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Annettu julkipanon jälkeen 
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ASIA  Mäntyöljytehtaan ympäristöluvan muuttaminen, Rauma 

 

HAKIJA Forchem Oyj 

PL 16 

26101 Rauma 

Yritys- ja yhteisötunnus: 2512058-6 

 

TOIMINTA JA SIJAINTI 

 

Mäntyöljytehdas sijaitsee Rauman Lonsin kaupunginosassa osoitteessa 

Maanpääntie 3, kiinteistöillä 684-4-421-43 ja 684-4-421-44. Kiinteistöt 

omistaa Rauman kaupunki. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (684 446 ja 684 441) kiinteistöt sijait-

sevat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T ja T-4) kaavoite-

tuilla alueilla. 

 

Forchem Oyj sijaitsee Maanpäänniemessä noin 3 km Rauman kaupungin 

keskustasta Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan eteläpuolella. Tontin suuruus 

on noin 5,8 ha. Tontti rajoittuu pohjoisreunaltaan Metsä Fibre Oy:n sellu-

tehtaaseen sekä kaakkoisreunaltaan Rauman kaupungin omistamaan 

alueeseen. Tontin lounaispuolella Maanpääntien eteläpuolella sijaitsee 

Rauman kaupungin jätevedenpuhdistamo. 

 

Lähin pientaloalue on Sampaanala, jossa etäisyys tehtaasta pientaloihin 

on lyhimmillään noin 700 m. Etäisyys Maanpäänniemen kesämökkeihin on 

noin 600–700 m. Lähin päiväkoti on noin 1,2 km:n päässä. Venesatamaan 

ja uimarantaan on matkaa noin 1,2 km. 

 

Alue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella.  

 

ASIAN VIREILLETULO 

 

Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 29.5.2018. 

 

         
      
        Etelä-Suomi 
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TOIMINNAN LUVANVARAISUUS 

 

Mäntyöljytehtaan ja polttonesteiden sekä terveydelle ja ympäristölle vaa-

rallisten kemikaalien varastointi ovat luvanvaraista toimintaa ympäristön-

suojelulain 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 1 kohdan 4 b) (orgaanisten kemi-

kaalien valmistus) ja taulukon 2 kohdan 5 d) (muiden polttonesteiden sekä 

terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi, jossa voi-

daan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m3) mukaan.  

 

ASIAN KÄSITTELYN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ym-

päristöluvan muuttamista. 

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 

1 §:n 1 momentin nojalla ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 (di-

rektiivilaitokset) tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat ratkaisee 

aluehallintovirasto. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.9.2015 antama päätös 

nro 219/215/1 Forchem Oyj:n Rauman mäntyöljytislaamotoiminnan ympä-

ristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi ja hakemus toiminnan muutta-

miseksi. Vaasan hallinto-oikeus on 7.2.2017 antanut edellä mainitusta 

päätöksestä tehdystä valituksesta päätöksen nro 17/0035/2, jossa se hyl-

käsi valituksen. 

 

MUUTOSHAKEMUS 

 

Forchem Oyj hakee ympäristölupaa kattilaitoksen polttoaineen vaihta-

miseksi sekä uusille säiliöalueille. 

 

Forchem Oyj jalostaa mäntyöljyä, jota muodostuu sulfaattisellutehtaissa. 

Raakamäntyöljyn valmistaminen tuotteiksi tapahtuu fysikaalisilla menetel-

millä, kuten haihduttamalla ja tislaamalla. Päätuotteita ovat mäntyrasva-

happo, mäntyhartsihappo sekä mäntypiki. Tislaamon päästöt ilmaan muo-

dostuvat pääosin kuumaöljykattilan päästöistä ja varastosäiliöiden höngis-

tä. 

 

Vuonna 2017 laitoksella tislattiin mäntyöljyä noin 164 600 t ja tuotettiin 

energiaa noin 242 TJ (~67 GWh). Laitoksen vaatima lämpöenergia tuote-

taan polttoaineteholtaan 19,5 MW:n kuumaöljykattilassa. Kuumaöljykatti-

lan polttoaineina käytetään omia tisleitä sekä varapolttoaineena kevyttä 

polttoöljyä. Polttoon ohjataan myös hönkäkaasuja tislaamon tyhjöjärjes-

telmästä, ejektoriöljysäiliöstä, kattilan syöttösäiliöstä, raakarasvahapposäi-

liöstä ja likaislauhteen pumppaussäiliöstä. Jatkossa polttoaineena tullaan 

käyttämään nesteytettyä maakaasua (LNG) ja aikaisemmin polttoaineena 
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käytetyt tisleet myydään. Kevyt polttoöljy jää varapolttoaineeksi. Polttoai-

neen vaihtaminen alentaa laitoksen rikkipäästöjä huomattavasti. 

 

LNG:n käyttö polttoaineena aloitetaan elokuussa 2019. Vuosikulutukseksi 

on arvioitu 5,2 Mm3(n), kun raakamäntyöljyä tislataan 170 000 t vuodessa. 

Polttoaineelle (LNG) rakennetaan 200 m3:n varastosäiliö, joka tullaan si-

joittamaan omalle varastoalueelleen tontin koillisreunalle. 

 

Toiminnanharjoittajan mukaan muutokset eivät aiheuta merkittäviä muu-

toksia laitoksen ympäristövaikutuksiin rikkidioksidipäästöjen vähentymistä 

lukuun ottamatta. Muutoksista ei aiheudu myöskään merkittävää vaikutus-

ta laitoksen riskeihin. Laitoksen vaaranarvioinneissa ei ole tunnistettu yh-

tään suuronnettomuusvaaran kriteeristöä täyttävää tilannetta. Mahdollisen 

vuodon sattuessa LNG höyrystyy ja haihtuu ilmaan. LNG-säiliöalueelle tul-

laan tekemään HAZOP-analyysi, kun laitostoimittaja on valittu. Kattilan au-

tomaatio- ja turva-automaatiojärjestelmä tullaan päivittämään muutoksen 

myötä. 

 

Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta energian käyttöön eikä energi-

ankäytön tehokkuuteen. Energiatehokkuus otetaan huomioon muutosten 

suunnittelussa. Forchem Oyj:llä on sertifioitu energianhallintajärjestelmä 

ISO 50001. Lisäksi Forchem Oyj on liittymässä elinkeinoelämän energia-

tehokkuussopimusjärjestelmään vuonna 2017 alkaneelle uudelle kaudelle. 

 

Päästöt ilmaan 

 

Nykytilanteessa kattilan rikkipäästöistä noin puolet tulee polttoaineesta 

(ejektori- ja esiöljy) ja puolet hajukaasuista. Toiminnanharjoittajan mukaan 

polttoaineen vaihto LNG:hen vähentää rikkidioksidipäästöjä noin puolella. 

Ympäristöluvassa on edellytetty, että kuumaöljykattilan savukaasujen rik-

kidioksidin (SO2) pitoisuus saa 31.12.2019 saakka olla enintään 

1 500 mg/m3n, minkä jälkeen pitoisuus saa olla enintään 350 mg/m3n. 

 

Vuonna 2017 mitattiin kuumaöljykattilan savukaasujen rikkidioksidipitoi-

suus sekä haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuus poltettaessa kevyttä 

polttoöljyä (rikkipitoisuus ≤10 ppm) ja hajukaasuja. Kattilan keskimääräi-

nen polttoaineteho oli 7,7 MW. Rikkidioksidipitoisuudeksi mitattiin 

557 mg/m3n kuivassa savukaasussa 3 % happipitoisuudessa ja TRS-

pitoisuudeksi alkuainerikkinä vastaavissa olosuhteissa 4 mg(S)/m3n. Toi-

minnanharjoittajan mukaan pelkästään hajukaasujen poltosta aiheutuvat 

rikkidioksidipäästöt ovat noin 65 t/a eli noin 650 mg/m3n, kun mäntyöljyä 

tislataan noin 170 000 t/a. Vuosina 2013–2017, jolloin kuumaöljykattilan 

polttoaineena on käytetty tislejakeita, rikkidioksidipäästöt olivat 105–

124 t/a mäntyöljyn tislausmäärän ollessa 147 600–160 700 t/a. Vastaava-

na aikana TRS-päästöt ovat olleet 0,15–0,34 t/a. 
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Uusi säiliöalue 

 

Laitokselle rakennetaan 2018 aikana uusi säiliöalue, jolle sijoitetaan 

200 m3:n varastosäiliö ja lastauspaikka ejektoriöljylle sekä kolme 200 m3:n 

rasvahapposäiliötä lastauspaikkoineen. Uuden ejektoriöljysäiliön hönkä-

kaasut sekä lastaushönkäkaasut tullaan liittämään hajukaasulinjaan. 

 

Tuotesäiliöalueen ja lastauspaikan osalta on tehty HAZOP-

poikkeamatarkastelu. Merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu mahdollinen 

vuoto ja sitä seuraava tulipalo. Vuotoihin varaudutaan allastamalla säiliöt 

(allastilavuus 110 % säiliötilavuudesta). Säiliöt rakennetaan palavien nes-

teiden standardien mukaisesti ja alue luokitellaan EX-alueeksi. Tulipaloihin 

varaudutaan alkusammutuskalustolla. Vallitiloihin ja lastausalueelle kerty-

vät sadevedet johdetaan metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamolle öljyn-

erotuskaivon kautta. 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 

 

Polttoaineen vaihdon jälkeen kuumaöljykattilan SO2-päästöt vähenevät 

noin puoleen. Verrattuna kevyeen polttoöljyyn LNG:n aiheuttamat CO2-

päästöt ovat myös pienemmät. LNG:n polttossa käytetään typenoksidi-

päästöjä vähentävää Low-Nox -tyyppistä poltinta. 

 

Mäntyöljytislaamon toiminnasta aiheutuvia haihtuvien orgaanisten (VOC)- 

ja TRS-päästöjä pienennetään keräämällä hönkäkaasut prosessista ja 

ejektoriöljysäiliöstä ja polttamalla ne kuumaöljykattilassa. Hönkäkaasujen 

poltto kuumaöljykattilassa on teknistaloudellisesti paras ja käyttövarmin 

vaihtoehto hajuhaittojen ehkäisemiseksi. 

 

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu 

 

Maakaasua käyttävän kattilalaitoksen päästömittaukset suoritetaan viiden 

vuoden välein. Ensimmäinen mittaus tehdään 12 kk:n kuluessa polttoai-

neen vaihdosta. Savukaasuista mitataan typen oksidien (NOx), rikkidioksi-

din (SO2), orgaanisen hiilen (TOC), haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pääs-

töt. Mittaussuunnitelma toimitetaan ELY-keskukseen tarkastettavaksi kuu-

kautta ennen mittausta. 

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Täydennykset 

 

Asiakirjoja on täydennetty 12.6.2018. 
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Hakemuksesta tiedottaminen 

 

Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti tiedotettu kuu-

luttamalla siitä 5.7.–6.8.2018 Rauman kaupungissa. Kuulutus ja hake-

muksen keskeinen sisältö on julkaistu osoitteessa www.avi.fi/lupa-

tietopalvelu. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asian-

osaisille, joita asia erityisesti koskee. 

 

Lausunnot 

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausunnot Varsinais-Suomen ELY-

keskukselta sekä Rauman kaupunginhallitukselta ja Rauman kaupungin 

ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa ha-

kemuksesta. 

 

Rauman kaupunginhallitus ja kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta to-

teavat, ettei niillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 

 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

 

Aluehallintovirasto muuttaa aluehallintoviraston Forchem Oyj:n Rauman 

mäntyöljytislaamolle myöntämän ympäristöluvan nro 219/2015/1 lupamää-

räykset 4. ja 18. kuulumaan seuraavasti: 

 

 

4. Kuumaöljykattilan savukaasujen typen oksidien pitoisuus maakaasua 

poltettaessa saa 31.12.2024 saakka olla enintään 300 mg/m3(n), minkä 

jälkeen pitoisuus saa olla enintään 200 mg/m3(n). 

 

Kevyttä polttoöljyä poltettaessa typen oksidien pitoisuus saa 

31.12.2024 saakka olla enintään 600 mg/m3(n) ja hiukkasten pitoisuus 

enintään 50 mg/m3(n), minkä jälkeen typen oksidien pitoisuus saa olla 

enintään 200 mg/m3(n). 

 

Pitoisuudet on ilmoitettu kuivassa kaasussa ilmaistuna 3 % happipitoi-

suudessa. 

 

Edellä asetettuja päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos määräyk-

sessä 18. velvoitetuissa mittauksissa kunkin mittaussarjan tulokset eivät 

ylitä raja-arvoa. Päästöraja-arvojen noudattamista arvioitaessa ei huo-

mioida kattilan käynnistys- ja pysäytysjaksoja. 

 

18. Maakaasua poltettaessa kuumaöljykattilan savukaasujen typen oksidien 

päästöt on mitattava 12 kuukauden kuluessa polttoaineen vaihdosta ja 

sen jälkeen kerran viidessä vuodessa. 

 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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1.1.2025 alkaen typen oksidien päästöt ja hiilimonoksidipäästöt on mi-

tattava kolmen vuoden välein.  

 

Orgaanisen hiilen kokonaispäästö (TOC) sekä pelkistyneiden rikkiyhdis-

teiden (TRS) ja rikkidioksidin päästö on mitattava kerran kolmessa vuo-

dessa vuodesta 2019 alkaen. Samassa yhteydessä tulee myös määrit-

tää hartsisäiliöiden hönkien käsittelyssä käytettävän kaasupesurin puh-

distustehokkuus. 

 

Mikäli kuumaöljykattilan polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä yli 

1 000 tuntia vuodessa, on kuumaöljykattilan savukaasujen hiukkaspitoi-

suus, typen oksidien pitoisuus ja rikkidioksidipitoisuudet mitattava yli-

tysvuotta seuraavan vuoden aikana kertaluonteisesti ja kevyen polttoöl-

jyn käytön jatkuessa kerran viidessä vuodessa. 

 

Päästömittaukset on tehtävä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tieto 

suoritettavista päästömittauksista ja niiden suorittajasta on toimitettava 

tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vähintään kuukautta ennen 

mittauksia. ELY-keskuksella on oikeus saada mittaussuunnitelma pyyn-

nöstä tarkastettavakseen ennen mittausten suorittamista. 

 

Mittauksista ja niiden tuloksista on laadittava raportti, jonka avulla voi-

daan varmistua päästöraja-arvojen noudattamisesta. Raportissa on esi-

tettävä tiedot mitatuista pitoisuuksista, mittausepävarmuudesta sekä pi-

toisuus, josta mittausepävarmuus on vähennetty. Lisäksi on esitettävä 

vuosipäästöjen laskennassa käytettävä päästökerroin, joka perustuu 

todelliseen mitattuun pitoisuuteen eikä siinä ole huomioitu mittausepä-

varmuutta. Mittausraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-

keskukselle mittausvuoden vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi toimittaa ympäristönsuojelulain 82 §:n 

tarkoittama perustilaselvitys Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympä-

ristökeskukselle 1.6.2019 mennessä. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ym-

päristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan hakemukseen 

sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 39 §:ssä säädetään lupahake-

muksesta. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 

96 §:ssä säädetään. 

 

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ympäris-

tönsuojeluvaatimuksista (1065/2017, uusi PIPO-asetus) koskee energian-

tuotantolaitoksia, joiden polttoaineteho on vähintään 1 megawatti, mutta 

enintään 50 megawattia. Asetusta sovelletaan Forchem Oyj:n polttoaine-

teholtaan 19,5 MW kuumaöljykattilaan. Vaikka kattilaa hyödynnetäänkin 

tuotannosta syntyvien hönkäkaasujen polttamiseen, on kattilan käyttötar-

koitus ensisijaisesti energiantuotanto. Hönkäkaasujen polton kuumaöljy-
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kattilassa voidaan katsoa olevan tässä tapauksessa teknistaloudellisesti 

paras ja myös käyttövarmin vaihtoehto. Kuumaöljykattilan savukaasujen 

rikkipäästöjä voidaan vähentää noin puolella aikaisemmasta vaihtamalla 

polttoainetta. 

 

Lupamääräysten perustelut 

  

Määräys 4. Kuumaöljykattilan polttoaine vaihdetaan mäntyöljytislaamon 

tislejakeista (esi- ja ejektoriöljy) nesteytettyyn maakaasuun. Kevyttä polt-

toöljyä käytetään edelleen varapolttoaineena. Kattilassa poltetaan myös 

tuotannosta syntyviä haisevia hönkäkaasuja. 

 

Savukaasujen typen oksidien ja hiukkasten pitoisuuksia koskevat raja-

arvot on muutettu uutta polttoainetta vastaaviksi uuden PIPO-asetuksen 

mukaisesti. Raja-arvot koskevat ainoastaan polttoaineesta aiheutuvia 

päästöjä, koska kuumaöljykattilan tehtävä on ensisijaisesti tuottaa energi-

aa tislaamolle, vaikkakin siinä myös samalla poltetaan tuotannon hönkä-

kaasuja.  

 

Määräys 18. Kattilan savukaasuja koskeva päästötarkkailu on muutettu 

uuden PIPO-asetuksen mukaiseksi. Rikkidioksidi, TOC ja TRS on edelly-

tetty mitattavaksi kattilassa poltettavista hönkäkaasuista aiheutuvien pääs-

töjen seuraamiseksi. Kaasunpesurin puhdistustehokkuus on edellytetty 

myös määritettäväksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen mää-

rän ja pesurin toiminnan tarkkailemiseksi. 

 

Aluehallintovirasto on edellyttänyt toiminnanharjoittajaa toimittamaan pe-

rustilaselvityksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Perustilaselvitys-

tä ei ollut toimitettu hakemuksen liitteenä. Koska mäntyöljyn tislaus ei it-

sessään olisi teollisuuspäästödirektiivin tarkoittamaa, mutta saippuointi-

prosessi on, on arvioitavissa, että toiminnanharjoittaja on olettanut, ettei 

vaatimus perustilaselvityksestä koskisi heitä. Tällä päätöksellä on päivitet-

ty lupa vastaamaan PIPO-asetuksen vaatimuksia polttoaineen muutosti-

lanteessa ja asian käsittely viivästyisi kohtuuttomasti, mikäli hakemusta 

edellytettäisiin täydennettävän perustilaselvityksellä ennen päätöksen an-

toa, erityisesti siksi, että päätöksen ja polttoaineen muutoksen myötä lai-

toksen päästöt ilmaan vähenevät. 

 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ympäris-

tönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) 
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Tämän asian käsittelystä perittävä maksu on 1 218 euroa.  

 

Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallin-

non palvelukeskuksesta. 

 

Aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annetun valtioneuvoston 

asetuksen (997/2017) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan lupamää-

räysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hakemuksen 

käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mu-

kaisesta maksusta. Asetuksen liitteen maksutaulukon 3.1 mukaan kattila-

laitoksen, jonka suurin polttoaineteho on alle 50 MW, lupahakemuksen 

käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 4 060 euroa. 

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Forchem Oy  

 Rauman kaupunki  

Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä 

 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviras-

ton ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Rauman kaupungin viralli-

sella ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuil-

la osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

LIITE Valitusosoitus 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi. Asian on esitellyt  

ympäristöylitarkastaja Tiina Riikkilä.  

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 



  LIITE 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 

Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 19.12.2018. 

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 

asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  
 

 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Vali-
tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,  
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskir-
jelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  

 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimak-
su on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu-
toksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään pe-
ritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus-
kirjelmäkohtainen.   
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