rantaosayleiskaava (Kangas-
niemi) ja Puulan rantaosayleiskaava (Hirvensalmi). Toinen rantautumis-
paikka on merkitty M-merkinnällä (metsätalousalue) ja toinen rantautumis-
paikka RA/2 -merkinnällä (loma-asuntoalue). Hakijan mukaan suunniteltu 
kaapeli ei vaikuta kaavojen tavoitteiden toteutumiseen.  
 
Hanke on tarkoitus toteuttaa sulan veden aikana. Johtoa asennettaessa 
minimoidaan laivaväylän liikenteelle asennustyöstä aiheutuva haitta. 

 
Valmistelulupa 

Hakija hakee valmistelulupaa rakentamisaikataulun kiireellisyyden vuoksi. 
Kaivuualueella ei ole tarvetta työlle, jota ei voisi ennallistaa, kuten louhin-
nalle. 

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Koska hanke ei vaikuta muiden oikeuteen tai etuun, aluehallintovirasto on 
vesilain 11 luvun 10 §:n 5 momentin nojalla käsitellyt asian enempää tie-
doksiantoa toimittamatta.  

 
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hake-
muksen johdosta lausunnon Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja 
luonnonvarat vastuualueelta, Hirvensalmen kunnanhallitukselta ja ympäris-
tönsuojeluviranomaiselta, Kangasniemen kunnanhallitukselta ja ympäris-
tönsuojeluviranomaiselta sekä Väyläviraston sisävesiväyläyksiköltä ja Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hakemusasiakirjat on julkaistu alue-
hallintoviraston internetsivuilla osoitteessa (https://ylupa.avi.fi) 

LAUSUNNOT  

1) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, ettei hanke 
etukäteen arvioiden vaaranna valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymän Ky-
mijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma (2016–2021) eikä Etelä-
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Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelman (2016-2021) mu-
kaista Puulan keskusaltaalle (suuret vähähumuksiset järvet, SVh) määritet-
tyä erinomaista ekologista tilaa.  

ELY-keskuksen tietojen mukaan hankkeen kohdealueilla ei ole sellaisia 
luontoarvoja, joiden olemassaolo vaarantuisi vesistöalituksen rakentami-
sen seurauksena. 

ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa hakemussuunnitelman mukaisesti 
rakennettavan vesistökaapelin suhteen. Hanke ei sanottavasti loikkaa 
yleistä etua, joten ELY-keskuksen käsityksen mukaan hankkeelle voidaan 
myöntää vesitalouslupa. 

Kaapelin sijainti vesistössä tulee merkitä Väyläviraston määräysten mukai-
sesti. Mikäli kaapelin käyttö joskus lopetetaan, tulee se poistaa vesistöstä 
ja toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi.  

2) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lausunnossaan todennut, 
että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Suonsalmi - 
Kortesalmi - Kekoniemen selkä (silta) -nimisen väylän. Suunnitellun linjauk-
sen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Väylävirasto 
antaa tarkemmat ohjeistukset väylän alituksesta.  
 
Kaapeli on painotettava vesistöalituksen osalta pohjaan siten, että se py-
syy kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapeli on merkittävä maastoon sen 
tahattoman vahingoittamisen sekä siitä mahdollisesti muille aiheutuvien 
vahinkojen välttämiseksi. Kaapelin asentamisessa ja sen merkitsemisessä 
tulee noudattaa ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen 
asettaminen vesialueella (TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020) sekä 
määräystä Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapelei-
den merkitseminen (TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2020).  
 
Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja. 
Kaapelin asennuksessa on huomioitava hankealueella kulkeva vesilii-
kenne. Kaapelin omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjeste-
lyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta. 
 
Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Trafico-
min olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää poh-
jaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot (”as laid –
koordinaatit” yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaatissa, esim. sha-
pefile-tiedostona tai vaihtoehtoisesti Excel- tai .csv -tiedostona) sekä 
maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistu-
misilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjauksen ja maastomerkinnän 
tiedot tallennetaan tietokantaan.  
 
Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille joko verkkosivujen kautta, 
sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM.  
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Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRA-
FICOM/478887/04.04.05.05/2020. 
 
3) Väylävirasto on lausunnossaan todennut, että Kaapeli alittaa Väylävi-
raston ylläpitämän Suonsalmi - Kortesalmi - Kekoniemen selkä (silta) väy-
län, minkä kulkusyvyys kaapelilinjan kohdalla on 1,5 metriä ja haraussyvyys 
1,8 metriä mitattuna purjehduskauden alavertailutasosta NWnav NN +94,20 
metriä. Hakemussuunnitelman mukaan kaapelilinjan kohdalla vesisyvyyttä 
on yli 15 metriä. 
  
Kaapeli on laskettava vesistön pohjaan tarvittaessa riittävästi painotettuna 
niin, että se painuu tasaisesti pohjaan ja pysyy pohjassa paikoillaan kai-
kissa olosuhteissa. Väylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli on ha-
raustason NN +92,40 metriä alapuolella. Kaapelin asennuksesta ei saa ai-
heutua vaaraa eikä haittaa väylällä liikkuville. Kaapelin asennus suositel-
laan tehtäväksi mahdollisuuksien mukaan purjehduskauden ulkopuolella. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto antaa ohjeet kaapelin maastoon merkitsemi-
seen ja työn valmistumisesta ilmoittamiseen. Traficom vastaa myös raken-
teen merikarttoihin merkitsemisestä. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

Luparatkaisu  

Aluehallintovirasto myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle luvan sähkökaapelin 
asentamiseen Hirvensalmen Parkkisensaaren ja Kangasniemen Puulan-
salmen väliseen salmeen Hirvensalmen ja Kangasniemen kunnassa hake-
muksen mukaisesti hakemukseen liitetyn 14.5.2020 päivätyn piirustuksen 
(MK 1:2000) osoittamaan paikkaan. 
 
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa 
edunmenetystä.  

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamää-
räyksiä. 

Lupamääräykset 

1. Kaapeli on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne ta-
saisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan. Alueilla, missä 
vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on enintään 1,5 metriä, kaa-
peli on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Väylän 
kohdalla on varmistettava, että kaapeli on haraustason NN +92,40 met-
riä alapuolella.  

2. Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Asennustöissä on otettava 
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huomioon vesiliikenne. Töiden päätyttyä työalueet on viimeisteltävä ja 
maisemoitava ympäristöön sopiviksi. 

3. Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat muut johdot 
ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta. Kaapeli on pidet-
tävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 

4. Kaapelin sijainti vesialueella on merkittävä Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomin ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on 
pidettävä kunnossa.  

5. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja mai-
semallisesti hyväksyttävään kuntoon.  

6. Töiden toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä 
vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille. 

7. Hanke on toteutettava kahden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä 
päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muutoin lupa raukeaa. 

8. Toteuttamiseen ryhtymisestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat vastuualueelle ja Hirvensalmen ja Kangasniemen kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisille.  

9. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjalli-
sesti aluehallintovirastolle, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Hirvensalmen 
ja Kangasniemen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomille sen antamien ohjeiden mukai-
sesti. 

Perustelut 

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Vesitaloushank-
keen toteuttamiseen liittyviä edellytyksiä harkittaessa on otettava huomi-
oon vesilain 2 luvun 7 §:n mukainen vaatimus hankkeen toteuttamisesta 
niin, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun louk-
kausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustan-
nusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan 
vahingolliseen seuraukseen verrattuna.  

Vesilain 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on 
otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään yleis-
kaavan oikeusvaikutuksista. Lupa-asiaa ratkaistaessa lupaviranomaisen 
on lisäksi katsottava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista.  

Kaapelin asennus ei ole merkittävä hanke eikä se ole kaavan vastainen 
eikä se myöskään vaikeuta kaavan laatimista. Suunnitelman ja määräysten 
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mukaisesti toimittaessa hankkeesta ei aiheudu vesialueen muille käyttö-
muodoille tai vesiluonnolle merkittävää haittaa tai häiriötä. 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hank-
keen edellyttämiin alueisiin. Käsillä olevassa lupa-asiassa hakijalla on sopi-
muksiin perustuvat oikeudet rakentamista varten tarvittaviin maa- ja vesi-
alueisiin. 

Hanke ei vaaranna vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. 
 
Luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset ovat edellä mainituin perus-
teluin olemassa. 

Lupamääräysten perustelut 
 

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu määräykset työn huolellisesta 
suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.  

 
Lupamääräyksillä 1-7 varmistetaan rakennustöiden asianmukainen toteut-
taminen ja kunnossapito sekä ehkäistään ja vähennetään töistä aiheutuvia 
haittoja. Toistaiseksi voimassa olevassa luvassa on vesilain mukaan mää-
rättävä aika, jonka kuluessa toteuttamiseen on ryhdyttävä ja jonka kulu-
essa hanke on toteutettava. Määrätty aika on riittävä hankkeen toteutta-
miseksi. Lupamääräysten 8-9 mukaiset ilmoitukset ovat tarpeen hankkeen 
valvonnan vuoksi.   
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  

Vesilain (587/2011) 2 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti ja 3 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin 1) kohta ja 3 momentti, 5, 8, 10 §. 
 

VALMISTELULUPA 
 

Aluehallintovirasto oikeuttaa Suur-Savon Sähkö Oy:n ryhtymään hankkeen 
toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoi-
maiseksi tulemista. 
 

Perustelut 
 Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien 

käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tar-
koitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan 
olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa-
päätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Vakuutta ei määrätä ase-
tettavaksi, koska hakija on vakavarainen toimija. 

 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  
 
  Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §. 
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Lausuntoihin vastaaminen 

Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin sekä Väyläviraston lausunnot huomioon lu-
pamääräyksistä ilmenevällä tavalla.   

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Käsittelymaksu on 1 910 euroa.  

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksesta. 

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun 
aluehallintovirastojen vuosien 2019 ja 2020 maksuja koskevan valtioneu-
voston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan mak-
sutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuk-
sen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös  

Suur-Savon Sähkö Oy 
Kangasniemen kunta 
Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Hirvensalmen kunta 
Hirvensalmen kunnan ympäristösuojeluviranomainen 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luon-
nonvarat vastuualue 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
Väylävirasto 
Suomen Ympäristökeskus 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-
sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kangasniemen ja Hirvensalmen kun-
tien verkkosivuilla.  
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 
 
Liite Valitusosoitus 
 

ASIAN KÄSITTELIJÄT 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kimmo Koistinen. Asian on esitellyt 
ympäristölakimies Emil Kuosmanen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 
on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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   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 
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 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 6.5.2021. 

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 

arkilauantai, 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 
asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakir-
jaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut 
asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
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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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