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Ilmoituksen mukainen toiminta

JJ Kiinteistökehitys Oy on toimittanut Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta. Meluilmoitus koskee Naantalissa Luonnonmaalla osoitteessa Kukolantie olevaa
kiinteistöä, kiinteistötunnus 529-106-4-1.

Kiinteistöllä on tarkoitus suorittaa tontin esirakentamiseksi louhintaa ja louhitun kiviaineksen
murskausta. Louhinta perustuu rakennusvalvontaviranomaisen maisematyölupaan (päätös §
390, 15.5.2020, lupatunnus 20-0211-M).

Toiminnan kesto ja toiminta-ajat

Toiminta tapahtuu 1.10.2020-30.6.2022 välisenä aikana.

Meluilmoituksen mukaiset toiminta-ajat ovat seuraavat:

- poraus klo 7.00-18.00
- räjäytykset klo 8.00-16.00
- rikotus klo 8.00-18.00 ja
- murskaus klo 7.00-22.00.

Toteutuvat työajat voivat olla myös esitettyjä lyhyempiä. Murskauspäiviä kiinteistöllä on alle 50
päivää.

Kiinteistöltä louhittava kalliomäärä on noin 170 000 m3ktr. Jos kaikki louhe murskataan,
mursketta tuotetaan noin 450 000 tonnia. Tuotetusta murskeesta osa voidaan käyttää tontin
esirakentamisen.  Ylimääräinen kiviaines markkinoidaan ympäröiville työmaille
rakennusmateriaaliksi ja mahdollisesti sitä voidaan kuljettaa myös meriteitse Baltiaan.

Melupäästöt

Melupäästöjä aiheuttavia koneita ja laitteita ovat poravaunu, hydraulinen iskuvasara,
pyöräkuormaaja ja kaksi murskauslaitosta. Murskauslaitokset ovat track-tyyppisiä
tela-alustaisia laitoksia. Laitoksen tuotantokapasiteetti riippuu tuotettavan murskeen raekoosta.
Keskimäärin tuotantokapasiteetti yhdellä laitoksella on noin 4 000-5 000 tonnia päivässä.

Melutasoksi 10 metrin päässä on ilmoitettu poran osalta 92-97 dB(A), hydraulisen iskuvasaran
osalta 85-90 dB(A), pyöräkuormaajan osalta 77 dN(A) ja murskauslaitoksen osalta 93-98
dB(A).

Alueen ympäristössä on 500 metrin säteellä omakotitaloja ja rivitaloja. Lähin asuinrakennus



sijaitsee noin 140 metrin etäisyydellä länsi-lounaispuolella. Lähin päiväkoti sijaitsee noin 330
metrin etäisyydellä. Melukartassa tontin 529-106-4-1 kaakkoispuolelle noin 210 metrin
etäisyydelle on merkitty asuinkäytössä oleva rakennus. Rakennus on telakan
asuntolakäytössä, eikä sitä ole tarkasteltu melulle häiriintyvänä kohteena.

Esitetyillä toiminta-ajoilla louhinnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on lähimmillä
asuinrakennuksilla noin 55 dB(A):n tuntumassa. Murskauksen aiheuttama päiväajan
keskiäänitaso on asuinrakennuksilla pääasiassa alle 55 desibeliä. Melutiedot perustuvat
konsultin muissa kohteissa tekemiin vastaavien laitteiden melupäästötietoihin sekä kyseisestä
kohteesta tehtyyn laskennalliseen mallinnukseen. Melumallinnuksen kartat on esitetty
meluilmoituksen liitteenä.

Melun ja pölyn torjuntatoimet ja toiminnan seuranta

Pintamaista tehdään valli tontin reunoille ennen louhinnan alkamista. Toinen murskauslaitos
sijoitetaan tontin reunoille tehtyjen pintamaakasojen suojaan. Toinen murskauslaitos sijoitetaan
murskeesta tehtävän varastokasan taakse suhteessa pohjoispuolen asuinrakennuksiin.
Melulta suojaavat murskeen varastokasat syntyvät ensimmäisten murskauspäivien aikana.
Lisäksi murskauksen melun leviämistä etelän ja lännen suuntaan estävät kalliorintaukset.

Rikotuksen aiheuttaman melun leviämistä pyritään estämään sijoittamalla hydraulivasara
varastokasan tai muun meluesteen taakse.

Toiminnanharjoittaja seuraa laitteistojen kuntoa ja laitteistoista aiheuvaa ääntä
maanrakennuskohteessa. Melua käydään ajoittain havainnoimassa aistinvaraisesti myös
lähimpien häiriintyvien kohteiden läheisyydessä. Tarvittaessa ympäristömelua voidaan mitata.

Murskauksen pölyntorjunnassa käytetään painevesisuihkua. Kasteluvesi tuodaan alueelle
säiliöissä.

Lähimpiä asukkaita tiedotetaan alueen maanrakennushankkeesta yhdellä tiedotteella ennen
rakentamisen aloittamista. Karttarajaus tiedotettavista kiinteistöistä ja yhteystiedot on esitetty
meluilmoituksen liitteenä. Tiedottaminen tapahtuu talokohtaisesti.

Hakemuksen käsittely

JJ Kiinteistökehitys Oy on toimittanut 3.6.2020 Naantalin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja
tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Meluilmoituksesta on kuulutettu 12.8.-28.8.2020 välisenä aikana Naantalin kaupungin
sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemussasiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä
kuulutuksen yhteydessä osoitteessa www.naantali.fi. Meluilmoituksesta on erikseen annettu
tieto mahdollisille lähimmille häiriintyville kohteille.

Meluimoituksesta jätettiin kuulutusaikana yksi muistutus. Muistutuksessa todetaan seuraavasti:

Tahdomme muistuttaa em. tontin maisematöistä mahdollisesti koituvasta melu-, pöly- ja
tärinähaitasta ympäristölle. Pyydämme että ottaisitte huomioon mahdollisuuden jatkaa
louhintatöitä tontilla 529-106-4:4:ssä, tontti nro 529-106-4:2:n louhintatöiden jälkeen. Näin
tekemällä tärinä, pöly-ja melusaasteen vaikutus alueella ei pitkittyisi tarpeettomasti.
Mielipiteemme on siis se, että vierekkäisten, asutuksesta kauimmaisina olevat tontit (4:2 ja 4:4)
esirakentamiseen liittyvät  louhintatyöt tehtäisiin ensimmäiseksi ja mahdollisimman nopeasti,
jolloin louhintatyöt ja niistä aiheutuvat haitat ei tarpeettomasti pitkittyisi.

Kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 3.7.  tehnyt ympäristösuojelulain mukaisen
päätöksen melua- ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Tämä päätös koski
529-106-4:2:n esirakennus louhintaa. Muistutamme että esirakennustyöt tontti nro
529-106-4:1:ssa  eivät luonnollisestikaan kuulu tämän päätöksen piiriin. Sen lisäksi työn
aloittaminen tontti nro 529-106-4:2:n ja siitä siirtyminen tontti nro 529-106-4:1:een ei ole
ympärillä olevien asukkaiden etujen mukaista varsinkin kun tonttien myynnistä ei ole
varmuutta. Muistutamme mielipiteestämme, että esirakennustyöt tonteilla nro  529-106-4:2:ssä
ja tontti nro 529-106-4:4ssa on perustellumpaa ympäristönäkökulmalta katsottuna.
Muistutamme myös, että tontti nro 529-106-4:1:n alueen puusto kaadettiin jo ennen kuin
asiasta edes kuulutettiin. Luonnollisestikin tontti nro 529-106-4:2:ssä tehdyt puunkaatotyöt ovat
perusteltuja jo siihen annetun luvan perusteella. Vielä muistutamme, että tonttien myynti ei ole
varmaa ja jos niitä ei menekkään kaupaksi toivotulla tavalla jää jäjelle vain puista kaadettu ja
louhittu alue ja toisaalta jos ne menevät kaupaksi, metsän olisi voinut kaataa tontti nro



529-106-4:1:ssä myöhemminkin, kun tonttien myynti olisi ollut varmempaa.

Hakija toteaa 2.9.2020 toimittamassaan vastineessa muistutukseen seuraavasti:

Toiminta järjestetään siten, että siitä ei arvioida aiheutuvan oleellista meluhaittaa. Louhittavan
alueen reunalle Käköläntien ja Kukolantien suuntaisesti toteutetaan pysyvä meluvalli heti
toiminnan alkuvaiheessa. Murskaus tehdään edeten idästä lännen suuntaan, jolloin meluava
toiminta pysyy louhinnasta syntyvän kallioseinämän takana lännen suunnasta katsottuna.
Lisäksi melun leviämistä torjutaan murskeen varastokasojen avulla.

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan oleellista pölyhaittaa. Toiminta-alueella käytetään
pölyntorjuntaan tarvittaessa riittävästi kastelua tai muita pölynsidontamenetelmiä. Lisäksi
alueen länsipuolelle jää metsäkaistale estämään mahdollisesti ilmaan leijuvaksi lähteneen
pölyn leviämistä.

Toiminta-alueen ympäristössä tullaan tekemään lähimpien rakennusten rakennuskatselmoinnit
ennen louhintatöiden aloittamista. Katselmointien perusteella määritetään rakennuskohtaiset
suositusarvot tärinän enimmäistasoille. Suositusarvot huomioidaan räjäytyksiä suunniteltaessa.
Louhintojen aikainen tärinämittaustarve arvioidaan louhintakohtaisesti.

Toiminnan ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu olevan jatkuvaa, vaan tonttien louhintaa ja
louheen murskausta tehdään jaksoissa. Toimintaa ei kuitenkaan tarkoituksellisesti pidennetä,
jos louhittu ja murskattu kiviaines saadaan pois alueelta ja näin ollen maarakentamiselle on
tilaa.

Tonttien esirakentamisen järjestystä ei voida muuttaa. Tontille 529-106-4-1 on jo suunniteltu
rakentamista. Ensimmäisenä esirakennetaan tontti 529-106-4-2, josta päästään etenemään
tontin 529-106-4-1 rakentamiseen. Rakentamalla tontit suunnitellun mukaisessa
järjestyksessä, toiminta pysyy etäällä muistuttajien kiinteistöistä mahdollisimman pitkään.

Tontin 529-106-4-1 maisematyöluvalle, joka sisältää puunkaadon, on Naantalin kaupungin
rakennustarkastajan (§ 390) 15.5.2020 myöntämä maisematyölupa, lupatunnus 20-0211-M.

Merkintä

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on jätetty meluilmoitukset myös
kiinteistöillä 529-106-4-2, 529-106-4-3 ja 529-106-4-4 tehtävistä louhinnoista ja murskauksista,
jotka suoritetaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Kiinteistölle 529-106-4-2 on 2.7.2020
annettu asiaa koskeva päätös. Louhinnat perustuvat rakennusvalvontaviranomaisen
myöntämiin maisematyölupiin.

Päätös Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus hyväksytään. Toimintaa on harjoitettava
meluilmoituksen sekä jäljempänä esitettyjen määräysten mukaisesti.

Määräykset:

1. Päätöksen voimassaolo: 1.10.2020-30.6.2022, poislukien viralliset pyhäpäivät (joulun ja
pääsiäisen pyhäpäivät, uudenvuodenpäivä, loppiainen, helatorstai, itsenäisyyspäivä) sekä
jouluaatto ja juhannusaatto.

2. Toimintaa saa tehdä kiinteistöllä arkisin maanantaista perjantaihin. Toiminnassa tulee
noudattaa seuraavia päivittäisiä toiminta-aikoja: Porausta saa tehdä klo 7.00-18.00 ja
räjäytyksiä klo 8.00-16.00. Murskausta saa tehdä klo 7.00-20.00 ja rikotusta klo 8.00-18.00,
lukuunottamatta 15.6.-15.8.2021 ja 15.6-30.6.2022 välisiä aikoja, jolloin murskausta saa tehdä
klo 7.00-17.00 ja rikotusta klo 8.00-17.00. Vappuaattona ja uudenvuodenaattona häiritsevää
melua aiheuttavat työt tulee lopettaa klo 18.00.

3. Murskauspäivien määrä kiinteistöllä ei saa ylittää 49 päivää. Toiminnanharjoittajan tulee
pitää kirjaa murskauspäivistä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee ilmoittaa etukäteen osoitteeseen
kirjaamo@naantali.fi murskauksen tarkemmat ajankohdat.

4. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa siten, ettei alueen yhteismelu ylitä
melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä
ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa. Kiviaineksen murskaus tulee suorittaa
eriaikaisesti viereisten kiinteistöjen kanssa.



5. Toiminnasta aiheutuva melutaso tulee todeta kertaluonteisella mittauksella kiinteistön
529-412-1-46 luona ensimmäisen murskausviikon aikana, kun murskaus toimii käytettävällä
kapasiteetilla. Mittausajankohdassa tulee huomioida mittauksen kannalta edustavat
sääolosuhteet. Mittausjakson pituus tulee olla vähintään 10 minuuttia. Tieto mittauksesta,
mittauksen tarkasta ajankohdasta, mittauspaikan sijainnista ja mittaustuloksesta
(keskiäänitaso LAeq), tulee toimittaa tiedoksi ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitteeseen
kirjaamo@naantali.fi viimeistään seuraavan päivän aikana mittauksesta.

Tarvittaessa, esimerkiksi valitustapauksissa, tulee toiminnanharjoittajan varautua myös
melutason mittaamiseen ja ryhtyä tarvittaviin meluntorjuntatoimenpiteisiin tarpeen niin
vaatiessa sekä tarvittaessa keskeyttää toiminta, kunnes meluntorjuntatoimenpiteet ovat
riittävät. Melutason häiritsevyyttä arvioidaan vertaamalla mittaustuloksia Valtioneuvoston
päätökseen 993/1992 melutason ohjearvoista.

6. Toiminnasta aiheutuvan melun määrää tulee pyrikiä minimoimaan koko toiminnan aikana ja
huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Murskaustoiminnan aikana louheen ja murskeen
varastokasat on sijoitettava niin, että melun leviämistä torjutaan.

7. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on estettävä kastelulla. Mikäli häiritsevää pölyämistä
esiintyy, on pölyävä toiminta keskeytettävä ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin pölyämisen
torjumiseksi. Mikäli sääolosuhteista johtuen pölyntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan
murskauksen aikana, tulee murskausajankohtaa siirtää.

8. Työstä on tiedotettava etukäteen kirjallisesti melun vaikutusalueella olevia häiriintyviä
kohteita. Tiedotettavia asuinkiinteistöjä ovat ainakin Käköläntien, Viialanmäentien, Vanhan
Kukolantien ja Linnavuoren yhdystien lähimmät asuinkiinteistöt mukaan lukien läheinen
päiväkoti ja majoitustoiminta. Tiedotteesta tulee ilmetä työn aikataulu, päivittäiset toiminta-ajat
sekä työstä vastaavan henkilön yhteystiedot. Vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa
tiedotteen yhteystietojen avulla koko työn ajan.

9. Toiminnassa tarvittavien polttoaineiden tai muiden ympäristölle vaarallisten aineiden
varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi tulee
järjestää siten, että niiden joutuminen maaperään tai muualle ympäristöön estyy. Alueelle on
varattava riittävästi imeytysmateriaalia ja torjuntavälineitä.

Murskauslaitteiston ja mahdollisten muiden alueella tarvittavien koneiden tankkaus tulee
tapahtua imeytysmaton tai muun vastaavan tiiviin alustan päällä, jolta mahdolliset
polttoainevalumat ovat helposti kerättävissä pois.

Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä ilmoitettava
välittömästi pelastusviranomaiselle sekä Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluun ja
ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.

10. Naantalin kaupungin ympäristönsuojelun edustaja voi tarvittaessa antaa melun- ja
pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä työn aikana, mikäli toiminnasta aiheutuu haittaa.

Perustelut:

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti tehtävässä päätöksessä on annettava tarpeelliset
määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien
jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa
tarpeelliset määräykset toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta. Kiinteistön louhinta perustuu
rakennusvalvontaviranomaisen tontin esirakentamiseksi myöntämään maisematyölupaan.

Työmaan vaikutusalueella sijaitsee asutusta, mistä syystä toiminta-aikoja on murskauksen ja
rikotuksen osalta rajattu ja kesäajalle on annettu lyhyemmät päivittäiset toiminta-ajat.
Kieltämällä samanaikainen murskaus viereisten kiinteistöjen kanssa, estetään toiminnoista
aiheutuvat yhteisvaikutukset.

Häiritsevää melua aiheuttavasta työstä ja niiden ajankohdista on tarpeen tiedottaa tarkemmin
lähiasutusta. Murskauksen toimintapäivien rajaus 49 päivään perustuu
ympäristölupavelvollisuuden rajaan.

Läheisen asutuksen ja melumallinnuksen perusteella toiminnanharjoittajan tulee varmistaa
mittauksella toiminnasta aiheutuva melutaso murskaustoiminnan alkaessa. Lisäksi mikäli
toiminnasta koetaan aiheutuvan erityisen häiritsevää melua, on toiminnanharjoittajan todettava
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myös tällöin melutaso mittauksin ja ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin
meluntorjuntatoimenpiteisiin melutilanteen kohtuullistamiseksi. Melutason häiritsevyyttä
arvioidaan vertaamalla mittaustuloksia Valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason
ohjearvoista (Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18 §).

Melun lisäksi on tärkeä torjua myös työmaasta aiheutuvaa pölyämistä. Toiminnanharjoittaja
vastaa työmaan riittävästä tärinän tarkkailusta.

Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista

Mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisia määräyksiä työn aikana perustuu
siihen, että toiminnan aiheuttamaa melutilanteen muutosta ja melun- ja pölyntorjuntatoimien
riittävyyttä ei voida täysin arvioida ennen kuin työ on käynnissä.

Vastaus muistutuksessa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Muistuksessa esitetyt asiat koskien työstä aiheutuvaa melua, pölyä ja tärinää on otettu
huomioon päätöksen määräyksissä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Hakja on osaltaan
esittänyt perustelut vierekkäisten kiinteistöjen louhintojen etenemisjärjestykselle. Puunkaato
kiinteistöllä on tehty rakennusvalvontaviranomaisen maisematyöluvan nojalla.

Päätöksen täytäntöönpano:

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 118, 122, 190, 200, 202, 205
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 26
Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kaupunginvaltuusto 11.4.2012 § 20)
§ 18, 19

Päätös annetaan 9.9.2020.

Päätöksestä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus ja päätös Naantalin kaupungin internetsivuilla
osoitteessa www.naantali.fi Ilmoitus päätöksestä toimitetaan hakemuksesta erikseen tiedon
saaneille ja muistutuksen jättäneille.

Käsittelymaksu:

Käsittelymaksu on 445 euroa.

Perustelut: Päätöksestä peritään Naantalin kaupunginhallituksen 30.9.2019 § 299 vahvistaman
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukainen kertaluonteista toimintaa
koskevan ilmoituksen käsittelymaksu (YSL 118-120 §), joka tilapäisestä melua tai tärinää
aiheuttavasta toiminnasta (suppea) on 445 euroa.

Ratkaisuvalta Naantalin kaupungin hallintonsääntö (Kaupunginvaltuusto 16.3.2020 § 19)

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelutarkastaja    Tiina Kemppi

Pöytäkirja yleisesti
näh tä vä nä Naantalissa 9.9.2020

Jakelu Pvm Pvm
Kirjaamo Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lounais-Suomen poliisilaitos
Nousiainen/laskutus

Tiedoksianto asian-
osaiselle

Asianosai sen
ni mi:

JJ Kiinteistökehitys Oy, Jarno Virtanen, jarno.virtanen@terrawise.fi
StenEx, Juhani Aamurusko, juhani.aamurusko@stenex.fi

Lähetetty  
postitse:   

Pvm Tiedoksiantajan allekirjoitus



Luovutettu
asianos:lle:

Pvm Vastaanottajan allekirjoitus

Muutoksenhakuohje liitteenä

Ks. seuraava sivu!



Muutoksenhaku

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, puhelinvaihde 010 36 42611, telekopio 010 36 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asi oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Muutoksenhakuohje

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituk sella.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista
sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä
päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 16.10.2020.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun tai asuinympäristön 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.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
 valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset valit-

ta jalle voidaan toimit taa,
 päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutok sia

sii hen vaaditaan tehtäväksi,
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laati-
ja na on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja kotikun ta. Va littajan,
lail li sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
 päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

vi ran omai sel le,
 asiamiehen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskir jelmän voi myös
omal la vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjel mä on toimi tettava peril le viimeis-
tään va litusajan viimeisenä päivänä ennen hallin to-oikeuden aukioloajan päättymistä. Postiin vali tus-
kirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä maini tussa ajassa.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oi keu-
den käyn ti mak su on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu tok sen-
ha ki jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä ei-
kä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil-
le pani ja ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


