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

Ilmoituksen tekijän nimi
Neste Oyj/Porvoon jalostamo

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Porvoon Kilpilahdessa osoitteessa 
Jalostamontie 36.

Puhdistettavat alueet ovat osa kiinteistöä, jonka kiinteistötunnus on 638-
463-1-68. Kiinteistön omistaa Neste Oyj.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Neste Oyj:n Porvoon jalostamolle on suunniteltu rakennettavaksi uusi 
teollisuuskenttä. Pääosa kaivutyöstä tapahtuu öljyhiilivedyillä 
pilaantuneeksi todetulla nk. öljypellon alueella. Osa kaivutöistä tapahtuu 
muulla pilaantuneeksi epäillyllä alueella ja on todennäköistä, että myös 
näiden kaivutöiden yhteydessä joudutaan käsittelemään pilaantuneita 
maa-aineksia.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 1.3.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta kiinteistöllä
Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamo on toiminut vuodesta 1965. 
Jalostamon aiemmasta toiminnasta on aiheutunut alueella maaperän 
pilaantumista.
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Jalostamon alueelle on suunniteltu rakennettavaksi uusi 
teollisuuskenttä. Kenttä sijoittuu jalostamon säiliöalueen ja sataman 
eteläpuolelle.

Pääosa kaivutöistä tehdään nk. öljypellon alueella. Öljypellon koko on 
noin 3,5 ha. Öljyisiä jätteitä ja ongelmajätteitä, mm. öljyisiä lietteitä ja 
sakkoja sekä jonkin verran öljyllä pilaantuneita maa-aineksia, toimitettiin 
vuosina 1980–2005 yhteensä noin 20 000 tonnia alueelle 
peltokäsittelyyn.

Osittain kaivutyöt sijoittuvat myös sataman kenttäalueelle, joka on 
kiviaineksella täytetty merenlahti. Kenttä on toiminut pääasiassa 
kappaletavaroiden säilytyskenttänä. 1980-luvulla sataman kenttä oli 
osittain laivakuljetuksilla tuodun kivihiilen varasto- tai välivarastoalue. 
Sataman kenttäalueella ei ole tiedossa pilaantumista, mutta ottaen 
huomioon alueen toimintahistorian, on todennäköistä, että myös tällä 
alueella joudutaan kaivamaan pilaantuneita maa-aineksia.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Puhdistettavat alueet sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahdessa 
öljynjalostamon alueella.

Kiinteistö on merkitty osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi 
(kaavamerkintä T). Alueen käyttötarkoitus ei ole muuttumassa.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Toimenpidealueet ovat lähes kokonaan öljynjalostustoiminnassa 
muutettuja alueita, joilla alkuperäiset maamassat on joko poistettu tai 
peitetty täyttömailla. Täyttömaakerroksen alla on yleensä savikerros ja 
moreenia ennen kallion pintaa. Toimenpidealueilla sijaitsevat metsäiset 
alueet eivät lähtökohtaisesti ole pilaantuneita ja näillä alueilla 
pintamaakerrokset ovat ohuita.

Öljynjalostamon alue ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella. Alueen pinta- tai pohjavesiä ei käytetä 
juoma- tai talousvetenä. 

Kilpilahden teollisuusalue on jaettu 17 valuma-alueeseen, joista 
jokaisen vedenjakajat sekä pinta- ja pohjaveden purkautumiskohdat on 
määritetty. Öljynjalostamon toiminta jakautuu kahdeksalle valuma-
alueelle, joiden pinta- ja pohjavesivesiä tarkkaillaan säännöllisesti. 
Teollisuuskentän rakennustyöt sijoittuvat kahdelle eri valuma-alueelle.

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Kohde: 
Neste Oyj:n Porvoon jalostamon uuden teollisuuskentän 
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rakentamiseen liittyvät kaivutyöt vuosina 2021–2022. Neste Oyj/ 
Porvoon jalostamo, päivätty 1.3.2021.

Pilaantumista koskevat tiedot
Maaperän pilaantuminen aiheutuu pääasiassa öljyhiilivedyistä. Porvoon 
jalostamolla jalostetaan raakaöljystä erilaisia öljytuotteita sekä 
moottoribensiinin komponentteja (MTBE, ETBE, TAME ja TAEE). 
Raakaöljyssä tai raskaammissa öljyjakeissa ei ole sellaisia määriä PAH-
yhdisteitä tai metalleja, että niiden valtioneuvoston asetuksessa 
214/2007 säädetyt ylemmät ohjearvot ylittyisivät em. öljyjakeilla 
pilaantuneessa maaperässä.

Jalostuksessa käytetään pienempiä määriä apuaineita ja -kemikaaleja 
(lipeää ja amiineja). Säiliöalueella on varastoitu ja siirretty pääasiassa 
raakaöljyä, tuotekomponentteja, öljytuotteita ja lisäaineita. Tuotteisiin 
lisätään erilaisia niiden ominaisuuksia parantavia lisäaineita mm. 
voitelevuuslisäainetta, suodatettavuuslisäainetta ja setaaniluvun 
korottajaa, jotka usein ovat aromaattiseen liuottimeen liuotettuja 
polymeerejä. Jos kaivualueen läheisyydessä on käsitelty tai varastoitu 
esim. lisäaineita tai kemikaaleja, otetaan se huomioon 
pilaantumisarviossa, poistettujen pilaantuneiden maiden käsittelyssä ja 
jäännöspitoisuusmäärityksissä.

Öljypelto
Nk. öljypellon alueella on tehty vuosikymmenten aikana useita 
maaperätutkimuksia alueen öljyhiilivetypitoisuuksissa mahdollisesti 
tapahtuvien muutosten seuraamiseksi. Viimeisin tutkimus tehtiin kesällä 
2020.

Pelto jaettiin kuuteen osa-alueeseen, joilta otettiin edustavat 
kokoomanäytteet pinta- ja pohjakerroksista. Kaikista näytteistä 
analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10–C21), 
raskaiden öljyjakeiden (C22–C40), metallien- ja puolimetallien (Sb, As, 
Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V), bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-
yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ja 
oksygenaattien (MTBE, TAME, TAEE, ETBE ja DIPE) pitoisuudet.

Kaikissa näytteissä todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisen kynnysarvon ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjä C10–C40. 
Öljyhiilivetyjen keskitisleiden korkein todettu pitoisuus oli 2 200 mg/kg ja 
raskaiden öljyjakeiden 3 600 mg/kg. Korkeimmat pitoisuudet ylittivät 
ylemmät ohjearvot. Lisäksi yksittäisissä näytteissä todettiin ylemmät 
ohjearvot ylittävät pitoisuudet nikkeliä ja vanadiinia, alemmat ohjearvot 
ylittävät pitoisuudet arseenia, kuparia ja sinkkiä sekä kynnysarvot 
ylittävät pitoisuudet kobolttia, kromia, lyijyä ja bentseeniä.
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Sataman kenttä
Sataman kentällä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus keväällä 
2020. Näytteitä otettiin kairaamalla kuudesta näytepisteestä. 
Näytteenotto ulotettiin noin 2–4 metrin syvyyteen maanpinnasta ja 
näytteitä otettiin yhteensä 19 kpl. 

Laboratoriossa analysoitiin 17 näytteestä öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
(C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (C22–C40) pitoisuudet, 15 näytteestä 
metallien- ja puolimetallien (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V) 
pitoisuudet ja 17 näytteestä bensiinijakeiden (C5–C10), BTEX-
yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) ja 
oksygenaattien (MTBE, TAME, TAEE, ETBE ja DIPE) pitoisuudet.

Yhdessä näytteessä todettiin kynnysarvon ylittävä pitoisuus bentseeniä. 
kaikkien muiden tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat 
kynnysarvot.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kaivualueet sijaitsevat teollisuusalueella. Puhdistettavilla alueilla ei 
työskennellä vakituisesti eikä altistuminen esim. hengityksen kautta 
(maan pölyäminen tai haitta-aineiden haihtuminen) näin ollen ole 
todennäköistä. Työskenneltäessä käytetään suojavarustusta. 
Raskaimmat öljyhiilivedyt ovat heikosti veteen liukenevia ja sitoutuvat 
tehokkaasti maaperän orgaaniseen ainekseen. Kohde ei sijaitse 
tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella eikä alueen 
pinta- ja pohjavesiä käytetä talous- tai juomavetenä. Alueen 
läheisyydessä ei viljellä ravintokasveja eikä sen välittömässä 
läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia. Tämän perusteella kaivualueilla 
voidaan pilaantuneisuuden arviointiin käyttää ylempiä ohjearvoja.

Kaivettavan pilaantuneen maan määrä
Nk. öljypellon alueelta arvioidaan poistettavan maa-aineksia yhteensä 
255 000 m3, josta pilaantunutta arvioidaan olevan 45 000 m3. Sataman 
kentältä arvioidaan poistettavan maa-aineksia yhteensä 120 000 m3, 
josta pilaantunutta arvioidaan olevan 1 000 m3.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen
Pilaantuneiden alueiden puhdistus toteutetaan massanvaihdolla.

Teollisuuskentän rakentamiseen liittyvien kaivutöiden yhteydessä 
poistetaan rakennustöiden vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, 
joiden öljyhiilivetyjen ja/tai muiden haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot. 
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Kaivantoja ei laajenneta maaperän puhdistamisen vuoksi suunnitelluista 
kaivannoista. Nk. öljypellon alueelta poistetaan kaikki maa-ainekset 
kallion pintaan asti. Kaivualueen laajentaminen olisi monin paikoin 
vaikeaa ja voisi lisätä rakenteiden ja perustusten sortumariskiä ja riskiä 
muille onnettomuuksille.

Pilaantuneeksi epäiltyjä tai todettuja maa-aineksia välivarastoidaan 
esim. niiden analysoinnin vaatiman ajan pääasiassa kaivannon 
läheisyydessä läpäisemättömällä alustalla ja peitettyinä. Tarvittaessa 
pilaantuneet maa-ainekset varastoidaan väliaikaisesti siirtolavalla, joka 
sijoitetaan viemäröidylle alueelle esim. lämmönvaihtimen pesupaikalle 
tai säiliöalueen tiiviiseen ja viemäröityyn avoaltaaseen 
ympäristölupapäätösten (ESAVI/284/04.08/2013 ja ESAVI/1713/2016, 
lupamääräys 31.) mukaisesti.

Pilaantuneiksi jäävät alueet merkitään karttaan.

Työn aikainen näytteenotto
Maa-ainekset luokitellaan kaivuvaiheessa ennakkotutkimusten 
perusteella, aistinvaraisesti (haju, ulkonäkö) tai kenttätestillä ja osa 
tuloksista varmistetaan laboratorioanalyysein.

Poistetuista maa-ainesjätteistä otetaan näytteet niin, että eriasteisesti 
pilaantuneiden maa-ainesjätteiden haitta-ainepitoisuudet tulevat 
edustavasti selvitettyä. Näytteet otetaan kokoomanäytteinä, jotka 
koostuvat 15–20 samansuuruisesta ja tilavuudeltaan vähintään 
0,1 litraa olevasta osanäytteestä. Kokoomanäyte sekoitetaan 
huolellisesti ja siitä otetaan näyte (n. 0,5 - 1 litraa) laboratorioanalyysiä 
varten. Kokoomanäyte edustaa tutkittavaa maa-ainesta. 
Näytteenotossa noudatetaan vallitsevia hyviä näytteenottokäytäntöjä 
sekä suositaan sertifioituja näytteenottajia.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen määritetään 
kaivualueen maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuudet ottamalla 
näytteitä erikseen kaivannon seinämistä ja pohjalta. 
Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan kokoomanäytteinä, jotka koostuvat 
samansuuruisista ja tilavuudeltaan vähintään 0,1 litraa olevista 
osanäytteistä. Seinämänäytteitä otetaan siten, että yksi kokoomanäyte 
edustaa syvyyssuunnassa noin 2 metrin ja pituussuunnassa enintään 
noin 20 metrin aluetta. Viemärikaivannosta otetaan yksi seinämänäyte 
15 metrin matkalta. Kaivannon pohjalta otetaan yksi kokoomanäyte 
jokaista noin 10 x 10 m2:n suuruista aluetta kohti. Jos kaivanto on hyvin 
matala (esim. vallitilan pohjan tasoitus), otetaan jäännöspitoisuusnäyte 
ainoastaan pohjasta. Kohteista, joissa kaivu ulottuu kallioon, tehdään 
merkintä näytteenottopöytäkirjaan. Näytteenotossa noudatetaan 
vallitsevia hyviä näytteenottokäytäntöjä sekä suositaan sertifioituja 
näytteenottajia.
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Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa 
öljyhiilivetyjakeet C10–C21 ja C21–C40. Jos maaperätutkimuksissa tai 
poistettujen maa-ainesten analyyseissä on todettu merkittäviä määriä 
haihtuvia yhdisteitä, analysoidaan myös bensiinijakeet C5–C10 sekä 
BTEX-yhdisteet. Nk. öljypellon alueelta ei oteta 
jäännöspitoisuusnäytteitä, koska maa-ainekset poistetaan kallion 
pintaan asti.

Pilaantuneen maan käsittely
Kaivutyön edetessä pilaantuneet maa-ainekset erotellaan 
pilaantumattomista maa-aineksista.

Maa-ainesjätteet, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät ylemmät 
ohjearvot, toimitetaan käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty ko. pilaantuneen maa-aineksen käsittely.

Rakennusteknisesti täyttöön soveltuvat maa-ainekset, joiden haitta-
ainepitoisuudet alittavat ylemmät ohjearvot, palautetaan kaivantoon. 
Rakennusteknisesti täyttöön kelpaamaton maa-aines toimitetaan 
sellaiselle laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty ko. 
pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto.

Hyötykäyttöön muualle jalostamon omistamalle alueelle ohjataan vain 
ne maa-ainekset, joiden öljyhiilivetypitoisuus alittaa kynnysarvon.

Pilaantuneiden maiden kuljetuksesta ja vastaanotosta sovitaan 
etukäteen käsittelypaikan omistajan kanssa. Kuormat peitetään 
kuljetuksen ajaksi. Kuljetuksista tehdään siirtoasiakirja.

Pilaantuneen veden käsittely
Puhdistettavilla alueilla kaivantoihin mahdollisesti kertyvä vesi ohjautuu 
ja ohjataan maanpinnan kallistuksilla alueen poikki kulkevaan ojaan, 
jonne sijoitetaan keruuallas ja öljypuomi liukenemattomien 
öljyhiilivetyjen keräämiseksi. Tarvittaessa voidaan hyödyntää imuautoa 
öljykerroksen poistamiseen. Jos kaivantoon puhdistustyön jälkeen 
kertyy vettä, siitä otetaan edustava näyte.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Ennen töiden aloitusta kullekin osakokonaisuudelle tehdään turvallisen 
työn suunnitelma ja noudatetaan jalostamon työlupakäytäntöä. Jos 
puhdistustyön toteutus tai pilaantuneisuustiedot poikkeavat 
huomattavasti ennalta arvioidusta, ilmoitetaan tästä viranomaisille.

Jalostamon henkilökunta valvoo työkohteita ja varautuu 
kaasumittauksiin erityisesti työn edetessä pilaantuneeksi epäillylle 
alueelle. Työ keskeytetään havaittaessa jotakin poikkeavaa. 
Näytteenotossa käytetään hengityssuojaimia.
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Työturvallisuudesta huolehditaan työn aikana. Avoimet kaivannot 
merkitään ohjeistuksen mukaan. Kaivutyötä, valvontaa ja näytteenottoa 
suorittaville vaaditaan jalostamon turvallisuuskoulutukset käydyksi.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Neste Oyj ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojelutoimistolle pilaantuneiden maiden kaivutöiden 
alkamisesta.

Puhdistustyön aikana ilmoitetaan valvontaviranomaisille, mikäli 
suunnitelman poikkeavat huomattavasti ennalta arvioidusta.

Poistettavista pilaantuneista massoista pidetään kirjaa.

Teollisuuskentän rakentamiseen liittyvien kaivutöiden päätyttyä 
laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan viranomaisille viimeistään 
seuraavan vuoden vuosiraportoinnin yhteydessä.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Neste Oyj/Porvoon jalostamon 
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista 
Porvoon Kilpilahdessa kiinteistöllä 638-463-1-68 sijaitsevan 
öljynjalostamon alueella uuden teollisuuskentän rakennustyön 
yhteydessä ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Porvoon öljynjalostamon uuden teollisuuskentän rakentamisen 

vaatimilta kaivualueilta on poistettava maa-ainekset, joiden 
öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10–C21) ja/tai raskaiden 
öljyjakeiden (>C21–C40) ja/tai valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisten metallien ja puolimetallien pitoisuudet ylittävät 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät 
ohjearvotasot.

1.2. Tämä päätös on voimassa 30.11.2026 asti. Mikäli maaperän 
puhdistustyötä ei toteuteta määräaikaan mennessä ja 
puhdistamiselle on tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä 
Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. 
Esitys on toimitettava tiedoksi myös Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Rakennustöiden aikana on otettava näytteitä kaivettavasta maa-

aineksesta sen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet 
on otettava siten, että eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty.
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Jos tutkimuksissa käytetään tarkoitukseen soveltuvaa 
kenttämittausmenetelmää, on kenttämittaustuloksista vähintään 
joka kymmenennen näytteen, kuitenkin vähintään kahden näytteen 
tulos jokaiselta kaivualueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla. 
Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10–C21) ja raskaiden öljyjakeiden (>C21–C40) 
pitoisuudet ja tarvittaessa metallien ja puolimetallien, 
bensiinihiilivetyjen (C5–C10), BTEX-yhdisteiden sekä mahdollisesti 
muiden kaivutöiden aikana esiin tulevien haitta-aineiden 
pitoisuudet.

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

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

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

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

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

seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 
Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 
pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 
luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 
kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 
näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.

Välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 

alueella esim. näytteiden analysoinnin vaatiman ajan. 
Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja se on 
toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän pilaantumista, 
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pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen 
sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä, haitta-
ainepitoisten suoto-/valumavesien muodostumista tai muuta 
terveys- tai ympäristöhaittaa.

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

Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.

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

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 
on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-
ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
säädettyjen kynnysarvojen ja määräyksen 1.1. mukaisten 
puhdistuksen tavoitetasojen välillä, voidaan hyödyntää 
puhdistusalueen kaivantojen täytöissä. Hyötykäytettyjen maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on 
dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä 
määräyksessä 9.4. edellytettyyn loppuraporttiin.

Pilaantuneen veden käsittely
8. Kaivualueille kertyvä vesi on kerättävä ja johdettava hallitusti 

siten, että mahdollisesti pilaantunut vesi ei aiheuta vaaraa tai 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kaivantovedestä on tutkittava 
kyseisen kaivualueen maaperässä todettujen haitta-aineiden 
pitoisuudet. Mikäli vedessä havaitaan selvä öljyinen kerros tai 
faasi, on se poistettava esim. imuautolla tai vesi on käsiteltävä 
paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla menetelmällä.

Kaivantovesien johtamisesta ja käsittelystä on laadittava 
tarkennettu suunnitelma, jossa on esitettävä vähintään 
keruualtaan, ojien ja niiden purkupaikan sekä mahdollisen 
öljypuomin sijainnit karttakuvassa, kaivantoveden arvioitu määrä, 
maastoon johdettavan veden haitta-aineiden pitoisuustasot ja 
vastaanottavaan vesistöön syntyvän kuormituksen taso sekä 
käsiteltävän ja mastoon johdettavan veden haitta-
ainepitoisuuksien ja kuormituksen seurannan toteuttaminen. 
Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan 
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ELY-keskukselle ja tiedoksi Porvoon 
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukausi ennen 
kaivutyön aloittamista.

Imuautolla poistettu öljyinen kerros tai faasi sekä veden 
käsittelyssä talteenotettu, mahdollinen muu haitta-aineita sisältävä 
jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka 
ympäristöluvassa on hyväksytty 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 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle ja Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Edellä mainituille tahoille on 
ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta.

9.2. Mikäli puhdistustyön aikana todetaan muita kuin määräyksessä 
1.1. mainittuja haitta-aineita sekä muista poikkeuksellisista 
tilanteista tai puhdistussuunnitelman mahdollisista 
muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden 
sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.3. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

9.4. Tämän päätöksen mukaisista puhdistustoimenpiteistä on tehtävä 
raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja 
karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksistä, kuvaus 
työn 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 karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto 
kaivantovesien johtamisesta ja käsittelystä sekä vesinäytteiden 
analyysituloksista. Raporttiin on liitettävä yhteenveto 
pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.
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Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Porvoon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden 
kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.1.–9.4.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8. ja 9.2.)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.

Uuden teollisuuskentän rakennusalueella on todettu maaperässä 
kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä >C10–C40, metalleja ja 
puolimetalleja sekä bentseeniä Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
liitteessä on säädetyt em. haitta-aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Öljyhiilivetyjen, metallien ja puolimetallien sekä bentseenin 
kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Kevyet öljyjakeet (>C10–C21) 300 1 000
Raskaat öljyjakeet (>C21–C40) 600 2 000
Öljyjakeet (>C10–C40) 300   
Antimoni 2 10 50
Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Bentseeni 0,02 0,2 1

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti Porvoon 
öljynjalostamon alueella rakennettavan uuden teollisuuskentän 
kaivualueille pilaantuneen maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuuksiksi 
öljyhiilivetyjen sekä metallien ja puolimetallien ylemmät ohjearvotasot. 
Puhdistustavoite on katsottu riittäväksi alueen maankäyttö ja 
ympäristöolosuhteet huomioon ottaen. (Määräys 1.1.) 

Päätös on annettu viideksi vuodeksi. Kyseessä on kertaluontoinen 
puhdistustoimenpide, jonka kesto on suhteellisen lyhyt. Mikäli 
puhdistusta ei toteuteta 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, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen perustana 
ollutta tilannetta. (Määräys 1.2.)

Kaivutyön aikaisella näytteenotolla selvitetään kaivettavien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten 
tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset 
varmennetaan laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten 
perusteella voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi 
luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat maa-ainekset. (Määräys 2.)

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

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

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3.2., 5.–8. ja 9.3.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 4.)

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat 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. 
(Määräys 6.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 7.1. ja 7.2.)

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, 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-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
haitta-ainepitoisuuksiltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
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mukaisten kynnysarvojen ja määräyksen 1.1. mukaisten puhdistuksen 
tavoitetasojen välissä olevien maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen 
täytöissä. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, 
jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien 
kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.)

Kaivantovesien tutkimisella ja tarvittaessa pilaantuneen veden 
käsittelyllä ja öljykalvon poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä 
olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä 
aiheuta enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. Ilmoituksessa esitetty suunnitelma ei ole 
kattava ja riittävä maastoon johdettujen vesien mahdollisesti 
aiheuttavien ympäristö- ja terveyshaittojen arvioimiseksi. Tämän vuoksi 
päätöksessä on edellytetty tarkennetun suunnitelman laatimista ennen 
kaivutyön aloittamista (Määräys 8.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.4. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita. Tämän 
vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräys 9.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.3. ja 9.4.)

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 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)
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Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 935 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 17 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon. 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Neste Oyj
Porvoon jalostamo
Outi Piirainen/Juha Heijari (sähköisesti)

Tiedoksi
Porvoon 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 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Kiinteistö on merkitty valtakunnalliseen Maaperän tilan 
tietojärjestelmään.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 1. olevassa valitusosoituksessa. 

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

Liitteet
Liite 1. Valitusosoitus
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Liite 1. ELY-keskuksen päätökseen 11.11.2021, UUDELY/2389/2021

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 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 oikeus.fi  (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
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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