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Ympäristösuhteet ja maankäyttö
Pilaantunut kohde sijaitsee Lahdessa Ankkurin alueella. As Oy Massinpoijun
kiinteistö on kaavoitettu asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja sille on rakennettu kaksi asuinkerrostaloa ja autopaikoitusrakennus vuonna 2000.
NCC on rakentanut tontin rakennukset. Osa tontista, eli liikennealueet on asfaltoitu. Osa tontista on pinnoitettu betonilaatoilla, -kiveyksellä tai hiekalla. Osalla
tonttia on nurmikko. Kohteen itä- ja länsipuolella on asuinkerrostaloja, pohjoispuolella puisto ja eteläpuolella Vesijärvenkatu. Kohteen naapurikiinteistöt haltijatietoineen on esitetty ilmoituksen liitteenä.
Kohde sijaitsee ympäristöhallinnon lu okittelemalla, yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeällä (I lk) Lahden pohjavesialueella, ei kuitenkaan varsinaisella
pohjaveden muodostumisalueella.
Pilaantumisen aiheuttaneet toiminnat ja aineet
Ankkurin alueella on toiminut monipuolista metsä- ja muuta teollisuutta. Kohteen alueella on ollut Rauma-Repola Oy:n sahan toimintaa. Lähellä nykyisen
Ankkurinkadun ja Vesijärvenkadun risteystä sijaitsi mm. kyllästysallas, jossa
puutavaraa on käsitelty Ky-5-nimisellä sinistymisenestoaineella. K y-5 sisälsi
kloorifenoleja sekä epäpuhtautena dioksiineja ja furaaneja. Kohteen lähistöllä on
1990-luvun alussa kompostoitu sahan alueelta kaivettuja kloorifenolipitoisia ma ita.
Kerrostalojen ja autopaikoitusrakennuksen sekä asfaltoidun alueen alta on maat
on kaivettu pois ja vaihdettu rakentamisen yhteydessä v. 2000 ilmoituksessa tarkemmin mainittuun syvyyteen asti. Kohteesta on lähempänä Vesijärvenkatua
olevan kerrostalon rakentamisen yhteydessä keväällä 2000 lisäksi poistettu ja
toimitettu käsittelyyn öljyllä pilaantunutta maata 125 t.
Kohteen lännenpuoleisella naapuritontilla osoitteessa Vesijärvenkatu 61-63 puhdistettiin maaperä vv. 2005-2006 ennen tontin rakentamista. Naapuritontilta poistettiin kloorifenoleilla, öljyllä, dioksiineilla ja furaaneilla pilaantunutta maata lähes 9 000 t. Koska ko. maaperän puhdistuksen loppuraporttien mukaan maaperä
oli pilaantunut kiinteistön itärajalla ja pilaantuminen näytti jatkuvan itäsuuntaan
As Oy Massinpoijun kiinteistön pohjoisosaan, Hämeen ympäristökeskus kehotti
v. 2006 NCC Rakennus Oy:tä selvittämään yhteistyössä As Oy Massinpoijun
kanssa kiinteistön 398-2-2406-1, Vesijärvenkatu 59 pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistustarpeen.
Maaperää ovat pilanneet dioksiinit ja furaanit. Pilaantunutta maata on arviolta
noin 1 450 m3 eli noin 2 200 t, josta voimakkaasti pilaantunutta maata on noin
250 m3 , eli noin 400 t. Laskennallisesti dioksiineja ja furaaneja on tontin maaperässä noin 6 g. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 1 100 m2 :n alueella.
Tutkimustulokset

Tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset on esitetty ilmoituksen liitteenä olevissa
Ramboll Finland Oy:n 17.4.2007 päivätyssä maaperä n pilaantuneisuustutkimusraportissa ja 25.4.2007 päivätyssä pilaantuneen maaperän puhdistussuunnitelmassa.
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Tutkimusten mukaan maaperä on pilaantunut dioksiineilla ja furaaneilla. Pilaantumista havaittiin tontin laita-alueilla lähinnä nurmi- ja viheralueilla, jo issa ei ole
tehty massanvaihtoa rakentamisen aikana. Tontin luoteisosan nurmialueella maaperä on pilaantunut lievästi noin 330 m2 :n pinta-alalla 1…2 metrin syvyydelle
maanpinnasta. Tontin koillisosan nurmialueella maaperä on lievästi pilaantunut
noin 200 m2 :n pinta-alalla noin metrin syvyyteen. Tontin länsireunassa nurmikon
ja hiekalla pinnoitetun alueen kohdalla noin 250 m2 :n alalla on voimakkaasti pilaantunutta maata noin metrin syvyyteen maanpinnasta sekä lievä sti pilaantunutta
maata noin 1…3 m:n syvyydessä noin 300 m2 :n alueella. Lievästi pilaantuneella
alueella maaperän dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F-yhdisteet) pitoisuus
oli 110…430 ng/kg (WHO-TEQ). Voimakkaasti pilaantuneella alueella maaperän dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F-yhdisteet) pitoisuus oli 2 200…13
000 ng/kg (WHO-TEQ). Tutkimusten mukaan maaperä ei ole pilaantunut kloorifenoleilla. Kloorifenolipitoisuudet (2,3,4,6-tetrakloorifenoli max. 1,0 mg/kg ja
pentakloorifenoli max. 1,7 mg/kg) ylittivät pintamaassa (0…1 m) osittain kynnysarvot, mutta alittivat alemmat ohjearvot.
Alueen maaperän pintakerros on vanhaa soraista ja hiekkaista täyttömaata, jossa
on paikoin seassa lahonnutta puun kuorta ja purua. Täyttömaan paksuus on noin
0,8…3 m. Täytön alla perusmaa on silttiä ja sen alla tiivistä hiekkaa/soraa ja moreenia. Perusmaakerroksen paksuus tontilla vaihtelee runsaasti. Pilaantuneiksi todetuilla alueilla kallionpinta on noin 0,7…3,5 metrin syvyydellä maanpinnasta.
Tutkimusten yhteydessä alueella ei todettu orsi- tai pohjavettä.
Puhdistussuunnitelma
Puhdistussuunnitelma on esitetty ilmoituksen liitteenä olevassa Ramboll Finland
Oy:n 25.4.2007 päivätyssä pilaantuneen maaperän puhdistussuunnitelmassa.
Puhdistuksen tavoitetasot
Maaperän puhdistuksen tavoitetasoiksi esitetään 1.6.2007 voimaan tulevan,
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskeva n valtione uvoston asetuksen (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja:
PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ)
Monokloorifenolit
Dikloorifenolit
Trikloorifenolit
Tetrakloorifenolit
Pentakloorifenoli

100 ng/kg
5 mg/kg
5 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg

Puhdistusmenetelmä Pilaantunut maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Pilaantuneelta alueelta poistetaan massat, joiden pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Pilaantuneet alueet on
jaettu seitsemään pieneen työalueeseen, joiden pinta-alat ovat 55…200 m2 . Alue
on suunniteltu puhdistettavaksi varmuuden vuoksi hieman tutkimuksissa pilaa ntuneiksi todettuja kohtia laajemmalta alueelta. Puhdistustyö tehdään vaiheittain
ja työalueittain nopeasti siten, että kerrallaan on avoimena mahdollisimman pieni alue ja mahdollisimman vähän aikaa. Alueella on kaapeleita, johtoja ja viemäreitä, jotka on otettava huomioon työn toteutuksessa.
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Poiskaivetut massat toimitetaan sijoitettavaksi luvanvaraisiin sijoituspaikkoihin
haitta-ainepitoisuuksien ja materiaalin perusteella. Sijoituspaikat selvitetään ja
valitaan myöhemmin.
Kaivannot täytetään vaiheittain työn edetessä puhtaalla maa-aineksella. Kasvit
istutetaan ja nurmikko kylvetään uudelleen työn jälkeen. Pihan puretut rakenteet
asennetaan entisille paikoilleen.
Puhdistusaikataulu

Pilaantunen maaperän puhdistus on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2007.

Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta sekä tarkkailu
Työmaalle nimetään ympäristötekninen valvoja ohjaamaan ja valvomaan työtä.
Valvojan tehtäviin työmaalla kuuluu kaivutöiden ohjaus ja rajaaminen sekä ka ivumassojen lähettäminen haitta-ainepitoisuuksien mukaan valittavaan sijoituspaikkaan. Työn ohjaamisen tukena käytetään aistinvaraisia havaintoja sekä laboratorioanalyysejä. Valvoja vastaa työlle asetettavien määräysten täyttämisestä
yhdessä muiden osapuolten kanssa.
Alueen massojen haitta-ainepitoisuudet on tutkittu etukäteen suhteellisen tiheästi
ja laajasti. Näin ollen työn aikana ei oteta lisää näytteitä analysoitavaksi kuin
kaivantojen rajapinnoilta. Sen lisäksi otetaan kaivantojen pohjista lopuksi va rmistusnäytteet. Käsittelyyn toimitettavien maiden haitta-ainepitoisuuksina käytetään ennakkotutkimusten tuloksia. Tämä nopeuttaa työn suorittamista ja siten lyhentää työstä ja työmaasta asukkaille aiheutuvien pöly- yms. haittojen vaikutusaikaa. Poistettavan maan toimituspaikka määräytyy maan PCDD/F-pitoisuuden
mukaan.
Valvoja laatii työstä loppuraportin, joka toimitetaan Hämeen ympäristökeskukseen.
Jos alueella havaitaan muilla aineilla kuin PCDD/F- yhdisteillä ja kloorifenoleilla
pilaantunutta maata, tästä ilmoitetaan Hämeen ympäristökeskukseen ja sovitaan
menettelystä niiden suhteen.
LV Lahti Vesi Oy:ltä pyydetään tarpeen mukaan lupa kaivantoihin työn aikana
mahdollisesti kerääntyvien vesien pumppaamiseen vesihuoltolaitoksen viemäriin.
Asukkaille tiedotetaan tutkimusten tuloksista ja suunnitellusta puhdistustyöstä ja
sen toteutuksesta tiedotus tilaisuudessa toukokuussa 2007. Lisäksi asukkaille tiedotetaan työn etenemisestä ja aikataulusta puhdistusvaiheessa sekä erikseen lo pputuloksesta kunnostuksen päätyttyä. NCC on laatinut kohteen tiedottamisesta
erillisen viestintäsuunnitelman, jossa kuvataan asukkaille, kiinteistön omistajalle, viranomaisille ja tiedotusvälineille kohdistettava tiedotus.
Ympäristövaikutukset ja - haittojen ehkäisy
Maaperässä oleville dioksiini- ja furaaniyhdisteille voi periaatteessa altistua he ngittämällä maan pölyä, maata nielemällä tai ihokosketuksen kautta. Puhdistustyön aikana altistusreittejä ova t käytännössä maan pölyäminen ja altistuminen
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pölylle hengitykse n tai ihon kautta. Pääasiassa mahdollisia altistujia ovat työmaan työntekijät sekä kohteen asukkaat.
Kunnostustyön toteutuksessa noudatetaan huolellisuutta. Pölyämisen estämiseen
kiinnitetään erityistä huomiota. Maa voi pölytä kaivun ja lastauksen yhteydessä,
varastokasoista tuulen levittämänä, avoimesta kaivannon pohjasta ja seinämistä
tuulen mukana sekä kuljetuksen aikana auton lavalta. Pölyäminen estetään pyrkimällä ajoittamaan työ sellaiseen aikaan, että maa on kosteata. Lisäksi pölyämisen estämiseksi maata kastellaan ja avoinna oleva kaivualue pidetään mahdollisimman pienenä vaiheittaisella kaivulla ja täyttämisellä. Kaivanto peitetään tarpeen mukaan esim. pressulla. Pilaantuneita maita ei välivarastoida tontilla, eikä
maita kaiveta kovalla tuulella. Pilaantuneen maan kuormien pölyäminen estetään
tarpeen mukaan peittämällä.
Puhdistettava alue eristetään aitaamalla, jotta ulkopuolisten pääsy alueelle vo idaan estää. Lisäksi alueen reunoille laitetaan ulkopuolisten liikkumisen kieltävät
merkit.
As Oy Massinpoijun talojen huoneistokohtaiset korvausilmaventtiilien suodattimet sekä muut tulo- ja poistoilmansuodattimet vaihdetaan maaperän puhdistustyön valmistuttua. Pihakiveykset pestään uudelleenasentamisen yhteydessä ja
piharakenteet, kuten mattotelineet, kaiteet ja keinut yms. puhdistetaan tarpeen
mukaan työn jälkeen.
Riskinarviointi

Ilmoitukseen ei sisälly riskinarvio ta.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Asiasta on pidetty 4.10.2006 ja 24.4.2007 neuvottelut, joihin osallistuivat
NCC:n, Hämeen ympäristökeskuksen, Lahden seudun ympäristöpalveluiden ja
Ramboll Finland Oy:n edustajia. As Oy Massinpoijun asukkaille on pidetty tutkimusvaiheessa tiedotustilaisuus 13.11.2006. Ilmoitus asiakirjoineen on toimitettu tiedoksi Lahden seudun ympäristöpalveluille. Hämeen ympäristökeskus on
tehnyt alueella tarkastuksen 9.5.2007.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hämeen ympäristökeskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla ellei määräyksissä muutoin määrätä.
Määräykset
1.

Pilaantuneen maaperän puhdistustöiden käynnistämisestä on ilmoitettava etukäteen Hämeen ympäristökeskukselle ja Lahden seudun ympäristö palveluille. Samalla on ilmoitettava puhdistustyön valvojan nimi ja yhteystiedot. Valvojan tulee
vastata työn laadunvalvonnasta.

2.

Kiinteistön 398-2-2406-1 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen jälkeen haitta-aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet maaperässä ovat seuraavat:
PCDD-PCDF-PCB (WHO-TEQ)

100 ng/kg
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Monokloorifenolit
Dikloorifenolit
Trikloorifenolit
Tetrakloorifenolit
Pentakloorifenoli

5 mg/kg
5 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg

3.

Maaperään jäävien maamassojen pitoisuudet (PCDD-PCDF -PCB ja kloorifenolit) on varmistettava luotettavalla ja edustavalla näytteenotolla ja analysoinnilla.

4.

Alueelta poistettava pilaantunut maa on luokiteltava vähintään seuraavasti:
Tavanomainen jäte: haitta-ainepitoisuus < ongelmajäteraja-arvo
Ongelmajäte: haitta-ainepitoisuus > ongelmajäteraja-arvo

5.

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tava nomaisen jätteen kaatopaikalle, jonne ko. pilaantuneet maat on todettu kelpaavan
tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa vastaavaa pilaantunutta maata.

6.

Ongelmajätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäväksi la itokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty
vastaavan jätteen käsittely.

7.

Kaivantoihin kertyvä pilaantunut vesi on toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on
lupa vastaavan jäteveden käsittelyyn tai johdettava öljynerottimella esikäsiteltynä
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Johtamisesta jätevesiviemäriin ei saa aiheutua haittaa viemäriverkossa, jätevedenpuhdistamolla eikä ympäristössä ja jo htamisessa on noudatettava LV Lahti Vesi Oy:n ohjeita esikäsittelystä ja sen viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja.

8.

Maan kaivun, lastauksen ja kuljetuksen aikaisen pölyämisen ja muun haittaaineiden leviämisen rajoittamiseksi tulee maa pitää kosteana, rajata avoinna oleva kaivanto pieneksi, peittää kaivanto peitteellä työajan ulkopuolella, keskeyttää
kaivu kovalla tuulella, pilaantuneen maan kuormat peittää huolellisesti kuljetusten ajaksi ja kuljetusajoneuvojen renkaat tarvittaessa puhdistaa.
Kiinteistöllä ei saa välivarastoida pilaantuneita maita. Puhdistettava alue tulee
eristää aitaamalla. Puhdistustyömaalla saa työskennellä vain maanantaista perjantaihin klo 7-16.

9.

Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Lahden
seudun ympäristöpalveluille kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen loppumisesta.
Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-aineiden pitoisuudet (PCDD-PCDF-PCB
ja kloorifenolit), käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot
vesienkäsittelys tä sekä muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio
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tavoitteiden toteutumisesta. Loppuraportin liitteeksi tulee täyttää erillinen liitelomake (Saastuneiden maa-alueiden kunnostus, ympäristöhallinto nro 6224). Pilaantuneen maan kuljetuksista tulee lisäksi laatia siirtoasiakirjat, jotka on ongelmajätteeksi luokiteltavan maan osalta tehtävä siten, kuin valtioneuvoston päätöksessä (659/96) sääd etään.
Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-aineiden pitoisuuksista
(PCDD-PCDF -PCB ja kloorifenolit) on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja
edustavia näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Selvitys on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon ja alueelle
jää pilaantunutta maata, on maaperään jäävistä haitta-ainepitoisuuksista esitettävä
riskinarvio ja sijainti kartalla.
Määräysten perustelut
Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi (määräykset 2-8) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-8) ja
valvonnan (määräykset 1, 3 ja 9) kannalta. Pilaantuneen alueen sijainti asuinalueella on perusteena maaperän puhdistamiselle asetetulle tasolle (määräys 2). Alue
sijaitsee lisäksi tärkeällä pohjavesialueella. Kohteesta tulee poistaa pilaantunut
maa-aines, joksi katsotaan 1.6.2007 voimaantulevassa valtioneuvoston asetuksessa säädetyn alemman ohjearvopitoisuuden ylittävät maamassat.
Maaperän puhdistaminen pilaantuneella alueella ja pilaantuneen maa-aineksen
poistaminen ja toimittaminen käsiteltäväksi luvan omaavaan paikkaan voidaan
tehdä ilmoitukseen perustuen ilman ympäristö lupaa, koska pilaantuneen maaperän laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on ilmoituksen liitteenä raportoiduissa tutkimuksissa riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti kä ytössä olevaa massanvaihtomenetelmää, eikä puhdistamisesta aiheudu muuta ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapurustolle.
Sovelletut säännökset
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Ympäristönsuojelulaki 4, 7, 78, 96, 105, 108 §
Ympäristönsuojeluasetus 25, 26, 27 §
Jätelaki 6, 77 §
Jätehuoltolaki 32, 40 §
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelo sta
(1129/2001)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387 /2006)
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi.
Maksun määräytyminen
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Päätöksestä peritään ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) perusteella 774 €. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on
43 €/h. Ilmoituksen käsittelyyn on käytetty 18 h.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

NCC Rakennus Oy
Hämeenkatu 26 A
15140 LAHTI
saantitodistuksella

Jäljennös

Lahden seudun ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisenä)
NCC Rakennus Oy, Mannerheimintie 103a, 00280 HELSINKI
As Oy Lahden Massinpoiju, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, PL 4,
00098 VARMA
Ramboll Finland Oy, Aniankatu 1, 15210 LAHTI

Ilmoittaminen kunnassa
Hämeen ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä Lahden kaupungin ilmoitustaululla.
Lisätiedot

Lisätietoja antaa diplomi- insinööri Olli Valo, puh. 040 842 2685.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusosoitus on liitteenä.

Osastopäällikkö,
yli-insinööri

Pirjo Mäkinen

Diplomi- insinööri

Olli Valo
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Hämeen ympäristökeskuksen päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta tyytymätön
saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä
perusteella muutosta vaaditaan.
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. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustaja n tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen valtakirja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää
myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa
(701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto -oikeus
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43; postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 010 3642611; faksi 010 3642760; aukioloaika: 8.00 – 16.15
sähköposti: vaasa.hao@om.fi

