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KUULUTUS  
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 14.9.2020 antanut 
seuraavan kaivosluvan raukeamista ja kaivosalueen lakkauttamista koskevan päätöksen.  
 
Kaivosalueen haltija: Nordkalk Oy Ab 
Kaivosalueen nimi: Siivikkala (laajennusalue) 
Lupatunnus:  KL2013:0002 
Alueen sijainti: Huittinen 
 
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta vali-
tusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä 
Huittisten kaupungin ilmoitustaululla (Risto Rytin katu 36, Huittinen) ja Tukesin kirjaamossa 
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat). 

 
 

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132 
 
 
 
 
 
 Kuulutettu 14.9.2020 
 
 Pidetään nähtävänä 14.10.2020 saakka 
 
 

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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PÄÄTÖS KAIVOSLUVAN RAUKEAMISESTA JA KAIVOSALUEEN LAKKAUTTAMISESTA 

Siivikkala-kaivospiirin laajennusalue  

 

 

Kaivosalue  
Siivikkala-kaivospiirin (KaivNro 4194) laajennusalue lupatunnuksella KL2013:0002 
 

Sijainti   
Huittinen (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1) 

 
Kaivosalueen haltija 

Nordkalk Oy Ab 
y-tunnus: 1796277-5 
Parainen 
Suomi 
 
Yhteystiedot:  
Nordkalk Oy Ab  
Skräbbölentie 18 
21600 Parainen 
puh. 020 753 7000 
 
Lisätietoja antaa:  
Jouni Heinonen, puh. 040 531 1392 

 
Vireilletulo   

Asia on laitettu vireille 26.3.2020 kaivosviranomaisen toimesta. 
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PÄÄTÖS 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Nordkalk Oy 
Ab:lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Siivikkala-kaivospiirin 
laajennusaluetta lupatunnuksella KL2013:0002. Päätöksellä Siivikkalan kaivosalue 
KL2013:0002 lakkautetaan.  
 
Perustelut: 
 
Lupaviranomaisen on päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos luvanhaltija ei ole 
kaivosluvassa annetussa määräajassa aloittanut kaivostoimintaa tai ryhtynyt 
muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti 
pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Asian voi panna vireille 
lupaviranomainen omasta aloitteestaan. Kaivoslaki 68 § 
 
Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä 
ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten 
kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen. 
  
Kaivosviranomainen on myöntänyt Siivikkalan kaivospiirille laajennusalueen 
lupatunnuksella KL2013:0002. Päätös on saanut lainvoiman 17.12.2013. 
Päätöksen lupamääräyksen 2 mukaan kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä 
kaivostoimintaan laajennusalueella eli myönnetyllä kaivosalueella viiden vuoden 
kuluessa. Kaivostoiminta olisi tullut aloittaa 17.12.2018. Kaivostoiminnan 
aloittaminen olisi kaivoslupapäätöksen lupamääräyksen 6 mukaan edellyttänyt 
kaivosturvallisuuslupaa. 
 
Kaivosyhtiö ei ole aloittanut laajennusalueella kaivostoimintaa eikä ole hakenut 
alueelle kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä. Kaivosyhtiö ei myöskään ole 
hakenut kaivosturvallisuuslupaa. Alue on samassa tilassa kuin se oli kaivosluvan 
myöntämisvaiheessa. 
 
Koska laajennusaluetta koskeva kaivoslupa KL2013:0002 on rauennut, kaivosalue 
lakkautetaan. Siivikkalan nykyinen kaivospiiri (KaivNro 4194) jää voimaan. 
 
Kaivoslain 146 §:n tarkoittamalle lopputarkastukselle ei ole tarvetta, koska 
kaivostoimintaa ei ole aloitettu. 

 
Kaivosalue 

Lakkautettava kaivosalue (laajennusalue KL2013:0002) sijaitsee Huittisten 
kaupungin alueella Siivikkala-kaivospiirin itäpuolella siihen rajautuen. Kaivosalue 
sijaitsee seuraavan kiinteistön alueella: 
 

Kiinteistö Kiinteistön nimi Pinta-ala, ha 

102-456-8-23 Kivikumpu 4,2 

 Yhteensä, ha 4,2 

 
Kaivosalueen kokonaispinta-ala on 4,2 ha ja sen omistaa Nordkalk Oy Ab.  
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Siivikkalan voimaan jäävä kaivospiiri (KaivNro 4194) sisältää käyttöaluetta 13,07 
ha ja apualuetta 0,23 ha. 
 
Kaivosalueen kartta on esitetty liitteessä 1. Lakkautettavan alueen 
suunnitelmakartat on esitetty kuulemisasiakirjalla 30.3.2020. 

 
Kaivosmineraalit 

Dolomiitti 
 
Kaivosalueen nykytilanne ja alueella tehdyt työt 

 
Kaivosalue (laajennusalue KL2013:0002) on perustettu läjitystoimintaa varten. 
Läjitysalueelle oli tarkoitus läjittää maa- ja kiviaineksia 470 000 kuutiometriä. 
Kaivosyhtiö ei ole aloittanut kaivostoimintaa alueella. Alue on samassa tilassa 
kuin se oli kaivosluvan myöntämisvaiheessa. 

 
Asian käsittely 
  Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt 

 
Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä Tukesin 
ilmoitustaululla ja osoitteessa  
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä 
Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 30.3.2020 ja asiakirjat 
ovat olleet nähtävillä 29.4.2020 saakka.  
 
Asiasta on tiedotettu Lauttakylä-lehdessä. 
 
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 30.3.2020 Huittisten kaupungille, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselle ja Satakuntaliitolle. 
 
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 
29.4.2020.  

 
Annetut lausunnot 

Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus ja 
Satakuntaliitto. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa on viitattu vireillä olevaan 
ympäristölupahakemukseen koskien Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan kalkkikaivoksen 
uudelleen käyttöönottoa, läjitysalueen laajentamista, sivukiven murskausta sekä 
läjitys- ja jälkihoitosuunnitelmien muutosta. Lausunnossa on myös todettu, että 
mikäli kaivoslupa kuitenkin peruutetaan ja kaivosalue lakkautetaan, tulee 
lupamääräyksin varmistua kaivosturvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta 
riittävistä kunnostustoimista sekä vaikutusten tarkkailun jatkumisesta.   

Satakuntaliitolla ei ollut asiasta lausuttavaa.  

  

https://tukes.fi/documents/5470659/19142843/KL2013_0002_Nordkalk_Siivikkala_kuulutus_Tukesnet.pdf/8de260f5-7075-acac-8c2c-5000dde129b0/KL2013_0002_Nordkalk_Siivikkala_kuulutus_Tukesnet.pdf
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Muistutukset ja mielipiteet  
 
Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

 
Kaivosyhtiön selitys 

 
Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista 
selitystä annetuista lausunnoista. 

   
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa esitettyyn 
 

Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa 
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa 
kaivosviranomainen, ettei sillä ole kommentoitavaa tai lisättävää Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen lausuntoon, koska lakkautettavalla laajennusalueella ei 
ole aloitettu kaivostoimintaa (läjitystoimintaa). 
 

Kaivosalueen hallinnan palautuminen 
 

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan 
harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset 
alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 § 

 
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 
 

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä 
kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 § 
 
Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään 
kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään 
kaivoslain 168 § mukaan.  

 
Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa 
 

Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa lakkautettavan kaivosalueen 
maankäyttöä. Kaivoslaki 148 § 

 
Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut 

 
Päätökseen ei anneta lupamääräyksiä, koska lakkautettavalla kaivosalueella ei ole 
tarvetta ennallistamistoimiin ja koska kaivoslain 148 §:ssä tarkoitetuille 
lupamääräyksille tai kaivoslain 150 §:n mukaiseen kaivosalueen jälkiseurantaan ei 
ole perusteita. 
 

Lupapäätöksestä tiedottaminen 
   

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.  
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Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Nordkalk Oy Ab:lle. Jäljennös 
päätöksestä toimitetaan Huittisten kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-
keskukselle ja Satakuntaliitolle, Säteilyturvakeskukselle ja 
Maanmittauslaitokselle. 
 
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Lauttakylä-lehdessä. 
   

Päätösmaksu 
 
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 6 000 €. 
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku 
toimitetaan erikseen. 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Turun hallinto-
oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 
Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta. 
 
Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 olevasta 
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. 

 
Sovelletut säännökset 
   

Kaivoslaki (621/2011) 
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)   
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista 
suoritteista (1391/2018) 
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 

 
Lisätietoja  

kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132 
 
 
Ossi Leinonen 
johtava asiantuntija 
 
Maria Kivi 
ylitarkastaja 
 

Liitteet    
1. Kaivospiirin kartta 
2. Lausunnot 
3. Valitusosoitus 

mailto:kaivosasiat@tukes.fi


Liite 1a 
 

Siivikkalan lakkautettavan kaivoslupa-alueen KL2013:0002 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset). 

 



  Liite 1b 

Siivikkalan kaivoslupa-alueella KL2013:0002 sijaitseva kiinteistö (mittakaava ja rajat ohjeelliset). 
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28.4.2020  
 VARELY/4037/2015
 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausuntopyyntö

Lausunto koskien Nordkalk Oy Ab:n Siivikkalan kaivosluvan peruuttamista ja 
kaivosalueen lakkauttamista (Siivikkala-kaivospiirin laajennusalue), Huittinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että ELY-keskuksessa on vireillä 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö samalle alueelle 
koskien Nordkalk Oy Ab:n ympäristölupahakemusta ja toiminnan 
aloittamislupaa (aluehallintoviraston dnro ESAVI/6816/2020). 

Ympäristölupaa haetaan Siivikkalan kalkkikaivoksen uudelleen 
käyttöönottoon, läjitysalueen laajentamiseen, sivukiven murskaukseen 
alueella sekä muutosta haetaan läjitys- ja jälkihoitosuunnitelmiin. 
Ympäristölupahakemuksen mukaan kaivoksessa on viimeksi louhittu 
vuonna 2012 ja louhinta on suunniteltu aloitettavaksi uudelleen vuonna 
2021. Louhinnan on tarkoitus jatkua vuoteen 2040 asti. 

ELY-keskus on kaivoslupaa koskevissa aiemmissa lausunnoissa todennut, 
että läjitysalueen jälkihoitosuunnitelmaan liittyen jätekasan kalkkipitoinen 
kivi tulee jättää osin näkyviin. Tällöin kalkkipitoinen sivukivi mahdollistaa 
uusympäristöjen muodostumista ja edesauttaa siten luonnon 
monimuotoisuutta.

Mikäli kaivoslupa kuitenkin peruutetaan ja kaivosalue lakkautetaan, tulee 
lupamääräyksin varmistua kaivosturvallisuuden ja ympäristövaikutusten 
kannalta riittävistä kunnostustoimista sekä vaikutusten tarkkailun 
jatkumisesta. 

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on 
asiakirjan lopussa. Asiakirjan on esitellyt ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto 
ja ratkaissut yksikön päällikkö Lassi Liippo.



Tämä asiakirja VARELY/4037/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4037/2015  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Suojasto Sanna-Liisa 29.04.2020 07:37

Ratkaisija Liippo Lassi 29.04.2020 07:57
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kaivosasiat@tukes.fi
ossi.leinonen@tukes.fi

viite: Lupatunnus KL2013:0002

LAUSUNTO HUITTISTEN SIIVIKKALAN KAIVOSPIIRIN LAAJENNUSALUEEN 
KAIVOSLUVAN PERUUTTAMISESTA JA KAIVOSALUEEN LAKKAUTTAMISESTA

Turvallisuus-  ja  kemikaalivirasto  (Tukes)  on  pyytänyt  Satakuntaliitolta  kaivoslain 
(10.6.2011/621) 37 §:n nojalla lausuntoa Huittisten Siivikkalan kaivospiirin laajennusalueen 
kaivosluvan peruuttamisesta ja kaivosalueen lakkauttamisesta.

Kaivosviranomainen on myöntänyt Siivikkalan kaivospiirille laajennusalueen lupatunnuksella 
KL2013:0002  ja  päätös  on  saanut  lainvoiman  17.12.2013.  Päätöksen  lupamääräyksen  2 
mukaan  kaivosluvan  haltijan  on  ryhdyttävä  kaivostoimintaan  laajennusalueella  eli 
myönnetyllä kaivosalueella viiden vuoden kuluessa. Päätöksen mukainen kaivostoiminta olisi  
tullut  aloittaa  alueella  17.12.2018.  Lisäksi  kaivostoiminnan  aloittaminen  olisi  
kaivoslupapäätöksen lupamääräyksen 6 mukaan edellyttänyt kaivosturvallisuuslupaa.

Kuulemisasiakirjojen  mukaan  kaivosyhtiö  ei  hakenut  kaivosturvallisuuslupaa,  eikä  ole 
myöskään  aloittanut  kaivostoimintaa.  Kaivosyhtiö  ei  ole  myöskään  hakenut  alueelle 
kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä. Asiakirjojen mukaan alue on samassa tilassa kuin se oli  
kaivosluvan myöntämisvaiheessa. Näin ollen kaivoslupa on rauennut, jonka takia kaivosalue 
lakkautetaan.

Lausunnon  kohteena  oleva  kaivosalue  sijaitsee  Satakunnan  maakuntakaavassa 
(YM/30.11.2011,  KHO/13.3.2013)  kaupunkikehittämisen  kohdealueeksi  (kk)  osoitetulla 
alueella  ja  sivuaa  kaivostoiminnan  aluetta  (EK).  Satakunnan  vaihemaakuntakaavassa  1 
(YM/3.12.2014,  KHO/6.5.2016)  alueelle  ei  kohdistu  merkintöjä.  Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa  2  (MV/17.5.2019)  alue  sijoittuu  suojavyöhykkeelle  (sv5)  sekä 
maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ja maisemallisesti tärkeän alueen reunalle.

Satakuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstänne ja toteaa, ettei Satakuntaliitolla ole Satakunnan 
maakuntakaavan,  Satakunnan  vaihemaakuntakaavan  1  eikä  Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan  2  nojalla  lausuttavaa  lausunnolla  olevasta  Huittisten  Siivikkalan 
kaivospiirin laajennusalueen kaivosluvan peruuttamisesta ja kaivosalueen lakkauttamisesta.

Satakuntaliitto│ PL 260, Pohjoisranta 11D, 28101 Pori │www.satakuntaliitto.fi │Y-tunnus 0830322-5│Vaihde (02) 620 4300

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Roslöf Susanna, Vs. alueiden käytön johtaja  29.04.2020 Solala Sini, Ympäristöassistentti  29.04.2020
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mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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Lausunnon on valmistellut 
ympäristöassistentti Sini Solala, sini.solala@satakunta.fi, p. 044 711 4318 ja 
vs. alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, susanna.roslof@satakunta.fi, p. 044 711 4334

SATAKUNTALIITTO

Tiedoksi: Huittisten kaupunki
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi 

Satakuntaliitto│ PL 260, Pohjoisranta 11D, 28101 Pori │www.satakuntaliitto.fi │Y-tunnus 0830322-5│Vaihde (02) 620 4300
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Pohjakartta©Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/PISA/001/08
CLC2000 maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha):©SYKE, EEA

Rakennukset ja tiestö©Maanmittauslaitos, lupanro 1075/MML/09

Satakuntaliitto
Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava
(N:o YM1/5222/2010, KHO 13.3.2013) 

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVOJEN YHDISTELMÄKARTTA

Ympäristöministeriön 3.12.2014 vahvistama Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
(N:o YM7/5222/2013, KHO 6.5.2016) 
Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019  hyväksymä
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 

Lausunnolla oleva kaivosluvan peruuttaminen ja kaivosalueen lakkauttaminen
(Siivikkala-kaivospiirin laajennusalue), Huittinen

Siivikkala-kaivospiirin
laajennusalue
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VALITUSOSOITUS 
 
 
Valitusviranomainen 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä 
päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen 
lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden 
kirjaamoon.  
 
Valitusaika 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä 
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 14.10.2020. 
 
Valitusoikeus 
Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä 
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella, 
että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää 
omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta 
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja. 
 
Valituksen sisältö 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää 
toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). 
 
Valituksen liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 
- asiamiehen valtakirja 
 

Valituskirjelmän toimittaminen perille 
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaan 
myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se 
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon 
aukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on 
oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
 
 



   

 

 
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, 
jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
 
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: 
 

Turun hallinto-oikeus 
Käyntiosoite:  Sairashuoneenkatu 2-4, Turku 

 Postiosoite:  PL 32, 20101 Turku 
 Puhelin:  029 56 42410 asiakaspalvelu/kirjaamo 
 Faksi:  029 56 42414 
 Sähköposti:  turku.hao(at)oikeus.fi 

  Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
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