






































Liite 1. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Sijaintikartta

KOHDEALUE



Liite 2. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Kaava-alueen ja puhdistettavan alueen rajaus

Pohjanniityn kaava-alue

Puhdistusalue



Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Kaavakartta



Liite 4. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Vuoden 2002 ja 2012 kohdealueelle sijoittuvat tutkimuspisteet



Liite 5. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Vuoden 2021 lisätutkimuspisteet



Liite 6. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Vesinäytepisteet

 VESINÄYTEPISTEET



Liite 7. ELY-keskuksen päätökseen 27.9.2021 UUDELY/7187/2021
Valitusosoitus

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)


