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Ympäristöministeriön päätös rakennussuojelun vahvistamisesta

 

Vahvistettavaksi toimitettu päätös
 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 17.11.2020, HA-

MELY/19/07.01/2014.
 

Ympäristöministeriön päätös
 

Ympäristöministeriö vahvistaa Hämeen ELY-keskuksen päätöksen

17.11.2020, HAMELY/19/07.01/2014.
 

Kohde
 

Hämeenlinnan raatihuone

Osoite: Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna

Kiinteistötunnus: 109-4-9-1030

Kiinteistön ja rakennuksen omistaja: Hämeenlinnan kaupunki

Pysyvä rakennustunnus: 103171770

 

Lääninhallituksen rakennus

Osoite: Hallituskatu 16, 13100 Hämeenlinna

Kiinteistötunnus: 109-2-10-32

Kiinteistön ja rakennuksen omistaja: Senaatti-kiinteistöt

Pysyvät rakennustunnus: 103162068
 

Asian tausta

 

Hämeen Kulttuuriperinnön Suojelijat ry ja Hämeenlinnan seudun luonnonsuo-

jeluyhdistys ry ovat toimittaneet Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukselle (jäljempänä myös ELY-keskus) 15.1.2014 rakennusperinnön suojele-

misesta annetun lain (498/2010, rakennusperintölaki) mukaisen esityksen.

Hämeen ELY-keskus jätti tutkimatta Hämeenlinnan luonnonsuojeluyhdistys

ry:n suojeluesityksen rakennusperintölain 5 §:n 2 momentin nojalla.
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Hämeen Kulttuuriperinnön Suojelijat ry:n suojeluesityksen mukaan tori, tori-

puisto, vanha lääninhallitus ja raatihuone ovat valtakunnallisesti arvokkaita

kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia kohteita. Toriympäristöllä laajem-

minkin on samaa arvoa. Alueella on asemakaava, mutta sillä ei ole suojelua

järjestetty. Tori ja sen autenttiset kulttuurihistorialliset arvot ovat olleet jo pit-

kään uhattuna torin alle kaavaillun pysäköintiluolan suunnitteluun ja perusta-

miseen eikä suojelu asemakaavalla näytä mahdolliselta. Vain toripuiston pa-

viljongit ovat asemakaavassa varustettu suojelumerkinnällä.
 

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt Museovirastolta, Hämeenlinnan kaupungilta

ja Hämeen liitolta lausunnot vuonna 2014 esityksen vireille tulon jälkeen. Ajan

kulumisen vuoksi Hämeen ELY-keskus on pyytänyt edellä mainituilta tahoilta

uudet lausunnot ennen suojeluasian ratkaisemista. Lisäksi ELY-keskus on

kuullut viereisten kiinteistöjen omistajia.
 

Suojelu- ja kaavatilanne
 

Hämeenlinnan lääninhallituksen rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätök-

sellä 2.12.1993, nro 28/561/93. Rakennus on suojeltu suojeluluokalla S1, joka

tarkoittaa rakennuksen suojelua kokonaan. Suojelupäätös on tehty valtion

omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla.
 

Kohde sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n nojalla päätettyjen valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaan valtakunnallisesti mer-
kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) ”Hämeenlinnan tori, kirkko
ja Pikkutori” (Valtioneuvoston päätös 22.12.2009).
 
Alueella on voimassa vuonna 1966 hyväksytty ja 12.2.1968 vahvistettu ase-
makaava numero 620. Lääninhallituksen talo ja raatihuoneeseen kohdistuu
kaavamerkintä hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH). Samassa kaa-
vassa toriin kohdistuu merkintä tori. Toripuistoon kohdistuu merkintä istutet-
tava puistoalue (PI).
 
Alueella on voimassa Hämeenlinnan kaupungin IV kaupunginosan torialueen
asemakaavan muutos 21.12.1977 hyväksytyssä ja 16.3.1978 vahvistettu ase-
makaavassa toriin kohdistuu merkintä tori ja lisäksi toriin kohdistuu kaavamer-
kintä myymälän tai liikkeen rakennusala (m). Toriin kohdistuu lisäksi merkintä
maanalainen enintään kolmikerroksinen pysäköintirakennus (map).
 
Hämeenlinnan toripuistoa koskevassa asemakaavamuutoksessa, mikä on hy-
väksytty 21.10.1981 ja vahvistettu 28.1.1982 toripaviljonkeihin kohdistuu mer-
kintä rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä raken-
nus. Rakennuksen julkisivut on säilytettävä sellaisina kuin ne olivat ennen tä-
män asemakaavan muutoksen vahvistamista tai ennen tämän asemaakaavan
muutoksen vahvistamista tai ennen aiemmin tehtyjä julkisivumuutoksia (sru).
Paviljonkeja ympäröivään toripuistoalueeseen kohdistuu merkintä puisto (VP).

 

ELY-keskuksen päätös
 

Hämeen ELY-keskus on päätöksellään 17.11.2020, HAMELY/19/07.01/2014

määrännyt Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan lääninhallituksen ja raati-

huoneen rakennukset suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta anne-

tun lain nojalla. ELY-keskus ei määrännyt suojeltaviksi Hämeenlinnan toria ja

toripuistoa.
 

Suojelun kohdentuminen
 

Lääninhallituksen suojelu kohdistuu rakennuksen julkisivujen, ikkunoiden ja

ovien (ulkoarkkitehtuuri) lisäksi sisätilojen tilajakoon, käytäviin, sisäoviin,
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listoihin, seiniin, kattoihin ja porraskaiteisiin. Lisäksi maalaukset tulee säilyttää

(kiinteä sisustus).
 

Raatihuoneen osalta suojelu kohdistuu julkisivuihin, ikkunoihin ja oviin (ul-

koarkkitehtuuri) ja sisätilojen seiniin ja niiden maalauksiin, sisäkattoihin ja nii-

den maalauksiin, välioviin puukoristuksineen, lattioihin, listoihin, pylväisiin ja

pilastereihin sekä porras- ja parvekekaiteisiin sekä pohjakerroksen holvattui-

hin kattoihin (kiinteä sisustus).
 

Suojelumääräykset
 

1. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen

arvo säilyy.
 

2. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri, tilajako ja sisätilojen kiinteä sisustus tulee

säilyttää.
 

3. Lääninhallituksen ja raatihuoneen rakennusten hoidon, korjausten ja muu-

tosten on perustuttava riittäviin selvityksiin niiden historiasta, rakenteista,

yksityiskohdista ja kunnosta.
 

4. Muutoksissa sekä rakentamis- ja korjaamistöissä on asiantuntijana kuul-

tava Museovirastoa. Museovirasto voi antaa tarkempia ohjeita suojelu-

määräysten soveltamisesta.
 

ELY-keskuksen päätöksen perustelut
 

ELY-keskuksen päätöksen mukaan Hämeenlinnan tori, tori puisto, lääninhalli-

tus sekä raatihuone kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun

kulttuuriympäristöön (RKY) ”Hämeenlinnan tori, kirkko ja Pikkutori”. Asiakir-

joista saadun selvityksen perusteella Hämeenlinnan tori on tyypillinen ruutu-

kaavakaupungin aukio, jonka ympärille kaupungin kirkko sekä tärkeimmät jul-

kishallinnon ja liike-elämän rakennukset ovat keskittyneet. Merkittävät julkisen

hallinnon rakennukset torin laidalla ovat lääninhallituksen talo ja raatihuone.
 

Lääninhallituksen rakennus valmistui 1873 C.L. Engelin tekemien piirustusten

mukaan Hämeen läänin maaherran residenssiksi ja virastoksi. Rakennus si-

joitettiin ensimmäisen, 1780-luvulla rakennetun ja 1831 palossa tuhoutuneen,

residenssin paikalle. Sijoituksessa oli huomioitu Hämeen linna ja sieltä kau-

punkiin johtava puistoakseli, jonka kanssa samalle linjalle sijoitettiin lääninhal-

lituksen rakennus. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa.
 

Lääninarkkitehti C.A. Cawénin suunnittelema raatihuone rakennettiin

1885–1887. Raatihuone on lääninhallituksen taloa 50 vuotta nuorempi raken-

nus 1880-luvulta ja se edustaa lääninhallituksen taloa huomattavasti koristeel-

lisempaa uusrenessanssia.
 

ELY-keskuksen päätöksen mukaan Vuonna 1887 valmistunut, lääninarkkitehti

Alfred Caweenin suunnittelema Hämeenlinnan raatihuone asettuu torin etelä-

laidalle vastapäätä lääninhallituksen taloa. Uusrenessanssirakennuksessa on

kaksi korkeaa kerrosta, sivu- ja keskirisaliitti. Keskilinjaa komistaa torniaihe.

Rapattu julkisivu on täysin symmetrinen. Ensimmäinen kerros on harkotettu.

Toisessa kerroksessa on suuret kaari-ikkunat ja parveke. Parvekkeella on

kaksi puoliplastista pilariparia, joissa on korinttilaiset kapiteelit. Tonttinsa kes-

kellä sijaitsevan rakennuksen sivuilla on raudasta taotut aidanpätkät ja portit.

Rakennuksessa on mittasuhteidensa liioittelun puolesta barokkista tunnel-

maa.
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Julkiset rakennukset, kirkko, lääninhallitus ja raatihuone, ovat torin vanhimpia.

Torin lounaiskulmaan on muodostunut 1910–1930-luvulla rakennettujen ra-

kennusten joukko, joiden mittakaava on kasvanut.
 

Asemakaava-alueella rakennussuojelua koskevat kysymykset tulee ensisijai-

sesti ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavoituksella. Raken-

nusperinnön suojelemisesta annetun lain mukainen suojelu voidaan kuitenkin

toteuttaa asemakaava-alueella, mikäli rakennusperinnön suojelemisesta an-

netun lain 2 §:n 3 momentin soveltamisen edellytykset täyttyvät. Hallituksen

esityksen (101/2009 vp s. 17–18) mukaan rakennusten suojeluarvojen selvit-

täminen ja arviointi on olennainen osa kaavoitusta. Asemakaavoitetulla alu-

eella rakennus voidaan suojella myös rakennusperintölain keinoin, kun kysy-

mys on joko erityisen arvokkaasta rakennuksesta tai tilanteista, joissa kaavoi-

tuksen keinoja ei voida pitää riittävinä rakennuksen kulttuurihistoriallisen omi-

naisluonteen ja erityispiirteiden vuoksi. Useimmiten tällainen tilanne koskee

rakennuksen sisätilojen säilyttämisen ja suojelemisen tarvetta.
 

Lain esitöiden (HE 101/2009 vp s. 24) yksityiskohtaisissa perusteluissa on to-

dettu seuraavaa: kun rakennuksen suojelu ei ole mahdollista, riittävää tai tar-

koituksenmukaista asemakaavoituksen keinoin, olisi mahdollista soveltaa

erityislakia. Tällaisena perusteena on esityksessä todettu rakennuksen valta-

kunnallinen merkitys, kaavoituksen keinojen riittämättömyys suojelun tarpee-

seen verrattuna sekä jos suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen

vuoksi.
 

Rakennusperintölain 8 §:n 1 momentin nojalla rakennus voidaan suojella, jos

se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Merkittä-

vyyttä voidaan arvioida rakennuksen harvinaisuuden, tyypillisyyden,

edustavuuden, alkuperäisyyden, historiallisen todistusvoimaisuuden tai histo-

riallisen kerroksellisuuden perusteella. Rakennusperinnön suojelemisesta an-

netun lain 2 §:n 3 momentin 2 kohdan soveltaminen tulee kyseeseen silloin,

kun on tarve suojella rakennusta myös sisätilojen osalta.
 

Lääninhallituksen rakennuksella ja raatihuoneella on rakennusperinnön suoje-

lemisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin tarkoittamaa valtakunnallista merki-

tystä. Rakennukset täyttävät myös rakennusperintölain 8 §:n 2 momentin 3, 5

ja 6 kohdat (edustavuus, historiallinen todistusvoimaisuus ja historiallinen ker-

roksisuus). Tällä päätöksellä suojellaan lisäksi myös sisätiloja, joten

lääninhallitus sekä raatihuone on edellä mainituista syistä perusteltua suojella

rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.
 

Torin alueen osalta ELY-keskus toteaa, että torin, puiston ja paviljonkien säi-

lyminen voidaan turvata riittävästi ilman rakennusperintölain mukaista suoje-

lua. Perustelujen tarkempi sisältö käy ilmi liitteenä olevasta ELY-keskuksen

päätöksestä.
 

Ympäristöministeriön päätöksen perustelut
 

Sovelletut oikeusohjeet
 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan ra-
kennusperinnön suojelemisesta asemakaava-alueella sekä alueella, jolla on
voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). Pykälän 3 momentin mukaan ra-
kennusperinnön suojelemisesta annettua lakia sovelletaan kuitenkin 2 mo-
mentin estämättä myös 2 momentissa tarkoitetulla alueella, jos: 1) kohteella
on valtakunnallista merkitystä, 2) kohteen säilymistä ja suojelua ei voida tur-
vata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai
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määräyksillä, tai 3) kohteen suojeluun rakennusperinnön suojelemisesta an-
netun lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.
 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan ra-

kennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia,

rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian,

rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuk-

sen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Pykälän 2 momentin mu-

kaan suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää si-

sustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta. Kiin-

teällä sisustuksella tarkoitetaan ovia, ikkunoita, listoja, tulisijoja, pinnoitteita,

teknisiä laitteita, kiintokalusteita tai muuta näihin verrattavaa sisustusta sekä

rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia, siihen pysyvästi kiinnitettyjä koneita

ja laitteita.
 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:ssä säädettyjen edellytys-

ten mukaan rakennus voidaan suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakun-

nallisesti tai paikallisesti merkittävä. Rakennuksen merkittävyys arvioidaan

seuraavilla perusteilla: 1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus); 2)

historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys); 3) aluetta tai tiettyä aikaa ku-

vaavat tyypilliset piirteet (edustavuus); 4) alkuperäistä tai sitä vastaavan käy-

tön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (al-

kuperäisyys); 5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä

kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus);

tai 6) näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka

ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historialli-

nen kerroksisuus).
 

Ennen 1.1.2021 voimassa olleen rakennusperinnön suojelemisesta annetun

lain 9 §:n 1 momentin mukaan rakennuksen suojelemisesta päättää elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskus. Suojeltavaksi määräämistä koskeva päätös toi-

mitetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan

päätöksestä tulee käydä ilmi, mitä aluetta suojelu koskee. Suojeltua raken-

nusta ei saa purkaa. Suojelua koskevaan päätökseen on otettava tarpeelliset

määräykset rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyttämiseksi.

Suojelumääräykset on, mikäli mahdollista, laadittava yhteisymmärryksessä

rakennuksen omistajan ja haltijan kanssa. Pykälän 2 momentin mukaan suo-

jelumääräykset voivat koskea rakennuksen: 1) säilyttämistä suojelun edellyt-

tämässä kunnossa; 2) käyttöä siten, ettei sen kulttuurihistoriallista merkitystä

vaaranneta; 3) entistämistä tai siinä tehtäviä korjaustöitä siten, ettei niillä vaa-

ranneta suojelun tarkoitusta; sekä 4) suojelun turvaamisen edellyttämää yh-

teydenpitoa suojelua valvoviin viranomaisiin.
 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 24 §:n 5 momentin mukaan

lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla tehty päätös val-

tion omistaman rakennuksen suojelusta pysyy voimassa, kunnes rakennuksen

suojelusta on päätetty rakennusperintölain mukaisesti.
 

Suojelun edellytykset ja kohdentuminen
 

Museoviraston ELY-keskukselle 3.9.2014 antaman lausunnon mukaan Hä-

meenlinnan torilla ja hallintorakennuksilla on rakennusperintölain 8 §:n 2 mo-

mentin 1 (harvinaisuus), 4 (alkuperäisyys), 5 (historiallinen todistusvoimaisuus)

ja 6 (historiallinen kerroksisuus) kohtien mukaista valtakunnallista merkitystä.

Se on kulttuurihistoriallinen ja kaupunkirakennustaiteellinen kokonaisuus, joka

muodostuu kirkon, keskushallinnon, paikallishallinnon ja liike-elämän
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rakennuksista. Tori ympäröivine rakennuksineen ilmentää kaupungin

asemakaaval-lista historiaa ja merkitystä valtion hallinnon maakunnallisena

keskuksena. Lausunnon mukaan lääninhallitus oli ensimmäinen Engelin kau-

den lääninhallitustaloista ja siellä keisari Aleksanteri II allekirjoitti asetuksen

suo-men kielen saattamiseksi yhdenvertaiseksi ruotsin kielen kanssa.

Rakennuk-sella on lain 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaista valtakunnallista

merkitystä historiallisen tapahtuman paikkana (historiallinen todistusvoimai-

suus). Lausun-non mukaan raatihuone on lääninarkkitehti Cawénin suunnitte-

lemista kivira-kennuksista ainoa jäljellä oleva ja sillä on lain 8 §:n 2 momentin 1

kohdan tar-koittamaa rakennustaiteellista ainutlaatuisuutta. Museovirasto on

todennut 20.12.2019 antamassaan lausunnossa, ettei sillä ole syytä muuttaa tai

täyden-tää lausuntoaan asiasisällön osalta.

 

Ympäristöministeriö toteaa, että kun otetaan huomioon, että kohteella on val-

takunnallista merkitystä ja suojelu kohdistuu myös rakennusten sisätiloihin,

voidaan rakennusperintölakia soveltaa kohteeseen lain 2 §:n 3 momentin 1 ja 2

kohtien nojalla.

 

Suojelu on vahvistettavassa päätöksessä kohdennettu lääninhallituksen ra-

kennuksen ja raatihuoneen ulkoarkkitehtuuriin ja sisätilojen kiinteään sisus-

tukseen. Suojelumääräykset noudattavat rakennusperintölain 10 §:ssä sää-

dettyä. Suojelun kohde noudattaa rakennusperintölain 3 §:ssä säädettyä ja se

on päätöksessä osoitettu riittävällä tarkkuudella. Päätös on oikeassa suh-

teessa suojelulla tavoiteltuun päämäärään. Edellä kerrotuin perustein suojelu-

päätöksen vahvistamiselle ei ole estettä.
 

Asetussuojelun kumoaminen
 

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 24 §:n 5 momentin mukaan

lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla tehty päätös val-

tion omistaman rakennuksen suojelusta pysyy voimassa, kunnes rakennuk-

sen suojelusta on päätetty rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mu-

kaisesti. Vahvistettu päätös korvaa siten valtioneuvoston 2.12.1993 antaman

päätöksen nro 28/561/93 siltä osin kuin se koskee Hämeenlinnan lääninhalli-

tuksen rakennusta.
 

Ympäristöministeriö vahvistaa Hämeen ELY-keskuksen päätöksen

17.11.2020, HAMELY/19/07.01/2014.
 

Sovelletut oikeusohjeet
 

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) 2 §, 3 §, 8 §, 9 §:n 1

mom.,10 §, 11 § ja 24 §:n 5 mom., joista 9 §:n 1 mom. siten kuin se oli ennen

1.1.2021.
 

Muutoksenhaku
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oi-

keuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
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Erityisasiantuntija Reko Korhonen
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VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviranomainen 
 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 
kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 
Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

 
Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 

tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä 
seuraavana arkipäivänä. 

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan 
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta 
tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta 
näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. 
Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. 

 

Valituksen sisältö  
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero 
- postiosoite ja muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 

lähettää.  
  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut  

oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,  
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 

hallintotuomioistuimelle.  
 

Valituksen liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä  
 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

valitusosoituksineen 
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle 

- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja.   



 

Valituksen toimittaminen perille 
 

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä 

tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen 
postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  
 
Valituksen on saavuttava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan 

päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on hallinto-oikeuden 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. 
 

Hallinto-oikeuden kirjaamon virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15. 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA  
käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, HÄMEENLINNA  
puhelinvaihde: 029 56 42200   

tietoliikennekatkon sattuessa 050-407 3429 (lisämaksuton) 
telefax: 029 56 42269 
sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
 

Oikeudenkäyntimaksu 

 
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla 
oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen 

säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.  
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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