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Valitus ympiirist6lupa-asiassa

Muutoksenhakija ja luvanhaltija
Big Bore Club

ry Lohja

Piiilttis, johon on haettu muutosta
Lohjan kaupungin ympiirist6- ja rakennuslautakunta 23.6.201 6
(16.6.2016 $ sl)
Asian lauslaa
Uudenmaan liiiininhallitus oli 28.10.1991 antamallaan piiatdksellii antanut Big
Bore Club ry : lle luvan ampumatoimintojen harj oittamiseen Nummi-Pusulan
Hattulan kyliissii Keriikankareella kiinteistdllii Kilpia 444-508-2-66. NummiPusulan kunta oli antanut yhdistykselle ampumaratoja koskevat sijoituspaikkaluvat 21.3.1990. Toiminnanharjoittajan mukaan toimintaa on kuitenkin ollut jo
ruosina 1986-1 989, jolloin on mm. rakennettu rataa. Alueella on ollut kalt6ssA seuraavat radat: 200 metrin-, 150 metrin- ja 100 metrin rata sekii IPSC- rata
ja 75 metrin-, 50 metrin- ja 25 metrin rata. Ampumaradalla on ammuttu isopistooli lla, pienoispistoolilla, haulikoilla ja kiviiiireillii.
Nummi-Pusulan kunnan ymptiristdlautakunta oli 28.10.2008 antamallaan pZiAtdksella (21.10.2008 $ 107) mydnt?in).t Big Bore Club ry:lle ympiiristdnsuoj elulain 35 $:n mukaisen ympirist6luvan koskien ampumaradan toimintaa.
Val it
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Lohjan kaupungin ympiiristci- ja rakennuslautakunta on ymptiristdnsuojelulain
(86/2000) 57 $:n nojalla 23 .6.2016 antamallaan piiiitdksellii rauettanut NummiPusulan kururan ympiirist6lautakunnan 28.10.2008 (21 .10.2008 $ I 07) Big
Bore Club ry:lle kiinteistdlle Kilpie 444-508-2-66 mydntiimiin ampumaratatoimintaa koskevan ympiiristdluvan. Ympiirist6- ja rakennuslautakunta on lisiiksi
miittiinn)'t ympiiristdnsuojelulain 90 $:n nojalla Big Bore Club ry:n ampumaratatoiminnan lopettamiseen liitt,'rristii toimenpiteistii seuraavaa:
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I ) Ampumaratojen luotipenkoista on otettava kokoomaniilte maamassojen
pilaantumisen selvitt?imiseksi. Naytteenotosta on tehava asiantuntevan tahon
toimesta naytteenottosuunnitelma, joka tulee toimittaa ympZirist<jviranomaisen
hyviiksyttiiviiksi kuukauden kuluessa t?imiin piietdksen lainvoimaisuudesta.
Na).fieenotto tulee suorittaa kuukauden kuluessa niiytteenottosuunnitelman hyviiksymisest[.

2) Ampumaradalla olevien luotipenkkojen purkamisesta ja puhdistuksesta
on tehtZivii asiantuntevan tahon toimesta suunnitelm4 joka sisiilt?iii myds aikataulun. Suunnitelma tulee toimittaa ymp,iristdviranomaiselle hyviiksytt2iviiksi 2
kuukauden kuluessa niiltteenotosta.

Luotipenkoista otettavat maamassat on toimiteftava asianmukaisen luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan. Toiminnanharjoittajan on toimitettava tiedot
maamassojen miiitiisti! laadusta ja toimituspaikasta Lohjan kaupungin ymp2iristdviranomaiselle kalden viikon kuluessa toimenpiteestti.
P cirit a
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Asia on tullut vireille ympiiristd- ja rakennuslautakunnassa 27.4.2010 Big Bore
Club ry:n ilmoitettua, ettii toiminta loppuu kiinteistdllii maanvuokraussopimuksen purkauduttua. Tiiste slTsta piietdksessii on sovellettu kumottua ymperi st<insuoj elulakia (86/2000).
Ympiirist6nsuojelulain (86/2000) 57 $:n mukaan lupaviranomainen voi piiettiizi, ett?i lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneena yhtiijaksoisesti viihintii?in viisi wotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta
tai ettii toiminta on lopetettu.
Ympiiristdnsuojelulain 90 $:n mukaan lupaviranomaisen on annettava mii.iiriiykset toimiruran lopettamiseksi tarvittavista toimista, jos lupa ei sisella riifieviii miiiiriiyk si ii asiasta.
Ympiiristdlautakunnan 2l .10.2008 mydntiimiissii ympiiristdluvassa toiminnan
lopettamisesta oli mezireffy muun muusa s€uraavaa:
Toiminnan lopettamisesta, pitkziaikaisesta keskel'tymisestii tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymiitt?i ilmoitettava lupaviranomaiselle.
Toiminnan lopettamisen jiilkeen toimintaan liittyneet laitteet on purettava kiinteistditiija maaperiin puhtaus on tarvittaessa todettava nelteenotolla. Toiminnanharjoittajan tulee esittiiii kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistii toimenpiteista.
Lohjan ympfistdvalvonnan tietojen mukaan Big Bore Club ry on poistanut
kiinteistdit?i kaikki laitteet, lukuun ottamatta luotipenkkojaja betonilaattaa,
joka saa jziede kiinteistdlle maanomistajan luvalla. Big Bore Club ry:lle ei ole
annettu lupaa jettiiA luotipenkkoja kiinteisttille. Luotipenkoista tulisi ottaa
nayteet maamassojen laadun ja niiden mahdollisen jatkosijoituspaikan selvitt?imiseksi.
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Big Bore Club ry:n on valituksessaan katsottava vaatineen Lohjan kaupungin
ympiirist6- ja rakennuslautakurman piiEt6ksen kumoamista.
Yhdistys on perustellut vaatimustaan seuraavasti:
Lohjan ympiiristdvalvonnan vs. ympfistdtarkastaja on kirjoittanut lopputarkastusmuistion edellisen ympiirist6tarkastajan kansioista kiydetyistii kiisin kirjoitetuista muistiinpanoista. Muistioon on koottu vain se tieto, jonka edellinen
ympiiristritarkastaja on summittaisesti kiisin kirjoittanut. Big Bore Club ry:llii
on erilainen niikemys siit{ mitii lopputarkastuksessa on keskusteltu. Keskustelu sisiilsi keskeisenii sen, ettA valleihin ei saa koskea, vaan ne on jiitettiivii sellaiseen tilaan kuin ne sillii hetkellii ovat. Yhdistys on toiminut siten kuin keskustelussa 2010 sovittiin ja odottanut keskustelun jiilkeen ympiiristdvalvonnan
yhteydenottoa koskien ympirist6luvan peruutusta j a siitiijohtuvia toimenpiteiui.

Lohjan kaupungin ympfistd- ja rakennuslautakunnan p2iatds velvoittaa Big
Bore Club ry tekemiiiin kokoomaniilte seka naytteenottosuunnitelma kuukauden kuluessa pii?itdksen lainvoimaisuudesta on kohtuuton. Big Bore Club ry
toimii talkoovoimin, eikii sillii ole resursseja varsinkaan loma-aikana tehda tai
teettiia suunnitelmaa saati j iirj estiiti toimijaa, joka voi tehde nalteenoton. Yhdistys voi teettau nafteenottosuunniteknan aikaisintaan elokuussa 201 6.
Yhdistys on ainoa rata-alueen toimij4 joka on hakenut rata-alueelle ympiiristrilupaa. Rata-aluetta ovat kAftiineet muun muassa poliisi ja riistanhoitoyhdistys,
joiden toimintaa ei ole voitu valvoa. Asiassa tulee ottaa huomioon, etta rataalueella on mahdollisesti ollut muita toimijoita yhdistyksen ruokasopimuksen
pdAttymisen jitlkeen. Valituksenalaisessa pii?itdksessii ei ole huomioitu alueen
muuta ampumatoimintaa ennen ja jiilkeen yhdistyksen toiminnan. Muiden toimijoiden toimista aiheutuneita lyrjy ym. materiaalihaittoja ei ole selvitetty.
P?i?itds ei ole tasapuolinen, koska sen miiiiriiykset on kohdistettu vain toiminnalleen ympiiristdluvan saaneeseen yhdistykseen.
Yhdistys on hallinto-oikeudelle toimittamassaan kirjelmiissii lisiiksi todennut,
ettti yhdistys on tehn)'t ntiytteenottosuuruftelman, joka on hyveiks)'tty Lohjalla
19.3.2007 (diaarinro 21124124712006) seka kokoomana)'tteenoton 11.07.2008,
joka on Lohjan kaupungin tiedossa.

Yhdistyksen toiminta rata-alueella on loppunut 3l .12.2009.

Yhdistys on katsonut, ettei sen tarvitse toimittaa uufta suunnitelmaa tai niiyteenottoa.

Lohjan kaupungin piiatds luotipenkkojen (taustavatli) purkamisesta ja puhdistuksesta on kohtuuton ennen mahdollisia lisiiselvityksie siitii aiheuttavatko ne
mahdollisen ympiirist6riskin.
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Asian kisittely hallinto-oikeudessa
Mattila kiinteistdn Kilpie 444-508-2-66 omistajana on valituksen johdosta antamassaan vastineessa todennut, ettei hiin ole mydntiinl't lupaa muille
toimijoille kiiyttiiii ampumarataa Big Bore Club ry:n toiminnan pZiatyttya. Mattila ei ole tietoinen muusta toimirmasta, mutta hiin on todennut alueen olevan
valvomaton metsiialue, joten luvatonta kaytt6ii ei voi sulkea pois. Kovin suuressa mittakaavassa luvaton kiivttri tuskin on ollut.
Tuomas

Lohjan futupungin ymparisfi- ja rakennuslaulakunta on valituksen johdosta
antarnassaan lausunnossa todennut muun muassa seuraavaa:
Lohjan kaupungin ympiirist6- ja rakennuslautakunta on antanut ympiiristdluvan rauettamispiiatdksessii 16.6.2016 $ 51 m2iiiriiyksie maaperiin tilan selvittemisestii sekii mahdollisesta kunnostustarpeesta. Vaatimus suunnitelman toimittamisesta Lohjan ympiirist6valvontaan on annettu, jotta maaperiin na).tteenotto
tehdii.Zin asiaankuuluvalla tavalla. Lisiiksi on plydetty suunnitelmaa, miten luotipenkat kunnostetaan ja missti aikataulussa. Miiiiriiyksien tarkoituksena on ollut selvittiiii, ovatko luotipenkkojen maamassat pilaantuneita. Suunnitelman
tarkoituksena on my6s selvittii,Zi sitii, onko maamassojen poistaminen kiinteistdlte tarpeellista.
Rauettamispii2itdksessii annetuista aikatauluista ja niiden sopimattomuudesta

Big Bore Club ry ei ole ollut yhteydessii ymptiristd- ja rakennuslautakuntaan.
Perustellulla syyllii miiiiriiaikaa suunnitelmien tekemiseen ja toteutukseen olisi
mahdollisuuksien mukaan voitu jatkaa.
Lopputarkastusmuistiota puhtaaksi kirjoittaessa vs. ympiiristdtarkastaj a on olht 27 .1.2016 puhelimitse yhteydessZi Big Bore Club ry:n yhteyshenkil6dn,
joka on ollut vuonna 2010 pidetyllii tarkastuksella mukana. Puhelimessa on
kayty hpi kyseisell[ tarkastuksella tehdy muistiinpanot ja niiden paikkansapifiivyys. Puhelun perusteella muistiinpanot olivat paikkansapiGviit. Puhtaaksi
kirjoitetnr lopputarkastusmuistio on ollut 3.3.2016 lfietetyn kuulemiskirjeen
liitteenii. Big Bore Club ry ei ole kuitenkaan missii?in vaiheessa huomauttanut
muistion mahdollisesta virheellisyydest?i.
Lohjan ympfistcivalvonta ei ole antanut Big Bore Club ry:lle lupaa j2itttiii luotipenkkoja kiinteistdlle. Lohjan ympiiristdvalvontaan ei ole mydskii.iin ilmoitettu, ettZi rataa olisi kA).tetty 31.12.2009 jiilkeen.27.1.20l6 Lohjan ympiiristdvalvonnanja Big Bore Club ry:n yhteyshenkildn kanssa kiiydyn puhelun yhteydessii kiivi ilmi, ettii ampumarataa olisi satunnaisesti keltetty toisen seuran toimesta. Lohjan ympiiristcivalvonta ei ole antanut lupaa tiillaiselle toiminnalle.

Lohjan kaupungil/e on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei ole
annettu.

Lohjan kaupungin vesilaitokselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastinetta ei ole annettu.
Big Bore Club ry on vaslineen ja lausunnon johdosta antamassaan vastaselityksessA todennut muun muassa, ettli yhdistys on ollut yhteydessii Lohjan kaupungin ympiiristdtarkastajan sijaiseen valituksenalaisen alaisen piiiitdksen johdos-
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ta.
Keskustelun seurauksena yhdistyksellii ei ollut muuta mahdollisuutta kuin valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen aikataulujen ja piiatdksen sisiilldn osalta.

Lohjan ympiiristdnsuojeluviranomaisen 3.3.2016 yhdistykselle liihettiimii kuulemiskirje liitteineen oli l:ihetetty vd2iriin osoitteeseen. Kirje saapui oikeaan
osoitteeseen vastineelle asetetun mii2iriiajan jtilkeen, eikii yhdistys niiin ollen
voinut antaa asiassa vastinetta.
Lohjan ympiiristdtarkastaja nimenomaan kielsi Big Bore Club ry:tii koskemasta luotipenkkoihin lopputarkastuksessa 12.8.2010. Ympiirist<itarkastaja totesi
niiden poiston olevan mahdollisesti suwempi haitta kuin paikalleen jatteiminen.

Rata-aluetta on kaltety ampumatoimintaan 1960-luvulta l2ihtien. Siella oli ja
on toderuriikdisesti viel2ikin Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistyksen villikarjurata. Rata-alueella on myds esimerkiksi poliisin eri yksik6,t k?iyneet usein ampumaharjoituksissa.
Muusta kuin Big Bore Club ry:n ruosina 1991-2010 harjoittamasta ampumatoiminnasta johtuvat haittatekijiit on otettava huomioon miiiirZiyksiii ja mahdollisia toimenpiteitii varten.

Merkintii
Hallinto-oikeudella on asiaa kiisitellessii?in ollut kayteftiivissiiiin Lohjan kaupungin ympfistdlautakunnan 28.10.2008 antama ympiiristrilupapiiiit<is dnro
211241247 t2006.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus valituksen enemmiilti hyliiten muuttaa Lohjan ympdrist6- ja
rakennuslautakunnan piietdksen miiiireystii 2. Muutoksen jiilkeen mii?ireys
kuuluu seuraavasti (muuto kse t kur s iivil la):

ja puhdistuksesta on tehtevA asiantuntevan tahon toime sta ndylteenoton tuloksiin peruslzva suunnitelma, joka sisiilttizi esityksen tarvittarista toimenpiteistd aikatauluineen. Suunnitelma tulee toimittaa lupaviranomaisel/e hyviiksyttiiviiksi 6
2) Ampumaradalla olevien luotipenkkojen mahdollisesta ptxkamisesta

kuukauden kuluessa niiyfteenotosta.
Poistettu tekstid.

Perustelut
Sov e I I e t ut
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Ymp?iristdnsuoj elulain (86/2000) 43 $:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset maiiiraykset: 1) piiristtiistti pii?ist6,raja-arvoista, pii?istdjen
ehkiiisemisestii ja rajoittamisesta seka pii?istdpaikan sijainnista, 2) j etteistii seke
niiden miiiiriin ja haitallisuuden viihentiimisesti! 3) toimista hiiiri6- j a muissa
poikkeuksellisissa tilanteissa, 4) toiminnan lopettamisen jiilkeisistii toimista,
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kuten alueen kunnostamisesta ja pZiest6jen ehkiiisemisestii 5) muista toimista,
joilla ehkiiistii2in, viihennetiiin tai selvitetii?in pilaantumista, sen vaaraa tai pilaanrumi sesta aiheuruvia hainoja.

Ympiiristiinsuojelulain 57 $:n (86/2000) 1 momentin mukaan luvan mydntiinyt
viranomainen voi piirittiii! ettii lupa raukeaa, jos 1) toiminta on ollut keskey'tyneenl yhtiijaksoisesti viihintii?in viisi vuotta tai toimiruranharjoittaja ilmoiua4
ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyviisti.
Saman pyktil2in 2 momentin mukaan asia on kiisiteltava soveltuvin osin kuten
lupahakemus. Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan,

valvontaviranomainen, toiminnanharjoiuaja, kunta tai haittaa kiirsivii.

Ympiiristdnsuojelulain 90 $:n (86/2000) 1 momentin mukaan luvanvaraisen
toiminnan p[ii[ttyii toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamiiiiraysten tai
valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkiiisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittiimisesta j a tarkkailusta.
Saman pykiilitn 3 momentin mukaan jos lupa ei siszille riittevie meiirayksie toiminnan lopettamiseksi tarvittavisla toimista lupaviranomaisen on annettava
tzitzi

tarkoittavat miiiiriiykset. Asia on kiisitelt?ivii soveltuvin osin kuten lupaha-

kemus. Tarkkailua koskevat miiiiriiykset annetaan noudattaen soveltuvin osin,

miti 46 $:ssii

sZiiidetii?in.

Ympiiristdnsuojelulain (20141527) 229 $:n 1 momentin mukaan hallintoviranomaisessa tEmdn lain voimaan tullessa vireillti olevat asiat kiisitellii?in ja ratkaistaan tiimiin lain voimaan tullessa voimassa olleiden siiiinndsten mukaisesti.
jollei j aljempiina toisin siiiidetii.
Asiassa saatu selvitys ja johtopddtdkset

Lohjan kaupungin ympfi st<insuojeluviranomaisen ilmoituksen mukaan n1t
kyseessii oleva asia on tullut ympiiristdnsuojeluviranomaisessa vireille
27 .4.2010 Big Bore Oy:n toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen perusteella asian kiisittelyssAja ratkaisussa noudatetaan kumotun ymperist6nsuojelulain (86/2000) stiiinndksiii.
Asiassa on Big Bore Club ry:n valituksesta hallinto-oikeudessa arvioitava
onko Lohjan kaupungin ympiirist6lautakunta voinut antaa valituksenalaisessa
piiiitdksessiiiin mii2iriiyksi2i koskien luotipenkkojen pilaantumisen selvittiimistti
sekii niiden purkamistA puhdistarnista ja toimittamista eteenpain asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Lohjan kaupungin ympiiristdlautakunta on 28.10.2008 antamallaan paatdksella
mydnt2in).t Big Bore ry:lle ympiiristdluvan ampumaradan toimintaan NummiPusulan kunnan Hattulan kyliin kiinteistd,lle Kilpia 444-508-2-66. Piietdksen
lupamii?iriiyksen l8 mukaan muun muassa toiminnan lopettamisesta on viipymiittil ilmoitettava lupaviralomaiselle. Toiminnan lopettamisen jiilkeen on toimintaan liittyneet laitteet purettava kiinteistdlta ja maaperiin puhtaus on tawittaessa todettava niiltteenotolla. Toiminnanharjoittajan tulee esitt?iii kuusi kuukautta ermen toiminnan lopettamista yksityiskohtainen suururitelma toiminnan
lopettamiseen liittyviste toimenpiteistA.
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Yhdistys on lopettanut ampumatoiminnan kiinteist6ll[ 3 1 .12.2009 alueen
maanruokrasopimuksen paiiityttye. Ratalaitteet ja muut rakenteet lukuun ottamatta ratakatoksen betonivalulaattaa j a luotipenkkoja/valleja on purettu alueelta vuosina 2009ja 2010. Lohjan ympiiristdvalvonta on 12.8.2010 suorittanut
kiinteistdlle toiminnan lopputarkastuksen.
Hallinto-oikeus katsoo, ettii ympiiristd- ja rakennuslautakunta on ympiiristdnsuojelulain 90 $:n 3 momentin nojalla voinut antaa valituksenalaisen piint6ksen mukaiset miiiiriiykset koskien toiminnan lopettamista. Taustavallit ovat liittyneet yhdistyksen ympiiristdnluvanvaraiseen toimintaan. Lautakunta on niiin
ollen voinut toimintavaltansa puitteissa miifuiitii taustavalleihin kertyneiden
haitta-ainepitoisuuksien selvittiimisestii. Kun otetaan kuitenkin huomioon, ettii
asiassa ei ole esitetty riiftaviie selvitystii taustavallien pilaantumisesta ja kiisittelytarpeesta, ympiiristd- ja rakennuslautakunta ei ole voinut antaa miiiirayksessii 2 velvoitetta toimiuaa luotipenkoista otettavia maamassoja asianmukaisen luvan omaavzran vastaanottopaikkaan. Niiin ollen hallinto-oikeus on poistanut miiitayksen 2 toisen kappaleen ennenaikaisena. Vastaavasti hallinto-oikeus
on muuttanut mii?ireyksen 2 ensimmiiistii kappaletta siten, efia vasta neyfteenoton tulosten perusteella on esitettiiv2i suunnitelma tarvittavista toimenpiteisui.
Hallinto-oikeus on lisiiksi pidentiinyt niiytteenoton perusteella ympiirist6viranomaiselle toimitettavalle suunnitelmalle asetettua mii.iiriiaikaa" koska kahden
kuukauden miiiiriiaikaa on pidettiivii liian lyhyenE. Vastaava kuuden kuukauden
mtiiiriiaika on sisiiltynyt ympiiristdlupapiiiitdksen lupamtiiirtiykseen 18 suunnitelman toimittamisen osalta.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut

Julkipano
Piietds on annettu julkipanon jtilkeen.

Piiiittiksesti ilmoittam inen
Lohjan kaupunginhallituksen on viipymiittii ilmoitettava tiistii piiiitdksestii kaupungin ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku
Tiihiin piiiitdkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmii on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen
30 piiiviin kuluessa hallinto-oikeuden piiiitdksen antopeivesta eli viimeistiiiin
27.12.2017.
Valitusosoitus on liitteenii YmpJp (07.07).
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Diaarinumero
0094911615129

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja
Heli Ala-Tulijoki sekii luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli
Viitasaari. Asian on esitellyt Heli Ala-Tulijoki.

Pertti Piippo

Heli Ala-Tulijoki

Toimituskirjan antaja:

d* a"

Anu Sara
lainkelttdsihteeri

Sauli Viitasaari

e (e)

Diaarinumero
00949/1615129

Jakelu
Pii?it6s j a maksu

Big Bore Club ry, maksutta

Jiiljennds maksutta
Tuomas Mattila
Lohj an kaupungin ympiiristdnsuoj eluviranomainen

Lohjan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Lohj an kaupunki
Vesilaitos
Lohj an kaupunginhallitus

Ilmoitustaulu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymp2iristdkeskus /
Ymptiristd ja luonnonvfiat, siihkdisesti
Etelii-Suomen aluehallintovirasto i
Ympiiristdlupavastuualue, siihkdisesti
Suomen ympiiristrikeskus, siihkdisesti

ARS

Liite hdlinto-oikeuden plltlkreen

VAIITUSOSOTTUS

Valituwirenomrinen
Hallinto-oikeuden p,iet6kseen saa hakea muutosta

korkeinndtr

hrllinto-oikeudelte

kirj allisella valituksella.

\,zalifweil.t
Hallinto-oikeuden p6iltds on annettu julkipanon jiilkeen. Piiitdksen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon silloin" kun se on annettu. Valitus on teht?ivii 30 pfivln kuluessr
hallinto-oikeuden piiiitdksen antopaivesui, siti paiva:i lukuun ottarnatta.

Velituskirj etmln toimittrminetr

Valituskirjehe

on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallir:to-oikeudelle.

Valituskirjelma liitteineen voidaan ltihettiiii my6s postitse, telekopiona tai *ihkdpostilla.
Valituski{elmiin tulee olla perilli valitusajan viimeisenii piiiviinii ennen viraston aukioloajan
pdiittymist?i. S6hkdisesti (telekopiona tai se}kdpostilla) toimitettavan valituskirjelmdn tulee
olla toimitettu siten, ettii se viimeist&in valitusajan viimeisenE piiivdnii ennen viraston
aukioloajan piiettymist-ii on kokonaisuudessaan kefefievisse vtaston vastaanottolaitteessa
tai tietojiirjestelmiisse. Valituskirjelmiin ja muiden valitusasiaki{ojen llhettiiminen postitse
tai sihk6isesti tapahtuu lfietLijen omalla vastuulla.

Valituskirjelmln sirlft6 je dlekirjoittaminen
Valituskirjeimiissi! joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
piin6s, johon haetaan muutosta

miitii kohdin pliitdkseen haetaan muutosta ja mit6 muutoksia
siihen vaaditaan tehtiiviiksi
joilla muutosta vaaditaan.

perusteet,

Jos valittajan puhevaltaa keytldii hlinen laillinen edustajansa tai asiamiehensii tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituskirjelmiissii on ilmoitettava myds tiimiin
nimi ja kotikunta. Valituskidelmassa on lislksi ilrnoitettava postiosoite ja pulelinnumero
sekii mahdollinen siihk6postiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. ValittajarL laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmii
ellei valituskirjeheii toimiteta stihkdisesti (telekopiona tai sel*dpostilla).
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Vrliturkirjelmtn liitteet
Valituskirj ekneiin on liiteuiiva
hallinto-oikeuden pZiiitds alkupertiisenii tai jaljenndksena
asiaki{at, joihin vaiittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitii ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on, jollei hiin o1e asianajaja tai yleinen oikeusarustaja, liiteftaiva valituskirjelmdin valtakirja, jollei valittaja oie valtuuttrnut hAnta suullisesti valitusviranomaisessa
tai ellei siihkdisesti toimitettavassa asiakirjassa ole selvitysti asiamiehen toimivallasta.

Korkeimrnan hellinto-oikeuden yhte.yrtiedot

Postiosoite:

Korkein hallinto-oikeus
PL 180,00131 Helsinki

I(nynfiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki

Puh.nro:

029 56 40204

Telefar:

029 56 40382

$porti:

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Aukioloaike: arkipiiivisin klo 8.00-16.15
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