Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

ASIA

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA

LAPELY/251 5/2016

Annettu julkipanon jälkeen
30.3.2017

612017

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka kos
kee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Tellervo Nurmi
Tervolantie 1952
95370 ITÄKOSKI
Asiamies:
Öljyalan Palvelukeskus Oy, JASKA-hanke
c/o asiamies Sanna Pyysing, Pöyry Finland Oy
Valtakatu 25
53100 LAPPEENRANTA
sanna.pyysing@poyry.com
Y-tunnus 0215443-3

PUHDISTETTAVA ALUE JA SEN SIJAINTI
Kunnostettava kohde sijaitsee Keminmaan kunnassa osoitteessa Tervolantie 1952,
95370 ITÄKOSKI. Ilmoituksen mukainen puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöllä RN:o
241-401-10-9. Kohteen sijainti on esitetty päätöksen liitteenä olevassa sijaintikartassa.
TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sekä puhdistamisen yhteydes
sä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai poistamisesta toimitetta
vaksi muualla käsiteltäväksi on tehtävä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle ympäris
tönsuojelulain 136 §:n perusteella. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 24.3.2017.
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KIINTEISTÖN OMISTAJAT

Kiinteistö ei sijaitse asemakaavoitetulla alueella eikä kaavoitustilanteeseen ole suunnit
teilla muutoksia.
Kiinteistö sijaitsee Länsi-Lapin maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeällä alueella merkinnällä ma (alueen suunnittelussa on turvat
tava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen).
Kiinteistö rajautuu lännessä Tervolantiehen, pohjoisessa palvelukoti Juopperin karta
noon, idässä asuinkiinteistöön ja etelässä metsitettyyn peltoalueeseen.
Kiinteistön omistavat Tellervo, Marita ja Tuovi Nurmi sekä Sinikka Heikkinen.

ILMOITETTU TOIMINTA

Kohteessa on harjoitettu polttoaineenjakelutoimintaa kyläkaupan yhteydessä vuodesta
1972. Toiminnanharjoittajina ovat olleet Osuuskauppa Pohjanseutu, Itäkosken kauppa
sekä Itäkosken kioskikauppa. Polttoaineiden jakelutoimintaa on ollut Osuuskauppa
Pohjanseudun ja Itäkosken kaupan aikana vuodesta 1972 1990-luvulle asti. Polttoai
neenjakelutoiminta on päättynyt mahdollisesti vuonna 1992, mutta viimeistään vuonna
1997.
Kiinteistöllä on myyty bensiiniä ja/tai polttoöljyä. Polttoaineita on varastoitu ja jaettu se
kä maanpäällisistä että maanalaisesta säiliöstä. Maanpäällisten säiliöiden lukumäärä
on todennäköisesti vaihdellut toiminnan aikana. Maanalaisia säiliöitä on ollut yksi.
Kaikki säiliöt ja jakelulaitteet on poistettu kiinteistöltä. Säiliö- ja jakelualue on sijainnut
kiinteistön länsikulmassa. Öljyvahinkoja ei ole tiettävästi sattunut.
Kohteessa ei ole ollut autojen huolto- tai pesutoimintaa. Tiedossa ei ole, että kohteen
läheisyydessä olisi ollut muuta maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa.
Kiinteistöllä sijaitseva entinen kaupparakennus on asuinkäytössä eikä kiinteistön nykyi
seen käyttöön ole suunnitteilla muutoksia. Kiinteistöllä ei ole ollut öljylämmitystä.
Maaperä sekä pohja- ja pintavedet
Kiinteistön piha-alue on nurmi- ja sorapintainen. Tutkimuspisteissä NP1 ja NP2 oli pin
takerroksena multaa 1,0-1,2 m, pisteissä NP6 ja NP8 multaa/turvetta 1,0-1,2 m ja pis
teessä NP7 turvetta 1,0 m. Pisteissä NP3, NP4 ja NP5 pinnassa oli hiekkaa 0,5-2,5 m.
Pohjamaa oli kaikissa pisteissä hiekkamoreenia (pisteissä NP2 ja NP5 siHkMr) toteu
tuneelle kairaussyvyydelle 2,0-3,0 m. Pisteissä NP2, NP6 ja NP8 kairaus päättyi 2,02,5 m syvyydessä kiveen tai kallioon. Piste NP9 tehtiin lapiolla kaapeleiden väliin.
Maaperä oli 0,5 m syvyydelle multaa ja moreenia.
Kairausten yhteydessä havaittiin polttoaineen hajua pisteissä NP2 0-2,5 metrin syvyy
dellä ja pisteessä NP7 0-3,0 metrin syvyydellä.
Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Karkumaa (1224107, ve
denhankintaan soveltuva pohjavesialue, luokka 2) sijaitsee kohteesta noin 3,1 km luo
teeseen. Pohjavesipintaa ei havaittu kolmen metrin syvyydelle ulotetuissa kairauksissa.
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Pohjaveden virtaus suuntautuu länteen/lounaaseen kohti Kemijokea. Tutkimusalueen
lävitse kulkee runkovesijohto. Myös kohdekiinteistön asuinrakennukseen kulkeva käy
tössä oleva talousvesijohto sijaitsee tutkimusalueella tai sen läheisyydessä. Kiinteistöl
lä ei ole talousvesikaivoa. Naaputeiden talousvesikaivoista ei ole tietoa.
Kohdetta lähin vesistö Kemijoki sijaitsee kohteesta noin 100 metrin etäisyydellä Iän
nessä/lounaassa. Tutkimusalueella sadevedet imeytyvät maaperään. Salaojituksesta ei
ole tietoa. Kiinteistön jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta maaperään raken
nuksen länsipuolelle.
HAITTA-AINETUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA TULOKSET
Johdanto
Kohde (JASKA-kohdenumero 95370-1-80112) kuuluu öljysuojarahaston rahoittamaan
JASKA-hankkeeseen, jonka toimeenpanijaksi on valittu Öljyalan Palvelukeskus Oy. Öl
jyalan Palvelukeskus Oy:n toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on tehnyt kohteessa
maaperän pilaantuneisuuden perustutkimukseen liittyvät maastotyöt 6.6.2016. Tutki
muksesta on laadittu Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perustutkimusraportti
(101003419-003) 22.6.2016. Lapin ELY-keskus on antanut 11.8.2016 lausunnon LA
PELY/2515/2016 maaperän pilaantuneisuuden puhdistamisen tarpeellisuudesta ympä
ristönsuojelun kannalta. Pöyry Finland Oy on laatinut Maaperän pilaantuneisuuden
kunnostussuunnitelman (101006053-001) 20.3.2017 perustutkimusraportin pohjalta.
Öljysuojarahaston JASKA-hankkeen toisen vaiheen hakulomakkeet on päivätty
23.7.2016 ja 1.8.2016. Öljysuojarahasto on hyväksynyt kohteen kunnostuksen rahoi
tuksen hakemusten perusteella.
Maaperätutkimukset
Tutkimuskohteessa tehtiin maanäytteenottoon liittyvä kairaus 6.6.2016. Maanäytteet
otettiin monitoimikairalla (0 110 mm) ns. auger-tekniikalla, jolloin maaperästä saadaan
jatkuva näytesarja. Tutkimuspisteitä alueelle tehtiin kaikkiaan kaksitoista (12). Pisteet
sijoitettiin entiselle säiliö- ja jakelualueelle. Tutkimuspisteitä jouduttiin osin siirtämään
vesijohdon takia. Näyte NP9 otettiin lapiolla kaapeleiden välistä. Kairausten yhteydessä
suoritettiin silmämääräiset maalajimääritykset. Kairanreiät täytettiin kairauksen yhtey
dessä ylösnousseella maa-aineksella ympäröivän maanpinnan tasoon.
Maanäytteet otettiin tiiviskantisiin lasipurkkeihin auger-kairalla tietyltä tasolta otetusta
maa-aineksesta. Maanäytteiden ottotasot on esitetty tutkimuspistetiedoissa. Maanäyt
teitä otettiin syvimmillään kolmen metrin syvyydelle saakka. Kairaukset jäivät osin
suunniteltua lyhyemmiksi, koska kairaus päättyi kiveen tai kallioon. Kahdestatoista (12)
maanäytteestä määritettiin kokonaishiilivetypitoisuus PetroFlag-pikatestillä. Näytteestä
NP2 1-2 m tehtiin lisäksi jaettu näyte todentamaan laboratorioon lähetettävien näyttei
den riittävää homogenisointia kentällä. Pikatestitulosten ja maastohavaintojen perus
teella valittiin kahdeksan (8) maanäytettä laboratoriossa analysoitaviksi. Näytteitä säily
tettiin maastossa, kuljetuksen aikana ja laboratoriossa viileässä.
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Pohjavesitutkimukset
Vesijohtovedestä otettiin näyte (kiinteistön vesihanasta). Kairausten yhteydessä ei ha
vaittu pohjavesipintaa.
Laboratoriotyöt
Maa- ja vesinäytteiden analysoinnit tehtiin SGS Inspection Services Oy:n laboratorios
sa Kotkassa.
Maastohavaintojen ja pikatestitulosten perusteella valittiin laboratoriotutkimuksiin pe
rustutkimusvaiheessa kolme (3) maanäytettä tutkimuspisteistä NP1 (0,5-1,0 m), NP2
(1,0-2,0 m) ja NP7 (1,0-2,0 m). Näytteistä määriteifiin kaasukromatografisesti raskai
den öljyhiilivetyjen (C22-C4o) ja keskitisleiden (Cio-C21) pitoisuudet sekä bentseenin, to
lueenin, etyylibentseenin, ksyleenien ja muiden hiilivetyjen pitoisuudet ja niiden sum
mana haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaismäärä TVOC (05-010). Pitoisuudet määritettiin
kuiva-ainetta kohti. Lisäksi näytteistä määritettiin MTBE:n, TAME:n, ETBE:n, 1,2dikloorietaanin ja 1 ,2-dibromi-etaanin pitoisuudet. Edellä mainittuja etaaneja on käytetty
lyijyttömän bensiinin lisäaineina.
Tutkimustulokset
Maaperä
Haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudet olivat pisteissä NPI ja NP7 analyysi
määritysrajan <5 mglkg alittavia. Myös yksittäisten haihtuvissa öljyhiilivedyissä esiinty
vien komponenttien pitoisuudet olivat pääosin analyysimääritysrajan alittavia. Pisteessä
NPI havaittiin ksyleenejä 0,07 mg/kg. Pisteessä NP2 (1,0-2,0 m) haihtuvien öljyhiilive
tyjen kokonaispitoisuus oli 1 800 mg/kg ja yksittäisiä haihtuvissa öljyhiilivedyissä esiin
tyviä komponentteja havaittiin seuraavasti: bentseeni 0,03 mglkg, tolueeni 55 mglkg,
etyylibentseeni 36 mg/kg, ksyleenit 299 mglkg, ja TEX-yhdisteiden kokonaispitoisuus
390 mglkg. Oksygenaattien pitoisuudet olivat analyysimääritysrajan alittavia.
Keskitisleiden (C10-C21) pitoisuus oli pisteessä NPI (0,5-1,0 m) <20 mg/kg, pisteessä
NP2 (1,0-2,0 m) 330 mg/kg ja pisteessä NP7 (1,0-2,0 m) 34 mglkg.
Raskaiden öljyhiilivetyjen (022-040) pitoisuus oli pisteessä NPI (0,5-1,0 m) 41 mg/kg,
NP2 (1,0-2,0 m) 33 mglkg ja NP7 (1,0-2,0 m) <20 mglkg.
PetroFlag-pikatestien tulokset (osoittaa kokonaishiilivetypitoisuutta) näyttivät pisteessä
NP 1 korkeampia pitoisuuksia kuin laboratorioanalyysitulokset. PetroFlag-pika-analyysin
tulokseen vaikuttavat myös humuksen sisältämät hiilivedyt, mikä osaltaan selittää tu
losten eroa.
Näytteestä NP2 (1,0-2,0 m) tehdyssä tarkemmassa hiilivetyfraktioinnissa alifaattisista
fraktioista 44 % (260 mg/kg) oli heikosti kulkeutuvia ja niukkaliukoisia (hiiliketjuvälillä
C6-C8). Kulkeutumattomia niukkaliukoisia fraktioita (C8-Cio) oli 27 % (160 mglkg) ja lo
put 29 % (175 mg/kg) oli kulkeutumattomia ja hyvin niukkaliukoisia fraktioita hiiliketjuvä
lillä Cio—C35.
Aromaattisista fraktioista hieman kulkeutuvia ja liukenevia oli 25 % (330 mglkg, hiiliket
juväli <08). 61 % (810 mg/kg) fraktioista oli liukenevia ja hieman kulkeutuvia (C8-Cio)ja
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8,3 % (110 mg/kg) heikosti kulkeutuvia ja liukenevia (C10-C;2). Kulkeutumattomia niuk
kaliukoisia tai hyvin niukkaliukoisia fraktioita oli 6,1 % (81 mg/kg) hiiliketjuvälillä 012-035.
Ves ijohtoves i
Vesijohtovedessä haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus TVOC (05-010) alitti ana
Iyysimääritysrajan <20 pgII. Myöskään BTEX-yhdisteitä, MTBE:ä, TAME:a, ETBE:ä tai
TAME:a ei havaittu analyysimääritysrajan ylittäviä pitoisuuksia.
Keskitisleiden (C1o-C22) ja raskaiden öljyhiilivetyjen (022-040) pitoisuudet alittivat analyy
simääritysrajat.
Haitta-aineiden kokonaismäärät
Kohteen maaperässä havaittiin Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisen
ylemmän ohjearvon ylittävä tolueenin, ksyleenien ja haihtuvien öljyhiilivetyjen koko
naispitoisuus. Etyylibentseenin ja keskitisleiden pitoisuudet ylittivät alemman ohjearvo
tason. TEX-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen 010-040 pitoisuudet olivat siten myös kynnys
arvotason ylittäviä. Bentseenin pitoisuus oli kynnysatvotason ylittävä.
Kunnostettava alue on entisellä jakelu- ja säiliöalueella noin 100 m2:n laajuinen ja kai
vusyvyys on enimmillään arviolta 3 metriä. Kaivettavan maa-aineksen määrä on noin
170 m3ktr (225 m3itd), josta pilaantuneen maa-aineksen määrä on noin 50 m3ktr (65
m3itd). Haitta-aineiden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 100 kg. Kunnostettava
alue on esitetty päätöksen liitteenä olevassa toimenpidekartassa.
KUNNOSTUKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Lähtökohdat
Valtioneuvoston asetus (VNa 214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar
peen arvioinnista, jossa annetaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot, on tullut voimaan
1.6.2007. Asetuksessa annetaan haitta-aineille kolme arvoa: kynnysarvo sekä alempi
ja ylempi ohjearvo. Kynnysarvo edustaa pilaantuneisuutta, jonka ylittyessä maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve 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.
Riskinarvio
Kohteen kunnostustarve arvioidaan ensisijaisesti kohdekohtaisella riskitarkastelulla.
Riskitarkastelussa huomioidaan haitta-aineen lähde ja määrä, kulkeutumisreitit ja hait
ta-aineille altistuvat kohderyhmät. Maaperän pilaantuneisuuden vertailuarvona käyte
tään Valtioneuvoston (214/2007) asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis
tustarpeenarvioinnista annettuja ohjearvoja, ellei riskitarkastelu tai viitearvojen soveltu
vuustarkastelu edellytä käytettäväksi muita arvoja. Tähän kohteeseen soveltuvat käy
tettäväksi maaperän osalta viitearvoina aiemmat ohjearvot.
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Kulkeutumisen arviointi
Tutkimuksissa entisellä säiliö- ja jakelualueella maaperässä havaittiin öljyhiilivetyjä.
TVOC-, tolueeni- ja ksyleenien pitoisuudet ylittivät ylemmän ohjearvotason ja etyyli
bentseeni- ja keskitislepitoisuudet alemman ohjearvotason. Bentseenipitoisuus ylitti
kynnysarvotason. Kohonnut pitoisuus havaittiin 1,0-2,0 metrin syvyydellä. Tutkimusten
yhteydessä hajuhavaintoja tehtiin 0-2,5 metrin syvyydeltä.
Pilaantuneeksi todetulla alueella pintakerros on multaa 0-1,0 metriä, jonka alapuolella
on silttistä hiekkamoreenia 2,5 metrin syvyydelle. Pohjavesipinta on arviolta noin kol
men metrin syvyydellä. Kiinteistön talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta. Vesijohto
linja kulkee pilaantuneeksi todetun alueen sivuitse.
Haitta-aineiden kulkeutuminen vesijohtoveteen on mahdollista, koska vesijohto kulkee
mahdollisesti osin pilaantuneella alueella. Kiinteistön vesijohtovedestä otetussa näyt
teessä ei havaittu merkkejä öljyhiilivedyistä. Haitta-aineiden kulkeutuminen vajoveden
mukana pohjaveteen ja edelleen laajemmalle on mahdollista haitallisinakin pitoisuuksi
na, koska aromaattisista fraktioista yli 94 % (1 250 mg/kg) oli liukenevia ja hieman tai
heikosti kulkeutuvia. Alifaattisista fraktioista heikosti kulkeutuvia oli 44 % (260 mglkg).
Altistumisen arviointi
Tutkimuksissa maaperässä havaittiin ylemmän ohjearvotason ylittävä haihtuvien öljyhii
livetyjen kokonaispitoisuus (myös tolueenin ja ksyleenien pitoisuudet ylittivät ylemmän
ohjearvotason). Etyylibentseenin ja keskitisleiden pitoisuus ylitti alemman ohjearvota
son ja bentseenin pitoisuus kynnysarvotason 1,0-2,0 metrin syvyydellä.
Koska tutkimusten yhteydessä tehtyjen hajuhavaintojen perusteella on mahdollista, et
tä pilaantuneisuus ulottuu paikoin maan pintaan asti, voi altistuminen suoran ihokoske
tuksen tai ruuansulatuselimistön välityksellä olla mahdollista myös muutoin kuin maata
kaivettaessa.
Mikäli haitta-aineita kulkeutuu vesijohdon läpi vesijohtoveteen, on vesijohtoveden väli
tyksellä altistuminen mahdollista. Tutkimuksissa vesijohtovedessä ei kuitenkaan havait
tu merkkejä öljyhiilivedyistä.
Pohjavettä ei alueella hyödynnetä, joten sen välityksellä altistuminen ei ole mahdollista.
Vaikutusten arviointi
Keskitisleet ja haihtuvat öljyhiilivedyt (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit)
ovat suurina pitoisuuksina silmiä, ihoa, hengitys- ja ruuansulatuselimistöä ärsyttäviä.
Tutkimuskohteessa havaitut pitoisuudet eivät kuitenkaan aiheuta em. vaikutuksia.
Riskin luonnehtiminen
Havaittu haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus sekä tolueenin ja ksyleenien pitoi
suudet ylittävät VNa:n asetuksen (214/2007) mukaisen ylemmän ohjearvotason. Etyyli
bentseenin ja keskitisleiden pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvotason ja bentsee
ninpitoisuus kynnysarvotason.
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Pilaantuneeksi todetulla alueella pintakerros on multaa 0-1,0 metriä, jonka alapuolella
on silttistä hiekkamoreenia 2,5 metrin syvyydelle. Pohjavesipintaa ei havaittu tutkimus
ten yhteydessä kairaussyvyydellä (3 metriä), mutta se on arviolta noin kolmen metrin
syvyyde 1 lä.
Kiinteistön talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta. Haitta-aineiden kulkeutuminen ve
sijohtoveteen on mahdollista.
Haitta-aineiden leviämistä ajan kuluessa laajemmalle vajo- tai pohjaveden välityksellä
voi jossain määrin tapahtua koska lähes 60 % kaikista öljyhiilivetyjen fraktioista oli liu
kenevia ja hieman kulkeutuvia. Pilaantuneisuus saattaa paikoin ulottua maan pintaan
asti, joten altistuminen suoran ihokosketuksen, hengitysilman ja ruuansulatuselimistön
välityksellä voi olla mahdollista muutoinkin kuin maata kaivettaessa.
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n laatiman oppaan, “Öljyllä pilaantuneen maa-alueen kunnostaminen”, mukaisen riskiluokituksen perusteella tutkittu jakelupiste kuuluu riskiluok
kaan 2; maaperä tuntuvasti pilaantunut.
Alueella ei ole herkkiä luontoarvoja eikä eläimistöä, joten pilaantuneisuudesta ei aiheu
du ympäristöriskiä. Näin ollen ympäristöriskien tarkempaan tarkasteluun ei ole tarvetta.
Alueella ei ole jakelutoiminnan aikaisia rakenteita.
Epävarmuustekijät
Merkittäviä epävarmuustekijöitä ei voida nimetä. Historiaselvityksessä jakelutoimintojen
sijainti ja pilaantumisen taso on selvitetty luotettavasti. Näytteet pystyttiin ottamaan
edustavina alueelta. Joidenkin pisteiden sijaintia jouduttiin maassa olevien rakenteiden
vuoksi siirtämään.
Analysoinnit on tehty akkreditoidussa laboratoriossa. Mahdolliset epävarmuudet eivät
vaikuta pilaantuneisuuden tai kunnostustarpeen arviointiin.
Kenttätestit tukevat analysointia. Kenttätesteillä tehdyn jaetun näytteen (NP2 1,0-2,0
m) tulokset olivat 1 219 mg!kg /1 221 mg/kg, milloin analysointien prosentuaalinen ero
on alle 1 %. Jaetun näytteen analysoinnilla on tarkoitus todentaa näytteenoton riittävän
hyvä homogenisointi kentällä. Yleensä voidaan arvioida, että jos ero jaetun näytteen tu
loksissa on korkeintaan 10 %, voidaan homogenisoinnin todeta olevan riittävän huolella
tehty. Tehdyn jaetun näytteen perusteella epävarmuus homogenisoinnin on tällä rajoi
tettu. Mahdolliset epävarmuudet eivät vaikuta pilaantuneisuuden tai kunnostustarpeen
arviointiin.
Kunnostustarve
Tehdyn selvityksen perusteella jakelutoiminta on aiheuttanut alueella maaperän pilaan
tumista, joka vaatii kunnostustoimenpiteitä. Voimakkaan pilaantuneisuuden vuoksi on
olemassa riski, että pilaantuneisuus voi aiheuttaa terveyshaittaa. Nykyisellään alueella
ei voi tehdä tajoituksetta kaivutöitä.
Kun nostustavoitteet
Koska kiinteistö on asuinkäytössä, maaperän kunnostuksen tavoitetasona esitetään
käytettäväksi Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja. Ne
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soveltuvat tässä kohteessa käytettäväksi, kohteella ei ole ympäristön kannalta erityisiä
suojeluarvoja, kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien viljelyä, vaaraa hiilivetyjen kulkeu
tumisesta sisäilmaan ei ole, eikä muitakaan alemman ohjearvon käyttöä estäviä tekijöi
tä havaittu. Maa-ainesten käyttörajoitteiden poistamiseksi pintamaahan (0-1 ,0 metriä)
ei jätetä kynnysarvon ylittäviä massoja.
Kvantitatiivisen riskitarkastelun tekemistä, käyttäen apuna esimerkiksi SOILIRISK 3.1
ohjelmaa, kohdekohtaisten tavoitepitoisuuksien määrittämiseksi ei katsota tarpeellisek
si suorittaa, koska pilaantuneisuus on pienialainen ja kunnostus voidaan esteittä suorit
taa eivätkä kustannukset ole kohtuuttomat. Alempi ohjearvo raskaille öljyjakeille on 600
mg/kg, keskitisleille 300 mg/kg ja haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudelle 100
mg/kg. Yksittäisille bensiinissä oleville yhdisteille aiemmat ohjearvot ovat; bentseeni
0,2 mg/kg, tolueeni 5 mg/kg, etyylibentseeni 10 mg/kg ja ksyleenit 10 mg/kg. MTBE:n
ja TAME:n yhteispitoisuudelle alempi ohjearvo on 5 mg/kg.
-

Mikäli jostakin rajoittavasta tekijästä johtuen kunnostuksella ei saavuteta tavoitepitoi
suuksia, laaditaan riskitarkastelu. Siinä arvioidaan aiheuttavatko ylitykset vaaraa ympä
ristölle ja terveydelle ja voidaanko maaperä tältä osin jättää puhdistumaan luontaisesti
vai tarvitaanko aktiivisia jatkotoimenpiteitä.
Maaperään jäävät haitta-aineet
Kunnostukseila pyritään poistamaan öljyhiilivetyjen osalta pitoisuuksiltaan kohdekoh
taiset tavoitetasot ylittävät maa-ainekset. Mikäli kunnostuksen aikana havaitaan esteitä,
joiden takia kunnostusta ei voi tehdä suunnitelmien mukaisesti loppuun, laaditaan saa
vutetusta tilanteesta riskinarvio. Riskinarvion perusteella päätetään, tarvitaanko aktiivi
sia jatkotoimenpiteitä, vai voidaanko maaperä jättää puhdistumaan luontaisesti. Maa
perään jääneet haitta-aineet, niiden määrä ja vaikutus arvioidaan ja esitetään loppura
portissa.
Käyttörajoitteet
Kunnostuksen jälkeen päättynyt polttoaineenjakelu ei aiheuta rajoitteita kohteen asuin
käyttöön. Mikäli maaperään jää maa-aineksia, joiden pitoisuus ylittää VNa:n (214/2007)
mukaisen kynnysarvon tai alueellisen taustapitoisuuden, maan maa-ainesten käytölle
jää käyttörajoite, jolloin maa-ainesta ei saa sijoittaa kohteen ulkopuolelle. Lopullisen
päätöksen käyttörajoitteista tekee loppuraportin hyväksymisen yhteydessä asiaa käsit
televä viranomainen.
KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS
Kunnostustyölle nimetään valvoja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen töi
den aloittamista Lapin ELY-keskukselle ja Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluvi
ranomaiselle.
Kunnostusmenetelmän valinta
Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen soveltuvia menetelmiä, joista on Suomessa
kokemuksia, ovat massanvaihto, öljyhiilivetyjen tehostettu biologinen hajottaminen se
kä huokosilmapumppaus ja -ilman puhdistus. Pilaantuneiden ainesten käsittelyyn joko
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kunnostuskohteessa tai loppusijoituspaikassa on käytetty läjitystä, stabilointia, kompos
tointia ja polttamista. Ulkomailla on kokeiltu pesua ja lämpökäsittelyä, joilla on voitu no
peuttaa lika-aineiden liikkuvuutta. Biologiset kunnostusmenetelmät ovat Suomessa vii
me vuosina yleistyneet.
Kohteen maaperä ei parhaalla mahdollisella tavalla sovellu in situ-kunnostukseen, kos
ka se sisältää multaa ja turvetta. Kun otetaan lisäksi huomioon ko. kohteen luonne, öl
jyhiilivetyjen laatu ja pitoisuustaso, soveltuvin ja kustannustehokkain kunnostusmene
telmä on pilaantuneen maa-aineksen poistaminen ja korvaaminen pilaantumattomalla
materiaalilla (massanvaihto).
Maaperän kunnostus kohteessa voidaan ennakkotietojen perusteella suorittaa esteittä
lukuun ottamatta kaivualueen läpi kulkevaa vesijohtoa, jota ei saa kunnostuksen aikana
vaurioittaa. Taloon tulevan vesijohdon sijainti tulee selvittää ennen kunnostuksen aloit
tamista. Tarvittaessa urakoitsija tukee kaivualueella olevat vesijohdot.
Mikäli perustelluista syistä on tarvetta käyttää muita kunnostusmenetelmiä, esitetään
niitä erikseen ELY-keskuksen hyväksyttäviksi.
Aikataulu

Kohde pyritään kunnostamaan alkukesällä 2017.

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 241-401-10-9 on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot
haitta-aineiden osalta:
O
bensiinijakeet (C5-C;o) 100 mg/kg,
O
keskitisleet (C1o-C21) 300 mg/kg,
O
raskaat öljyjakeet (021-040) 600 mg/kg,
O
MTBE-TAME summapitoisuus 5 mg/kg,
O
bentseeni 0,2 mg/kg,
O
tolueeni 5 mg/kg,
O
etyylibentseeni 10 mg/kg
O
ksyleenit 10 mg/kg.
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Kunnostustyöt on ulotettava niin laajalle, että kaikki maamassat, joissa pitoisuu
det ylittävät alemman ohjearvon saadaan poistettua. Jos kaivumaiden pitoisuudet
jäävät alle alempien ohjearvotasojen, voidaan kaivumaita hyödyntää kaivantojen
täytöissä, mikäli ne ovat rakennusteknisesti hyödynnettävissä.
Lisäksi pilaantuneen alueen läpi kulkevan runkovesijohdon ympärillä oleva maaaines (suojavyöhyke vähintään 2 metriä) on puhdistettava haitta-aineettomaksi.
Kunnostustöiden aloittamisesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostustyöt on saa
tettava loppuun 31.4.2018 mennessä. Kunnostusta tulee kuitenkin jatkaa siihen
saakka, kunnes Lapin ELY-keskus hyväksyy kunnostuksen toiminnanharjoittajan
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 paikkaan tai laitokseen,
jolla on lupa kyseisen pilaantuneen maa-aineksen vastaanottoon sekä käsitte
lyyn. Kaikkien puhdistustyömaalta pois kuljetettavien maamassojen ja muiden jät
teiden sijoituspaikat on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Keminmaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen töiden aloittamista. Pilaantuneiden maamassojen kuljetus ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu ympä
ristön pilaantumisen vaaraa. Kuljetettaessa kosteita ja valuvia maamassoja tulee
kuljetuskaluston olla riittävän tiiviitä, jottei kuljetuksissa pääse valumaan haitalli
sia aineita ympäristöön. Maamassojen pölyäminen on estettävä kuljetuksen aika
na. Pilaantuneen maan haltijan velvollisuus on laatia siirtoasiakirja ja huolehtia,
että pilaantuneita maita siirrettäessä on kuljetusten mukana jätelain (646/20 1 1)
121 §:n mukainen 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
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,
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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 fA). Mikäli valvontaviranomaisella on
aihetta epäillä toiminnasta syntyvän meluhaittoja, on toiminnanharjoittaja velvolli
nen ryhtymään haitan johdosta tarvittaviin mittauksiin ja selvityksiin sekä melun
vähentämistoimiin.

Määräykset vastuu henkilöistä 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 Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvojan tu
lee 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 Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel
le. Mikäli häiriötilanteesta voi aiheutua onnettomuusriski tai terveyshaittaa, on ta
pauksesta ilmoitettava myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan 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 Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11.

Kunnostustavoitteiden toteutumista on töiden aikana tarkkailtava asianmukaisilla
kenttämittauksilla ja näytteenotolla. Tarkkailussa on määritettävä määräyksessä
1 esitetyt raja-arvot. Kunnostusalueen katsotaan rajautuneen, kun laboratorio
analyyseillä varmistetut tarkkailutulokset alittavat 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 Keminmaan kunnan ympäristön
suojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen.

12.

Pilaantuneisuusselvityksen sekä kunnostuksen yhteydessä otettujen näytteiden
analyysitulosten ja muiden työnaikaisten havaintojen perusteella on toiminnan-
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harjoittajan esitettävä selvitys kunnostettavan alueen jatkotarkkailu- ja puhdistus
tarpeesta.
13.

Kunnostustyön loppuraportti on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuukau
den kuluessa töiden suorittamisesta. Loppuraportissa on esitettävä:
O
yhteenveto työmaapöytäkirjasta,
O
yhteenveto kiinteistöllä tehdyistä kunnostustoimista, kenttä- ja laboratoriotutkimuksista sekä tutkimustulokset,
O
toteutuneiden kaivantojen laajuus ja syvyys sekä sijainti koordinaatistoon
(ETRS-TM35FIN) sidotuila kartalla,
O
näytepisteiden sijainti (ETRS-TM35FI N -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
puhd istustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) aiemmat ohjearvot hait
ta-ainepitoisuuksille. Runkovesilinjan lähialue on määrätty puhdistettavaksi terveyshai
tan poistamisen vuoksi. Lapin ELY-keskus on ottanut kunnostustasoja määrittäessään
huomioon alueen käyttötarkoituksen sekä runkovesijohdon sijainnin piiaantuneeila alu
eella. Puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdis
tusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. Kunnostus
työlle on asetettu määräaika, että työt saatetaan loppuun viivyttelemättä. Valvonnan
kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille toimitetaan tieto kunnostustöiden suunni
tellusta aloitusajankohdasta ennen töiden aloittamista (määräys 1).
Kunnostettava alue on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaan
tuneen maan kaivusta tai muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan uI
kopuolisiile 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
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pöiyämistä tai haittaaineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa pilaantuneiden massojen aiheuttamaa lisä
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 öljyhiilivetyjen edel
leen kulkeutuminen kunnostettavien alueiden ulkopuolelle. Hiilivetyjä sisältävät jätteet
voivat aiheuttaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä
asianmukaisesti mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa lai
toksissa (määräys 5).
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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
kunnostettava 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.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Lapin ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
SOVELLETUT SÄÄDÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)16 §, 17 §, 84 §, 85 §, 133
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 §,
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Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007),
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §,
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §,
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeino
toimistojen sekä kehittämis-ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017
(1554/2016).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1100 €

Päätöksestä peritään valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) mukainen suoritemaksu. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään 55 €/h. Tämän päätöksen
käsittelyyn käytettiin 20 tuntia eli maksu on yhteensä 1100 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301352, Suorite 3800114202, Tyks 3800251402, Nimike
3944)

LASKUN LÄHETTÄMINEN

Valtion talous- ja henkilöstöhallinto lähettää myöhemmin asiamiehelle tätä päätöstä
koskevan laskun.
PÄÄTÖKSEN JAKELU
Päätös hakijalle
Jäljennös maksutta (sähköisenä):
Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus

TIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITSEMINEN
Kiinteistön maaperää koskevat tiedot lisätään valtakunnalliseen maaperän tilan tietojär
jestelmään.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Tämän päätöksen on valmistellut insinööri Anna-Kaisa Puhakka.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fihlappi
96101 Rovaniemi
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Ylitarkastaja

Vesa-Matti Määttä

Ylitarkastaja

Marko Kiviniemi

LIITTEET Valitusosoitus (LAP YSi 02V)
Sijaintikartta
Toimenpidekartta

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.eIy-keskus.flhIapi
96101 Rovaniemi
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä periifyyn 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. Vastaanoifajalle 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 liifteet
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 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) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran
omaiselle.
Asiamiehen on liiteifävä 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.haooikeus.fi
internet-osoite: www.oikeus.fi/hao/vaasa

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
96101 Rovaniemi
www.elv-keskus.fl/lappi
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