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

Ilmoituksen tekijän nimi
Air BP Finland Oy
Öljytie 4
01530 Vantaa

Puhdistettava alue
Sijainti Vantaan kaupunki

Öljytie 4

Kiinteistötunnus 92-407-5-115 (osa kiinteistöstä)

Omistaja Finavia Oyj

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Samalla kiinteistöllä Helsinki-Vantaan lentoaseman kanssa sijaitsee Air 
BP Finland Oy:n hallinnoima alue, jolla varastoidaan lentokonepolttoai-
netta sekä siirretään polttoainetta tankkausajoneuvoihin. Lisäksi alueella 
on tankkausajoneuvojen dieseljakelupiste. Alueella tullaan tekemään 
muutostöitä, joiden yhteydessä varaudutaan myös pilaantuneen maape-
rän puhdistamiseen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maa-
perän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä riittävän 
ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kan-
nalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan ELY-keskus) 1.7.2020.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Nykyinen ja tuleva toiminta kiinteistöllä
Air BP Finland Oy:n hallinnoimalla alueella sijaitsee tankkausasema ja 
kuusi kerosiinin tai dieselin varastoimiseen tarkoitettua polttoainesäiliötä 
ja näihin liittyvät polttoaineputken sekä kaivoja ja muita maanalaisia ra-
kenteita. 
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Toiminta on alkanut alueella 1960-luvulla. Säiliöt on asennettu 1960–
1990-luvuilla. Alueella on aiemmin ollut myös kolme maanalaista öljysäi-
liötä, jotka on poistettu käytöstä. Historiatietojen mukaan lastauslaiturilla 
tapahtui öljyvahinko 1990-luvulla. Ympäristöön valuneet öljyt kerättiin 
imeytysaineeseen ja veden mukana kulkeutunut öljy jäi öljynerottimeen.

Alueella tehdään heinäkuun ja lokakuun 2020 välisenä aikana muutostöi-
tä, joiden yhteydessä vaihdetaan esim. öljyn- ja hiekanerotin sekä poltto-
aineputket. Kiinteistön omistaja on ollut mukana muutostöiden suunnitte-
luprosessissa ja tietoinen myös mahdollisesta pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kiinteistö sijaitsee Vantaalla osoitteessa Öljytie 4. Puhdistettavan alueen 
sijainti on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Air BP Finland Oy:n hallinnoiman alueen lähiympäristössä sijaitsee muita 
lentokenttätoimintaan liittyviä rakennuksia ja toimintoja. Kohteen pohjois- 
ja luoteispuolella sijaitsee toimistorakennuksia ja öljysäiliöitä. Kohteen 
itä-/eteläpuolella sijaitsee hallirakennus.

Kiinteistö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa ohjeelliseksi 
terminaalitoimintojen alueeksi (kaavamerkintä la). Alue on varattu lento-
liikenteelle ja lentoaseman toiminnalle välttämättömille rakennuksille ja 
laitteille.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Vantaan kaupungin karttapalvelun perusteella alueella on täyttömaata. 
Maaperätutkimusraporttien perusteella maaperä koostuu kivisestä hie-
kasta, hienosta hiekasta ja siltistä sekä osittain humuksesta. Täyttömaata 
on arviolta 0–0,6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Alue on pääosin as-
faltoitu. Säiliöiden ympärillä on hiekkaa.

Kohteesta noin 270 metriä pohjoiseen sijaitsee vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (Lentoasema, 0109209).

Ympäristöhallinnon Hertta-aineiston mukaan pohjaveden pinta on kol-
mella kohdetta lähellä sijaitsevalla havaintopisteellä vaihdellut tasolla 
+35,7 – +41,35 m mpy. Pohjavesi sijaitsee korkeimmillaan noin 2,7 met-
rin syvyydellä maanpinnasta.

Kohdetta lähin pintavesi on Pytinoja, joka virtaa noin 300 metrin etäisyy-
dellä lounaassa.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
Air BP Helsinki-Vantaa, Kunnostuksen yleissuunnitelma. Ramboll 
Finland Oy, 1.7.2020.
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Pilaantumista koskevat tiedot
Air BP Finland Oy:n hallinnoimalla alueella tehtiin maaperä pilaantunei-
suustutkimus marraskuussa 2008. Alueelle sijoitettiin tasaisesti kahdek-
san tutkimuspistettä (SK1–SK6, SK9 ja SK10), joista otettiin maanäytteet 
kairaamalla. Näytteitä otettiin yhteensä 24 kpl, joista viidestä analysoitiin 
laboratoriossa bensiinijakeiden (C5–C10), öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
(C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (C22–C40) pitoisuudet. Tutkimuspistei-
den sijainnit on esitetty liitteessä 2.

Tutkimuspisteestä SK6 syvyydeltä 1,5–2 m otetussa näytteessä todettiin 
bensiinijakeita valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman 
ohjearvon ylittävä pitoisuus (102 mg/kg). Muutoin ei todettu alemmat oh-
jearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Tutkimuspisteissä SK2 ja SK9 
todettiin kuitenkin öljyhiilivetyjä C10–C40 kynnysarvon ylittävinä pitoisuuk-
sina (enimmillään 580 mg/kg), pitoisuudet koostuivat lähinnä raskaista 
öljyjakeista. 

Keväällä 2020 alueen lounaisosaan asennettiin uusi öljynerotin. Raken-
tamisen aikaisesta kaivannosta otettiin maanäytteitä mahdollisen pilaan-
tumisen selvittämiseksi. Kolmesta näytteestä analysoitiin laboratoriossa 
öljyhiilivetyjen, bensiinijakeiden, aromaattisten hiilivetyjen ja oksygenaat-
tien, PAH-yhdisteiden sekä metallien ja puolimetallien pitoisuudet. Haitta-
ainepitoisuudet alittivat kynnysarvotasot lukuun ottamatta yhtä näytettä, 
jossa ylittyi arseenin kynnysarvo. Pitoisuus (5,5 mg/kg) alitti kuitenkin ky-
seiselle alueelle määritetyn arseenin luontaisen taustapitoisuuden 
(7,7 mg/kg). Tutkittu alue on merkitty liitteen 2 karttapiirustuksessa.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Air BP Finland Oy:n hallinnoimalle alueelle on laadittu valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja pudistus-
tarpeen arviointi. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan lento-
kenttäalueella sekä liikenne- ja varastoalueella maaperää pidetään 
yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää 
ylemmän ohjearvon, ellei kohdekohtaisesta riskinarviosta muuta johdu.

Muutostöiden yhteydessä kaivettavien maa-ainesten kokonaismääräksi 
on arvioitu 2 590 m3. Puhdistustarpeen arvioinnissa on käsitelty kaikkia 
haitta-aineita, joita alueella on todettu alemmat ohjearvot ylittävinä pitoi-
suuksina (bensiinijakeet C5–C10) sekä haitta-aineita, joita voidaan toimin-
nan perusteella mahdollisesti vielä maaperästä todeta (öljyhiilivedyt C10–
C40). Koska kohteessa saattaa olla todettuja pitoisuuksia korkeampia pi-
toisuuksia, on riskitarkastelussa arviointipohjaksi oletettu, että kohteella 
on viisi kertaa enemmän haitta-aineita, kun mitä tutkimuksissa on todettu. 
Arvioinnissa on huomioitu alueen ympäristöolosuhteet sekä haitta-ainei-
den ominaisuudet.
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Mahdollinen altistusreitti voi olla haitta-aineiden suotautuminen pohjave-
teen ja leviäminen sen mukana pohjavesialueelle. Tällöin haitta-aineelle 
voi altistua juomaveden tai suoran kosketuksen kautta. Maaperäeliöstö 
voi altistua haitta-aineille maan syönnin tai kosketuksen kautta. Asfaltoi-
mattomalla alueella (säiliöiden ympärillä) alueen työntekijä voi altistua 
haitta-aineelle hengitysteiden tai suoran kosketuksen kautta. Lisäksi 
maanrakennustöiden yhteydessä työntekijä voi altistua haitta-aineelle 
hengitysteiden tai suoran kosketuksen kautta.

Riskinarvioinnin perustella öljyhiilivedyt eivät aiheuta merkittävää kulkeu-
tumisriskiä, koska raskaiden jakeiden osuus todetuissa öljyhiilivetypitoi-
suuksissa on suhteessa suurin, alue on pääosin asfaltoitu ja arvioitu poh-
javeden virtaussuunta on pohjavesialueesta poispäin.

Maaperässä todetut haitta-aineet esiintyvät maan pintakerroksen alapuo-
lella ja pääasiassa asfaltoidulla alueella, joten suora altistuminen (hengi-
tys ja suora kosketus) arvioidaan hyvin vähäiseksi. Altistuminen juoma-
veden kautta arvioidaan epätodennäköiseksi.

Maaperäeliöstön haitta-aineille altistuminen maansyönnin ja kosketuksen 
kautta on mahdollista. Altistumista on jo tapahtunut ja alueelle jäänyt eli-
östö on sopeutunut haitta-aineisiin, joten tällä hetkellä haitta-aineiden 
aiheuttamat haitat ja riskit ovat vähäisiä.

Alueella ei ole todettu haitta-aineita yli ylemmän ohjearvon, joten viitear-
voperusteisen vertailun perusteella kohteessa ei ole puhdistustarvetta. 
Myöskään riskinarvioinnin perusteella arvioinnin pohjana olleista haitta-
aineista ei aiheudu ympäristö-, terveys- tai ekologisia riskejä. Alueella on 
kuitenkin käsitelty polttoaineita ja tiedossa on öljyvahinkoja, joten on 
mahdollista, että rakentamisen vuoksi kaivettavilla alueilla todetaan pi-
laantuneita maita. Mikäli maa-aineksissa todetaan haitta-aineita yli ylem-
män ohjearvotason, on näillä mailla puhdistustarve.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Koska todetut haitta-ainepitoisuudet eivät riskitarkastelun perusteella ai-
heuta maaperän puhdistustarvetta, lähtökohtana on poistaa kohteen 
maaperästä haitta-aineita sisältävä maa-aines vain rakentamisen vaati-
massa laajuudessa. Alueen maankäyttö pysyy samana ja polttoaineen 
varastointi- ja käsittelytoiminta jatkuu kohteella.

Puhdistustavoitteiksi esitetään rakentamisen vuoksi kaivettaville alueille 
bensiinijakeiden (C5–C10), öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21) ja ras-
kaiden öljyjakeiden (C22–C40) valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mu-
kaisia ylempiä ohjearvotasoja. 

Mikäli kaivannon seinämissä ja/tai pohjissa havaitaan ylemmät ohjearvo-
tasot ylittäviä maa-aineksia, kaivantoon asennetaan huomiorakenne ja/ 
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tai arvioidaan eristerakenteen tarve haitta-aineita sisältävän maan ja täyt-
tömaan välille. Asennettujen rakenteiden sijainti esitetään puhdistustyön 
loppuraportissa.

Mikäli työn aikana todetaan maa-aineksissa muita kuin em. haitta-aineita 
(esim. PAH-yhdisteet sekä metallit ja puolimetallit) yli ylemmän ohjearvo-
tason, arvioidaan kaivutöiden yhteydessä maa-ainesten puhdistustarve 
sekä muiden riskinhallintakeinojen (mm. eristerakenne) tarve erikseen.

Kaivualueen täytöissä hyödynnetään tarvittaessa alueelta kaivettuja (jät-
teettömiä) maita, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät alemmat ohje-
arvot, mutta alittavat ylemmät ohjearvot. Maiden hyödyntämisellä mini-
moidaan kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. 
Mahdollinen maiden hyödyntäminen dokumentoidaan ja se esitetään 
puhdistustyön loppuraportissa.

Pilaantuneiden maiden puhdistusta ohjaa ja valvoo ympäristötekninen 
valvoja, jolla on riittävä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistushank-
keista.

Alustavan aikatauluarvion mukaan työ toteutetaan vuoden 2020 heinä- ja 
lokakuun välisenä aikana. Varsinaiset maankaivutyöt toteutetaan elo-, 
syys- ja lokakuun aikana.

Työn aikainen näytteenotto
Kaivutyön yhteydessä maaperän haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan noin 
200 m3:n välein, mukaan lukien ennakkotutkimuksissa otetut näytteet.

Maanäytteistä mitataan tarvittaessa öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuksia 
PetroFlag-kenttätesteillä ja haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä seurataan 
PID-mittarilla. Tehdyistä kenttämittauksista vähintään 10 % varmenne-
taan laboratorioanalyysein. Laboratoriossa näytteistä analysoidaan ky-
seisellä alueella/kyseisessä näytepisteessä maaperätutkimuksissa tode-
tut haitta-aineet. Jos työn aikana kaivumaissa todetaan viitteitä muista 
haitta-aineista, analysoidaan myös ko. haitta-aineet laboratoriossa.

Pilaantuneen alueen kaivannon pohjan jäännöspitoisuudet selvitetään ot-
tamalla vähintään yksi edustava kokoomanäyte jokaista noin 100 m2:n 
aluetta kohti. Kaivannon seinämien jäännöspitoisuudet selvitetään otta-
malla kaivannon seinämistä yksi edustava kokoomanäyte maalajikohtai-
sesti jokaista noin 30 metriä kohden. Näytteistä analysoidaan ko. alueella 
todettujen kynnysarvotason ylittävien haitta-aineiden pitoisuudet. Kaikki 
jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely
Mahdolliset pilaantuneet maat kaivetaan lajittelevana kaivuna. Maa-ai-
nekset lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja maalajin 
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mukaan. Kaivun aikana maa-aineksesta erotellaan mahdolliset isot kivet 
ja jätejakeet.

Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan ulkopuolisiin käsittely- tai loppusi-
joituspaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. aineksia. Pilaantuneiden 
maiden kuormille laaditaan kuormakohtaiset siirtoasiakirjat. Kuormat pei-
tetään kuljetuksen ajaksi. Kuormat punnitaan vastaanottopaikoissa. Siir-
toasiakirjakopiot toimitetaan vastaanottopaikkaan ja ympäristötekniselle 
valvojalle.

Pilaantuneen veden käsittely
Kaivantovesiä voi syntyä erityisesti öljynerotin- ja hiekanerotinkaivan-
toon. Kaivantovedet johdetaan HSY:n luvalla jätevesiviemäriin. Tarvitta-
essa vesi esikäsitellään öljynerottimella.

Vähäinen vesimäärä voidaan johtaa maastoon, mikäli se vastaa laadul-
taan likimäärin alueen hulevesien yleistä laatua.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Kiinteistölle ei sivullisilla ole pääsyä. Kyseessä on aidattu lentokenttä-
alue.

Kaivun aikana pilaantuneita maamassoja varaudutaan kastelemaan pö-
lyämisen estämiseksi. Mikäli työmaan ulkopuolelle kulkeutuu maata, se 
poistetaan säännöllisesti esimerkiksi pesemällä ja/tai harjaamalla renkai-
ta tai levittämällä kulkureitille sepelipatja.

Kuljetuksen aikana pilaantuneiden maa-ainesten kuormat peitetään, jotta 
estetään pilaantuneiden maa-ainesten leviäminen ympäristöön.

Työntekijöillä on tarpeelliset henkilökohtaiset suojavarusteet (kypärä, jal-
kineet, suoja-/huomiovaatetus, suojakäsineet, suojalasit ja tarvittaessa 
hengityssuojain). Pilaantuneita maita käsiteltäessä kaivualueen läheisyy-
dessä työmaa-alueella syöminen ja juominen on kielletty.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Mikäli kaivutöiden aikana alueella havaitaan poikkeavaan pilaantunei-
suuteen viittaavaa, jota ei voida luokitella aikaisempien tutkimusten pe-
rusteella, selvitetään materiaalin laatu kenttämittausten ja/tai laboratorio-
analyysien avulla. Asiasta ilmoitetaan ympäristöviranomaisille.

Jos maaperässä todetaan rakennusjätettä, kaivetaan maat kasalle. Suu-
remmat jätejakeet erotellaan kauhalla. Jätteelliselle maalle selvitetään 
asianmukainen vastaanottopaikka. Tarvittaessa maa-aineksen haitta-ai-
nepitoisuudet analysoidaan laboratoriossa.

Jos kaivantoon kertyy suuri määrä vettä, otetaan vedestä näyte labora-
torioanalyysiä varten ennen veden pumppaamisen aloittamista. Vesi joh-
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detaan HSY:n luvalla jätevesiviemäriin tai poistetaan imuautolla. Ennen 
vesien johtamista viemäriin ne käsitellään tarpeen mukaan esim. kiinto-
aineen erotuksella, öljynerotuksella, hiekkasuodatuksella ja/tai aktiivihiili-
suodatuksella.

Mikäli haitta-aineet aiheuttavat hajua tai hengitysilman laadun huonone-
mista, työ keskeytetään ja alueelta poistutaan, kunnes hajuhaitta on häl-
vennyt tai hengitysilman laatu parantunut.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistustyön aloituksesta ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti Uudenmaan 
ELY–keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristöviranomaiselle. Aloi-
tusilmoituksessa esitetään hankkeessa mukana olevien tahojen (mm. 
urakoitsija ja ympäristötekninen valvoja) yhteystiedot.

Puhdistustyön toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään 
mm. tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden 
sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset), tiedot alueelta viedyistä 
massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta), 
tiedot työskentelyolosuhteista sekä muut havainnot ja mahdolliset poik-
keamat suunnitelmista. Kirjanpidosta vastaa kohteen ympäristötekninen 
valvoja. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Puhdistamisen jälkeen laaditaan loppuraportti, jossa esitetään kohteen 
tunnistetiedot, työn vastuuhenkilöt, muut hankkeeseen osallistuneet ta-
hot, työn toteutus, laadunvarmistusmenetelmät, kaivettujen ja poistettu-
jen maa-ainesten määrä ja haitta-ainepitoisuudet sekä sijoituspaikat, ve-
sien käsittely, kaivualueet kartalla, täytöissä hyödynnetyt kaivumateriaa-
lit, mahdolliset huomio- ja eristerakenteet, analyysitulokset taulukoituna, 
työn aikataulu, arvio tavoitteiden toteutumisesta, jälkiseurantasuunnitel-
ma ja asiakirjojen säilytys. Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-
keskukseen kolmen kuukauden kuluessa työn valmistumisesta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Air BP Finland Oy:n ilmoituksen 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Vantaalla osoitteessa Öljytie 4 
sijaitsevalla alueella, joka on osa kiinteistöä RN:o 92-407-5-115, ja hy-
väksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Kiinteistöllä 92-407-5-115 sijaitsevalta Air BP Finland Oy:n hallinnoi-

malta alueelta on poistettava rakentamisen vaatimassa laajuudessa 
maa-ainekset, joiden bensiinijakeiden (C5–C10) ja/tai öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) 
pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
ylemmät ohjearvot.
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1.2. Päätöksen määräysten 1.1. ja 2.–9.5. mukaiset toimenpiteet on to-
teutettava 31.7.2025 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on tarpeen 
hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on toimitettava tiedoksi 
myös kiinteistön omistajalle sekä Vantaan kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Rakennustöiden yhteydessä on otettava edustavia maanäytteitä 

kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. 
Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet 
ovat edustavasti selvitetty.

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on ana-
lysoitava vähintään määräyksen 1.1. mukaisten haitta-aineiden pi-
toisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1. Pilaantuneiden maiden kaivutyön aikana on huolehdittava, ettei kai-

vualueelle pääse tai siellä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. 
Tarvittaessa pilaantuneen maan kaivualueet on erotettava muista 
alueista aidalla, puomeilla tai lippusiimalla. Lisäksi alueet on varus-
tettava pilaantuneen maaperän puhdistamisesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaan-
tunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön aikana on 
huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alu-
eella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäris-
töriskiä.

3.2. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen sei-

nämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. Näytteenotto-
tiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja pohjien haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti selvite-
tyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava kui-
tenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoi-
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tava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Erottava/eristävä rakenne
5. Mikäli kaivantojen reunoille tai pohjiin jää haitta-ainepitoisuuksil-

taan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjear-
vot ylittävää maa-ainesta, on ko. maa-ainekset erotettava ja tarvitta-
essa eristettävä täyttömaa-aineksista tarkoitukseen soveltuvalla 
maarakentamisessa yleisesti käytettävästä materiaalista poikkea-
valla rakenteella.

Tiedot toteutetuista erottavista/eristävistä rakenteista on esitettävä 
määräyksessä 9.5. edellytetyssä loppuraportissa kartta- ja poikki-
leikkauskuvineen. 

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaan-

tuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka 
on oltava mukana kuljetuksen aikana ja luovutettava jätteen vas-
taanottajalle. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekis-
teriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mu-

kaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsi-
teltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväk-
sytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Rakennustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ai-
nepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetty-
jen kynnysarvojen ja ylempien ohjearvojen välillä voidaan hyödyn-
tää alueen kaivantojen täytöissä pohjavesikerroksen yläpuolella. 
Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspai-
kat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on 
liitettävä määräyksessä 9.5. edellytettyyn loppuraporttiin.

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä mahdollisesti poistetta-
vat jätejakeet on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisi-
jaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vas-
taanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen 
jätteen käsittely.
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Pilaantuneen veden käsittely
8. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 

on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella 
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on 
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. 
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden viemäröintiin 
pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja nou-
datettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Veden käsittelyssä talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toi-
mitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hy-
väksytty kyseisen jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta 
on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden 
siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
9.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen mää-

räysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnas-
ta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen aloittamisajan-
kohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteis-
tön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille 
tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten puhdis-
tustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli kaivun aikana todetaan maaperässä muita kuin aiemmissa 
tutkimuksissa todettuja haitta-aineita tai merkittävästi aiempaa 
korkeampia haitta-ainepitoisuuksia sekä muista poikkeuksellisista 
tilanteista ja puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeis-
ta, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uu-
denmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle.

9.3. Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan Air BP Finland Oy:n hal-
linnoiman alueen ulkopuolelle, on asiasta viipymättä ilmoitettava 
Uudenmaan ELY-keskukselle, Vantaan kaupungin ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle sekä kyseisen alueen maanomistajalle ja haltijal-
le jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

9.4. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksista 
sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja sijoituskohteista.

9.5. Tämän päätöksen mukaisista puhdistustoimenpiteistä on tehtävä 
raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja kartta-
piirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus työn 



UUDELY/7929/2020 11/16

aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta 
näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen 
alueella, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapii-
rustuksessa esitettyinä, selvitys mahdollisten erottavien/eristävien 
rakenteiden toteuttamisesta sekä yhteenveto mahdollisten vesi-
näytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta 
ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden 
maa-ainesten siirtoasiakirjoista.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omis-
tajalle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattami-
sesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja poh-
javeden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yh-
teydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi-
tus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos puhdistaminen ei lu-
vun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tar-
kastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on 
annettava tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen 
tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräyk-
set 1.1.–9.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvolli-
suuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvillä-
olovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toi-
mintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) 
ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). (Määräykset 1.1.–8., 9.2. ja 9.3.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin 
esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylem-
mät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen 
pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, 
jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylit-
tää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 
alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alem-
man ohjearvon.
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Air BP Finland Oy:n hallinnoiman alueen maaperässä on todettu kohon-
neita pitoisuuksia arseenia sekä öljy- ja bensiinihiilivetyjä. Em. haitta-ai-
neille valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt kynnys-
arvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Arseenin sekä öljy- ja bensiinihiilivetyjen kynnysarvot sekä 
alemmat ja ylemmät ohjearvot.

Haitta-aine Kynnysarvo 

mg/kg

Alempi 
ohjearvo 

mg/kg

Ylempi 
ohjearvo 

mg/kg
Arseeni 5 50 100
Bensiinijakeet (>C5–C10) 100 500
Kevyet öljyjakeet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   

Päätöksessä on hyväksytty rakennustöiden vaatimien kaivualueiden 
maaperän puhdistustavoitteeksi bensiini- ja öljyhiilivedyille ilmoituksessa 
esitetyn mukaisesti ylemmät ohjearvotasot. Alueelle laaditun riskinarvi-
oinnin perusteella puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi. (Määräys 
1.1.) 

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 
vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, jo-
ka on tarkoitus toteuttaa kesällä ja syksyllä 2020 ja jonka kestoksi on 
arvioitu kolme kuukautta. Mikäli puhdistusta ei jostain syystä pystytä 
toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen hakea lisäaikaa 
ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko alueen olosuhteet 
ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen laatia uusi ilmoitus, vai 
vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana ollutta tilannetta. 
(Määräys 1.2.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään kaivettavien maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuudet. Maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutetta-
vaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa maa-
aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella toisistaan 
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavano-
maiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohon-
neita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaik-
koihin toimitettavat maa-ainekset. Näytteenotossa voidaan huomioida ai-
empien tutkimusten tulokset. (Määräys 2.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Määräykset 
2., 4., 8. ja 9.1.)

Asiattomien pääsy pilaantuneiden maiden kaivualueelle on edellytetty es-
tettäväksi ja työmaa merkittäväksi kylteillä, jotta puhdistustyöstä ei aiheu-
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du vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille. Poistettavat pilaantunutta maa-
ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset 
kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi erillään pilaantumat-
tomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei ai-
heudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 3.1., 
3.2. ja 6.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai jätehuol-
losta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 15 §:ssä 
säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 2.–3.2., 6.–
8. ja 9.4.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoi-
suudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla 
varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden toteutuminen. (Mää-
räys 4.)

Mikäli kaivantojen reunoille ja/tai pohjiin jää maa-ainesta, jonka haitta-ai-
nepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
ylemmät ohjearvotasot, on maa-ainekset edellytetty erotettaviksi ja tar-
vittaessa eristettäviksi täyttömaa-aineksista soveltuvalla maarakentami-
sesta yleisesti käytettävästä materiaalista poikkeavalla rakenteella. 
Erottamisella varmistetaan, että korkeimmat haitta-ainepitoisuudet havai-
taan alueella myöhemmin tehtävien kaivutöiden yhteydessä ja että em. 
maa-ainekset ja täyttömaa-ainekset eivät sekoitu keskenään. Eristämi-
nen voi olla tarpeen, etteivät kaivannon ulkopuolisten maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuudet kulkeudu täyttömaa-aineksiin. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirto-
asiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava muka-
na jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siir-
toasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määrä-
ys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdol-
lisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjes-
tyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-
käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräykset 7.1.–
7.3.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vastaan-
ottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä 
maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-ainesten 
kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun asetuksen 
331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-ainepitoi-
suuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi asianmu-
kaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)
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Päätöksessä on hyväksytty rakennustyön yhteydessä kaivettujen haitta-
ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten kyn-
nysarvojen ja ylempien ohjearvojen välissä olevien maa-ainesten hyöty-
käyttö kaivantojen täytöissä. Em. maa-aineksia ei kuitenkaan saa hyöty-
käyttää pohjavesikerroksessa, jottei niistä aiheudu pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentoin-
tia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien kai-
vutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.)

Maaperän puhdistustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty 
toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen 
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.3.)

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa tervey-
delle tai ympäristölle. (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään valvontaviran-
omaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Mää-
räykset 9.1.–9.5. on annettu viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin 
ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varau-
tumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, maaperässä 
todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tut-
kimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea pilaantu-
nutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 
voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräyk-
set 9.2. ja 9.3.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.4. ja 9.5.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisis-
ta suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)



UUDELY/7929/2020 15/16

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 825 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 
(1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän pää-
töksen käsittelyyn kului 15 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksul-
lisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä ole-
vaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Air BP Finland Oy
Janne Sairo (sähköisesti)

Tiedoksi
Finavia Oyj, Esa Katajamäki/Esa Siponen/Elina Kauppila (sähköisesti)
Ramboll Finland Oy, Sami Viljanen (sähköisesti)
Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verk-
kosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maape-
rän tilan tietojärjestelmään.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va-
lituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaa-
moon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 3 
olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkas-
taja Hanna Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Elina Kerko.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
(vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä 
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen 
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen 
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee 
olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
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aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty 
eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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