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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä

Asian vireille tulo ja esitetyt asiakirjat
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on jätetty Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 16.9.2019. Ilmoituksen liitteessä on
esitetty Pöyry Finland Oy:n laatima maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys (Oulun
tehdasalueen maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys, Stora Enso Oyj, 12.8.2014),
Geobotnia Oy:n laatimat pilaantuneisuustutkimukset (POOL-projekti, pohjatutkimus,
perustamistapaesitys ja maaperän pilaantuneisuustutkimus, Stora Enso Oyj,
13.6.2018, POOL-projekti maaperän pilaantuneisuustutkimukset purettavien
rakennusten alueella, Stora Enso Oyj, 19.6.2019).
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Stora Enso Oulu Oy

Nuottasaaren

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §
ILMOITUKSESSA ESITETYT TIEDOT
Puhdistettavan alueen ympäristö, sen sijainti ja käyttötarkoitus
Puhdistettava alue sijaitsee Nuottasaaren tehdasalueella, jossa sijaitsee Stora Enso
Oyj:n sellu- ja paperitehdas. Kohde on teollisuusaluetta, jonka läheisyydessä ei ole
erityisiä luontokohteita tai herkkiä ympäristönosia (kuten asuin-, virkistys- tai
pohjavesialueita).
Alueen asemakaavamerkintä on T, teollisuus ja varastoalue.
Kohteen toimintahistoria ja mahdollista pilaantumista koskevat tiedot
Nuottasaaren tehdasalueella on ollut teollista toimintaa vuodesta 1937 alkaen. Stora
Enso Oyj:n Oulun tehtaaseen kuuluu sellu- ja paperitehtaat. Stora Enso muuttaa
paperitehtaan pakkauskartonkitehtaaksi. Tuotantosuunnan muutostyöt on aloitettu
kesällä 2019. Pima-ilmoitus koskee sellutehdasalueen muutostöihin liittyviä kaivuja
ja sellutehtaan alueella mahdollisesti esiintyvien pilaantuneiden maiden käsittelyä.
Mahdollinen maaperän pilaantuneisuus on peräisin alueella harjoitetusta teollisesta
toiminnasta. Selluntuotannon emäksiset raaka-aineet ja emäksiset väli- ja
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sivutuotteet (valko-, musta- ja soodalipeä, kalkki, meesa) ovat merkittävimmät
kohteen maaperää ja pohjavettä pilaavat haitta-aineet.
Paperitehdas käsittää paperikoneet 6 ja 7 sekä säiliöalueen ja EKO-laitoksen.
Sellutehdas jakaantuu puunkäsittelyyn eli kuorimoon, kuitulinjaan, lipeälinjaan,
voimalaitokseen ja aktiivilietelaitokseen. Seuraavana on eriteltynä alueella esiintyvät
kemikaalit, välituotteet tai jätteet, jotka ovat saattaneet aiheuttaa maaperän ja
pohjaveden pilaantumista: hydrauliikkaöljy, polttoaineet ja jäteöljy; valkolipeä eli
natriumhydroksidi ja natriumsulfidi (keittokemikaalit); mustalipeä: keittokemikaalit eli
natriumhydroksidi ja natriumsulfidi + puun orgaaninen aines; soodalipeä:
natriumsulfidi ja natriumkarbonaatti; raakatärpätti, metanoli; raakasuopa eli
sulfaattikeitossa saippuoituneet rasvat ja hartsihapot (raakamäntyöljyn raaka-aine);
rikkihappo; meesa eli kalsiumkarbonaattisakka; kalkki eli kalsiumoksidi (poltettu
kalkki); raakamäntyöljy; pikiöljy.
Edellä esitettyjen kemiallisten yhdisteiden lisäksi käytössä on lukuisia
apukemikaaleja sekä paperin että sellun tuotannossa ja jätevesien käsittelyssä.
Alueella harjoitettavan toiminnan luonteesta johtuen
varaudutaan pilaantuneiden maa-ainesten esiintymiseen.

alueella

kaivettaessa

Maaperä, pohjavesi
Tehdasalue sijaitsee ns. Muhoksen muodostuman alueella, jossa kiinteä kallio on
200-1000 metrin syvyydessä. Kiinteän kallion päällä on savi- ja hiekkakivestä
muodostunutta pehmeää kalliota, jonka yläpinnan syvyys maanpinnasta vaihtelee
useista kymmenistä metreistä satoihin metreihin.
Tehdasalueen rakennusten alla on yleensä kerros karkearakeista soraa. Pihaalueilla on päällysrakenteen ja humuskerroksen alla tavallisesti siltistä, hiekasta tai
moreenista koostuva täyttökerros, jonka alla on routiva löyhän hiekan ja tiiviimmän
silttisen hiekan muodostama kerros. Täyttökerros on paksuimmillaan (3-7 m) rantaaluilla. Alueilla, joilla ei ole täyttöjä, hiekan ja silttisen hiekan muodostama kerros
alkaa heti päällysrakenteen tai humuskerroksen alta. Silttikerroksen alla on
tavallisesti keskitiivis silttinen hiekkakerros, joka tiivistyy yleensä alaspäin
mentäessä. Silttikerroksen alla on hiekkamoreeni.
Paperitehdas sijaitsee muusta tehdasalueesta poiketen pääosin vanhan
luonnontilaisen rantaviivan ulkopuolella. Alueelle rakennettujen tie- ja
maapenkereiden välinen tila on täytetty ruoppausmassoilla ja muilla täyttömailla.
Täyttömään alla on suhteellisen tasainen kerros löyhää tai keskitiivistä hienoa
hiekkaa ja silttistä hiekkaa aina tasolle -3…-5. Hienon hiekan alla on karkeampi
sulfidisilttikerros. Sulfidisiltin alla on 0…14 m vahvuinen kerros jääkautista kovaa tai
savista silttiä, jonka alla oleva pohjakerrostuma on pääosin tiivistä hienoa hiekkaa
muuttuen syvemmällä pohjamoreeniksi.
Pohjamaa on suureksi osaksi hienoa hiekkaa, jonka alla on moreeni, tyypillisesti
9…11 metrin syvyydessä. Maan pinnassa on täytemaata (hiekkaa, soraa,
mursketta), jossa todettiin seassa mm. puuta ja betonia. Pilaantuneisuustutkimus ja
todettu pilaantuneisuus keskittyvät pääosin täytemaakerrokseen ja sen alla olevan
luonnontilaisen maan pintaosaan.
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Pohjavedenpinta on 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla tehdyissä maaperätutkimuksissa
ollut tasolla NN +0,3..2. Pöyryn tekemän perustilaselvityksen tutkimuspisteissä
pohjavesi oli 1,22…3,40 m syvyydellä maanpinnasta, eli tasolla -0,14.. +2,18 m
(N2000). Pohjavesipinnan korkeusvaihtelun voidaan meren läheisyydestä johtuen
otaksua noudattavan meriveden korkeusvaihteluja ranta-alueen tuntumassa.
Vaikutusten suuruus riippuu luonnollisesti vedenjohtavuudesta rantavyöhykkeessä ja
merenpinnan korkeusvaiheen suuruudesta ja kestosta. Nuottasaaren tehdasalueella
paikallisiin vesipintojen vaikuttavat maaperäolosuhteiden lisäksi myös putki- ja
kaapelikaivannot sekä tehdasalueen sisäiset kanaalit.
Tehdasalueella pohjaveden virtaus suuntautuu länteen kohti Oulujoen suistoa ja
merta. Tehtaiden läheisyydessä ei ole pohjavedenottamoita eikä talousvesikaivoja.
Nuottasaaren tehdasalue sijaitsee Oulujoen suistossa/Perämeren rannalla. Oulun
edustan merialue on matala ja suhteellisen suojaisa lahti. Meriveden
korkeusvaihtelut vaikuttavat veden vaihtumiseen ja virtauksiin merialueella.
Vedenpinnan korkeusvaihtelu aiheutuu tuulista ja ilmanpainevaihtelusta.
Maaperä- ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset ja tutkimustulokset
Tutkimukset
Alueella tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten perusteella on todettu seuraavaa:
Pöyry Finland Oy:n tekemissä tutkimuksissa on todettu paikallista pilaantuneisuutta.
VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja
yhdisteitä havaittiin maaperässä seuraavasti: kromia >10 000 mg/kg pintamaassa
tutkimuspisteessä 605 (Lipeälinja), elohopeaa 15,4 mg/kg pintamaassa
tutkimuspisteessä 610 (KPA-varasto), sinkkiä 426,1 mg/kg pintamaassa
tutkimuspisteessä 613 (Paperikone PK6, sijaitsee kunnostusaluerajauksen
ulkopuolella). Paikallisesti havaittiin myös kohonneita (kynnysarvon ylittäviä mutta
ylemmän ohjearvon alittavia) pitoisuuksia: öljyhiilivetyjä C10-C40 1800 mg/kg,
tärpättiin viittaava p-kymeeniä 82 mg/kg ja antimonia 48 mg/kg (tutkimuspiste 606,
pintamaa lipeälinjan alueella); arseenia 5 mg/kg (tutkimuspiste 610, pintamaa
suolavaraston ja KPA-varaston välissä); kadmiumia 1,8 mg/kg ja elohopeaa 3,9
mg/kg
(tutkimuspiste
613,
pintamaa
paperikoneen
PK6
alueella,
kunnostusaluerajauksen ulkopuolella).
Pohjaveden pilaantuneisuutta eli Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 683/2016
ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja yhdisteitä havaittiin pohjavedessä seuraavasti: 14 µg/l
arseenia (tutkimuspiste 601), 70 µg/l arseenia, 26 µg/l nikkeliä, 13 µg/l lyijyä
(tutkimuspiste 603), 3900 µg/l keskitisleitä C11-C21 ja tärpättiin viittaavaa p-kymeeniä
1700 µg/l, (tutkimuspiste 604), 755 µg/l kromia ja 15 µg/l antimonia ja p-kymeeniä
5,4 µg/l (tutkimuspiste 605), 67 µg/l arseenia ja p-kymeeniä 88 µg/l (tutkimuspiste
606). Tärpättiin viittaavaa p-kymeeniä havaittiin pääasiassa lipeälinjan läheisyyteen
sijoittuvissa tutkimuspisteissä 604, 605 ja 606 pitoisuuden ollessa voimakkainta
tutkimuspisteessä 604.
Lisäksi laatuvaatimuksen ylityksiä ammoniumyhdisteille (ammoniumille NH4+ 500 µg/l
ja ammoniumtypelle NH4-N 400 µg/l) havaittiin pohjavedessä seuraavasti:
tutkimuspisteissä 601, 602, 603, 604, 606, 607 609, 612, 613, 614 ja 616
(1300…6500 µg/l NH4-N) Edellä esitetyt tutkimustulokset ja tutkimuspisteiden
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sijainnit on esitetty Pöyry Finland Oy:n laatimassa pilaantuneisuustutkimuskartassa,
joka on esitetty perustilaselvitysraportin liitteenä. Lisäksi edellä esitetyt
tutkimustulokset on esitetty päätöksen liitteenä olevassa kartassa.
Pöyry Finland Oy:n raportissa, Oulun tehdasalueen maaperän ja pohjaveden
perustilaselvitys, kuvataan pilaantuneisuutta seuraavasti: Alueen maaperässä
orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet olivat pääosin alhaiset. Vain pisteessä 606
havaittiin kohonneita, valtionneuvoston asetuksessa 214/2007 määritetyt alemman
ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Metalleista kromin pitoisuus oli
pisteen 605 pintakerroksessa (0-0,5m) korkea (>10 000 mg/kg). Pitoisuus ylittää
ylemmän ohjearvotason 300 mg/kg. Piste sijaitsee valkaisimon eteläkulmauksessa.
Pisteessä 605 havaittiin kuonaa 0,1-1,2 m syvyydellä. Ylemmän ohjearvotason
ylittävä elohopeapitoisuus havaittiin pisteessä 610 ja sinkkipitoisuus pisteessä 613.
Alueen pohjavedessä keskitisleiden pitoisuudet olivat alle analyysitarkkuusrajan (<30
μg/l) lukuun ottamatta pistettä 604, jossa pitoisuus oli 3900 μg/l. Laboratorion tiedon
perusteella pisteen 604 pitoisuus koostuu yksittäisistä liuotinaineista (mm. 4isopropyylitolueeni eli p-kymeeni), ei mineraaliöljypohjaisista hiilivedyistä. Raskaiden
jakeiden pitoisuudet olivat kaikki alle analyysitarkkuusrajan (<30 μg/l). Muiden
komponenttien pitoisuudet olivat pieniä, vain merkkejä muutamissa pisteissä
havaittiin. Pohjaveden metallipitoisuudet olivat pääosin pieniä, mutta osassa pisteitä
havaittiin kohonneita pitoisuuksia. Pisteessä 605 kromin pitoisuus (755 μg/l) oli
selvimmin koholla. Fysikaaliskemialliset parametrien arvot olivat koholla useissa
pisteissä, esimerkiksi sähkönjohtavuus, fosfori- ja ammoniumtyppipitoisuus pisteissä
603 ja 606.
Pöyryn Finland Oy:n laatiman maaperän ja pohjaveden perustilakartoituksen
johtopäätöksenä todetaan, että kohteessa ei ole tarvetta välittömille toimenpiteille.
Lipeälinjan alueella todettu maaperän ja pohjaveden korkea kromipitoisuus johtunee
alueelle tehdystä täytöstä. Koska tutkittu alue on laaja ja tutkimuspisteet sijoittuvat
hajanaisesti, kaivutöiden yhteydessä kaivualuetta tulee tarkastella silmämääräisesti.
Geobotnia Oy:n tekemien pilaantuneisuustutkimusten perusteella VNa 214/2007
ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita esiintyy ainakin seuraavilla
alueilla: bioreaktorin alueella kromia 610 mg/kg yhden metrin syvyydellä
(tutkimuspiste 3), nykyisen kemiallisen vesilaitoksen luoteispuolella, tulevan
eucatornin lähellä kromia 0,5…1,0 metrin syvyydellä 1800 mg/kg (tutkimuspiste 16),
öljyhiilivetyjä C22-C40 3800 mg/kg 2,5 metrin syvyydellä (tutkimuspiste 25,
kokonaisöljyhiilivetypitoisuus C5-C40 4100 mg/kg)
Edellä esitetyt tutkimustulokset ja tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty Geobotnia
Oy:n
laatimissa
pilaantuneisuuskartoissa,
jotka
on
esitetty
pilaantuneisuustutkimusraporttien liitteenä. Lisäksi edellä esitetyt tutkimustulokset on
esitetty päätöksen liitteenä olevassa kartassa.
Purettavien rakennusten alue on tutkimusten perusteella suhteellisen puhdas, kun
maanäytteiden pitoisuuksia verrataan Valtioneuvoston asetuksen mukaisiin
ohjearvoihin. Selvää kunnostustarvetta maaperässä todettiin kattilalaitoksen
öljyaseman alueella. Purettavien rakennusten alueella pilaantuneen alueen laajuus
on arviolta luokkaa 500 m2 ja pilaantuneen maan määrä 1000 m3-ktr.
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Myös kohdat, joissa maaperän pH on mustalipeän vaikutuksesta korkea, edellyttävät
kunnostamista. Mustalipeän kunnostustarve ei liity haitta-ainepitoisuuksiin, vaan
korkeaan emäksisyyteen, joka voi olla haitallinen perustusrakenteille korroosioominaisuuksien takia.
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten perusteella alueella esiintyy pistemäisiä
päästöjä, joiden kohdalla maaperän haitta-ainepitoisuus ylittää tehdasalueella
sovellettavan
haitta-ainekohtaisen
vertailuarvon.
Pöyryn
tekemän
perustilaselvityksen mukaan alueelle on mahdollisesti tuotu kromipitoista
täyttömaata. Pilaantuneilla maa-alueilla maaperä esitetään kunnostettavaksi
massanvaihdolla.
Pilaantuneen maan määrä ja pilaantuneen alueen pinta-ala selviävät kaivutyön
yhteydessä.
Puhdistustavoitteet
Teollisuusalueilla kunnostustavoitteena on ylempi ohjearvotaso (VNa 214/2007).
Pohjavettä ei esitetä kunnostettavaksi tässä vaiheessa.
Puhdistusmenetelmä ja jätteiden käsittely
Koska pilaantuneiden massojen määrä on suhteellisen pieni eikä ulotu kovin syvälle
(arviolta maksimissaan 3 metrin syvyyteen), esitetään kunnostustavaksi
massanvaihtoa. Pilaantuneet maat kuljetetaan käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan,
jolla on ympäristölupa ko. tyyppisten (haitta-aine, haitta-ainepitoisuus, maan määrä)
massojen käsittelyyn. Pilaantuneen maan siirrosta laaditaan siirtoasiakirjat, joihin
kirjataan tiedot kuorman painosta, havaittu haitta-aine ja kuormakohtainen arvioitu
pitoisuus. Maamassojen pitoisuutta arvioidaan soveltuvilla kenttätesteillä.
Menetelmän kuvaus ja työn valvonta
Kaivamista ja pilaantuneiden massojen erottelua ohjaa ympäristötekninen valvoja.
Pilaantuneet massat on poistettava niiltä osin kuin ne joudutaan purkamisen
yhteydessä kaivamaan ja alueilla, jonne rakennetaan uudisrakennuksia.
Kunnostus tehdään massanvaihdolla. Pilaantuneet maat kuljetetaan käsiteltäväksi
vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa ko. tyyppisten kuormien käsittelyyn.
Ulostoimitettavista maa-aineksista ja niiden vastaanottajasta ilmoitetaan valvojalle
sähköpostitse.
Niiltä osin kuin pilaantuneisuus jatkuu purettavien rakennusten tai uudisrakennusten
alueen ulkopuolelle, esitetään tällainen pilaantuma dokumentoitavaksi (karttarajaus).
Kunnostus näiden alueiden osalta toteutetaan, mikäli ko. alueelle rakennetaan
myöhemmin uudisrakennuksia tai viimeistään teollisen toiminnan loputtua, kun alue
luovutetaan muuhun käyttöön.
Mikäli aistinvaraisesti voidaan epäillä, että maaperä on pilaantunutta: –
polttoaineella, hydrauliikka- tai jäteöljyllä, tarkkaillaan kokonaisöljyhiilivetypitoisuutta.
Kenttäanalysaattoreiksi soveltuvat PID-mittari, HNU-kenttätesti ja PetroFLAG.
Laboratoriossa maanäytteille tehdään THC-analyysi. Lisäksi voidaan tehdä VOCanalyysi, mikäli epäillään pilaantuneisuuden olevan peräisin bensiinistä tms. – valko-
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musta- tai soodalipeällä, tarkkaillaan maanäytteiden pH:ta soveltuvalla
kenttämittarilla. Seurantanäytteet lähetetään laboratorioon analysoitavaksi, jossa
näytteistä tutkitaan pH. – meesalla tai kalkilla, tarkkaillaan maanäytteiden pH:ta
soveltuvalla kenttämittarilla. Seurantanäytteiden laboratorioanalyyseissä tutkitaan
pH. Meesa- ja kalkkimaat voidaan erottaa silmämääräisesti. Seurantanäytteiden
tarpeellisuus todetaan ilmeneville meesa- tai kalkkimaille tapauskohtaisesti. tärpätillä, tarkkaillaan erityisesti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta.
Kenttäanalysaattorina voidaan käyttää PID-mittaria. Indikaattorina voidaan pitää mm.
p-kymeenin pitoisuutta, joka selviää laboratoriossa tehtävästä VOC-analyysistä. –
raakasuovalla, raakamäntyöljyllä tai mäntyöljyllä, pilaantuneisuus havaitaan
visuaalisesti. Tarvittaessa maanäytteistä voidaan määrittää laboratoriossa rasva- ja
hartsihapot sekä rikkiyhdisteet. – pikiöljyllä ym. pikiyhdisteillä, maanäytteistä
tutkitaan laboratoriossa PAH-yhdisteiden pitoisuus. Pikeä sisältävät maat havaitaan
silmämääräisesti mustaan väriin perustuen.
Eri haitta-aineilla pilaantuneet maat pidetään erillään toisistaan. Öljyä sisältävä maa
kasataan sellutehtaan jätevedenpuhdistamon puoleiselle asfaltoiduille piha-alueelle
odottamaan uloskuljetusta. Ko. alueiden valumavedet ohjautuvat puhdistettavaksi
biologiselle puhdistamolle. Optimaalisessa tilanteessa pilaantunut maa-aines
kuormataan suoraan kuljetusauton lavalle, mikäli maan pilaantuneisuutta aiheuttava
haitta-aine on ennalta tiedossa. Ulostoimitettavan maan haitta-ainepitoisuudet
tutkitaan laboratoriossa loppusijoituskohteen tarpeen mukaisesti.
Valko-, musta- tai soodalipeästä aiheutuva kunnostustarve ei liity haittaainepitoisuuksiin, vaan maa-aineksen korkeasta emäksisyydestä aiheutuvaan
korroosioriskiin. Siten runsaasti lipeää (tavallisesti mustalipeää) sisältävä maa
kaivetaan kasalle ennen kontrollikokoomanäytteen ottamista. Kokoomanäytteestä
tutkitaan pH kenttäanalysaattorilla. Kasoista otetaan myös kokoomanäyte
analysoitavaksi laboratoriossa ja saatavien tulosten perusteella ratkaistaan maaaineksen loppusijoituskohde. Kaivumaat läjitetään väliaikaisesti tehtaan sisäiselle
puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointialueelle. Maat toimitetaan pois ennen talven
tuloa.
Massanvaihtokaivantojen reunoilta ja pohjasta otettavasta kontrollinäytteistä
tutkitaan laboratoriossa metallit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V ja Zn),
kokonaisöljyhiilivetypitoisuus THC, haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC, PAHyhdisteet ja pH.
Sellutehtaan alueella kaivuiden ja välivarastoinnin yhteydessä muodostuvat likaiset
ja lipeiset vedet johdetaan sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.
Muilla kaivuu- ja varastoalueilla ei ole vesienkäsittelyä.
Pilaantuneen maan kunnostustyötä tehdään muutostöiden maarakennustöiden
yhteydessä, alkaen elokuusta 2019 muutostöiden päättymiseen saakka.
Kunnostustyötä tehdään erillisten uudisrakennuskohteiden maarakennustöiden
yhteydessä maankaivun edetessä ja pilaantunutta maata esiin tullessa.
Alueella tehtävät kunnostustoimenpiteet dokumentoidaan, jotta voidaan arvioida
kunnostuksen jälkeistä maaperän tilaa. Muutostöiden aikana tehdyistä
kunnostustoimenpiteistä laaditaan koottu loppuraportti uudisrakennuskohteiden
maarakennustöiden valmistuttua, arviolta vuoden 2020 kesällä.
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Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja haittojen ehkäisy
Pilaantuneen maaperän puhdistamistoimenpiteillä ei katsota olevan merkittäviä
ympäristövaikutuksia tai -haittoja. Kaikki kunnostustyömaalla työskentelevät
varustautuvat asianmukaisilla suojavarusteilla. Työturvallisuudesta huolehditaan
tehdasalueen sisäisten käytäntöjen mukaisesti. Muualle toimitettavat kuormat
toimitetaan tieliikenne- ja jätelainsäädäntöä noudattaen.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Tiedottaminen
Ilmoitus pilaantuneen maaperän kunnostamisesta on toimitettu tiedoksi kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
VIRANOMAISEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut Stora Enso Oulu Oy:n ilmoituksen.
Kunnostustyö voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti. Lisäksi kunnostustyössä
tulee ottaa huomioon seuraavat määräykset (1-10):
Kunnostustavoite
1. Kunnostusmenetelmänä
voidaan
käyttää
ilmoituksessa
esitettyä
massanvaihtoa.
Kunnostaminen
tulee
suorittaa
uudisrakentamisen/purkamisen vaatimilla kaivualueilla. Kohteen maaperä
tulee puhdistaa siten, että kunnostettavalla alueella saavutetaan haitallisten
aineiden
osalta
valtioneuvoston
maaperän
pilaantuneisuuden
ja
puhdistustarpeen arvioinnista antamaan asetukseen (214/2007, PIMAasetus) perustuvat ylemmät ohjearvotasot.
Haitta-aine

Ylempi ohjearvo, mg/kg

Arseeni

100

Kadmium

20

Koboltti

250

Kromi

300

Kupari

200

Elohopea

5

Nikkeli

150

Antimoni

50

Lyijy

750

Vanadiini

250

Sinkki

400
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Bensiinijakeet

500

Keskitisleet

1 000

Raskaat öljyjakeet

2 000

PAH-yhdisteet
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100

Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa maaperästä.
2. Mikäli kaivutyön kuluessa tehtävät havainnot maaperän tai pohjaveden
pilaantuneisuudesta tai riskeistä poikkeavat olennaisesti kohteen ilmoituksen
ja
pilaantuneisuustutkimuksen
lähtötiedoista
ja
maaperän
kunnostustavoitteita
ei
kaivualueilla
saavuteta,
on
ilmoituksen
tekijän/kunnostuksesta vastaavan tahon toimitettava Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle riskinarviointi raja-arvojen ylittävien jäännöspitoisuuksien
mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja terveydelle sekä mahdollisten
jatkotoimenpiteiden ja/tai tarkkailun tarve. Riskinarvioinnin tulee olla PIMAasetuksen sekä Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukainen riskinarviointi.
Riskinarvio ja jatkotoimenpidesuunnitelma on toimitettava PohjoisPohjanmaan
ELY-keskukselle
ja
tiedoksi
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi
tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä jatkotoimenpiteistä.
Jätteiden käsittely, haitta-ainepitoisten maa-aineisten käsittely
3. Kaivettuja, pilaantuneita maa-aineksia tai muuta jätettä ei saa hylätä, eikä
käsitellä
hallitsemattomasti.
Maa-aineksen
haitta-ainepitoisuuden
selvittämiseksi, näytteitä on otettava siten, että eri käsittelypaikkoihin
toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty.
Pilaantuneet maa-ainekset ja alueelta mahdollisesti kaivutyön aikana esiin
tulevat
jätteet
on
toimitettava
käsiteltäväksi
laitokseen,
jonka
ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa on hyväksytty kyseisen jätteen
vastaanotto. Pilaantuneet maat on pidettävä erillään.
4. Kaivettaessa pilaantunutta maaperää ja kuljetettaessa pilaantuneita maaaineksia on huolehdittava, että maa-aines ei aiheuta ympäristön
pilaantumisen vaaraa. Maa-aineksen pölyäminen on kuormauksessa ja
kuljetuksessa estettävä. Tarvittaessa kuormat on kasteltava tai peitettävä
kuormapeitteillä. Pilaantuneen maa-aineksen haltijan velvollisuus on laatia
siirtoasiakirja, joka kulkee jätteen siirron mukana ja luovutetaan jätteen
vastaanottajalle. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä
allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös 3 vuoden ajan
allekirjoituksesta.
Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle
toiminnanharjoittajalle.
5. Jos kaivutyön yhteydessä joudutaan poistamaan ylemmän ohjearvotason
alittavia maa-aineksia, voidaan niitä hyödyntää kohteen kaivantojen
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täytöissä. Hyötykäytetyistä maa-aineksista ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
ympäristölle tai terveydelle. Mahdollisten hyötykäytettyjen haitta-ainepitoisten
maa-aineisten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on dokumentoitava ja
esitettävä loppuraportissa.
Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida
kunnostuksen
aikana
tehdasalueella.
Välivarastoinnin
on
oltava
mahdollisimman lyhytaikaista ja se on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu
maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maaaineksen sekoittumista, pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa. Mikäli välivarastointi
toteutetaan
päällystämättömällä
alueella,
on
alueen
maaperän
pintakerroksen haitta-ainepitoisuus tarvittaessa selvitettävä välivarastoinnin
päätyttyä.
Kunnostuksen valvonta ja tiedottaminen
6. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys
pilaantuneen maaperän kunnostukseen, näytteenottoon ja kunnostustöiden
valvontaan. Valvojan yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
sekä
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tulee laatia kunnostustyöstä
pöytäkirja/työmaapäiväkirja. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään viiden
vuoden ajan ja se on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle.
7. Määräyksen 1 tarkoittamat puhdistustasot on varmennettava riittävillä kenttäja laboratorionäytteillä. Kenttätestien tulosten varmistamiseksi tulee riittävä
määrä jäännöspitoisuusnäytteistä analysoida laboratoriossa. Analysoinnin
tulee tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.
8. Kunnostuksen alkamisesta on ilmoitettava ennen töiden aloittamista PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja
tarvittaessa myös häiriintyville kohteille. Työn aikana ilmenevistä
poikkeuksellisista tapahtumista (esimerkiksi kunnostustyön suunnitelmasta
poikkeaminen) ja päästöistä on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
ja
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin
pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo
aiheutunut,
sen
rajoittamiseksi
mahdollisimman
vähäiseksi.
Jos
poikkeuksellisesta tilanteesta voi aiheutua välitön onnettomuusriski,
tapauksesta
on
ilmoitettava
viivytyksettä
myös
alueelliselle
pelastuslaitokselle.
Tarkkailu ja raportointi
9. Mikäli kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi
johdetaan muualle kuin tehtaan jätevedenpuhdistamolle, se tulee tutkia ja
tarvittaessa toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai käsitellä
muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla, kuten öljynerottimin.
Jätevesiviemäriin johdettaessa tulee asia sopia viemärilaitoksen kanssa.
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10. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
viimeistään
kolmen
kuukauden
kuluessa
töiden
suorittamisesta.
Loppuraportti tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen
kunnostuksen loppuraportti-ohjeen mukaisesti.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Yleiset perustelut
Ympäristösuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun
maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla
käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle,
jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantuneen alueen
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä
tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat
tarpeen pilaavien aineiden poistamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi ja
hallitsemiseksi.
Perustelut puhdistamista koskeville määräyksille
Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007) säädetään maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten
aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään
apuna maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden
tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä
pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-,
varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena, jos yhden tai
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1
kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää
säädetyn alemman ohjearvon.
Kunnostuksesta vastaava taho on ilmoituksessa esittänyt, että puhdistamisen
tavoitteena kohteessa ovat ylemmät ohjearvotasot, koska kyseessä on
teollisuusalue.
Ilmoituksessa esitetty puhdistamisen tavoite ja menetelmä sekä kunnostettavan
alueen rajaus on hyväksytty. Ilmoituksessa on esitetty, että purkukohteiden tai
uudisrakennusten
ulkopuolelle
jatkuva
pilaantuneisuus
dokumentoidaan
(karttarajaus). Toimenpidealueiden ulkopuoliset alueet kunnostetaan, mikäli alueelle
rakennetaan myöhemmin tai viimeistään toiminnan päättyessä. Kunnostustavoitteen
ja rajauksen on katsottu olevan riittävä ympäristöolosuhteet ja alueen maankäyttö
huomioon ottaen. (Määräys 1.)
Mikäli kunnostusmenetelmällä ei päästä kunnostustavoitteeseen kaivualueilla voi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyä perustellusta pyynnöstä poikkeamisen
edellä asetetusta kunnostustavoitteesta. Päätöksestä poikkeamisen edellytyksenä
on että, riskinarvioinnin ja mahdollisen jatkotoimenpidesuunnitelman perusteella
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voidaan luotettavasti osoittaa, että kohdealueeseen jääneistä haitta-aineista ei
pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja/tai terveydelle
eikä haitta-aineiden leviämistä pääse tapahtumaan. (Määräys 2.)
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnoissa sovelletaan
varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään
jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa, kuin se on terveydelle tai
ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti
mahdollista. Pilaantumisen ehkäisemiseksi on perusteltua tutkia maa-ainesten
sisältämät haitta-aineet edustavasti sekä viedä poistettavat maa-ainekset ja alueelta
mahdollisesti kaivutyön aikana esiin tulevat jätteet sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla
on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä. (Määräys 3.)
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä, välivarastoinnista, kuormauksesta ja
kuljetuksesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa.
Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm.
pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjavelvollisuutta sovellettaessa maa-ainesjäte voidaan
katsoa pilaantuneeksi yleensä silloin, kun sen haitta-ainepitoisuudet ylittävät PIMAasetuksen mukaisen alemman ohjearvon. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja
seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä,
alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätelain 29 §:n
mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.
(Määräys 4.)
Kestävän kunnostuksen periaatteet huomioiden, kaivannoissa voidaan käyttää
kunnostuksen tavoitetason alittavia maa-aineksia. Dokumentointia on edellytetty
valvonnallisista syistä.
Mikäli pilaantuneita massoja joudutaan välivarastoimaan alueella, lisäpilaantumisen
estämiseksi varastointiajan tulee olla lyhyt ja maaperän pilaantumattomuus
varastoinnin jälkeen on tarvittaessa varmistettava. Tarvittaessa pilaantuneiden
massojen peittämisellä estetään lisäpilaantuminen kiinteistöllä. (Määräys 5.)
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Määräyksessä mainittujen tietojen
dokumentointi on tarpeen kunnostustyön asianmukaisen toteutumisen, valvonnan ja
tiedonkulun vuoksi. (Määräys 6.)
Massanvaihdon yhteydessä maaperän pilaantuneisuutta on seurattava kenttätestein
mahdollisen pilaantuneisuuden rajaamiseksi. Alueen rajaus on varmistettava
laboratorioanalyyseillä.
Laboratorioanalyyseillä
tarkistetaan
kenttämittausten
oikeellisuus ja varmennetaan kunnostustavoitteiden toteutuminen. (Määräys 7.)
Valvonnan ja tiedonsaannin kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille sekä
alueen omistajalle ja tarvittaessa naapureille toimitetaan tieto kunnostustöiden
suunnitellusta ajankohdasta ennen töiden aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus
poikkeustilanteista on määrätty toiminnan valvontaa varten. Määräys pilaantumisen
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torjuntavelvollisuudesta on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja
haittojen minimoimiseksi. (Määräys 8.)
Haitta-aineita mahdollisesti sisältävien vesien tutkimisesta on tarpeen antaa
määräyksiä, jotta pilaantunut vesi käsitellään asianmukaisesti ja pilaantuneisuuden
laajuudesta saadaan käsitys. (Määräys 9.)
Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyys
sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä jälkiseurantatarve. (Määräys 10.)
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA PERUSTELUT
Tämä päätös on voimassa 31.10.2024 saakka.
Päätös on myönnetty määräaikaisena, koska toiminnanharjoittaja on ilmoittanut
maaperän puhdistustyön aloitettavan syksyllä 2019.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6 §, 7 §, 14 §, 16 §, 17 §, 23 §, 84 §, 85 §,
133 §, 134 §, 135 §, 136 §, 139 §, 190 §, 191 §, 200 §, 205 §, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 24 §, 25 § 26 §
Jätelaki (646/2011) 5 §, 6 §, 8 §, 12 §, 13 §, 15 §, 16 §, 28 §, 29 §, 31 §, 94 §, 118 §,
119 §, 121 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §, 24 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007, PIMA-asetus)
MAKSU JA SEN PERUSTELUT, VALVONNAN MAKSULLISUUS
Maksu 825 €
Maksu määräytyy VNa 1372/2018 (Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020) mukaisesti.
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen
käsittelyyn kului 15 tuntia.
Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen
noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston
asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös Stora Enso Oulu Oy (sähköinen)
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Jäljennös maksutta:
Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköinen)
Geobotnia Oy (sähköinen)
Suomen ympäristökeskus (sähköinen)
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa tästä
päätöksestä kuuluttamalla Oulun kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain
(527/2014) 85 § mukaisesti.
MAAPERÄN TILAN TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kunnostuskohteen tiedot on päivitetty ilmoituksessa ja sen liitteessä esitettyjen
tietojen pohjalta Maaperän tilan tietojärjestelmään.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 29.11.2019. Valitusoikeus
päätöksestä on YSL 191 §:n mukaan asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai
säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla,
jonka
alueella
toiminnan
ympäristövaikutukset
ilmenevät,
valtion
valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
HYVÄKSYNTÄ
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria
Säkkinen ja ratkaissut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Juhani Kaakinen.

Liitteet
1. Asiakirjan sähköinen hyväksymismerkintä
2. Kartta pilaantuneisuustutkimuksista
3. Valitusosoitus

Tämä asiakirja POPELY/2125/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POPELY/2125/2019 har
godkänts elektroniskt
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LIITE 3 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä 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.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta; sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja
ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta
valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
telekopio:
sähköposti:

Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
PL 204, 65101 VAASA
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi

puhelin:
aukioloaika:

029 56 42611
8.00 - 16.15

