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396-2016 (231) 
 

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta kohteessa Rompolitie 51, Turku. 
 
 

Ympäristönsuojelu, vs. ympäristöinsinööri Jaana Gustafsson 18.2.2016: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

YH-Kodit Oy 
 

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 
 

Osoite: 
 

Rompolitie 51 Turku 
 

Kiinteistöt: 
 

853-411-3-3 ja 853-411-2-9 
 

Kiinteistön omistaja/ haltija: 
 

YH-Kodit Oy 
 

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 viran-
omaiselle. 

 
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 
delegoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelujohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 13.1.2016, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun (Dno 396-2016). 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta 

 Pilaantuneisuusnäytteiden sijainti 

 Asemakaavaote 

 Kiinteistörekisterin karttaote 

 Omistajien yhteystietoja 

 Tutkimusraportti, Skanssin kasvihuonealueen maaperän pilaantunei-
suustutkimus (Ramboll Finland Oy) 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
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Ympäristönsuojelun tietojen mukaan aiemmin ei ole tehty tätä kohdetta kos-
kevia pilaantuneen maaperän puhdistamispäätöksiä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kohde on kasvihuonealue, jossa on kasvatettu kukkia ja vihanneksia vuosina 
1938–1993. Tutkimusalueen pohjoisosassa, Sorakadun läheisyydessä sijait-
see maakasa, johon on viety mm. vanhoja kasvualustoja. 

 
Kasvihuoneiden alueella sijaitsee lämpökeskus. Kasvihuoneita on lämmitetty 
puulla 1960-luvulle 

 
saakka, jonka jälkeen alueelle on asennettu kaksi maanalaista öljysäiliötä. 
Öljysäiliöt sijaitsevat 

 
betonisissa suoja-altaissa. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Alueen käyttötarkoitus on muuttumassa asuinalueeksi. 

 
Maaperä 

 
Maaperäkartan perusteella tutkimusalue sijaitsee savikolla. Alueella tehtyjen 
tutkimusten perusteella kasvihuoneiden kasvualustat ovat humusmaata ja 
hiekkaa ja alueen pohjamaa on savea. Piha-alueella esiintyy myös täyttö-
maita. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Alue sijaitsee osittain veden hankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla Kaar-
ningon pohjavesialueella ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ra-
jalla. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on tutkimuskohteesta etelään päin. 

 
Tutkimuskohteen läheisyydessä ei sijaitse pintavesistöjä. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Kasvihuoneiden 7/8 kasvualustasta 0–10 cm syvyyksiltä otetun kokoomanäyt-
teen arseenipitoisuus (54 mg/kg) hieman ylittää alemman ohjearvon (50 
mg/kg). Samassa näytteessä myös lyijypitoisuus ja DDT/D/E- yhdisteiden pi-
toisuudet ylittävät kynnysarvon. Lisäksi muidenkin kasvihuoneiden kasvualus-
toista otetuissa kokoomanäytteissä havaittiin yleisesti kynnysarvon ylittäviä 
arseeni- ja lyijypitoisuuksia. 

 
Aikaisemmin vuonna 2008 suoritetussa tutkimuksessa oli yhdessä maanäyt-
teessä havaittu alemman ohjearvon ylittävä antimonipitoisuus. Kasvihuo-
neesta 9 ja sen ympäristöstä nyt otetuissa maanäytteissä ei kuitenkaan to-
dettu kohonneita antimonipitoisuuksia. Tämän vuoksi arvioidaan, että aikai-
sempi tulos on virheellinen. 

 
Kunnostustarpeen arviointi  
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Kasvihuoneiden 7/8 kasvualustasta otetussa maanäytteessä todettiin valtio-
neuvoston asetuksessa 214/2007 esitetyn alemman ohjearvotason ylittävä 
arseenipitoisuus. Kasvualusta luokitellaan pilaantuneeksi, koska aluetta ol-
laan muuttamassa asuinkäyttöön. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Kohteen maaperä kunnostetaan massanvaihdolla.  

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Pilaantuneet maat toimitetaan kuorma-autoilla kaatopaikalle tai vastaanotto-
laitokseen, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisen maa-ainesjätteen vas-
taanotto. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kun-
nostustyössä noudatetaan yleisiä työsuojeluohjeita. 

 
Kaivun valvonta 

 
Pilaantuneen maaperän puhdistusta ohjaa ympäristötekninen valvoja. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen  

 
Pilaantuneen kasvualustan poiston jälkeen kaivannon pohjalta ja reunaluis-
kista otetaan yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 200 m2 kaivualuetta kohti. 
Eli yhteensä jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan 3 kpl. Näytteistä analysoidaan 
laboratoriossa ns. pima-metallit (sis. arseenin). 

 
Kirjanpito ja raportointi 

 
Pilaantuneen maan kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, jossa esitetään 
kunnostustyön toteutuminen. Loppuraportti toimitetaan kiinteistön omistajalle 
ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö toteutetaan talvella/keväällä 2016 ja sen arvioidaan kestävän 
kaksi päivää. 

 
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:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen 
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1. Maaperän puhdistustyötä on jatkettava kunnes alueella olevien haitta-ainei-
den pitoisuudet alittavat asuintonttien ja lasten leikkipaikkojen pintamaassa 
(noin 0,5–1 m) VNa 214/2007:n mukaiset kynnysarvot. Muilta osin maaperän 
puhtaustavoitteena on pidettävä alempia ohjearvoja paitsi asfaltoiduilla alu-
eilla, joilla voidaan noudattaa ylempiä ohjearvoja. 

 
2. Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on toimenpidealu-
eelta otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n sei-
nämä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle jää-
vän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet on merkittävä loppuraport-
tiin liitettävään karttaan. Vähintään 30 % jäännöspitoisuusnäytteistä on analy-
soitava laboratoriossa. Näytteistä on laboratoriossa tutkittava ainakin ympäris-
töteknisissä tutkimuksissa kyseisellä alueella havaitut haitta-aineet.  

 
Mikäli puhdistustyön aikana havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutki-
muksesta poikkeavia haitta-aineita, tulee näiden jäännöspitoisuudet myös 
määrittää laboratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
3. 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-ai-
neksissa 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. 

 
4. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ym-
päristölupa vastaanottaa tai käsitellä tällaista jätettä. Kohteesta poistettava 
pilaantuneeksi luokiteltu maa-ainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi tai lop-
pusijoitettavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai 
muu ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pi-
laantuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli vaarallisiksi jätteiksi tai pilaantuneiksi luo-
kiteltavia maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee niiden kaatopaikkakel-
poisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen 
eri osa-alueiden puhdistustavoitteet alittavaa maa-ainesta, voidaan hyödyntää 
kohteen kaivantojen täytöissä, mikäli se rakennusteknisesti on siihen soveltu-
vaa. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet 
ovat alle kynnysarvojen, voidaan käyttää suunnitelmallisesti (esim. rakennus-
lupa, 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). 
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Mahdollinen jätettä sisältävä maa-aines tulee toimittaa laitokseen tai vastaan-
ottoon, jolla on ympäristölupa käsitellä ja vastaanottaa sellaista jätettä.  

 
Muut määräykset 

 
5. Vaarallisen jätteen ja pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen sekä 
mahdollisesta rakennus- ja purkujätteen kuljetuksista on laadittava kuorma-
kohtaiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta 
tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspai-
kasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava 
siitä, että siirtoasiakirja on mukana siirron aikana ja että se annetaan siirron 
päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen 
vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siirtoasiakirja. 
Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljen-
nös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Kopiot siirtoasiakirjoista on 
pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle.  

 
6. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. Asi-
antuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä. Ympäristötekni-
sen asiantuntijan on aina oltava paikalla, kun pilaantuneeksi todettuja maita 
tai jätettä sisältävää maa-ainesta poistetaan työmaa-alueelta asianmukaisten 
siirtoasiakirjojen laatimiseksi. 

 
Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee olla paikalla myös maanalaisten öljysäi-
liöiden poistona aikana. Mikäli öljysäiliöiden ympäristössä esiintyy merkkejä 
siitä, että öljyä on päässyt maaperään tai bunkkereihin, on asiasta ilmoitettava 
välittömästi Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 

 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää haju-, melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen 
melumittausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häirit-
sevää haju-, melua tai pölyhaittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelu 
voi tarvittaessa antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa 
koskevia määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentä-
mään. 

 
8. Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toi-
menpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

 
9 Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdistustyön 
ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan maa-ai-
nesjätteen toimituspaikat. Ympäristönsuojelulle on myös toimitettava suunni-
telma työnaikaisten riskien hallinnasta ja työsuojelusta ennen puhdistustöiden 
alkua. 

 
10. Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden (esim. asfaltti, betoni- 
ja tiilijäte) käsittelyssä on noudatettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun 
ohjeita.  

 
11. 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. 
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12. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainesjätteet tulee kuljettaa mahdol-
lisimman pian maa-ainesjätteiden vastaanottopisteeseen tai käsittelylaitok-
seen. Mikäli kiinteistöltä kaivettuja pilaantuneita maa-ainesjätteitä joudutaan 
kuljetusteknisistä syistä varastoimaan kunnostusalueella, tulee ne säilyttää 
peitettyinä.  

 
13. Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. 

 
Raportointi 

 
14. Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka tulee toimittaa 
Turun kaupungin ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi 3 kuukauden kuluessa 
siitä, kun puhdistustyö on päättynyt. Raporteista tulee käydä ilmi, miten pää-
töksessä asetetut määräykset ovat toteutuneet. Puhdistuksen loppuraportti on 
liitettävä myös kohteessa rakennettaviin rakennusten tai kiinteistöjen huolto-
asiakirjoihin tai vastaaviin.  

 
Perustelut 

 
Kohteen maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menette-
lyssä sovelletaan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä, milloin maaperän 
pilaantuminen on tapahtunut. 

 
Kohteeseen toteutetaan rakentamista, joka vaatii a maankaivua. Kohteeseen 
soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kohteen maaperän pilaantuneisuuden arviointi on tehty vertaamalla todettuja 
pitoisuuksia VNa 214/2007 ohjearvoihin. Kunnostuksen tavoitetasona uudis-
rakennuskohteissa tulee ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 suosituksen mu-
kaan (Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta) olla, 
että haitta-aineiden pitoisuudet asuintonttien ja lasten leikkipaikkojen kohdalla 
alittavat kynnysarvon ja muualla vähintään alemman ohjearvon. Suositus ei 
koske suoraan asfaltoituja piha-alueita ja niitä epäorgaanisia haitta-aineita, 
joilla maaperän terveysperusteiset viitearvot ovat selvästi alempaa ohjearvo-
tasoa suurempia. Näin varmistetaan alueen rajoitukseton käytettävyys jat-
kossa (Määräys 1).  

 
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 2).  

 
Puhdistustyön yhteydessä alueelta poistettava maa-ainesjäte on luokiteltava 
haitta-aineiden laadun ja pitoisuuksien perusteella, jotta se voidaan toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn tai vastaanottoon. Maa-ainesten luokittelu perus-
tuu jäteasetukseen ja ympäristöhallinnon ohjeeseen 2/2007 (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 pilaantu-
mista (Määräys 4).  
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Siirtoasiakirjat ovat tarpeen mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle sekä 
viranomaisvalvontaa ja vastaanottavan tahon toimenpiteitä varten (Määräys 
5). 

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. Vanhat öljysäiliöt  ovat riskikohteita ja määräyksellä pyritään var-
mistamaan, ettei maaperään jää kunnostustavoitteet ylittäviä haitta-ainepitoi-
suuksia (Määräys 6). 

 
Maanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asu-
ville, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi (Määräys 7). 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi (Määräys 
8). 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. Puhdistustyöhön saattaa liittyä terveysriskejä, joihin tulee varautua 
ennalta. (Määräys 9). 

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä (Määräys 10).  

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asi-
anmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 
viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi (Määräys 11). 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi (Määräys 12). 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä (Määräys 13). 

 
Raportissa esitetään sellaiset työn toteuttamiseen liittyvät tiedot, joiden perus-
teella voidaan arvioida, onko puhdistushanke toteutettu ilmoituksen ja siitä 
annetun päätöksen mukaisesti. Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esi-
tettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella har-
joitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maa-
perän tai pohjaveden pilaantumista (Määräys 14). 

 
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)  
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 
 

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
 

Päätöksen antaminen ja sen voimassaolo 
 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.2.2016 ja se on voimassa tois-
taiseksi.  

 
Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 900 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mai-
nituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 ao YH Kodit Oy 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
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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 otta-
matta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 22.2.2016, jolloin sen on katsottava tulleen asian-
osaisten 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 sijainti-
kunnan 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 viran-
omaiselle 
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