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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Hannukainen Mining Oy on 27.11.2015 Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rastossa vireille panemassaan ja myöhemmin useita kertoja täydentä-
mässään ja osittain muuttamassaan hakemuksessa hakenut ympäristö- 
ja vesitalouslupaa Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeelle. 

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Hannukainen Mining Oy:n kaivoshanke sijaitsee Kolarin kunnassa Han-
nukaisessa ja Rautuvaarassa. Avolouhokset ja sivukivialueet sijoittuvat 
Hannukaiseen ja rikastamo ja rikastushiekka-altaat Rautuvaaraan, joka 
sijaitsee Hannukaisen kylästä ja rautamalmiesiintymästä noin viisi kilo-
metriä etelään. 

Ympäristölupaa haetaan: 

• malmin louhinnalle 
• malmin rikastamiselle 
• kaivannaisjätteen sijoittamiselle jätealueelle 
• kaivumaiden hyödyntämiselle 
• rakentamisessa käytettävän tarvekiven louhinnalle 
• suojavallin rakentamiselle 
• putkilinjojen rakentamiselle 
• käsittelyä vaativien vesien altaille 
• rikastushiekka-alueen tasausaltaan rakentamiselle 
• uusien ojien kaivulle 
• käsiteltyjen jätevesien johtamiselle purkuputkella Muonionjokeen 
• aluekuivatusvesien johtamiselle Hannukaisen alueelta Äkäsjo-

keen, Valkeajokeen ja Kuerjokeen sekä Rautuvaaran alueelta 
Niesajokeen 

• kaivoshankkeen toteuttamiseen liittyville toiminnoille, kuten 
o lämmön- ja energiantuotannolle 
o polttoaineen jakeluasemille 
o kemikaalivarastoille 
o kaikkeen näihin toimintoihin liittyvälle rakennustoiminnalle 

ja ratapihan rakentamiselle. 

Vesitalouslupaa haetaan: 

• putkilinjojen vesistöjen ylityksille 
• louhosten kuivatukselle 
• pohjavesipinnan alentamiselle 
• vesivarastoaltaan, rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan pato-

jen rakentamiselle 
• Kivivuopionojan uudelle uomalle 
• Laurinojan kuivatukselle 
• purkuputken rakentamiselle Muonionjoen ranta-alueelle 
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• Hannukaisen vanhojen avolouhosjärvien, Laurinoja ja Kuervaara, 
tyhjentämiseen vedestä kokonaan 

• Rautuvaaran vanhojen avolouhosten osittaiseen tyhjentämiseen. 

Hankkeen tuhoutuville/muuttuville lähteille haetaan vesilain 2:11 §:n mu-
kaista poikkeamista vesiluontotyyppien suojelusta. 

Lisäksi luvanhakija on hakenut ympäristönsuojelulain mukaista oikeutta 
aloittaa kaivoshankkeen toteuttaminen muutoksenhausta huolimatta ja 
vesilain mukaista oikeutta ryhtyä ennen vesitalouslupapäätöksen lainvoi-
maiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin. 

Toiminnan yleispiirteinen kuvaus 

Hannukaisen kaivoshankkeen suunnitelmat sisältävät malmin irrotuksen 
ja käsittelyn avolouhoksessa, malmin murskauksen, jauhatuksen ja rikas-
tuksen, tuotteiden käsittelyn ja varastoinnin, malmin käsittelyssä hyödyn-
tämättä jäävän mineraaliaineksen varastoinnin ja vesien käsittelyn sekä 
kaikkeen toimintaan liittyvät aputoiminnot. 

Hannukaisen kaivoshanke käsittää rautaoksidi-kupari-kulta (Iron Ore-
Copper-Gold, TOCG) -malmiesiintymän hyödyntämisen. Kaivoksen pää-
tuote tulee olemaan magnetiitti ja lisäksi saadaan kupari-kulta-rikastetta. 
Kaivospiirin koko tulee olemaan 30 km2. Hanke sisältää kokonaisuudes-
saan kaksi avolouhosta (Hannukainen ja Kuervitikko), kolme sivukivialu-
etta, Hannukaisen meluvallin, vesivarastoaltaan, käsiteltävien vesien al-
taat, murskaamon, malmikuljettimen, rikastamon, rikastushiekka-alueen, 
tarvittavat tiet, voimajohdon ja kuljetushihnan sekä ratapihan rikasteen 
junaan lastaamista varten. Hankkeen toiminnoista louhokset, sivukivialu-
eet, vesivarastoallas, käsiteltävien vesien altaat ja esimurskaamo sijait-
sevan Hannukaisen alueella. Rikastamo, rikastushiekka-alue ja vesien-
käsittely sijaitsevat Rautuvaarassa. Alueiden välillä kulkee maanpäälli-
nen hihnakuljetin, jolla murskattu malmi kuljetetaan Hannukaisesta Rau-
tuvaaraan. 

Tuotannon saavuttaessa täyden kapasiteetin malmia louhitaan ja kulje-
tetaan rikastettavaksi keskimäärin 6,5 Mt, Magnetiittirikastetta on tarkoi-
tus tuottaa noin 2 Mt vuodessa. Kupari- ja kultarikasteen vuosituotanto 
on 20 000–60 000 tonnia. Muodostuvan sivukiven ja irtomaan määrä on 
keskimäärin 26 Mt vuodessa ja muodostuvan rikastushiekan määrä 
4,4 Mt vuodessa. Kaivoksen tämänhetkinen suunniteltu elinikä mineraa-
livarastojen perusteella on noin 20 vuotta, josta varsinaista tuotantovai-
hetta on 19 vuotta, Lisäksi aktiivinen sulkeminen kestää noin 5 vuotta. 
Kaivosalueella muodostuu vettä ylimäärin. 

Hannukaisen alueen puhtaat vedet ja käsittelyä vaativat jätevedet johde-
taan Rautuvaaraan. Rautuvaarassa vesiä hyödynnetään prosessivesinä. 
Ylimääräinen vesi käsitellään ja pumpataan maanalaista putkilinjaa pitkin 
Muonionjokeen. Muonionjokeen johdettavan veden määrä on enintään 
4 000 m3/h. 
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksen täydennyspyynnöt ja täydennykset 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan 
1.7.2016, 15.8.2016, 27.1.2017, 16.8.2017, 2.5.2018, 31.3.2020 ja 
6.10.2020. 

Hakemusta on täydennetty seuraavasti: 

• 14.4.2016, melu- ja pölyselvitykset, 
• 11.11.2016, täydennys aluehallintoviraston 1.7.2016 ja 15.8.2016 

lähettämään 119-kohtaiseen täydennyspyyntöön, 
• 24.2.2017 ja 15.3.2017, täydennys aluehallintoviraston 27.1.2017 

lähettämään täydennyspyyntöön, jolla pyydettiin täydentämään 
11.11.2016 tullutta täydennystä, 

• 14.7.2017, radiologinen selvitys, 
• 13.9.2017, puuttuvat maanomistajat, 
• 18.9.2017, maanomistajatiedot Tornio-Muonionjoen Natura-alu-

eelta, 
• 14.3.2018 selityksen yhteydessä päivitetyt hakemuksen liitteet 2, 

4, 7 ja 8 sekä uudet liitteet A–E, 
• 8.6.2018, mm. tarkennuksia vesienkäsittelyyn, kuljetinmelu, Kivi-

vuopionojan siirto, 
• 5.9.2018, lentoestealueen tuomat muutokset läjitysalueelle ja vai-

kutukset ympäristöön, 
• 9.11.2018, Laukupuolijängän arkeologisen kohteen tarkastus 
• 6.9.2019, puuttuvia tiedostoja käännettäväksi, 
• 30.6.2020 (3.7.2020), hakemuksen liitteet 2 (Layout-kartta) ja 8 

(Vesienhallintaraportti) päivitetty sekä liitetty uudet liitteet H (Ve-
denkäsittelysuunnitelma), K (Suunnitelmaselostus, käsiteltävien 
vesien altaat ja Kivivuopionojan siirto) ja L (Suunnitelmaselostus, 
Rautuvaaran rikastushiekka-altaat) ja 

• 30.10.2020, päivitetty liite 4 (Hannukaisen jätehuoltosuunnitelma, 
suunnitelmasta puuttuu sulkemissuunnitelman liite 3), liitetty uu-
det liitteet M (esitys luparajoiksi), J (Vesiekologinen & vesienhoi-
don tavoitteisiin liittyvä arvio), liite 11 (maisemavaikutusten arvi-
ointi). 

Hakemuksesta tiedottaminen 

1. kuuleminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Kolarin kunnan ja 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla 15.5.–
29.6.2017. Kuulutuksen julkaisemisesta on erikseen tiedotettu niille asi-
anosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, 
elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueelta sekä liikenne 
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ja infrastruktuuri -vastuualueelta, Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen 
kalatalouspalveluilta, Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviran-
omaiselta, Kolarin kunnalta, Kolarin kunnan kaavoitus-, ympäristönsuo-
jelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Lapin aluehallintoviraston perus-
palvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta, Geologian tutkimuslaitok-
selta, Luonnonvarakeskukselta, Metsähallitukselta, Museovirastolta, 
Suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta ja Säteilyturvakeskukselta. 
Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on julkaistu internetissä alue-
hallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa. Hakemuksesta on ilmoitettu Luo-
teis-Lappi-lehdessä 18.5.2017. 

Lisäksi 13.9.2017 tulleessa täydennyksessä esitetyille asianosaisille on 
annettu tilaisuus muistutuksen antamiseen. 

Kuuleminen Natura-arvioinnista 

Aluehallintovirasto on 7.5.2018 pyytänyt lausuntoa vesialueen omistajilta 
Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaha-
kemukseen sisältyvästä Natura-arvioinnista, joka koskee kaivoshank-
keen vaikutuksia Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue Natura 2000 -alu-
eeseen (FI 130 1912). 

Lisäksi on pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja Metsähallituk-
selta Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslu-
pahakemukseen sisältyvästä Natura-arvioinnista, joka koskee kaivos-
hankkeen vaikutuksia Niesaselän (FI 130 0706) Natura-alueeseen. 

2. kuuleminen 

Aluehallintovirasto on kuuluttanut hakemuksen uudelleen hakemuksen 
täydennysten vuoksi. Hakemuksen täydennyksistä on tiedotettu kuulut-
tamalla Kolarin kunnan ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virallisilla 
ilmoitustauluilla 29.10.–28.11.2018. Kuulutuksen julkaisemisesta on erik-
seen tiedotettu niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelta sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualu-
eelta, Lapin ELY-keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluilta, Kai-
nuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaiselta, Kolarin kunnalta, 
Kolarin kunnan kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-
omaisilta, Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja lu-
vat -vastuualueelta, Geologian tutkimuslaitokselta, Luonnonvarakeskuk-
selta, Metsähallitukselta, Museovirastolta, Suomalais-ruotsalaiselta raja-
jokikomissiolta, Säteilyturvakeskukselta, Finavia Oyj:ltä ja Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolta. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on jul-
kaistu internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa. Hakemuk-
sesta on ilmoitettu Luoteis-Lappi-lehdessä 1.11.2018. 

Tiedottaminen Ruotsin viranomaisille 

Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen (91/2010) 18. artiklan mu-
kaisesti aluehallintovirasto on 24.9.2018 antanut tiedon hakemuksesta 
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Ruotsin rajajokisopimuksen mukaiselle valvontaviranomaiselle (Havs- 
och vattenmyndigheten). 

Selityspyynnöt ja selitykset 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakijalta selitystä annettuihin lausuntoi-
hin, muistutuksiin ja mielipiteisiin 18.8.2017, 22.11.2017 ja 27.2.2019. 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakijalta selitystä Natura-lausunnoista 
12.2.2019. 

Hakija on antanut selityksen 19.12.2017, 14.3.2018 (täydennetty 
15.3.2018, 29.3.2018 ja 18.4.2018; korvaava selitys 8.6.2018) ja 
29.5.2019. 

Hakija on antanut selityksen Natura-lausunnoista 12.3.2019. 

Neuvottelut ja tarkastukset 

Hakemuksen johdosta on pidetty seuraavat neuvottelut: 

• 2.3.2016, kaivoshankkeen yleisesittely, läsnä hakijan ja aluehal-
lintoviraston edustajat 

• 25.4.2016, hakemuksen alkutarkastuksen aikataulu, läsnä alue-
hallintoviraston ja Lapin ELY-keskuksen edustajat 

• 26.9.2017, tarkastus Hannukaisen ja Rautuvaaran alueella, läsnä 
aluehallintoviraston, hakijan, Lapin ELY-keskuksen ja Kolarin 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edustajat. 

• 16.2.2018, ympäristönsuojelulain 39 a §:n mukainen lupa-asiaan 
liittyvä neuvottelu, läsnä aluehallintoviraston, Lapin ELY-keskuk-
sen ja hakijan edustajat. 

• 1.6.2018, ympäristönsuojelulain 39 a §:n mukainen lupa-asiaan 
liittyvä neuvottelu, läsnä aluehallintoviraston, Lapin ELY-keskuk-
sen ja hakijan edustajat. 

• 14.1.2019, ympäristönsuojelulain 39 a §:n mukainen lupa-asiaan 
liittyvä neuvottelu, läsnä aluehallintoviraston, Lapin ELY-keskuk-
sen, hakijan ja Tunturi-Lapin Vesi Oy:n edustajat. 

• 12.3.2019, ympäristönsuojelulain 39 a §:n mukainen lupa-asiaan 
liittyvä neuvottelu, läsnä aluehallintoviraston, Lapin ELY-keskuk-
sen ja hakijan edustajat. 

Hakemuksen peruuttaminen 

Hakija on 6.11.2020 aluehallintovirastoon saapuneella sähköpostilla pe-
ruuttanut hakemuksensa. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Koska hakija on peruuttanut hakemuksensa, aluehallintovirasto jättää 
asian käsittelyn sillensä. 
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KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Päätöksen käsittelymaksu on 36 432 euroa. 

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

Perustelut 

Käsittelymaksun määräämisessä sovelletaan hakemuksen vireilletu-
loajankohtana voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta aluehallintovi-
rastojen maksuista vuonna 2015 (1092/2013), jäljempänä maksuasetus. 
Sen 4 §:n 2 momentin mukaan peruutetusta tai täydentämättä jätetystä 
hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus asetuksen liit-
teenä olevan maksutaulukon mukaisesti määräytyvästä maksusta. 

Maksutaulukon mukainen maksu 

Ympäristö- ja vesitalouslupapäätösten käsittelymaksut määräytyvät 
edellä mainitun maksuasetuksen liitteen kohdan 3.1 mukaisesti. Tämän 
3.1 kohdan ympäristölupamaksuja koskevan alakohdan 4 mukaan ympä-
ristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa (nykyisin 46 §:ssä) tarkoitettujen 
samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsitte-
lystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan 
kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuu-
tena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toi-
mivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vas-
taavan asian käsittelystä perimästä maksusta. 

Ympäristölupapäätöksen käsittelystä perittävä maksu on alla olevan tau-
lukon mukainen: 

Toiminta Perusmaksu 
(euroa) 

Osuus 
(%) 

Yhteensä 
(euroa) 

Kaivostoiminta, louhinta-
määrä yli 500 000 tonnia 
vuodessa 

40 190 100 40 190 

Malmin rikastamo 22 110 50 11 055 

Suuronnettomuuden vaa-
raa aiheuttavan kaivannais-
jätteen jätealue (LIMS-ri-
kastushiekka-alue) 

21 100 50 10 550 

Suuronnettomuuden vaa-
raa aiheuttavan kaivannais-
jätteen jätealue (korkearik-
kisen rikastushiekan varas-
toaltaat) 

21 100 50 10 550 
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Suuronnettomuuden vaa-
raa aiheuttavan kaivannais-
jätteen jätealue (happoa 
tuottavan kiven sivuki-
vialue) 

21 100 50 10 550 

 

Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi sää-
dettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta 
palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan mak-
suluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu kuitenkin 
siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia toisen vesitalousasian 
taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymyksessä on ympäristönsuoje-
lulain 39 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään kä-
sittelymaksuna ympäristölupia koskevan maksutaulukon ja sen kohtien 
1–5 mukainen maksu ja puolet vesitalousluvan maksusta. 

Vesitalouslupapäätöksen käsittelystä perittävä maksu on alla olevan tau-
lukon mukainen: 

Toiminta Perusmaksu 
euroa 

Perittävä 
osuus % 

Yhteensä 
euroa 

Pohjaveden otto yli 2 000 m3/d 
(pohjavesipinnan alentami-
nen) 

6 030 100 6 030 

Muu VL 3 luvun asia (vanhojen 
avolouhosten, Laurinoja ja 
Kuervaara, tyhjentäminen) 

3 010 50 1 505 

Muu VL 3 luvun asia (Rautu-
vaaran vanhojen avolouhos-
ten osittainen tyhjentäminen) 

3 010 50 1 505 

Muu VL 3 luvun asia (Kivi-
vuopionojan uoman siirtämi-
nen) 

3 010 50 1 505 

Muu VL 3 luvun asia (Lau-
rinojan kuivatus) 

3 010 50 1 505 

Muu VL 3 luvun asia (louhos-
ten kuivanapitopumppaus) 

3 010 50 1 505 

VL 3 luvun mukainen kuljetus-
laite (putkilinjojen vesistön yli-
tykset) 

2 410 50 1 205 

VL 3 luvun mukainen johto 
(purkuputken rakentaminen 
Muonionjoen ranta-alueelle) 

1 610 50 805 

VL 2 luvun 11 §:n mukainen 
poikkeus (tuhoutuvat/muuttu-
vat lähteet) 

1 610 50 805 
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Mikäli hakemusta ei olisi peruutettu, ympäristö- ja vesitalouslupa-asian 
taulukon mukaiseksi käsittelymaksuksi olisi siten muodostunut 91 080 
euroa. 

Perittävä maksu 

Aluehallintovirastossa diaarinumerolla PSAVI/3224/2015 vireillä olevan 
Hannukaisen ja Rautuvaaran ympäristö- ja vesitalouslupa-asia on tullut 
vireille 27.11.2015. Hakemusasian käsittely oli jo pitkällä, kun ilmoitus ha-
kemuksen peruuttamisesta tuli aluehallintovirastoon. Hakemusta oli use-
asti pyydetty täydentämään, hakemuksen johdosta on pidetty useita neu-
votteluja ja yksi tarkastus. Hakemus oli annettu tiedoksi kuuluttamalla 
kaksi kertaa ja lisäksi tehty erillinen Natura-kuuleminen. 

Aluehallintoviraston arvion mukaan valmiin päätöksen kokonaistyömää-
rästä oli tuossa vaiheessa tehty 40 %. 

Tehtyä työmäärää (40 %) vastaava osuus maksutaulukon mukaan mää-
räytyvästä maksusta on 36 432 euroa. 

Oikeusohjeet 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 
2020 (1244/2018) 8 § 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 
(997/2017) 8 § 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 
(353/2016) 8 § 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 
(1524/2015) 8 § 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 
2015 (1092/2013) 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Hakija 

Päätös tiedoksi sähköpostilla 
Kolarin kunta 
Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Kolarin kunnan kaavoitusviranomainen 
Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomainen 
Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
Lapin ELY-keskus, elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuu-
alue 
Lapin ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 
Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen 
Lapin aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 
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Geologian tutkimuslaitos 
Luonnonvarakeskus 
Metsähallitus 
Museovirasto 
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 
Säteilyturvakeskus 
Finavia Oyj 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
Havs- och vattenmyndigheten, Ruotsi 
Suomen ympäristökeskus  

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset 

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja Luoteis-Lappi-lehdessä 
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-
tuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi. 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kolarin kunnan verkkosivuilla. 

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Luoteis-Lappi-lehdessä. 

  

https://ylupa.avi.fi/


12 
 

MUUTOKSENHAKU 

Päätöksestä perittävään käsittelymaksuun saa hakea muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta valittamalla. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netun lain 6 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen päätökseen ei saa 
muilta osin hakea muutosta valittamalla.  

 

 

Erkki Kantola Sami Koivula 

 

 

Anna-Maria Juntunen   Tarja Savela 

 

 

Asian ovat ratkaisseet johtaja Erkki Kantola (puheenjohtaja), ympäristö-
neuvos Sami Koivula ja ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen. Asian 
on esitellyt ympäristöylitarkastaja Tarja Savela. 

 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 667 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-
sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

Liite  Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 
 

Päätöksestä perittävään käsittelymaksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valitusoikeus on maksuvelvollisella.  

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 erik-
seen 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 va-
litusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 11.1.2021 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun 
aluehallintovirasto 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, juhannus-

aatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  
− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. 

Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 
− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnu-

mero 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 pro-
sessiosoitteeksi.  

− 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 ai-
kana.  

Valituksen liitteet 
− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-

toon) 
− valtakirja 

 
o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, jul-

kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen säh-
köinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tar-
vitse esittää valtakirjaa, 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, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan ku-
luessa 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.oi-
keus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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