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PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Kemijärven kaupungissa osoitteessa Toimelankatu 2,
98100 KEMIJÄRVI. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o
320-4-4119-1. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun
maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitettavaksi muualla
käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäristönsuojelulain
136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen
johdosta päätöksen.

ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 17.8.2016.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Alueella on voimassa Kemijärven kaupunginosan nro 4 asemakaava. Kyseisessä kaa
vassa kiinteistö on merkinnällä TTV yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue. Kohdekiinteistö sijaitsee asuinalueen keskellä. Kiinteistön pohjoispuolella
kiinteistö rajautuu erillispientalojen korttelialueeseen merkinnällä AO. Koillispuolella
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kiinteistö rajautuu Poromiehentiehen, itäpuolella Toimelankatuun, eteläpuolella Jatulin
katuun ja itäpuolella Luusuantiehen.
Alueen kaavoitustilanteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia.
Kiinteistön omistaa Koillistilat Oy.
ILMOITETTU TOIMINTA
Kohteessa on ollut TeliaSonera Oyj:n vuokraama alue, joka on toiminut puhelinpylväi
den varastoalueena. Alueella on säilytetty TeliaSonera Finland Oyj:n omistamia pur
kautuneita, romutettavia ja uudelleen käyttöön meneviä pylväitä. Alue on suuruudel
taan noin 900 m2.
TeliaSonera Oyj:n toiminta on päättynyt. Pylväät on poistettu alueelta ja alue on yleis
siivottu. Vuokra-aika päättyy.
TeliaSonera Oyj on tehnyt kohteesta maaperän haitta-ainetutkimuksen 19.7.2016, josta
laadittu raportti on päivätty 5.8.2016. P11 Palvelut Oy on laatinut Pilaantuneen maaalueen kunnostuksen yleissuunnitelman 12.8.2016 tutkimusten pohjalta.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Tutkimusalue on sora- ja hiekkatäytteinen varastoalue.
Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Honkalampi (12320152, III luokka, muu pohjavesialue) sijaitsee noin 2,4 km kohteesta Iän
nen/luoteen suuntaan.
Lähin vesistö Kemijärvi sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä kohteesta idän suuntaan.
PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
Tehdyt tutkimukset
TeliaSonera Oyj on tehnyt kohteesta maaperän haitta-ainetutkimuksen (päivätty
5.8.2016).
Yhteenveto tutkimuksista
TeliaSonera Oyj : n tekemässä tutkimuksessa kohteen maaperää tutkittiin 19.7.2016
maan pinnasta lapiolla otettavin näyttein. Näytepisteitä oli seitsemän (7), joista kuusi
(6) näytettä KEM1-KEM6 on otettu pylväiden säilytysalueen maaperästä ja yksi (1)
näyte KEM7 säilytysalueen etupuolelta olevalta varastoalueelta olevasta maaperästä.
Näytteet lähetettiin Ahma Ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon tarkempia tutkimuksia
varten. Laboratorionäytteistä analysoitiin raskasmetallipitoisuudet. Näytteistä analysoi
tim ICP-AES (suppea) laboratorioanalyysit.
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YMPÄRISTÖN PILAANTUNEISUUS
Maaperän pilaantuneisuus
Maaperätutkimusten perusteella kohteessa, pylväiden varastointialueelta kasalle kaive
tuissa maamassoissa esiintyy Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alem
man ohjearvon ylittäviä arseenipitoisuuksia (as).
Suositeltavan massanvaihtomenetelmällä poistettavan pintamaakerroksen (paksuus
noin 20-30 cm) arvioitu pinta-ala on noin 900 m2 ja kuutiomäärä noin 180 m3. Massa
määräarvio on noin 300 tonnia (t).

PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTAMISTARPEEN ARVOINTI
Lähtökohdat
Asetus pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007), jossa an
netaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan 1.6.2007. Asetuksessa
annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi ja ylempi ohjearvo. Kyn
nysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puh
distustarve on arvioitava.
Maaperää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaaval
la alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjear
von. Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää
alemman ohjearvon.
Pitoisuustarkastelu
Tutkimuksessa havaittiin kohonneita raskasmetallipitoisuuksia (arseeni, kromi ja kupa
ri) pylväiden varastointialueella.
Yhdiste

Kynnysarvo

Alempi ohjearvo

Ylempi ohjearvo

Antimoni (Sb)

2

10

50

Arseeni(As)

5

50

100

Elohopea (Hg)

0,5

2

5

Kadmium (Cd)

1

10

20

Koboltti (00)

20

100

250

Kromi (Cr)

100

200

300

Kupari (Cu)

100

150

200

Lyijy (Pb)

60

200

750

Nikkeli (Ni)

50

100

150

Sinkki (Zn)

200

250

400

150

250

Vanadiini (V)
100
Taulukko: Kynnys- ja ohjearvot raskasmetalleille.

Laboratorioanalyysissä näytteessä KEMI (näytetunnus: 0-16-01154-001) havaittiin
kromipitoisuus 100 mglkg, joka on nykyisen Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mu
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kainen kynnysarvo (100 mg/kg). Arseenin pitoisuus on alle laboratorion määritysrajan
ja kuparin pitoisuus 45 mglkg alittaa kynnysarvon (100 mglkg).
Näytteessä KEM2 (näytetunnus: 0-16-01154-002) havaittiin arseenipitoisuus 59 mg/kg,
joka ylittää alemman ohjearvon (50 mglkg). Kromin pitoisuus 120 mg/kg ja kuparin pi
toisuus 120 mg/kg ylittävät kynnysarvot.
Näytteessä KEM3 (näytetunnus: 0-16-01154-003) arseenin pitoisuus auttaa laboratori
on määritysrajan, kromin pitoisuus 120 mg/kg ylittää kynnysarvon ja kuparin pitoisuus
alittaa kynnysarvon.
Näytteessä KEM4 (näytetunnus: 0-16-01154-004) havaittiin arseenipitoisuus 65 mglkg,
joka ylittää alemman ohjearvon. Kromin ja kuparin pitoisuudet alittavat kynnysarvot.
Näytteessä KEM5 (näytetunnus: 0-16-01154-005) havaittiin arseenipitoisuus 50 mglkg,
joka on sama kuin alempi ohjearvo. Kromin ja kuparin pitoisuudet alittavat kynnysarvot.
Näytteessä KEM6 (näytetunnus: 0-16-01154-006) havaittiin arseenipitoisuus 41 mglkg,
joka ylittää kynnysarvon. Kromin ja kuparin pitoisuudet alittavat kynnysarvot.
Näytteessä KEM7 (näytetunnus: 0-1 6-01 154-007) arseenipitoisuus alittaa laboratorion
määritysrajan ja Kromin ja kuparin pitoisuudet auttavat kynnysarvot.
Haitta-aineiden ominaisuudet

Arseeni on luonnossa yleinen, tavallisimmin sulfidimineraalien kanssa esiintyvä puoli
metalli. Arseeni sitoutuu tavallisesti maaperän oksideihin, orgaaniseen ainekseen ja
savimineraaleihin. Karkearakeisissa maalajeissa arseeni voi olla helposti liikkuvaa ja
kulkeutua pohjaveteen.
Maaperäolosu hteet
Tutkimusalue on sora- ja hiekkatäytteinen varastoalue.
Maaperään päässeet haitta-ainepitoisuudet leviävät pääasiassa painovoiman vaikutuk
sesta alaspäin ja kulkeutumalla orsi/pohjaveden mukana.
Alueen ja ympäristön maan käyttö
Nykyisellään havaitut haitta-aineet eivät aiheuta erityistä riskiä. Arseenipitoisuudet tu
lee kuitenkin poistaa pintamaista, jottei maankäytölle jää rajoituksia.
Altistusreitit ja altistujat
Nykyisellään välitön altistuminen tontilla olevalle pilaantuneelle maalle kohteessa on
epätodennäköistä. Pilaantuneesta maasta ei haihtune haitta-aineita, että alueella käy
viin henkilöihin kohdistuisi altistumisriski hengitysteitse. Altistuminen haitta-aineilte pin
tamaista ihon kautta on mahdollista.
Ympäristö- ja terveysvaikutukset ja altistuminen
Suurille arseenipitoisuuksille altistumisesta voi seurata vaikutuksia mm. maksassa ja
munualsissa ja hermostossa. Arseeni luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Sallituk
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si päiväannokseksi ihmiselle (TDI) on esitetty 1 igIkg d. Arseeni on myös erittäin myr
kyllistä vesieliöille.
Maan happamuudella on suuri vaikutus raskasmetallien kulkeutumiseen kasveihin, eli
mitä happamampi maaperä on, sitä helpommin metallit kulkeutuvat kasveihin ja sitä
kautta niitä ravinnokseen käyttäviin eliöihin ja eläimiin.
Epävarmuustekijöitä
Tehdyissä tutkimuksissa näytteenotto ja koekuopat oli sijoitettu pilaantumista mahdolli
sesti aiheuttavien toimintojen alueille. Haitta-ainepitoisen maan laajuutta ei ole täysin
rajattu, mutta maaperän ja topografian perusteella pilaantunut maa-aines ei ole levinnyt
kovinkaan laajemmalle alueelle.
Puhdistuksen aloittamiseksi alueella on tutkimustuloksia kuitenkin riittävästi, ja pitoi
suuksien leviämistä on saatu rajattua.
Puhdistustarve
Välitöntä puhdistustarvetta ei ole, mutta vuokrasopimuksen loputtua TeliaSonera Oyj
puhdistaa maaperän, koska on aiheuttanut toiminnallaan maaperän pilaantuneisuutta.
Riskin arviointi
Rajaukset
Riskiarvio rajataan koskemaan alueellisesti vain pylväiden varastointialuetta ja sen lä
hiympäristöä. Maaperästä tullaan lähtökohtaisesti poistamaan kaikki maa-aines, jonka
haitta ainepitoisuudet ylittävät Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset aiemmat
ohjearvot.
Kriittisten aineiden valinta
Maaperään on kulkeutunut seuraavia ympäristöä pilaavia aineita:
raskasmetallit, arseeni (as)

-

Leviämisen arviointi
Haitta-aineita tulee jäämään alueelle korkeintaan alemman ohjearvon alittavina pitoi
suuksina. Haitta-ainepitoista maa-ainesta ei tule jäämään maahan ja leviämistä ei arvi
oida tapahtuvan alueella.
Altistuksen arviointi
Aitistumisen arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia mahdollisuuksia:
haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta,
altistuminen ilman tai pölyn kautta,
suora ihokosketus,
altistuminen suun kautta sekä
suora altistuminen pinta- ja pohjaveden välityksellä
-

-

-

-

-
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Haihtuminen ilmaan, altistuminen ilman kautta
Kohteessa havaitut haitta-aineet olivat raskasmetalleja, joten altistumista ei arvioida ta
pahtuvan.

Altistuminen ilman tai pölyn kautta, suora ihokosketus
Haitta-ainepitoinen pintamaa tullaan vaihtamaan puhtaaseen maa-ainekseen, joten tu
levassa käytössä altistuminen pölyn kautta ei ole mahdollista. Myöskään suora ihokos
ketus ei ole kunnostuksen jälkeisessä tilanteessa mahdollista.
Suora altistuminen suun kautta
Pilaantuneen maa-aineksen syöminen ei ole kunnostuksen jälkeisessä tilanteessa
mahdollista.
Suora aitistuminen pinta- ia pohjaveden välityksellä
Kunnostusalue ei sijaitse pohjavesialueella. Aitistumista pinta- tai pohjavesien välityk
sellä ei arvioida tapahtuvan.

PUHDISTUS
Puhdistuksen tavoitteet
Kunnostusalueelta pyritään kaivutekniset rajoitteet huomioiden poistamaan kaikki pi
laantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon. Pilaan
tuneeksi luokiteltavat kaivumaat poistetaan alueelta ja toimitetaan asiamukaiseen vas
taanottopaikkaan. Raskasmetallipitoisuudet eivät tule ohjearvoa alempina pitoisuuksina
aiheuttamaan alueella ympäristö- tai terveysriskiä.
Pilaantuneen maan kaivun vuoksi tulee mahdollisesti kaivettavaksi myös maita, joissa
on kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä olevia haitta-ainepitoisuuksia. Näitä mai
ta voidaan käyttää alueella täyttöihin tai toimittaa ne maankaatopaikaile. Maankaato
paikalle tulee etukäteen ilmoittaa, että maaerä kaivetaan pilaantuneen maan kunnos
tustyömaalta ja se sisältää kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia. Soveltuvuus muihin
mahdollisiin sijoituspaikkoihin, kuten kunnostusalueen ulkopuoliset hyötykäyttökohteet,
tulee varmistaa etukäteen.
Puhdistusmenetelmän valinta
Puhdistusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa. Kohteesta esitetään poistettavaksi
pilaantuneeksi luokiteltava maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa:n
214/2007 aiemmat ohjearvot. Jätejakeet poistetaan maaperästä kunnostamisen vaatiman maankaivun edeilyttämässä laajuudessa.
Kunnostusta valvoo ympäristötekninen asiantuntija, joka huolehtii, että työssä noudate
taan Lapin ELY-keskuksen ohjeita ja määräyksiä.
Jos tarvitaan riskinarviointia tai jatkokunnostusmenetelmää, valinnasta neuvotellaan
valvovan viranomaisen kanssa.
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Pilaantuneen maan määrä
Haitta-ainetutkimusten perusteella kohteessa esiintyy raskasmetalleilla (as) pilaantu
neita maamassoja. Pilaantuneita massoja arvioidaan esiintyvän noin 900 m2 alueella.
Pilaantuneisuus sijaitsee pääosin 0,0-0,3 metrin syvyydessä. Massamääräarvio on
noin 300 tonnia (t).
Puhdistuksen periaate
Puhdistus toteutetaan kaivamalla pilaantuneet maamassat pois, jolloin ympäristökon
sultti valvoo ja tarkkailee maamassojen pitoisuuksia pääosin kenttäanalysaattoreilla.
Haitta-aineiden pitoisuuksia seurataan kenttäanalyyseillä (röntgenfluoresenssianaly
saattori). Kenttäanalyysien tuloksista noin 10 % varmennetaan laboratorioanalyysein.
Puhdistuksen vaikutukset
Pilaantuneen maan kunnostuksesta mahdollisesti aiheutuvia terveys- ja ympäristöhait
toja voivat olla:
työntekijöiden altistuminen haitta-aineille,
ulkopuolisten henkilöiden altistuminen haitta-aineille,
pilaantuneiden maiden leviäminen puhtaille alueille,
melu, pöly, haju,
liikenne sekä
haitta-aineiden liukeneminen kaivantovesiin.
-

-

-

-

-

-

Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle estetään kunnostuksen aikana. Kaivutyö toteu
tetaan siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä kaivun aikana puhtaalle alueelle.
Kunnostuksesta aiheutuu ympäristöön normaaliin maarakennustyöhön verrattavaa me
lua eli kaivin koneiden ja kuorma-autojen ääniä.
Kaivutyö ja kaivumassojen mahdollinen välppäys aiheuttavat mahdollista pölyämistä,
jota vastaan suojaudutaan tarvittaessa henkilökohtaisin suojavarustein tai pölysuo
jaimin.
Täydentävät tutkimukset ja lausunnot
Kohteesta ei liene tarpeellista tehdä täydentäviä tutkimuksia.
Esivalmistelut
Ennen kunnostustöiden aloittamista tehdään tarvittavat viranomaisilmoitukset. Alue ra
jataan siten, että ulkopuoliset eivät voi vahingossa kulkea kunnostusalueelle. Kohde
merkitään työmaa- ja pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovin kyltein.
Kunnostuksen aloittamisajankohta sekä kunnostuksen ympäristöteknisen valvojan nimi
ja yhteystiedot ilmoitetaan Lapin ELY -keskukselle sekä Kemijärven kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle.
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Työn kuvaus

Työjärjestys ja aikataulu
Puhdistustyöt on tarkoitus toteuttaa vuonna 2016.
Menetelmän kuvaus
Kunnostustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia sisältävät maat poistetaan kaivinkoneella kai
vamalla. Maat pyritään mahdollisuuksien mukaan lastaamaan suoraan kuorma- tai rek
ka-autojen lavalle ja kuljettamaan välittömästi pois. Kaivettavat pilaantuneet maaainekset pidetään erillään puhtaista. Maita, joissa kynnysarvot alittuvat tai joissa on
kynnysarvon ja alemman ohjearvon välisiä pitoisuuksia, voidaan käyttää kohteessa
täyttöihin. J05 alueelta poistettavat kynnysarvon ja alemman ohjearvon välisiä pitoi
suuksia sisältäviä maita, toimitetaan ne maankaatopaikalle tai muuhun luvalliseen vas
taanottopaikkaan. Alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia ja rakennusjätettä sisältä
vät kaivumaat toimitetaan pilaantuneisuusasteen mukaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä maa-aineksia.
Jätteiden käsittely
Maasta löytyvät jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Rakenteet ja jät
teet poistetaan kaivualueilta pilaantuneen maan kaivutöiden vaatimassa laajuudessa
kunnostuksen yhteydessä ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kaivet
tavan maan seassa mahdollisesti olevat jätteet pyritään tarvittaessa eroifelemaan maa
aineksesta työn yhteydessä (esim. välppäämällä). Urakoitsija järjestää alueelle tarvitta
essa jäteastioita ja huolehtii niiden asianmukaisesta käytöstä ja tyhjennyksestä.
Vesien käsittely
Mikäli pilaantuneen maan kaivantoihin kertyy vettä kaivutyön aikana, tutkitaan veden
laatu laboratorioanalyysein.
Kuljetukset
Alemman ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät kaivetut maat kuljetetaan
kuorma-autoilla kuormat peitettyinä. Jokaisen kuorman mukana vastaanottopaikkaan
toimitetaan siirtoasiakirja, jonka kaksoiskappale jää valvojalle.
Varastointi
Pilaantunutta maata voidaan joutua työn aikana lyhytaikaisesti varastoimaan kunnos
tettavalla kiinteistöllä. Pääsääntöisesti varastointi on niin lyhytaikaista, ettei kasoja tar
vitse peittää. Mikäli varastointia joudutaan jatkamaan viikonlopun yli, kasat peitetään
esim. muovipeitteellä. Mahdollisesti märkä maa-aines tulee varastoida siten, ettei se
pääse leviämään alueella (tehdään esim. maasta reunukset ympärille).
Puhdistustyön lopputuloksen toteaminen
Kunnostus päätetään, kun alueelta on poistettu kaikki maa-ainekset, joiden haitta
ainepitoisuudet ylittävät VNa:n 214/2007 aiemmat ohjearvot. Jos alueelle jää kunnos
tustasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, neuvotellaan asiasta tilaajan, alueen ympäris
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töviranomaisten sekä maan omistajan kanssa ennen kaivannon täyttämistä. Alueelle
mahdollisesti jäävistä maa-aineksista, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät alemman
ohjearvon, laaditaan riskinarvio kunnostuksen loppuraporttiin.
Kenttäanalyyseilla todetun tavoitetason saavuttamisen jälkeen tutkitaan kaivualueilla,
joilla on todettu yli alemman ohjearvon olevia pitoisuuksia, maaperän jäännöspitoisuu
det ottamalla kaivualueen pohjasta edustavia ja kaivannon reunoista näytteitä. Jään
nöspitoisuuksista 10 % varmennetaan laboratorioanatyysein.
Laadunvalvonta
Kunnostustyön teettäjä nimeää työlle ympäristöteknisen valvojan. Valvojan tehtäviin
kuuluu näytteenotto, maa-ainesten ohjaaminen käsittelyyn sekä kunnostustyön ohjei
den ja Lapin ELY-keskuksesta tulevan päätöksen määräysten noudattamisen valvonta.
Työn valvojan yhteystiedot ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Valvoja tiedottaa vaI
vovalle ympäristöviranomaiselle (Lapin ELY-keskukselle) poikkeavista olosuhteista.
Haitta-aineiden pitoisuuksia seurataan kenttäanalyyseillä (röntgenfluoresenssianaly
saattori). Mittauksia tehdään noin 20 m3 kaivumäärää edustavista kokoomanäytteistä,
kaivutilanteen mukaan tarvittaessa tiheämmin. Kenttäanalyysien tuloksista noin 10 %
varmennetaan Iaboratorioanalyysein. Mikäli kaivuvaiheessa havaitaan viitteitä muihin
haitta-aineisiin kuin tutkimuksissa on todettu, analysoidaan osasta näytteistä tarkistus
luontoisesti ko. haitta-aineet. Näytemäärissä huomioidaan myös tutkimusvaiheessa
otetut näytteet. Näytteenottopisteiden sijainnista ja analyysituloksista sekä massamää
ristä pidetään kirjaa. Kenttänäytteet analysoidaan paikan päällä kenttäanalysaattorilla.
Vähintään joka kymmenes kenttänäyte lähetetään laboratorioon tarkempia analyysejä
varten ja kenttäanalysaattoritulosten varmistukseksi.
VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN TILANTEISIIN
Odottamattomia tilanteita voivat olla esim. poistettavan maan massamäärän huomatta
va muuttuminen, uusien haitta-aineiden löytyminen tai onnettomuudet työmaalla.
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia haitta
aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos tällaisia esiintyy, asiasta in
formoidaan välittömästi tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mahdollisista toimenpiteistä
neuvotellaan heidän kanssaan.
Onnettomuuksia pyritään ehkäisemään noudattamalla työsuojeluohjeita.
TYÖSUOJELU
Urakoitsija on vastuussa suojavarusteiden käytöstä. Kunnostuksen valvoja auttaa käyt
tötarpeen määrittelyssä.
Työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisina suojavarusteina asianmukaisia jalkinei
ta, haalareita tms. työvaatteita, suojakäsineitä ja tarvittaessa kypärää. Suojavarusteet
vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua.
Työmaa-alue aidataan sivullisten työmaalle pääsyn estämiseksi.
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JÄLKISEURANTA
Jos toimenpidealueelle jää aiemmat ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia, jatko-ohjelma pää
tetään viranomaisten kanssa.
RAPORTOINTI
Kirjan pito
Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään vähintään
seuraavat asiat:
tiedot alueelta poistetuista pilaantuneista maista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoi
tuspaikka ja ajankohta) sekä käsitellystä vedestä,
tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset ja näytepisteiden
sijainti),
maaperään mahdollisesti jäävien yli aiemman ohjearvon olevien maiden määrä, nii
den haitta-ainepitoisuudet ja sijainti sekä
tiedot työskentelyolosuhteista sekä erityishavainnotja poikkeamat suunnitelmista.

-

-

-

-

Loppuraportti
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti kolmen kuukauden kulues
sa kunnostuksen päättymisestä. Loppuraportissa esitetään vähintään seuraavat asiat:
tunnistetiedot ja työn vastuuhenkilöt,
kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi,
kaivutyön toteutus ja aikataulu,
kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista sekä
massamäärät,
vesien käsittelytiedot,
jäännöspitoisuustiedot,
laadunvarmistusmenetelmät,
riskinarvio, jos alueelle on jouduttu jättämään yli alemman ohjearvon olevia maaaineksia,
piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista,
arvio tavoitteiden toteutumisesta sekä asiakirjojen säilytys,
kenttähavainnot sekä mahdolliset valokuvat ym. materiaali.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TIEDOTUS
Kunnostustyön alkamisesta tehdään Lapin ELY-keskukseen aloitusilmoitus, jossa il
moitetaan valvojan yhteystiedot puhdistustöiden aikana.
AIKATAULU
Puhdistustyöt on tarkoitus toteuttaa vuonna 2016.
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitukseen liittyviä erillisiä lausuntoja ei ole pyydetty.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Päätös
Lapin ELY-keskus on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen puh
distamisen. Töiden toteuttamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä.
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.

Kiinteistöltä RN:o 320-4-411 9-1 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuus ylittää valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden puhdis
tustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) alemman ohjearvon ar
seenin osalta. Alempi ohjearvo arseenille on 50 mglkg. Jos kaivumaiden pitoi
suudet jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan kaivumaita hyödyntää kai
vantojen täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on
saatettava loppuun 31 .8.2017 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa sii
hen saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoit
tajan esityksestä loppuun saatetuksi.

2.

Pilaantuneen maa-alueen kaivannot on aidattava. Lisäksi kunnostusalue on va
rustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.

3.

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa
kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsittelyyn. Kaikkien
puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jätteiden sijoituspaikka on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen
kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaan
tumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee kuljetuska
luston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitallisia aineita
ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaan
tuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia, että pilaan
tuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/2011) 121 §:n mu
kainen siirtoasiakirja.

4.

Pilaantuneita maamassoja, joiden pitoisuustasot ylittävät valtioneuvoston maape
rän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen
(214/2007) aiemmat ohjearvot voidaan pakottavasta syystä välivarastoida kun
teistöllä tiiviillä alustalla enintään 30 vuorokauden ajan. Maamassat on peitettävä
huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi.

5.

Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy pilaantunutta vettä, on se
poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on puhdistettava paikan päällä tarkoi
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tukseen soveltuvalla laitteistolla. Mikäli kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään,
on veden viemäröintiin pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitok
selta ja noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä. Vedestä talteen otettu
pilaantuneita aineksia sisältävä jäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristön
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty
kyseisen jätteen käsittely.
6.

Kaivannoista poistettavan ja paikoilleen jätettävän maa-aineksen rajapinnasta on
otettava riittävä määrä kontrollinäytteitä määräyksessä 11 täsmennetyllä tavalla
ja mikäli niiden laboratoriomäärityksissä esiintyy kunnostustavoitteen ylittäviä pi
toisuuksia, tulee kunnostusta jatkaa siihen saakka, että tavoite saavutetaan. Mi
käli puhdistuksessa ei ole päästy määräyksessä 1 asetettuihin puhtaustasoihin,
on esitettävä maahan jääneen pilaantuneen alueen sijainti kartalla sekä esitettä
vä arvio maaperään jääneiden haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja
terveysriskeistä ja maaperän puhdistustarpeesta.

Määräys melun torjunnasta
7.

Puhdistustyön aiheuttama melutaso ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä koh
teissa kello 07.00 ja 22.00 välisenä aikana A-painotetun ekvivalenttimelutason
(Laeq) arvoa 55 dB (A) eikä kello 22.00 ja 07.00 välisenä aikana A-painotetun
ekvivalenttimelutason (Laeq) arvoa 50 dB (A). Mikäli valvontaviranomaisella on
aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvolli
nen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun
vähentämistoimiin.

Määräykset vastuuhenkilöistä ja töiden aloittamisesta
8.

Kunnostustyölle on nimettävä valvoja, jolla on tarvittava kokemus ja pätevyys pi
laantuneen maaperän kunnostukseen ja kunnostustöiden valvontaan. Valvojan
nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töiden aloittamista Lapin ELY
keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan
tulee laatia työn alussa pöytäkirja, johon kirjataan mm. urakoitsijan yhteystiedot,
työturvallisuusasiat ja kalustotiedot. Asiakirjaa tulee täydentää ja ylläpitää kun
nostustyön aikana.

Määräykset poikkeuksellisista tilanteista
9.

Työn aikana ilmenevistä poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitetta
va Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomai
selle. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on
tapauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. loiminnanharjoittajan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja haittojen torjumiseksi.

Määräykset kirjanpidosta, puhdistuksen laadunvalvonnasta, tarkkailusta ja
raportoinnista
10.

Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt toi
menpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjat on
säilytettävä vähintään kolmen (3) vuoden ajan ja ne on pyynnöstä esitettävä La
pin ELY-keskukselle tai Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asian mukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan tajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset auttavat kaikilta kaivannon reunoilta ja
sen pohjalta määräyksessä 1 esitetyt ohjearvot. Kaivantoja ei saa peittää ennen
kuin kontrollinäytteiden laboratoriotulosten perusteella on todettu maaperän pi
laantumattomuus ja Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristön
suojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan
harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.

13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemijärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
O
yhteenveto kiinteistötlä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FI N) sidotulla kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FIN -koordinaatisto),
O
selvitys kaivannoista poistettujen maa-ainesten laadusta, määrästä, käsitte
lystä ja sijoituspaikasta ja
O
tarvittaessa määräyksessä 6 mainittu riskiarvio ja määräyksessä 12 mainit
tu selvitys jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeesta.

Määräysten perustelut
Päätöksessä mainitut ehdot ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisek
si. Kunnostustavoitteeksi on määrätty valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) alempi ohjearvo arseenil
le. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoa määrittäessään huomioon alueen
kaavoitustilanteen ja käyttötarkoituksen. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käy
tössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta aiheudu ympäristön
muuta pilaantumista. Kunnostustyölle on asetettu määräaika, että työt saatetaan lop
puun viivyttelemättä. Valvonnan kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimite
taan tieto kunnostustöiden suunnitellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista
(määräys 1).
Kunnosteifava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan uI
kopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle (määräys 2).
Pilaantuneiden massojen kuljetuksesta, kuormauksesta, varastoinnista ja edelleen toi
mittamisesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pitaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai haitta
aineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
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pilaantumista kunnostettavalla kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä estetään mm. oikean
laisen kuljetuskaluston valinnalla ja välivarastoitavien massojen peittämisellä (mää
räykset 3-4).
Kaivantoihin kertyvien vesien tehokkaalla puhdistamisella estetään raskasmetallien
edelleen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Raskasmetalleja sisäl
tävät jätteet voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei
käsitellä asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saa
neissa laitoksissa (määräys 5).
Kunnostustoimien aikaisilla kontrollinäytteillä saadaan tietoa kunnostuksen etenemi
sestä ja riittävyydestä. Tarkkailulla varmistetaan, että alueet kunnostetaan määräyk
sessä 1 annettujen ohjearvojen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä osoit
tamaan, että kunnostustyöt on tehty riittävässä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että tavoitetta ei saavuteta, on pystyttävä arvioimaan riskit ja mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräys 6).
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa
miseksi (määräys 7).
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa (määräys 8).
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin var
mistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden anta
miseksi. Määräys torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annet
tu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi (määräys 9).
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa, laadun val
vontaa, tarkkailua ja raportointia. Kunnostustöiden onnistumisen kannalta on tärkeää,
että käsiteltävien massojen ominaisuuksista, kunnostuksen etenemisestä ja kunnos
tuksen riittävyydestä saadaan luotettavaa tietoa. Tarkkailu on tarpeen myös haitallisten
ympäristövaikutusten estämiseksi. Tarkkailulla saatavan tiedon avulla varmistetaan, et
tä kunnostustöille asetetut tavoitteet saavutetaan pysyvästi ja tarvittaessa pystytään
tehostamaan kunnostustöiden ympäristönsuojelutoimia sekä arvioimaan mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Kaivutyötä ohjataan pääasiassa paikan päällä tehtävin kent
tämittauksin ja havainnoin. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan varmistamiseksi kai
vantojen tarkistusvelvoite näytteenotoin on tarpeen. Laboratoriotulosten odottaminen
varmistaa päätöksessä asetetun puhdistustason saavuttamisen.
Kunnostustyön aikana ja sen jälkeen on pystyttävä varmistamaan ja osoittamaan, että
kun nostettava alue on puhdistettu riittävissä määrin ja tämän päätöksen mukaisesti se
kä arvioimaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve (määräykset 10-13).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsu numero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.elv-keskus.fi/Iappi

15
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133 §, 136 §, 190 §, 191 §ja
205 §,
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §:t,
Jätelaki (646/2011) 12 §, 13 §, 15 §, 29 §, 31 §ja 121 §,
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9 § ja 11 §,
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustetaki (150/1 992) 8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elin
keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna
2016 (1731/201 5).
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 100 €
Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2016 (1731/2015) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1100 €.
(Koodaus: toiminto 3802301352, suorite 3800114202, tyks 3800251402, nimike 3944)
LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää myöhemmin teille tätä päätöstä
koskevan laskun.

PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen valmisteluun on osallistunut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

(7Xif e.aa ,2J

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön
sijainen, Ylitarkastaja

Tiina Kämäräinen

Ympäristöinsinööri

Vesa-Matti Määttä

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä periilyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, va
punpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises
tä, ellei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi saapumispäivänä. Postitse
saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus. Milloin kysees
sä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tie
doksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökoh
taisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksisaantitodis
tus.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toi
mittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta
riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään valitusajan päät
tymispäivänä klo 16.15.
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 asi
aa koskevat ilmoitukset valiifajalle 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) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liitellävä 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.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250 €.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite:
PL 204, 65101 VAASA
käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
aukioloaika:
8.00 16.15
puhelin:
029 56 42611
telekopio:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao(äoikeus.fi
i nternet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa
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