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Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 
 

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistami-
seen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-
aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muu-
alla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. 

 
Ympäristöministeriö on päätöksellään YM2/464/2015 siirtänyt Turun kaupun-
kisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle toimivallan käsitellä ympäristönsuoje-
lulain 14 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää ja pohjavettä koskevat asiat 
Turun kaupungin alueella. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on de-
legoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelujohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 1.7.2016, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympäris-
tönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta  
 Ympäristöarviointi (Golder Associates Oy, 4.1.2016) 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

 
Maaperän tilan tietojärjestelmän mukaan tontilla 14 on tehty osittainen kun-
nostus vuonna 1998 ja kunnostus vuonna 2003. (Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen päätös 27/YLO/S, Dnro LOS-2003-Y-1043-18). Huoltoaseman öl-
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jysäiliöt ja öljynerotin on poistettu maaperästä ja mittarikenttä purettu kunnos-
tuksen yhteydessä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Tontilla 14 on sijainnut polttonesteiden jakeluasema, jonka toiminta on loppu-
nut vuonna 2003. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Alueella sijaitsee tällä hetkellä Drive-in grilli ja siihen liittyen piha- ja paikoitus-
alue sekä kaksi puurakenteista matalaa rakennusta, joista toisessa on sijan-
nut ainakin päiväkoti. Alueella tehtyjen tutkimusten yhteydessä todettiin, että 
ainakin toinen rakennuksista on öljylämmitteinen (seinustalla säiliöiden täyttö-
putki). 

 
Alue on asemakaavan muutoksessa (tullut voimaan 10.3.2014) merkitty 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-1). Kaavamääräysten 
mukaan paikoitustilat on sijoitettava maanalaiseen kellaritilaan. Tutkitulle alu-
eelle tullaan rakentamaan kaavan mukaisesti. 

 
Alue rajautuu pohjoisessa Ruusukorttelinkujaan, lännessä Puistokatuun, ete-
lässä Välikatuun ja idässä Mikaelin koulun kiinteistöön. 

 
Maaperä 

 
Maanmittauslaitoksen paikkatietopalvelun mukaan kohde sijaitsee kartoitta-
mattomalla alueella (http://gtkdata.gtk.fi). Ympäristöteknisen tutkimuksen yh-
teydessä maan pintakerroksessa todettiin täyttömaata vaihtelevan paksuise-
na kerroksena, enimmillään noin 2 metriä. Täyttömaakerroksen alapuolinen 
maaperä on savea. Savikerroksen paksuus ei ole tiedossa. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Maan pintakerroksen täyttö-
kerroksiin voi ajoittain kertyä orsivettä. Orsiveden ja pohjaveden muodostumi-
nen tonttien alueella arvioidaan vähäiseksi. Pohjavesi todennäköisesti virtaa 
savikerroksen alapuolisessa maaperässä. Irtomaakerrosten alapuolella oleva 
kallioperä ohjaa todennäköisesti pohjaveden virtausta. Virtaussuunnasta ei 
ole mitattua tietoa. Lähin pintavesistö (Aurajoki) sijaitsee noin 300 m:n etäi-
syydellä kohteen kaakkoispuolella.  

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Alueella tehdyissä tutkimuksissa yhdessä näytteessä todettiin hiilivetyjakeita 
C22–C40 VNa 

 
214/2007 alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus 920 mg/kg. Lisäksi yhdessä 
näytteessä todettiin VNa 214/2007 kynnysarvon ylittävä C22–C40 hiilivetyjakei-
den pitoisuus 302 mg/kg. Muissa tutkituissa näytteissä ei todettu VNa 
214/2007 kynnysarvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Tutkituissa näytteissä 
ei todettu laboratorioanalyysien määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia bensiinihii-
livetyjä (MTBE, TAME ja BTEX -yhdisteet).  
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Yhdessä tutkimuspisteessä todettiin VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittä-
viä bentso(a)antraseeni- (20 mg/kg), bentso(a)pyreeni- (30 mg/kg) ja PAH -
yhdisteiden kokonaispitoisuus (138 mg/kg). Lisäksi samassa näytteessä to-
dettiin VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus fenantreenia (6,2 
mg/kg) ja fluoranteenia (9,7 mg/kg) ja bentso(k)fluoranteenia (9,5 mg/kg). 
Muissa tutkituissa näytteissä ei todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia PAH 
-yhdisteitä. Tutkituissa näytteissä ei todettu alemmat ohjearvot ylittäviä ras-
kasmetallipitoisuuksia. 

 
Täyttömaakerroksessa todettiin osassa pisteitä merkkejä tiilenpaloista sekä 
puusta. Lisäksi kahdessa tutkimuspisteessä maaperässä todettiin tummaa 
täyttöä. Yhdessä pisteessä kaira pysähtyi noin 0,8 m:n syvyydessä johonkin 
kovaan (mahdollinen maanalainen rakenne). 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Huomioiden kohteen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä suunniteltu käyttö 
(asuin-, liike- ja toimistokäyttö), maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arviointi on tehty vertaamalla mitattuja haitta-ainepitoisuuksia VNa 
214/2007 alempiin ohjearvoihin. Tutkimuksessa todettiin alemman näiden tut-
kimuspisteiden alueella pilaantunut ja näin ollen kohteessa on maaperän 
kunnostustarve. 

 
Alueella arvioidaan olevan pilaantunutta maata (pitoisuus yli VNa 214/2007 
alemman ohjearvon) noin 100–200 m3. Arvioitu massamäärä on suuntaa-
antava. Lopullinen pilaantuneen maan määrä selviää alueella toteutettavien 
kaivuiden yhteydessä.  

 
Kunnostussuunnitelma 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä  

 
Maaperä esitetään kunnostettavaksi massanvaihdolla alueella toteuttavien 
uudisrakennustöiden aikana. Massanvaihtoa voidaan perustella myös siksi, 
että tulevan rakentamisen yhteydessä tullaan joka tapauksessa poistamaan 
maaperän pintakerrokset maanalaisen rakentamisen vuoksi. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö tehdään maanrakennusurakan yhteydessä syys-lokakuussa 
2016 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 

 
Ympäristönsuojelun käsityksen mukaan naapurien ennalta kuuleminen ei ole 
ollut tarpeellista, koska työstä aiheutuvien haittojen ei ole arvioitu ulottuvan 
merkittävästi puhdistettavaa aluetta laajemmalle.  

 
Päätös Päätän hyväksyä ilmoituksessa esitetyn menettelyn. Kunnostettavaksi tulevan 

alueen (liitekartalla esitetyn toimenpidealueen) maaperän puhdistamisessa on 
noudatettava seuraavia määräyksiä, mikäli niissä mainittu menettely poikkeaa 
ilmoituksessa esitetystä:  
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1. Maaperä tulee puhdistaa siten, että pinnoittamattomaksi jäävillä piha-
alueilla maaperän pintakerroksen vähintään 0,5 merin paksuudelta tulee olla 
pilaantumatonta (valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetyt haitta-
ainekohtaiset pitoisuudet alle kynnysarvotason) ja muulla alueella haitta-
ainepitoisuudet eivät ylitä asetuksen alempia ohjearvoja  

 
2. Mikäli pilaantunut alue ulottuu sellaisen rakenteen alueelle, jota ei ole maa-
perän puhdistustyön yhteydessä mahdollista purkaa, pilaantuneet maat tulee 
erottaa puhtaista maista erottavalla rakenteella. Jos kyse on epäorgaanisista 
haitta-aineista, erottavana rakenteena voidaan käyttää suodatinkangasta tai 
huomioverkkoa. Orgaanisten haitta-aineiden osalta eristävänä rakenteena tu-
lee käyttää HDPE-kalvoa tai bentoniittimattoa. Ennen erottavan rakenteen 
asentamista tulee olla yhteydessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 

 
Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden jatku-
van kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuolelle, tulee asiasta ilmoittaa näiden 
kiinteistöjen omistajille sekä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle.  

 
3. Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on kaivannoista 
otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n suuruista 
seinämä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle 
jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet, jotka on merkittävä lop-
puraporttiin liitettävään karttaan, on valittava siten, että saatuja tuloksia voi-
daan verrata aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % 
jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on labo-
ratoriossa tutkittava ainakin ympäristöteknisissä tutkimuksissa tai puhdistus-
työn aikana havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

 
4. Toimenpidealueelta poistettavat maat on luokiteltava kuormakohtaisesti 
kenttämittaus- tai laboratoriomittausmenetelmän avulla seuraavasti: 

 Vaaralliseksi jätteeksi, jos jäteasetuksen (179/2012) liitteissä 3 ja 4 
esitetyt kriteerit täyttyvät.  

 Pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet maa-
aineksissa ylittävät valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt 
alemmat ohjearvot. 

 Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia, jos haitta-ainepitoisuudet maa-aineksissa alittavat 
asetuksessa esitetyt alemmat ohjearvot mutta ylittävät kynnysarvot. 

 Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet 
maa-aineksissa alittavat asetuksessa esitetyt kynnysarvot. 

 
Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ympä-
ristölupa vastaanottaa tai käsitellä tällaista jätettä. Kohteesta poistettava pi-
laantuneeksi luokiteltu maa-ainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi tai loppusi-
joitettavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai 
muu ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pi-
laantuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli vaarallisiksi jätteiksi tai pilaantuneiksi 
luokiteltavia maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee niiden kaatopaikka-
kelpoisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää.  

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen eri osa-alueiden puhdistustavoitteet alitta-
vaa maa-ainesta, voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä, mikäli se 
rakennusteknisesti on siihen soveltuvaa. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-
ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen, voidaan käyt-
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tää suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tiesuunnitelma) hyödyksi alueella 
ja alueen ulkopuolella.  

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on kohollaan 
olevia haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä), 
tulee toimittaa sellaiselle maakaatopaikalle, jonka ympäristölupa mahdollistaa 
kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanoton. Näitä maa-aineksia voidaan hyö-
dyntää maanrakentamiseen myös muualla, mikäli siihen on erillinen lupa 
(esim. ympäristölupa tai valvovan viranomaisen muu hyväksyntä). 

 
Mahdollinen jätettä sisältävä maa-aines tulee toimittaa laitokseen tai vastaan-
ottoon, jolla on ympäristölupa käsitellä ja vastaanottaa sellaista jätettä.  

 
5. Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden käsittelyssä on nouda-
tettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun ohjeita.  

 
6. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. 
Asiantuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä. Ympäristötekni-
nen asiantuntija vastaa myös jätelain 121 §:n mukaisten siirtoasiakirjojen laa-
timisesta. Siirtoasiakirjat on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelulle. 

 
7. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainesjätteet tulee kuljettaa mahdolli-
simman pian maa-ainesjätteiden vastaanottopisteeseen tai käsittelylaitok-
seen. Mikäli kiinteistöltä kaivettuja pilaantuneita maa-ainesjätteitä joudutaan 
kuljetusteknisistä syistä varastoimaan kunnostusalueella, tulee ne säilyttää 
peitettyinä.  

 
8. Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee sen mahdolliset 
haitta-ainepitoisuudet selvittää laboratorioanalyysein. Veden jatkokäsittelystä 
tai johtamisesta kaupungin hule- tai jätevesiviemäriin tai maastoon tulee sopia 
vesiliikelaitoksen ja ympäristönsuojelun kanssa. 

 
9. Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää haju-, melu- tai pölyhaittaa. Työssä on erityisesti otettava huomioon naa-
purikiinteistöillä olevat herkät kohteet. Mikäli mahdollisten valitusten tai suori-
tettujen melumittausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityi-
sen häiritsevää haju-, melu- tai pölyhaittaa lähialueiden kiinteistöille, ympäris-
tönsuojelu voi tarvittaessa antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pö-
lyntorjuntaa koskevia määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi 
vähentämään. 

 
10. Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kau-
pungin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdistus-
työn ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan maa-
ainesjätteen toimituspaikat.  

 
Ennen puhdistustöiden alkua ympäristönsuojelulle on toimitettava työ-
maasuunnitelma sekä suunnitelma työnaikaisten riskien hallinnasta, ympäris-
töhaittojen ehkäisystä ja työsuojelusta.  

 
11. Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toi-
menpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 
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12. Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. 

 
13. Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka tulee toimittaa 
Turun kaupungin ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi 3 kuukauden kuluessa 
siitä, kun puhdistustyö on loppunut. Raportista tulee käydä ilmi, miten päätök-
sessä asetetut määräykset ovat toteutuneet. Puhdistuksen loppuraportti on lii-
tettävä myös kohteessa rakennettavien rakennusten tai kiinteistöjen huolto-
asiakirjoihin tai vastaaviin.  

 
Perustelut 

 
Maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelle-
taan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen 
on tapahtunut. 

 
Kohteeseen toteutetaan uudisrakennuksia, mikä vaatii maankaivua. Kohtee-
seen soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Pinnoittamattomilla piha-alueilla pintamaan haitta-ainepitoisuuden tulee alittaa 
kynnysarvotaso, jotta voidaan varmistaa alueen rajoitukseton käytettävyys. 
Muutoin asuinkiinteistöillä alempaa ohjearvotasoa voidaan pitää riittävänä. 
(Määräys 1) 

 
Tontille tai sen rajoille mahdollisesti jäävä pilaantunut maa-aines tulee eristää 
tai merkitä, jotta tulevien maankaivutöiden aikana pilaantunutta maa-ainesta 
ei sekoiteta puhtaaseen. Naapurikiinteistöjen on tarpeellista tietää näille ton-
teille mahdollisesti ulottuvasta pilaantumasta. (Määräys 3) 

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä ja otetuista näytteistä tulee riittävä määrä analysoida laboratoriossa, 
jotta voidaan varmistua siitä, että puhdistustavoitteet saavutetaan. Näytepis-
teet tulee merkitä karttaan, jotta voidaan arvioida, ovatko tulokset vertailukel-
poisia aiempiin tutkimuksiin. (Määräys 3)  

 
Maa-ainesjätteiden ja jätteitä sisältävän maa-aineksen asianmukaisen käsitte-
lyn ja sijoituksen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toi-
minnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumis-
ta. (Määräys 4)  

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä. (Määräys 5)  

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. Asiantuntijan tulee myös laatia siirtoasiakirjat pilaantuneen maa-
aineksen kuljetuksista. (Määräys 6). 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi. (Määräys 7) 

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asi-
anmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 
viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. (Määräys 8) 
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Maanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asuvil-
le, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi. Koska naapurikiinteistöillä on häiriintyviä kohteita, 
tulee nämä erityisesti ottaa huomioon haittoja arvioitaessa. (Määräys 9) 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. Työmaasuunnitelma ja suunnitelmat ympäristöhaittojen ehkäise-
miseksi tulee toimittaa ympäristönsuojelulle ennen kunnostustöiden aloitta-
mista, koska näitä ei ole esitetty erillisessä kunnostussuunnitelmassa. (Mää-
räys 10) 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. (Mää-
räys 11) 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 12). 

 
Loppuraporttiin tulee kerätä puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot, jotta puh-
distustyön lopputulos voidaan arvioida. Raportissa esitetään sellaiset työn to-
teuttamiseen liittyvät tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko puhdis-
tushanke toteutettu ilmoituksen ja siitä annetun päätöksen mukaisesti. Maa-
alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle 
käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai 
aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 
(Määräys 13) 

 
Sovelletut säännökset: 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-
vioinnista (214/2007) 

 
Jätelaki (646/2011)  

 
Jäteasetus (179/2012)  

 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 
Päätöksen antaminen ja sen voimassaolo 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2016 ja se on voimassa tois-
taiseksi.  

 
Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 1000 euron maksu.  
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Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 188 23.08.2016 

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä 
mainituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 tied Golder Associates Oy 
 ao Hartela Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 



Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 188 Liite 1 
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VALITUSOSOITUS  
 

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiassa. 

 
Valitusviranomainen  
 

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.  
Korsholmanpuistikko 43, PL 204 65101 Vaasa 
Puhelin 010 36 42611, Telekopio 010 36 42760 
Sähköposti vaasa.hao@om.fi 

 
Valitusaika 
 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun 
ottamatta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.8.2016, jolloin sen on katsottava 
tulleen asianosaisten tietoon.  
 
 
Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjan voi lähettää myös faksilla 
tai sähköpostin välityksellä. 
 

 
Valitusoikeus  
  

Valitusoikeus on: 
-sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
-rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät 
-alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus), sekä toiminnan 
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
-muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi ja kotikunta, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutoksenhakuvaatimus riittävästi yksilöitynä. 
- muutosvaatimusten perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 

 
Valituksen liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä: 
-päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aiemmin toimitettu 
viranomaiselle 
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