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KIINTEISTÖ, SEN OMISTUS, SIJAINTI JA KÄYTTÖTARKOITUS
Kunnostettava kohde sijaitsee Paltamon kunnassa kiinteistöillä (578-402-2-313, 578402-41-26). Ensin mainitun kiinteistön omistaa Paltamon kunta, ja jälkimmäisen Vapo
Oy. Alue on osittain tyhjillään olevaa teollisuusaluetta.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä
ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle silloin, kun puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa. Tässä
tapauksessa ilmoitusmenettely on riittävä. Kyseessä on pilaantuneen maaperän
puhdistaminen yksittäisessä kohteessa. Kunnostuskohde sijaitsee Kainuun elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella, joka siten ratkaisee asian.

AIEMMAT PÄÄTÖKSET
Kainuun ympäristökeskus 20.7.2004 (Dnro 1201Y0094): päätös koskee vuosina 2004
ja 2005 tehtyä kunnostusta.
Kainuun ympäristökeskus 26.5.2005 (Dnro KAI-2004-Y-152): pilaantuneiden
maamassojen kapselin ympäristölupapäätös. Kapseli sijaitsee Paltamon suljetun
yhdyskuntajätteen kaatopaikan vieressä.

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 029 502 3500
Kalliokatu 4
www.ely-keskus.fi/kainuu
Kajaani
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PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista
Kohdealueella on toiminut saha ja kyllästämö, jotka käynnistyivät ilmoituksessa
esitetyn mukaan vuonna 1967. Toiminta päättyi vaiheittain vuosina 1993-1998. Sahalla
käytettiin KY-5- kyllästysainetta puutavaran sinistyssuojaukseen vuosina 1967-1985.
Kreosoottikyllästys alkoi Autioniemessä vuonna 1967 ja suolakyllästys vuonna 1970.
Kohteessa kyllästettiin pääasiassa rata- ja vaihdepölkkyjä.
Kiinteistöltä purettiin vuonna 2004 kyllästämörakennus ja kyllästystoimintaan liittyvät
rakenteet (mm. maanalainen lämmitysöljysäiliö, kreosootin purkupaikan suoja-allas,
kreosoottisäiliö, putkistot, yms.). Kyllästysalueelta Oulujärveen johtava hulevesiputki
on vielä purkamatta, joten se puretaan kunnostustöiden yhteydessä. Sen tarkka sijainti
selvitettiin alkuvuodesta 2017 tehdyillä lisätutkimuksilla. Alueella on vielä
sahatoimintaan liittyviä muita rakennuksia.
Kiinteistön 41-26 alueella sijaitsee entinen varastorakennus, jossa toimii maahantuojan
varasto. Kiinteistön 2-313 alueella sijaitsee kuivaamo- ja lämpökeskusrakennus.
Alueella sijainnut pistoraide on myös purettu.

Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta ja pilaantuneen maan määrästä
Maaperän on havaittu pilaantuneen PAH-yhdisteillä ja öljyhiilivedyillä ja sedimentin
osalta haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä, kuten fenoleilla, BTEX-yhdisteillä ja
raskasmetalleista arseenilla ja kromilla. Maaperä- ja sedimenttitutkimuksia on tehty
vuosina 2014 ja 2015. Lisätutkimuksia tehtiin alkuvuodesta 2017.
Maaperä- ja sedimenttitutkimuksissa sekä kunnostuksen jäännöspitoisuusnäytteissä
todettiin erityisesti kohonneita PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia sekä
sedimentissä kohonneita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, fenolien, BTEXyhdisteiden sekä arseenin ja kromin pitoisuuksia.
Kohdekiinteistöllä on arvion mukaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman
ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia sisältävää maata noin 1 800 m2 alueella yhteensä noin
3 300 m3ktr eli noin 6 000 tonnia. Tästä enimmillään ylemmän ohjearvotason ylittäviä
pitoisuuksia sisältävää maata on noin 2 000 m3ktr eli noin 3 400 tonnia. Kreosoottia
sisältävää sedimenttiä arvioidaan olevan noin 650 m2 alueella yhteensä noin 295 m3ktr
eli noin 500 tonnia.

Maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Kohdealueen maaperä on hiekkaa, soraa ja moreenia. Sorakerroksen paksuus
alueella vaihtelee 1,5-5 metrin välillä. Sorakerroksen alapuolella on tiivis savi- ja
silttikerros. Läjitysalueelle maaperään on tuotu kuorta ja maa-aineksia, jotka ovat
todennäköisesti
saha-alueen
rakennustöiden
yhteydessä
tuotuja
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rakentamiskelvottomia maita. Kuoren päälle on levitetty sorakerros ennen alueen
ottamista CCA-kyllästetyn puutavaran varastokentäksi.
Maanpinta kiinteistöllä viettää loivasti etelään Oulunjärvelle päin ollen välillä
+125…130. Alue rajautuu etelässä Oulujärveen. Maaperä on hyvin vettä johtavaa, ja
imeytyvä vesi kulkeutuu kohti Oulujärveä.
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on nimeltään
Uura. Se sijaitsee noin 10 kilometrin päässä koillisessa. Pohjavedenpinta on sahan
kohdalla noin 3 metrin syvyydessä ja kyllästämöalueella noin 4 metrin syvyydellä
maanpinnasta.

SELVITYS PUHDISTUSTYÖN SUORITTAMISESTA
Selvitys puhdistustavoitteesta
Maaperän kunnostuksen tavoitteeksi esitetään maaperän haitta-ainepitoisuuksien
alentamista siten, että päättyneestä saha- ja kyllästystoiminnasta aiheutuneesta
maaperän pilaantuneisuudesta johtuvia ympäristö- tai terveyshaittoja ei kunnostustyön
jälkeen esiinny.

Puhdistuksen tavoitetaso
Kunnostuksen
tavoitetaso
määräytyy
maaperän
pilaantuneisuuden
ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen nro 214/2007 mukaan.
Kunnostuksen tavoitteena on PAH-yhdisteille ja öljyhiilivedyille alempi ohjearvotaso,
joita käytetään usein esimerkiksi maaperän puhdistamisen tavoitetasona asuinalueilla.
Sedimentin osalta kunnostustavoitteeksi esitetään, että kaikki kreosoottia sisältävä
sedimentti poistetaan.
Mikäli numeerisiin tavoitepitoisuuksiin ei joltakin osin kohtuudella päästä, päätetään
jatkotoimenpiteiden tarve erikseen laadittavan riskinarvion perusteella.

Esitetty puhdistusmenetelmä
Kohteen maaperän laadun, maaperää pilaavien haitta-aineiden koostumuksen,
pilaantuman laajuuden ja kohteen maankäytön perusteella esitetään kustannustehokkaimmaksi kunnostusmenetelmäksi tässä kohteessa on site –kunnostuksen
(huokoskaasukäsittely, tehostettu kompostointi/ilmastus) ja massanvaihdon
yhdistelmä. On site -kunnostus tarkoittaa kaivetun maa-aineksen käsittelyä kunnostuskohteessa.
Käsittelyaumojen ympärille rakennetaan tarvittaessa reunavalli, jonka avulla
pintavalumavedet ohjataan käsittelyauman ohi ja auman päälle sataneet vedet pois
auman läheisyydestä. Aumat ovat peitettyinä koko käsittelyn ajan.
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Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset, jotka haitta-ainekoostumukseltaan, haittaainepitoisuuksiltaan tai muilta osin eivät sovellu on site –käsittelyyn eivätkä ole
sijoitettavissa on site –käsittelyn jälkeen kohdekiinteistölle toimitetaan tilaajan
hyväksymiin luvallisiin vastaanottopaikkoihin rekka-autoilla kuormat peitettyinä.
Valvovalle
viranomaiselle
tehdään
ilmoitus
poistettavien
maamassojen
vastaanottajista ennen massojen siirtoa. Massojen vastaanottaja vastaa niiden
sijoituksesta lupaehtojensa mukaisesti. Kunnostuksen yhteydessä poistettavat sahaja kyllästystoimintaan liittyvät rakenteet kuljetetaan sellaisiin jätteiden vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Tehtyjen tutkimusten
perusteella pohja- tai orsiveden kunnostustarvetta ei ole, mutta massanvaihtokaivantoon mahdollisesti kerääntyvän veden käsittelyyn on varauduttu.

Puhdistustyön aikataulu
Alueella on tehty aiemmin kunnostustöitä vuosina 2004-2005. Silloin purettiin myös
vanhoja rakennuksia ja rakenteita.
Kunnostustyö on suunniteltu aloitettavaksi urakoitsijan laatiman aikataulun mukaisesti
keväällä 2017 ja päättyvän vuoden 2019 loppuun mennessä tai on site –kunnostuksen
osalta vuoden 2020 aikana.

Selvitys työn valvonnasta
Työn valvojaksi nimetään ennen kunnostustöiden aloittamista ympäristöasiantuntija.
Työn valvojan ja urakoitsijan yhteystiedot ilmoitetaan ennen töiden aloittamista
työmaan aloitusilmoituksessa. Valvojan tehtäviin kuuluu muun muassa maamassojen
haitta-ainepitoisuuksien toteaminen kenttä- ja laboratorioanalyysein.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitus vastaanotettiin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa
9.5.2017. Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Paltamon kunnalta ja kunnan
ympäristölautakunnalta. Ilmoitus on myös lähetetty sähköpostitse rannan kunnostusta
koskevalta osalta osakaskunnan yhteyshenkilölle Raimo Kantolalle.
Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunta on antanut lausunnon 30.5.2017.
Lautakunnan lausunnossa todetaan, että Autioniemen puhdistussuunnitelmissa ja
toimenpiteissä tulee ottaa huomioon alueen mahdollinen myöhempi maankäyttö siten,
että alueen myöhemmälle maankäytölle ei ole esteitä. Lupa- ja valvontalautakunnalla
ei ole muutoin huomautettavaa Vapo Oy:n Autioniemen entisen saha- ja
kyllästämöalueen pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelmasta.
Kunnanhallituksen 5.6.2017 antama lausunto on samanlainen sillä lisäyksellä, että
alueen myöhemmän maankäytön yhteydessä mainitaan asuminen.
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ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy siinä tarkoitetun alueen
puhdistamisen ilmoituksen mukaisesti. Maaperän ja sedimentin puhdistushankkeessa
on noudatettava seuraavia määräyksiä:
1. Kunnostustavoitteena ovat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen nro 214/2007 mukaiset
alemmat ohjearvot. Puhdistustaso on varmennettava riittävillä kenttä- ja
laboratorionäytteillä, joiden ottaminen ja analysointi on tehtävä kunnostuksen
valvojan kontrolloimana. Kunnostaminen tulee tehdä ilmoituksessa esitettyjen
PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen lisäksi myös kloorifenolien ja raskasmetallien
osalta alempaan ohjearvotasoon asti. Kloorifenolien ja raskasmetallien osalta on
kaivun päätyttyä otettava myös jäännöspitoisuuksien varmistamiseksi näytteitä.
2. Sedimentin kunnostuksen osalta vuonna 2017 tehdään koekunnostus.
Varsinaisen vuonna 2018 tehtävän sedimentin kunnostuksen osalta tulee ELYkeskukselle esittää tarkempi kunnostussuunnitelma hyväksyttäväksi.
3. Järven lahden yli menevältä entiseltä ratapenkereeltä tulee ottaa
maaperänäytteitä. Maaperä saattaa olla pilaantunut, koska kyllästettyä puutavaraa
on säilytetty ratapenkereelle ajetuissa junanvaunuissa. Mikäli maaperän havaitaan
pilaantuneen, tulee penkereen kunnostamisesta laatia erillinen suunnitelma ELYkeskuksen hyväksyttäväksi.
4. Poistettavat pilaantuneet maamassat, ja muut alueelta kunnostuksen vuoksi
poistettavat jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka
ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely ja vastaanotto siltä osin
kuin maa- ja sedimenttimassoja ei käsitellä kunnostuskohteen on site-alueella.
Maa-ainesjätettä ja muita poistettavia jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi sille,
joka on merkitty jätehuoltorekisteriin ja jolla on oikeus harjoittaa jätteen
ammattimaista kuljetusta.
5. Pilaantuneiden maamassojen ja jätteiden kuljetus ja kuormaus on järjestettävä
siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maamassojen
pölyäminen on estettävä kuljetuksen aikana. Pilaantuneita maa-aineksia
kuljetettaessa on kuorman mukana seurattava siirtoasiakirja.
6. Mikäli poistettavaksi tulevia pilaantuneita maamassoja tai on site –käsittelyyn
meneviä maamassoja joudutaan varastoimaan kunnostustyömaalla, on
varastointipaikalta
varastoinnin
päätyttyä
otettava
maaperästä
jäännöspitoisuusnäytteet.
7. Kunnostustyölle on nimettävä valvoja. Kunnostustöiden valvoja vastaa siitä, että
kunnostus toteutetaan ilmoituksen ja siitä annetun tämän päätöksen mukaisesti.
Valvojan nimi ja yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamisajankohta on
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ilmoitettava kirjallisesti Kainuun ELY-keskukselle ja Paltamon kunnan
ympäristöviranhaltijalle. Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös
kunnostustöiden päättymisestä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee varata mahdollisuus kunnostustöiden tarkastamiseen
sovittavana aikana.
8. Kunnostustyön aikana tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan tehdyt
toimenpiteet ja kunnostuksen kannalta merkitykselliset tapahtumat. Pöytäkirjaa on
säilytettävä vähintään kolme vuotta, ja se on pyynnöstä esitettävä valvovalle
viranomaiselle.
9. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joista aiheutuu tai uhkaa
aiheutua tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on välittömästi ryhdyttävä
toimenpiteisiin päästöjen ja niistä vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on
ilmoitettava viipymättä Kainuun ELY-keskukselle ja Paltamon kunnan
ympäristöviranhaltijalle.
10. Kunnostustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Kainuun ELYkeskukselle ja Paltamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen
kuukauden kuluessa töiden suorittamisesta ja viimeisten näytteiden ottamisesta.
Loppuraportissa on esitettävä ainakin yhteenveto työmaapöytäkirjoista, tehdyistä
kunnostustoimista ja kenttä- ja laboratoriotutkimusten tuloksista sekä esitettävä
näytepisteiden sijainnit, toteutuneiden kaivantojen laajuus ja sijainti
koordinaatistoon sidotulla kartalla sekä selvitys poistettujen maa-ainesten ja
jätteiden laadusta, määrästä ja toimituspaikasta sekä jäljennökset jätteiden
siirtoasiakirjoista. Vuosittain on laadittava vuosiraportti, jonka tulee sisältää edellä
mainitutut tiedot. Vuosiraportti on toimitettava edellä mainituille viranomaisille
helmikuun loppuun mennessä.

Ratkaisun perustelut
Määräys 1
Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
antaman asetuksen (214/2007) 4 §:ssä määritellään ohjearvotasot. 4 §:n 2 momentin
mukaan asuinalueilla sovelletaan alempaa ohjearvoa, ja teollisuus-, varasto- liikenneja muulla vastaavilla alueilla ylempää. Tässä kohteessa edellytetään alempaa
ohjearvotasoa ympäristö- ja terveysriskin poistamiseksi, koska alueen myöhempi
käyttö on mahdollisesti asuminen.
Kunnostustyön yhteydessä näytteenotolla selvitetään maaperän pilaantuneisuusaste.
Laboratoriotutkimuksilla tarkistetaan kenttämittausten oikeellisuus. Ympäristön pilaantuneisuus tulee varmistaa, koska puhdistustöiden edetessä tilanne saattaa poiketa
tutkimusvaiheen aikaisesta. Kohteessa on toiminut aiemmin saha ja kyllästämö. Niille
on tyypillistä maaperän pilaantuminen kloorifenoleilla ja raskasmetalleilla. Sen vuoksi
kloorifenolien ja raskasmetallien osalta on otettava vähintäänkin jäännöspitoisuusnäytteet.
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Määräys 2
Sedimentin kunnostuksen osalta on tarpeen tehdä koekunnostus ilmoituksen tekijän
esityksen mukaisesti. Laajemman kunnostuksen onnistumisen varmistamiseksi
kunnostussuunnitelma on syytä päivittää ja suunnitelmaa tarkentaa koekunnostuksen
tulosten myötä. Kunnostussuunnitelma on syytä erikseen hyväksyttää ELYkeskuksella, koska kaikkia kunnostuksen yksityiskohtia ei ole tiedossa tätä 9.5.2017
vireille tullutta ilmoitusta käsiteltäessä.
Määräys 3
Maaperän haitta-ainepitoisuudet on syytä selvittää myös penkereellä, jolla
junanvaunuja on säilytetty. Raidepenkereen puhdistamista ei ole sisällytetty
ilmoituksen liitteenä olleeseen kunnostussuunnitelmaan. Sen vuoksi penkereen
kunnostamisesta on laadittava oma suunnitelma, mikäli sen kunnostamiseen ilmenee
tarvetta.
Määräys 4
Pilaantumisen ehkäisemiseksi poistettavat maamassat ja alueella muut mahdollisesti
olevat jätteet on perusteltua viedä sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa
vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Jätteitä saa luovuttaa vain jätelain 29 §:n
tarkoittamalle hyväksytylle jätteen vastaanottajalle. Jätteenkuljettajan tulee jätelain
mukaan olla hyväksyttynä jätehuoltorekisteriin.
Määräys 5
Pilaantuneiden massojen käsittelystä, välivarastoinnista, kuormauksesta ja
kuljetuksesta on tarpeen antaa määräykset, ettei kunnostustöistä aiheudu ympäristön
pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Pilaantuneiden massojen pölyämistä tai
haitta-aineiden huuhtoutumista ja näistä johtuvaa lisäpilaantumista kiinteistöllä
estetään mm. oikeanlaisen kuljetuskaluston ja -reittien valinnalla.
Jätelain 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneen maaaineksen kuljetuksesta, kun sitä siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta
tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta,
päivämääristä ja kuljettajasta.
Määräys 6
Mikäli pilaantuneita massoja joudutaan välivarastoimaan alueella, on varastointipaikalta syytä ottaa jäännöspitoisuusnäytteitä pilaantumisen leviämisen estämiseksi.
Määräys 7
Valvojan nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus toteutetaan asianmukaisesti ja
laadukkaasti, ja että tiedonkulku työn aikana on sujuvaa. Valvonnan kannalta on
välttämätöntä, että viranomaiselle toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta
ajankohdasta ennen töiden aloittamista. Tiedonkulun ja viranomaisvalvonnan
varmistamiseksi mahdollisuus kunnostustöiden tarkistamiseen on tarpeen.
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Määräys 8
Viranomaisvalvonta ja toiminnanharjoittajan vastuu edellyttävät kirjanpitoa ja
raportointia. Kunnostushankkeen työvaiheiden huolellinen ja selkeä dokumentointi on
tarpeellista työn onnistumisen lisäksi myös loppuraportin laatimiseksi.
Määräys 9
Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedon saannin
varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden
antamiseksi. Määräys toimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu
välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.
Määräys 10
Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyys
sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten jälkiseurantatarve. Loppu- ja vuosiraportin
laadun varmistamiseksi päätöksessä on tarpeen antaa vähimmäisvaatimukset raportin
sisällöstä. Tietojen kokoaminen loppuraporttiin helpottaa tiedonhakua, mikäli kohteen
historiaan on myöhemmin tarvetta palata. Jätteiden siirtoasiakirjoista otetut
jäljennökset tulee sisällyttää raportteihin, jotta voidaan varmistua jätteiden kuljetusten
asianmukaisuudesta.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 30.7.2022 saakka.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 133, 135, 136, 190, 191 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki 2, 5, 29, 30, 31, 96, 121 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1554/2016) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2017

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös (postitse)
Vapo Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä
Päätös (sähköpostitse)
paltamon.kunta@paltamo.fi
mikko.karjalainen@paltamo.fi
anne.vaarasuo@vapo.fi
juha.ovaskainen@vapo.f
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Suomen ympäristökeskus
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustauluilla
Kainuun ELY-keskus kuuluttaa tästä päätöksestä Paltamon kunnan ilmoitustaululla.
Kuulutus on nähtävillä myös internetissä Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.
Lisätietoja päätöksestä
Ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 770 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen (1554/2016) elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017 mukaisesti ilmoituksen
käsittelyyn kuluneen ajan perusteella (14 tuntia x 55 euroa/tunti). Lasku lähetetään
erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

HYVÄKSYNTÄ
Ilmoituksesta annettavan päätöksen on ratkaissut yksikön päällikkö Sari Myllyoja ja
esitellyt ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, joka antaa asiasta lisätietoja. Merkintä
sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksestä perittävään maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella ilmoituksen tekijä ja ne, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät, sekä laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitus ja sellaiset viranomaiset, joiden
tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen valitusajassa hallinto-oikeudelle.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 26.7.2017.
Valituksen sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan asianosaiselle tiedottaa
 päätös, johon haetaan muutosta ja
 miltä kohdin muutosta haetaan
 mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä
 millä perusteilla muutoksia vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituskirjelmään on liitettävä
 ilmoitusta koskeva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
 asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan
lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä taikka sähköpostilla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukiolon päättymistä. Sähköpostitse lähetettyjen
asiakirjojen pitää olla kirjaamon sähköpostiosoitteessa ennen viraston aukiolon päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksuna 97 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42611, telekopio 029 56 42760
Aukioloaika: klo 8.00–16.15
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