PÄÄTÖS (epävirallinen)
pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta
Nro YSO/115/2007
Dnro HAM-2007-Y-368-114
Annettu julkipanon jälkeen
19.10.2007

Ympäristönsuojeluosasto
Hämeenlinna

ASIA

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain
78 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta.
Päätöstä on mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jos valitusviranomainen ei toisin määrää (YSL 101 § 2 momentti).

ILMOITTAJA

H. G. Paloheimo Oy
PL 188
11101 RIIHIMÄKI

ILMOITUS
Pilaantuneen alueen nimi ja sijainti
Launosten tiilitehtaan alue
Tiilitehtaantie, 12540 Launonen
Kunta nro: Loppi 433
Kylän nimi nro: Launonen 404
Korttelin nro: 1
Tontin nro: 228
Kiinteistörekisteritunnus: 433-404-1-228
Kiinteistön omistaja
H. G. Paloheimo Oy
PL 188
11101 RIIHIMÄKI
Vireilletuloperuste

Ympäristönsuojelulaki 78 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Jätelaki 77 §

Vireilletuloaika

12.10.2007

MAKSU

1 032 euroa

• Birger Jaarlin katu 13 ⋅ PL 131, 13101 Hämeenlinna ⋅ Puh. 020 490 103 ⋅ Faksi 020 490 3820 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/ham
• Birger Jaarlin katu 13 ⋅ PB 131, FI-13101 Tavastehus, Finland ⋅ Tfn +358 20 49 01 03 ⋅ Fax +358 20 490 38 20 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/ham
• Kauppakatu 11 C ⋅ PL 29, 15141 Lahti ⋅ Puh. 020 490 103 ⋅ Faksi 020 490 3950 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/ham
• Kauppakatu 11 C ⋅ PB 29, FI-15141 Lahtis, Finland ⋅ Tfn +358 20 49 01 03 ⋅ Fax +358 20 490 39 50 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/ham
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Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesitiedot
Alueen maaperä on silttiä ja savea.
Alue sijaitsee ympäristöhallinnon luokittelemalla ja vedenhankintaa varten
tärkeällä Launosten (0443353) I-luokan pohjavesialueen reunalla. Lähin vedenottamo, Launonen, sijaitsee kohteesta n. 2 km luoteeseen.
Lähimpänä kohdetta sijaitseva pintavesi on kiinteistöllä sijaitseva pieni lampi
noin 150 metrin päässä kohteesta etelään. Kohteen pohjoispuolella noin 150
metrin päässä on oja.
Ympäristöolosuhteet, maankäyttö ja muutostyöt
H. G. Paloheimo Oy:n entinen Launosten tiilitehtaan alue sijaitsee Lopen kunnassa osoitteessa Tiilitehtaantie, 12540 Launonen. Puhdistettava-alue päällystetään kunnostuksen jälkeen soralla.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueesta n. 400 m kaakkoon. Launosten
keskusta on alueesta n. 1,5 km luoteeseen.
Alueella on voimassa Launonen-Kormu osayleiskaava. Alue on kaavoitettu
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi (TY). Alue ei ole
nykyisin käytössä. Alueen maankäyttö jatkossa muuttuu ja alue kaavoitetaan
asuinalueeksi.
Pilaantumisen aiheuttaneet toiminnat ja aineet
Alueella on toiminut H. G. Paloheimo Oy:n Launosten tiilitehdas. Tiilitehtaan
normaalista toiminnasta ei ole aiheutunut ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Tontilla on sijainnut tiilitehdas, jonka rakennukset on purettu. Tiilitehtaan rakennusten purkutyön yhteydessä lämmitysöljysäiliön havaittiin vuotaneen,
minkä seurauksena kohteen maaperä on pilaantunut mineraaliöljyllä. Pilaantumisen aiheuttanut tapahtuma ja ajankohta ei ole tiedossa.
Ramboll Finland Oy on arvioinut poistettavan pilaantuneen maa-aineksen
määräksi 400–1 000 t.
Tehdyt tutkimukset

Alueella on tehty tutkimukset ja niiden tulokset on esitetty ilmoituksen liitteenä seuraavasti:
•
•

H. G. Paloheimo Oy:n Launosten tiilitehtaan alueen maaperätutkimus,
Ramboll Finland Oy, 6.8.2007.
Pilaantuneen alueen kunnostuksen yleissuunnitelma, H. G. Paloheimo
Oy, Ramboll Finland Oy, 10.8.2007.

Tutkimustulokset
Mineraaliöljypitoisuudet maaperänäytteissä on esitetty taulukossa 1. Pitoisuudet on annettu yksikössä mg/kg.
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Taulukko 1. Mineraaliöljypitoisuudet maaperänäytteissä
Aine

N1

N2

Öljyjakeet (>C10–C40)
Keskitisleet (>C10–C21)
Raskaat öljyjakeet (C21–C40)

540
60
480

240 120 4300
30 10 500
210 110 3800

Puhdistussuunnitelma

N3

N4
kasa

VN:n asetus
(214/2007)
kynnysarvo

VN:n asetus
(214/2007)
alempi/ylempi
ohjearvo

300
300/1000
600/2000

Kunnostussuunnitelma on esitetty ilmoituksessa 10.8.2007.

Puhdistuksen tavoitetasot
Pilaantunut maa-aines poistetaan massanvaihdolla ilmoituksen mukaisesti ja
lisäksi, jos alueella muiden kaivutöiden yhteydessä tehdään massanvaihtoja,
ympäristötekninen asiantuntija havainnoi ja valvoo maankaivua kohdan puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta mukaisesti.
Alueen maaperän puhdistamiseksi esitetään asetuksessa (214/2007) mukaista
alempaa ohjearvotasoa.
Toimenpidealueelta poistetut pilaantuneet maa-ainekset siirretään käsiteltäviksi jäteasemalle tai kiinteistölle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely.
Työn aikainen näytteenotto
Mineraaliöljyn pitoisuuksia kaivurajoilla ja puhtaiden kaivurajojen saavuttamista seurataan puhdistustyön aikana kenttämittauksin sekä aistinvaraisia havaintoja hyväksikäyttäen. Poiskuljetettavista massoista otetaan yksi kokoomanäyte vähintään jokaista 100 m3:n poistettua maa-aineserää kohti. Kenttämittauksista noin 10 % varmistetaan laboratoriossa.
Pilaantuneen maan poiston jälkeen haitta-aineiden jäännöspitoisuudet varmistetaan ottamalla kokoomanäytteitä kaivualueen reunasta ja pohjasta. Jäännöspitoisuus analysoidaan laboratoriossa.
Puhdistusmenetelmä

Alueen maaperän puhdistamiseksi esitetään massanvaihtoa eli pilaantuneet
maa-ainekset poistetaan kaivamalla ja luokitellaan haitta-ainepitoisuuksien
mukaan. Massanvaihtotyö suoritetaan ympäristötutkimuksen yhteydessä saatuja laboratorioanalyysituloksia hyväksikäyttäen ja puhdistustyön aikana tehtävien kenttämittauksien sekä laboratorioanalyysien avulla.
Alueen maaperän puhdistus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2007 aikana.

Kaivun toteuttaminen
Maaperän kaivutyön ajaksi kunnostettava alue aidataan tai asiattomien pääsy
työmaa-alueelle estetään muilla tavoin. Työmaa varustetaan pilaantuneen
maan poistosta kertovin kyltein.
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Pilaantuneista kohteista poistetaan massat kaivinkoneella koko pilaantuneen
kerroksen vahvuudelta. Pilaantuneista massoista erotellaan yli 300 mm suuruiset kivet ja lohkareet ennen kuormausta. Erotellut puhtaat kivet ja lohkareet
voidaan käyttää täyttömateriaalina tai kuljettaa kaatopaikalle.
Työmaalla liikkuvien ajoneuvojen on käytettävä ensisijaisesti puhdasta maakerrosta tai esimerkiksi soralla päällystettyä tietä liikkumiseen, jotta vältytään
haitta-aineiden leviämiseltä puhdistettavan alueen ulkopuolelle. Jos ajoneuvojen renkaisiin kuitenkin tarttuu pilaantunutta maata, on renkaat pestävä ennen
yleiselle tielle menoa.
Puhdistustavoitteen toteaminen ja laadunvalvonta sekä tarkkailu
Maamassanvaihtotyö suoritetaan ympäristötutkimuksen yhteydessä saatuja
laboratorioanalyysituloksia hyväksikäyttäen. Mineraaliöljyllä pilaantuneet
maat luokitellaan pitoisuuksien mukaan kentällä HNU-, Petro Flag –
kenttätestien tai vastaavien kenttätestien avulla.
Pilaantunut maa-aines kaivetaan pois pääsääntöisesti niin syvyys- kuin vaakasuorassa suunnassa aina puhtaiksi todettaviin rajapintoihin saakka. Pilaantuneen maan poiskaivun jälkeen kaikkien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet
varmistetaan ottamalla puhtaiksi todettavista rajapinnoista kokoomanäytteet (1
kpl/100 m2) kaivualueen reunasta ja pohjasta 10 metriä x 10 metriä välein,
joilla osoitetaan maaperään jääneet pitoisuudet. Maanäytteistä analysoidaan
laboratoriossa mineraaliöljypitoisuus. Mikäli maaperään puhdistustöiden jälkeen todetaan toimenpidealueella jääneen asetetut tavoitepitoisuudet ylittäviä
haitta-ainepitoisuuksia, laaditaan riskinarvio, jossa arvioidaan haitta-aineista
ympäristölle ja ihmisille aiheutuvaa riskiä. Mahdollisten jatkotoimenpiteiden
tarve määritetään riskinarvioinnin perusteella. Kaivualueiden rajaus dokumentoidaan loppuraporttiin.
Työhön asetetaan valvojaksi ympäristötekninen asiantuntija. Valvojan tehtäviin kuuluvat mm. näytteenotot, kenttämittaukset ja havainnot, massamäärien
kirjanpito, kaivutavan ja kaivujärjestyksen määrittely, poiskuljetettavan pilaantuneen maa-aineksen sijoituskohteiden osoittaminen sekä yhteydenpito
ympäristönsuojeluviranomaisiin, mikäli työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita. Valvoja myös laatii valtioneuvoston päätöksen
(659/1996) mukaisesti siirtoasiakirjan ympäristöministeriön asetuksessa
(1129/2001) yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan siirroista.
Valvojan yhteystiedot ja työn aloitusajankohta ilmoitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Puhdistustyön päätyttyä työstä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
noin kolmen kuukauden kuluessa puhdistustoimenpiteiden lopettamisesta. Raportti sisältää mm. seuraavat tiedot: alueelta poistettujen massojen määrä,
poistettujen massojen haitta-ainepitoisuudet ja massojen sijoituskohteet sekä
kaivukuvan, jossa esitetään kaivualueen näytepisteiden sijainnit ja alueelle
jäävän maan analyysitiedot.
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Ympäristövaikutukset ja haittojen ehkäisy
Kiinteistöltä pois kuljetettavat pilaantuneet maat tai jätejakeet kuljetetaan tiivislavaisilla kuorma-autoilla. Tarvittaessa kuormat peitetään pressulla tai
muulla vastaavalla katteella pölyämisen estämiseksi. Pilaantunutta maata ei
välivarastoida kiinteistöllä työn aikana kuormauksen ja kenttämittauksen kannalta välttämätöntä varastointia kauemmin. Voimakkaasti pilaantuneet massat
peitetään, mikäli niitä joudutaan em. syistä välivarastoimaan tontilla. Pintavedet ohjataan poispäin kaivannoista. Työmaa-alue merkitään selvästi.
Alueen melutaso kohoaa tilapäisesti kaivun ja lisääntyneen ajoneuvoliikenteen
vuoksi. Liikenteen ja melun osalta työmaalla toimitaan järjestyslain mukaisesti.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitus asiakirjoista on toimitettu tiedoksi Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hämeen ympäristökeskus on tehnyt alueella tarkastuksen
16.10.2007.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hämeen ympäristökeskus on tarkastanut H. G. Paloheimo Oy:n ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maan poistoa Lopen kunnassa osoitteessa Tiilitehtaantie, Launonen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puhdistamisen ilmoituksessa esitetyllä tavalla ellei määräyksissä muutoin määrätä.
Määräykset
1

Puhdistuksen aloittamisesta on tiedotettava puhdistettavan kohteen lähinaapureille ja kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen puhdistustoimenpiteiden aloittamista.
Ilmoituksen tekijän on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten
noudattamisesta ja puhdistuksen valvonnasta puhdistustöiden aikana. Valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
ennen kunnostustöiden aloittamista. Valvojan tulee vastata työn laadunvalvonnasta.

2

Kiinteistön 433-404-1-228 maaperä on puhdistettava siten, että puhdistuksen
jälkeen mineraaliöljyn suurimmat sallitut pitoisuudet ovat alle seuraavien lukuarvojen.
Ø Keskitisleet (>C10–C21)
Ø Raskaat öljyjakeet (>C21–C40)

300 mg/kg
600 mg/kg

Tontin ulkopuolisesta maaperän pilaantumisesta on viipymättä ilmoitettava
Hämeen ympäristökeskukselle, Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pilaantuneeksi todetun kiinteistön omistajalle.
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3

Maaperään jäävien sekä käsittelyyn toimitettujen maamassojen haittaainepitoisuudet (öljyhiilivedyt) on varmistettava luotettavalla ja edustavalla
näytteenotolla ja analysoinnilla.

4

Alueelta poistettava pilaantunut maa on luokiteltava seuraavasti:
Tavanomainen jäte: pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää
alemman ohjearvon, mutta alittaa ongelmajäteraja-arvon
Ongelmajäte: maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää ongelmajäterajaarvon

5

Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maat voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, jolle ko. pilaantuneiden maiden kaatopaikkakelpoisuus on todettu tai muulle jätteenkäsittelypaikalle, jonne voidaan ympäristöluvan perusteella sijoittaa pilaantunutta maata.

6

Ongelmajätteeksi luokitellut pilaantuneet maat tulee toimittaa käsiteltäviksi
laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely.

7

Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan pilaantuneen maan
siirroista on laadittava valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Työn toteuttajan on säilytettävä siirtoasiakirjat kolme (3) vuotta.

8

Maaperän puhdistustyöstä ja tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä työn päätyttyä loppuraportti, joka on toimitettava Hämeen ympäristökeskukselle ja Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa
puhdistuksen loppumisesta.
Loppuraportissa on esitettävä alueelta kaivettavien ja poiskuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden määrä, haitta-aineiden pitoisuudet (öljyhiilivedyt) käsittelymenetelmät ja sijoitus-/käsittelypaikka sekä laadunvarmistusmenetelmät, näytepisteiden ja puhdistetun alueen sijainti kartalla, tiedot vesienkäsittelystä, tiedot välivarastoinnista, muut tiedot kohteen kunnostuksen toteutuksesta ja arvio tavoitteiden toteutumisesta sekä jatkotarkkailuohjelmaehdotus. Loppuraportin liitteeksi tulee täyttää erillinen liitelomake (Saastuneiden
maa-ainesten kunnostus, ympäristöhallinto nro 6224).
Alueen maaperään puhdistuksen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista (öljyhiilivedyt) on tehtävä selvitys käyttäen luotettavia ja edustavia näytteenottoja analysointimenetelmiä. Selvitys on esitettävä loppuraportissa. Mikäli puhdistuksessa ei ole päästy asetettuun puhtaustasoon, on maaperään jäävistä haitta-ainepitoisuuksista esitettävä riskinarvio ja sijainti kartalla.
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9

Kaivantoihin kertyvästä vedestä on otettava näytteitä ja pilaantuneeksi todettu
vesi on tarvittaessa esikäsiteltävä.
Puhdistustoimenpiteiden aikana kaivantoihin mahdollisesti kertyvän pilaantuneen veden johtamiselle Lopen kunnan jätevesiviemäriin on haettava lupa Lopen kunnan vesihuoltolaitokselta ennen puhdistustöiden aloitusta. Vesien johtamisessa jätevesiviemäriin on noudatettava Lopen kunnan vesihuoltolaitoksen
antamia ohjeita esikäsittelystä ja sen viemäriin johdettavalle jätevedelle asettamia raja-arvoja. Tarvittaessa puhdistamolle kelpaamaton vesi puhdistetaan
paikanpäällä viemäröintikelpoiseksi tai pumpataan imuautoon ja kuljetetaan
käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Päätöksessä annetut määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen
vähentämiseksi (määräykset 2-6 ja 9) sekä toiminnan järjestämisen (määräykset 4-6 ja 9) ja valvonnan (määräykset 1, 3, 7 ja 9) kannalta. Alueen haltija
vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta
(määräys 9). Kohteen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi voidaan
tehdä ohjearvovertailuun perustuvan perusarvioinnin pohjalta (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan maaperä pidetään asuinalueella yleensä pilaantuneena, jos haitta-ainepitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Edellä mainitun perusteella maaperä on edellytetty
puhdistettavaksi ohjearvotasoon ilmoituksessa esitetyn mukaisesti (määräys
2).
Ongelmajätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maalla tarkoitetaan kaivettua
maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa
jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001) asetetut ongelmajäterajaarvot. Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneelle maalla tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston
asetuksen (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon ja ongelmajäteraja-arvon
välissä (määräys 4).
Jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) ja muutoksen (202/2006) mukaisesti (määräys 5).
Kyseessä olevan alueen pilaantunut maaperä voidaan poistaa ja toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan paikkaan ilmoitukseen perustuen. Ympäristölupaa
ei vaadita, koska
1) pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on ilmoituksen liitteenä olevassa esitutkimuksessa ja maaperän kunnostussuunnitelmassa riittävästi selvitetty;
2) puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää
massanvaihtomenetelmää; ja
3) toiminnasta ei aiheudu muuta ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta
haittaa naapurustolle.
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätös on voimassa toistaiseksi

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 22 §
Ympäristönsuojelulaki 7, 75, 78, 96, 97, 101 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 25, 26 ja 27 §
Jätelaki 6, 19, 77 §
Jäteasetus 3 a §
Jätehuoltolaki 21 a, 32, 33 ja 40 §
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen
muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
Valtion maksuperustelaki (150/1992, muut. 961/1998)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (1387/2006)

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään valtion maksuperustelain (150/1992, muut. 961/1998) ja
ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (1387/2006) perusteella 1 032 euroa. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 43 euroa/h
kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn kului 24 tuntia.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös

Saantitodistuksella
H. G. Paloheimo Oy
PL 188
11101 RIIHIMÄKI

Jäljennös päätöksestä

Lopen kunnanhallitus
Lopen kunnan ympäristölautakunta
Ramboll Finland Oy, Terveystie 2, 15870 Hollola
Suomen ympäristökeskus, sähköisenä asiakirjana

9/10
Ilmoittaminen kunnassa
Hämeen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla
Lopen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Lisätiedot

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastaja Lauri Hakulinen, puhelin 020 490 3891
tai 040 8422 608.

LIITTEET

Liite 1. Valitusosoitus
Liite 2. Liitelomake (Saastuneen maa-aineksen kunnostus, ympäristöhallinto
nro 6224)
Liite 3. Näytepisteiden sijainnit

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta saa hakea muutosta valittamalla samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä (liite 1).

Osastopäällikön sijainen,
ylitarkastaja

Päivi Vilenius

Tarkastaja

Lauri Hakulinen

10/10
VALITUSOSOITUS

LIITE 1

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 edustajan 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
sähköposti: vaasa.hao@om.fi
aukioloaika: 8.00 –16.15

