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§ 39

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Ympäristölautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
10.6.2021 päivätyllä jäsenille sekä kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston
edustajille toimitetulla kokouskutsulla.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Rummukainen ja Isto Havu.
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647/00.03.00/2021

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 41
§ 41

Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2020
arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista
Valmistelijat / lisätiedot:
Söderman Tarja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta:
1
merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020
arviointikertomuksen,
2
toteaa, että arviointikertomuksessa ei esitetä ympäristölautakuntaa tai
ympäristökeskusta koskevia huomautuksia.

Käsittely

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Tarkastuslautakunta on laatinut vuoden 2020 arviointikertomuksen.
Kaupunginvaltuusto on 17.5.2021 pitämässään kokouksessa velvoittanut
kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa
esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja
tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.
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Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti
valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston
päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet saavutettu. Arviointikertomus on
tarkastuslautakunnan vuosittain laatima näkemys kaupunginhallituksen ja
muiden kaupungin viranomaisten onnistumisesta valtuuston tahdon
toteuttamisessa vuonna 2020.

Päätöshistoria

Oheismateriaali
Arviointikertomus 2020
Jakelu
Heikki Moisander
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6036/11.01.00/2020

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 42
§ 42

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös HSY:n
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan olennaisesta
muuttamisesta
Valmistelijat / lisätiedot:
Salonpää Lea
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston
19.5.2021 tekemän ympäristölupapäätöksen Nro 147/2021 (Dnro
ESAVI/18969/2020), joka koskee HSY:n Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan olennaista muuttamista.

Käsittely
Marika Visakova poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 19.5.2021 tehnyt
ympäristölupapäätöksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan
olennaisesta muuttamisesta. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.5. –
28.6.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi.
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 28.6.2021
mennessä.
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Lupapäätöksen sisältö
AVI on tehnyt joitain muutoksia voimassa olevaan ympäristölupaan.
Muutamia toiminta-aikoja on muutettu. Murskaus-, haketus-, paloittelu-,
seulonta- ja paalaustoimintaa (pois lukien sekajätteen paalaus ja
jätteenpolton kuonan seulonta) saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin
klo 7.00–22.00 ja poikkeustapauksissa myös arkipyhäisin ja viikonloppuisin
klo 7.00–16.00. Poikkeustapauksista on ilmoitettava etukäteen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon
kaupungin ja Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.
Nykyisin tällainen toiminta täytyy lopettaa arkisin klo 21.
Sekajätteen paalausta, kuonan seulontaa sekä muuta melua aiheuttavaa
toimintaa, mukaan lukien melua aiheuttavat huoltotoimenpiteet ja koneiden
korjaus, saa harjoittaa arkisin klo 6.00–22.00 ja viikonloppuisin klo 7.00–
18.00 sekä poikkeustapauksissa myös arkipyhäisin klo 7.00–16.00. Tähän
sisältyy esim. jätteiden kuomaukset ja kuljetukset. Tällainen toiminta on
nykyisin sallittu arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-21.00.
Sortti-asemalla toimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin klo
6.00–22.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00–18.00. Sortti-asema
on nykyisin avoinna maanantaista perjantaihin klo 7-21.
Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuva melu, liikenne mukaan
lukien, ei saa ylittää lähimmissä häiriintymiselle alttiissa kohteissa päivällä
klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä aamulla klo 6.00–
7.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB.
Melua aiheuttamattomia huolto- ja kunnossapitotöitä, mukaan lukien
hakemuksessa kuvattu pääkaupunkiseudun vesihuollon toiminnan
varmistamiseksi tarpeellinen satunnainen tavaroiden haku ja jätteiden
tuonti, voidaan tehdä hakemuksessa esitetysti tarvittaessa 24/7.
Vanhan kaatopaikan muotoilua saa jatkaa hyväksytyillä jätteillä
kaatopaikan lakialueella suunnitelmien mukaisesti vuoden 2023 loppuun
asti.
Jätteenkäsittelykeskuksen alueella saa hyödyntää betonimursketta,
tiilimursketta, asfalttimursketta ja -rouhetta sekä tavanomaiseksi jätteeksi
luokiteltavaa jätteenpolton kuonaa jätteenkäsittelykeskuksen teiden ja
kenttäalueiden rakentamisessa. Hyödynnettävät jätteet kuuluvat voimassa
olevaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun
valtioneuvoston asetuksen (843/2017) soveltamisalaan.
Päällystetyssä kenttärakenteessa hyödynnettävän tavanomaiseksi
jätteeksi luokiteltavan jätteenpolton kuonan kloridin liukoisuus saa olla
enintään 6 000 mg/kg. Kuonan hyödyntämisen vaikutuksia pinta- ja
pohjavesiin on tarkkailtava hyödyntämiskohteittain vähintään yhdestä
pintaveden ja yhdestä pohjaveden tarkkailupisteestä. Tarkkailua on

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Ympäristölautakunta

§ 42

10/21
17.06.2021

jatkettava vähintään kolmen vuoden ajan hyödyntämistoiminnan
aloittamisesta.
Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän
lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta
huolimatta.

Vertailu lautakunnan lausuntoon
Ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon AVI:lle 8.12.2020 §
91.
Lautakunta suhtautui lausunnossaan haettuihin muutoksiin pääosin
myönteisesti. Lautakunnan kanta oli varauksellinen koskien sekajätteen
paalauksen, kuonan seulonnan sekä muuta melua aiheuttavan toiminnan
sallimiseen arkisin klo 6-22 ja kaikkina viikonloppuina. AVI on
päätöksessään laajentanut näitä toiminta-aikoja hakemuksen mukaisiksi.
Melun vaikutus on huomioitu päätöksessä antamalla melutasoille ohjearvot
toiminta-aikojen mukaan. Tehdyssä melumallinnuksessa melutason
ohjearvot alittuvat lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Lautakunta kannatti Ämmässuon Sortti-aseman pitämistä auki myös
viikonloppuisin, koska se parantaa palveluja asukkaille merkittävästi.
Vanhan kaatopaikan muotoilussa hyödynnettävien jätteiden käyttöä olisi
edellisen lupamääräyksen mukaan saanut tehdä vuoden 2020 loppuun
asti. Vanhan kaatopaikan muotoilua voi jatkaa samalla tavalla kuin
aiemmin lisäajalla vuoden 2023 loppuun asti. Lautakunta totesi, että
ympäristölupaa on syytä muuttaa nykyisen maarakentamista koskevan
asetuksen (843/2017) mukaiseksi, jotta hyötykäyttö lisääntyy ja kaikille
toimijoille annetaan samat lainsäädännön suomat mahdollisuudet
kiertotalouden edistämiseen. Hyödynnettäviin jätteisiin on asetuksen
muutoksessa lisätty tiilimurske sekä asfalttimurske ja -rouhe.
Kenttärakenteissa voidaan käyttää kuonaa, jonka kloridin liukoisuuden
raja-arvo on 6 000 mg/kg. Kentät päällystetään asfaltilla ja hulevedet
ohjataan kaadoilla pois päällysteen päältä, jolloin vähennetään
merkittävästi veden imeytymistä asfaltin läpi alapuolisiin rakennekerroksiin.
Vaikka tehdyssä riskinarvioinnissa ei havaittu kloridin liukoisuuden
korottamisen seurauksena haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia, se
on todennettava esim. ottamalla vesinäytteitä edustavista paikoista
määrätyn ajan tai jollain muulla tavalla.
Lupapäätöksen määräyksissä on otettu Espoon ympäristölautakunnan
lausunto riittävästi huomioon.
Päätöshistoria
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Tammen rauhoitusesitys Kaskikujalla
Valmistelijat / lisätiedot:
Lähteenmäki Tia
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta hylkää hakemuksen tammen rauhoittamisesta
luonnonmuistomerkiksi Kaskikujalla Kurttilassa. Perusteluna on, että
luonnonsuojelulain 23 §:n perusteet eivät täyty. Espoossa on lisäksi varsin
runsaasti tammia, ja kriteerit luonnonmuistomerkin perustamiselle ovat
korkeat. Hakemuksen mukainen tammi on paikallisesti arvokas,
hyväkuntoinen ja melko kookas. Puu ei ole kuitenkaan kooltaan, iältään tai
maisemalliselta merkitykseltään vielä erityisen huomattava tai harvinainen.

Käsittely

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Hakija on esittänyt 14.4.2021 hakemuksellaan rauhoitettavaksi
luonnonsuojelulain 23§:n nojalla tontillaan olevaa tammea. Hakemuksen
perusteena on, että tammi on iso, tukeva, vahva, lehtevä, hyvin kaunis ja
vanha. Tammi sijaitsee tontin reunalla. Sen pelätään jäävän Kaskikujan
korjauksessa jalkakäytävän rakentamisen alle.
Luonnonsuojelulain 23§:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu
niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden,
maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn
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vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi
luonnonmuistomerkiksi. Luonnonsuojelulain 26 §:n mukaan kunta päättää
alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun,
yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin
rauhoittamisesta. Rauhoituksesta päättää Espoon ympäristölautakunta
kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 23 §:n nojalla.
Ympäristökeskus kävi tutustumassa tammeen 2.6.2021. Espoossa varsin
runsaasti tammia, ja kriteerit luonnonmuistomerkin perustamiselle ovat
korkeat. Rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä on yhteensä 54 kpl. Näistä
suuri osa on huomattavan kookkaita puita, etenkin vanhoja tammia.
Hakemuksen mukainen puu on korkea ja näkyvä Kurttilantien suuntaan.
Puu on lähialueella arvokas. Kokonaisuutena muihin rauhoitettuihin puihin
verrattuna se ei kuitenkaan ole vielä erityisen kookas ja iäkäs, eikä Espoon
olosuhteissa harvinainen, tai maisemallisesti erityisen merkittävä. Se, että
rakentaminen mahdollisesti uhkaa puuta, ei ole peruste puun
rauhoittamiselle luonnonmuistomerkiksi. Ympäristökeskus on tiedottanut
kaupunkitekniikan keskusta puun paikallisesta arvosta ja esittänyt sen
säilyttämistä jalkakäytävän rakentamishankkeessa.

Päätöshistoria

Oheismateriaali
valokuva 1
Ei julkaista, Tammen rauhoitusesitys osa 2, (henkilö- ja yhteystietoja)
Ei julkaista, Tammen rauhoitusesitys, osa 1, (henkilö- ja yhteystietoja)
valokuva 2
Jakelu
Espoon ympäristöyhdistys
Hakija
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8124/00.01.02/2021

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 44
§ 44

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoukset syksyllä 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Laaksonen Maija TYT
etunimi.k.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2021 syyskaudella
seuraavasti:
16.9.
7.10.
28.10.
18.11.
9.12.

torstai
torstai
torstai
torstai
torstai

klo 17.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 17.00

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa, osoitteessa Virastopiha 2 C 1. krs., Espoon keskus,
ellei puheenjohtaja kokouskutsussa toisin ilmoita.
Käsittely

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännön II osan 2 §:n mukaan toimielin pitää
kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa.
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Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Uusi organisaatio tulee voimaan 1.8.2021 alkaen, ja sen seurauksena
rakennusvalvontakeskus, ympäristökeskus ja ympäristöterveydenhuolto
yhdistyvät. Uudelle tulosalueelle tulee uusi ympäristö- ja
rakennuslautakunta, jonka jäsenet ja varajäsenet nimetään valtuuston
kokouksessa 30.8.2021.

Päätöshistoria

Jakelu
Ympäristökeskus
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§ 45

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja:
Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat lausunnot, päätökset
ja kirjelmät:
Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot:
Ympäristökeskuksen mahdollistava lausunto rakennusvalvonnalle
rasitetien toimenpideluvasta Suvisaaristoon
Ympäristökeskuksen kielteinen kannanotto rakennusvalvonnalle lupaan
puunkaatoon pihalla Iivisniemessä
Ympäristökeskuksen mahdollistava lausunto rakennusvalvonnalle puiden
kaadoille kerrostalotontin pihalla Soukassa
164/10.02.03/2021
Ympäristökeskuksen lausunto 30.4.2021 Högnäsin
asemakaavaehdotuksesta 2021, alue 633000, Högnäs
5995/10.02.03/2020
Ympäristökeskuksen kannanotto 21.4.2021 Hepokorvenkallion
asemakaavaehdotuksesta, alue 633300
Valvontapäällikön päätökset (ympäristöasiat):
NHP-Yhtymä Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
louhinnasta osoitteessa Eestinlaakso 5, § 29 / 11.5.2021
YIT Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
paalutuksesta osoitteessa Westendintie 99, § 30 / 12.5.2021
Jealha Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
paalutuksesta osoitteessa Itätuulenkuja 10 sekä Itätuulenkujalla ja
Helmakujalla, § 31 / 14.5.2021
Rakennusliike Lapti Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
paalutuksesta osoitteessa Anna Sahlsténin katu 4, § 32 / 18.5.2021
Helsingin Talosiirto Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
betonin murskauksesta osoitteessa Adjutantinkatu 1, § 33 / 20.5.2021
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YIT Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
louhinnasta ja purkutyöstä osoitteessa Elisenvaarankuja 9, § 34 /
24.5.2021
Umacon Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus betonin
murskauksesta osoitteessa Puumiehenkuja 5 , § 35 / 26.5.2021
Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus
paalutuksesta osoitteessa Nuijalantie 9 B , § 36 / 26.5.2021
Lujatalo Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
louhinnasta, paalutuksesta ja pontituksesta osoitteessa Keelkorvenkuja 7 ,
§ 37 / 28.5.2021
Eke-Rakennus Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
purkutyöstä ja betonin murskauksesta osoitteessa Piispanportti 5, § 38 /
1.6.2021
Terrawise Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus
louhinnasta ja pontituksesta Yläkartanontiellä ja Soukanraitilla, § 39 /
2.6.2021
Pakrak Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus
paalutuksesta osoitteessa Syväsalmenkatu 1, § 40 / 2.6.2021
Ympäristöjohtajan päätökset (ympäristöasiat)
Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin liittämisestä, §72 /
12.5.2021, § 74-75/ 20.5.2021, §76-77 / 3.6.2021
Tutkimatta jättäminen: vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin
liittämisestä, §71 / 12.5.2021
Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään, §73 / 12.5.2021
Rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään:
Shell Espoo Vallikallio (Vallikallionkatu 9, 02650 Espoo) polttonesteiden
jakeluasema on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 3.6.2021
YSL:n 116 § mukaisesti.
Päätös

Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 45

Oheismateriaali
Tiedoksi lautakunnalle 17.6.2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 44, § 45
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 43
Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus
Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus on myös asianomaisella kunnalla ja sellaisella
rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai
ympäristönsuojelun edistäminen. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos
valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
määräaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä tai saantitodistuksen osoittamana aikana taikka erilliseen
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.
Jos kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, kolmantena päivänä
sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos käytetään
yleistiedoksiantoa, katsotaan tiedoksisaannin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen
julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden
kirjaamon aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Puhelinvaihde:
Virastoaika:

Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
029 56 42079
helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)
029 56 42000
ma - pe klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla periä muutoksenhakuasian
käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa
valitusviranomaiselta.

