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8867-2017 (235) 
 
Ympäristölupapäätös HTM Yhtiöt Oy Turun paalutehdas, Aviatie 6 
 
 

Ympäristönsuojelu Tiina Liira, Kimmo Savonen 5.1.2018 
 

Tämä lupa korvaa virheellisen, 21.12.2017 (§ 170) myönnetyn ympäristölu-
van. 

 
1. Asia 

 
HTM Yhtiöt Oy Turun Paalutehdas on jättänyt ympäristölupahakemuksen kos-
kien betoniaseman ja paalutehtaan olemassa olevaa toimintaa.  

 
2. Luvan hakija 

 
HTM Yhtiöt Oy, Tiilitehtaantie 23, 12310 Ryttylä 

 
Y-tunnus: 0108824-3 

 
3. Toiminnan sijainti 

 
Osoite: Aviatie 6, 20360 Turku 

 
Kiinteistöt: 853-89-1-1 ja 853-458-16-2 

 
4. Luvan hakemisen peruste 

 
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen liitteen 1, 
taulukko 2 kohdan 8 g mukaan (kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas). 

 
5. Toimivaltainen lupaviranomainen 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäris-
tönsuojeluasetuksen 2 §:n, kohdan 7 b perusteella. 

 
Turun rakennus- ja lupalautakunta on delegoinut ympäristönsuojelujohtajalle 
päätösvallan ratkaista ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiset ympäristöluvat. 

 
6. Asian vireilletulo 

 
Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
14.8.2017, jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty 29.8., 
3.11., ja 6.11.2017. 

 
7. Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat 

 
Alueella on 12.6.2006 hyväksytty ja 5.1.2008 voimaan tullut asemakaava. Ha-
kemuksen mukainen alue on asemakaavassa osoitettu toimitilarakennusten 
korttelialueeksi.  

 
Toiminnalle on 1.4.2015 (§ 131) myönnetty määräaikainen ympäristölupa. 
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Turun kaupunki on tehnyt alueista vuokrasopimuksen, joka päättyy 
31.12.2020. 

 
8. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö 

 
HTM-Yhtiöt Oy Turun paalutehdas toimii pääosin kiinteistöllä 853-89-1-1 
(37.376 m2). Kiinteistöstä 853-458-16-2 on vuokrattu 76 m2:ä ja sillä sijaitsee 
tehtaan sähkökeskus. Muuta toimintaa kiinteistöllä ei ole. Kiinteistöt omistaa 
Turun kaupunki. Alue on ennen 1960-lukua ollut Puolustusvoimien ampuma-
ratana ja 1960-luvulla alueella toimi asfalttiasema. Alueen läheisyydessä poh-
joispuolella on Lentokentän pohjavesialue (0285302) ja länsipuolella Pompon-
rahkan luonnonsuojelualue, joka on 135 hehtaarin laajuinen suoalue. Luon-
nonsuojelualue on osa Pomponrahkan Natura 2000 kohdetta (FI0200061). 
Lähin asuntoalue sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä, vilkkaasti liikennöidyn 
Ohitustien eteläpuolella. 

 
9. Hakemuksen mukainen toiminta 

 
Toiminnan kuvaus 

 
Kyseessä on betoniasema ja paalutehdas, jossa teräsvahvisteisia betonipaa-
luja on valmistettu vuodesta 1975 lähtien. Paaluja käytetään rakennusten pe-
rustuksissa. Turun Paalutehtaalla toimitaan pääasiassa yhdessä vuorossa 
viitenä päivänä viikossa kello 6.00–15.30. Työntekijöitä tehtaalla on työtilan-
teen mukaan noin 10. 

 
Betonia tuotetaan noin 15.000 m3 vuodessa. Betoni valmistetaan sekoitta-
malla punnitut raaka-aineet betonimyllyssä. Valmis massa tyhjennetään se-
koittimesta purkusuppilon kautta betoninkuljetusautoon, jolla valmisbetoni kul-
jetetaan valukoneeseen. Tämän jälkeen betonimassa lasketaan muottiöljyllä 
sumutettuihin ja valmiiksi raudoitettuihin muotteihin. 

 
Betonin valu suoritetaan hydraulisesti toimivilla valukoneilla. Pukkinostureita 
käytetään materiaalien ja paalujen siirtoihin ja nostoihin. Raudoitukset teh-
dään raudoitushallissa. 

 
Paalumuotit sijaitsevat ulkona. Muottien alla on sähkölämmityslaitteisto ja sen 
vierellä sähkö- ja vesipisteet. Betonimassa levitetään muotteihin valukoneella. 
Massaa lasketaan muotteihin siten, että muotti täyttyy yläpintaan saakka. Kun 
valu on edennyt paalujen toiseen päähän, suoritetaan lisätasaus lapiolla. Lo-
puksi paaluihin asennetaan nostolenkit ja kiinnitetään tarvittavat merkinnät. 
Valun jälkeen paaluja voidaan hoitaa kastelemalla liian nopean kuivumisen 
estämiseksi, peittämällä liialta sateelta tai lämmittämällä kylmällä ilmalla. Kun 
betoni on kovettunut, paalut irrotetaan muoteista ja siirretään pihan laidalle 
varastoon odottamaan myyntiä. 

 
Muotit puhdistetaan edellisen valmistuserän purkamisen jälkeen betonijät-
teestä ja muusta roskasta. Paalujen päätypalat ja raudoitukset asennetaan 
muotteihin, muotit öljytään ja valu aloitetaan alusta. 

 
Käytetyt raaka-aineet ja niiden säilytys 

 
Betonin valmistukseen käytetään vuosittain kiviainesta keskimäärin 28.000 
tonnia, sementtiä 4.000 tonnia ja lisäainetta 90 tonnia. Vettä kulutetaan beto-
nin valmistukseen 3.000 m3 ja pesuihin ja muuhun käyttöön 500 m3 vuodessa. 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  3 
 
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristön-
suojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 3 18.01.2018 

 
Muottien voiteluun käytetään biohajoavaa muottiöljyä 10 m3 vuodessa. Lisäksi 
käytetään terästä, hakoja, nostolenkkejä, kärkiä ja jatkoksia yhteensä 1.300 
tonnia vuodessa. Tontilla käsitellään tai säilytetään koneisiin, laitteisiin ja eri-
laisiin huoltoihin käytettäviä öljyjä, voiteluaineita ja kemikaaleja yhteensä noin 
2.000 litraa vuodessa. Näistä aineista on käyttöturvallisuustiedot ja niistä pi-
detään varastokirjanpitoa. Käytetyistä ja varastoitavista kemikaaleista on luet-
telo lupahakemuksen liitteessä. 

 
Lisä- (huokostin ja notkistin), voitelu- ja polttoaineet varastoidaan niin, että 
vältetään riski aineiden joutumisesta maaperään. Kaikki polttoneste- ja kemi-
kaalisäiliöt on varustettu valuma-altailla. Tehtaalla on öljynimeytysainetta, 
jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin 
torjuntatoimenpiteisiin.  

 
Betonin valmistuksessa käytettävä kiviaines varastoidaan kahdessa 17 m3:n 
maataskussa. Aineksen kuljetukseen käytetään katettua hihnakuljetinta. Se-
mentille on kaksi 60 m3:n siiloa, jotka on varustettu letkusuodattimin (12 
kpl/siilo, yhden suodattimen halkaisija noin 25 cm ja korkeus 1,5 m) ja yli-
täytönestimin. Siilot täytetään paineilman avulla. 

 
Energiankulutus 

 
Lämmitysöljyä toiminnassa kuluu noin 25 m3 vuodessa ja se varastoidaan 12 
m3:n maanpäällisessä suoja-altaalla varustetussa säiliössä. Säiliö on tarkas-
tettu 2017.  

 
Betonin valmistamisen vaatima energiamäärä vaihtelee vuodenajan mukaan. 
Kiinteistöllä on kiviaineksen sulatukseen ja lämmitykseen sekä veden lämmi-
tykseen käytettävä 1 MW:n höyrynkehitin. 

 
Laitoksen sähköenergian kokonaiskulutus vuosittain on enimmillään noin 500 
MWh. 

 
Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä 

 
Molemmat sementtisiilot on varustettu pölynsuodattimin, jotka tärytetään puh-
taiksi miltei päivittäin. Suodattimet vaihdetaan parin vuoden välein tai tarvitta-
essa useammin. Siiloissa on ylitäytönestimet. 

 
Piha-alueella melua syntyy paalujen tiivistykseen käytettävästä sauvatärytti-
mestä, joka on toiminnassa noin 2-3 tuntia päivässä. Maataskutärytin on käy-
tössä noin tunnin päivässä. Melu on hyvin paikallista ja ajoittaista.  

 
Betoniauto kuljettaa betonia tehdasalueella noin 30 kuormaa päivässä. Val-
miita tuotteita ja valupaikalla tarvittavia tavaroita kuljettava traktori on ajossa 
koko päivän. Valmiita tuotteita lähtee noin 10 kuormaa päivässä. Terästä tuo-
daan noin kuorma kuukaudessa ja muottiöljyä sekä kemikaaleja kuukausit-
tain. Sementtiä tuodaan noin kaksi kuormaa viikossa ja kiviainetta noin viisi 
kuormaa päivässä. Liikennettä tehtaan pihassa aiheuttaa myös kunnossapito, 
kuten lumen auraus.  

 
Syntyvät jätteet ja jätevedet 
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Sekajätettä syntyy vuosittain tuotannosta satunnaisesti. Sekajäte pyritään toi-
mittamaan käsittelyyn muutamassa viikossa. Tehtaalla on siirrytty lajittele-
maan polttokelpoista jätettä, jota kerätään 5 m3 astiaan ja tyhjennetään kerran 
kuukaudessa. Tehtaalla kertyvä muovi- (2.500 kg/v), paperi- (400 kg/v), kar-
tonki- (40 kg/v), metalli- (20 t/v) ja puujäte (8.000 kg/v) toimitetaan hyötykäyt-
töön. Vaarallisia nestemäisiä jätteitä syntyy 200 kg vuodessa ja kiinteitä vaa-
rallisia jätteitä 50 kg/v.  Vaaralliset jätteet varastoidaan lukittavassa kontissa. 
Betonijätettä syntyy vuosittain noin 300 tonnia ja se toimitetaan Kivikolmio 
Oy:lle Raisioon noin 2–-3 viikon välein. Pesuvesistä saostettua kiintoainesta 
eli betonilietettä syntyy 20 tonnia.  

 
Osittain asfaltoidulta piha-alueelta johtaa useita sadevesikaivoja avo-ojaan ja 
tätä kautta pihan hiekkaa ja emäksistä betonipölyä kulkeutuu ojaan. Sadeve-
sikaivot tyhjennetään noin kahden vuoden välein. Sateella ojaan kulkeutuu 
piha-alueelta ainesta myös pintavaluntana. Asfaltoidulla ja öljynerottimeen 
viemäröidyllä alueella sijaitsee työkoneiden tankkauspiste. Öljynerotin tarkas-
tetaan kerran vuodessa. 

 
Betoniauton pesupaikalla pestään painepesurilla yksi auto päivässä. Pesuun 
käytetään noin 100 litraa vettä pesukertaa kohden. Pesupaikka tyhjennetään 
noin 3–4 vuorokauden välein kahdelle lavalle, joihin kumpaankin mahtuu 8–
10 tonnia jätettä. Lavoilla jätettä säilytetään noin 2–3 viikkoa, jonka jälkeen 
jäte toimitetaan Kivikolmio Oy:hyn Raisioon.  Pesupaikalta lähtee putki saos-
tuskaivoon, joka tyhjennetään kerran vuodessa tai tarvittaessa Lassila & Ti-
kanojan toimesta. Kaivosta johtaa putki kivipesään, joka puhdistetaan noin 
vuoden välein, ja edelleen avo-ojaan. Hienojakoinen aines ei täysin saostu ja 
ainesta kertyy avo-ojan pohjalle. Oja on puhdistettu kertyneestä sedimentistä 
viimeksi vuonna 2016. Pesualtaaseen pääsee sadevettä, mikä lisää valumaa 
ojaan. Pesupaikalla ei ole öljynerotinta. 

 
Pesuveden pH ojaan johtavan putken päästä on yli 12. Pesuvesi kulkeutuu 
ojassa noin 150 metriä tehdasalueen sivulla ennen ojan haarautumista Pom-
ponrahkalle menevään ojaan. Pomponrahkan suoalueella ojavesien pH on 
4,0–6,5. Pesuvesien korkea pH ei ole kuitenkaan vaikuttanut juurikaan ojan 
kasvillisuuteen, tosin korkeaa pH:ta suosiva järviruoko on vallannut alaa.   

 
Saniteettivedet johdetaan hälyttimellä varustettuun 11 m3:n umpisäiliöön. Säi-
liö tyhjennetään noin viiden viikon välein 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
Betonituotealalle ei ole laadittu BAT-asiakirjoja. HTM Yhtiöt Oy:n tehtailla kiin-
nitetään huomiota ympäristöhaittojen vähentämiseen sekä energia- ja materi-
aalitehokkuuteen. Tehtaan käytössä oleva tekniikka edustaa normaalia käyt-
tökelpoista tekniikkaa. 

 
Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi 

 
Betonipaalujen valmistuksen riskit liittyvät lähinnä pölyämiseen ja käsiteltäviin 
öljyihin. Siiloissa on suodattimet, jotka tärytetään puhtaiksi miltei päivittäin. 
Suodattimet vaihdetaan vuoden välein tai tarvittaessa. Ylitäytön torjunnassa 
apuna ylitäytönestin. Normaalista poikkeavat toiminnat merkitään käyttöpäivä-
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kirjaan. Piha-alueen pölyämistä vähennetään asfaltoidulla alueella lakaise-
malla ja päällystämättömällä alueella suolaamalla. Suolaa käytetään noin 
200–300 kiloa vuodessa kesän kuivuuden mukaan. 

 
Työkoneiden dieselöljylle on vuonna 2008 uusittu, kooltaan 2.9 m3:n säiliö, 
joka on allastettu ja lukittu. Säiliö sijaitsee asfaltoidulla alueella, joka on varus-
tettu öljynerottimella. Polttoöljy varastoidaan 12 m3:n allastetussa säiliössä, 
jonka suoja-allas on korjattu ja tarkastettu vuonna 2007. Molemmissa säili-
öissä on ylitäytönestin. Tehtaalla on öljynimeytysainetta pienten polttoneste-
vuotojen varalta. 

 
Kaikki polttoneste- ja kemikaalisäiliöt on varustettu valuma-altailla. Käytetyistä 
kemikaaleista on saatavissa käyttöturvatiedot ja niistä pidetään varastokirjan-
pitoa. 

 
Alueen pohjaveden laatua tarkkaillaan kiinteistöllä sijaitsevasta kaivosta ja 
pesupaikalta maastoon johdettavaa vettä pesupaikalta otetuista näytteistä 
vuosittain. Rengaskaivon vesinäytteestä tutkitaan Escherichia coli, enteroko-
kit, fluoridi, nitraattityppi, nitraatti, nitriittityppi, nitriitti, kloridi, rauta, COD(Mn)-
arvo, koliformiset bakteerit, pH, haju, ulkonäkö ja öljyhiilivetyindeksi. Vesi on 
täyttänyt STM:n asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset ja -suositukset. Viimei-
sessä tutkimuksessa marraskuussa 2017 vedestä löytyi koliformisia baktee-
reja, mikä viittaa siihen, että kaivoon pääsee pintavesiä. Pesupaikan vesinäyt-
teestä tutkitaan öljyhiilivetyindeksit, pH ja kiintoaine. Kesäkuun 2016 näyt-
teessä pH oli 12,5, kiintoainepitoisuus 6.300 mg/l ja öljyn hiilivetyindeksi 6.8 
mg/l. Arvot ovat korkeita. Marraskuun 2017 näytteissä pH oli 12,6, kiintoaine 
470 mg/l ja öljyhiilivetyindeksi 0,460 mg/l. 

 
Tehtaan työntekijät on perehdytetty öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan.  

 
Tehtaalla on pelastussuunnitelma, johon on kirjattu myös ympäristöasioita.  

 
10. Lupahakemuksen käsittely 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu internetissä ja Turun kaupungin ilmoitustau-
lulla 11.9.–13.10.2017. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto yhdelle 
naapurikiinteistön omistajalle. 

 
Muistutukset ja mielipiteet 

 
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.  

 
Lausunnot 

 
Ympäristönsuojelu pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin kaupun-
kisuunnittelun kaavoitusyksiköltä ja Turun kaupungin ympäristöterveydenhuol-
lolta sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta. 

 
Turun kaupungin kaavoitusyksikkö katsoo, että haettu jatko nykyiselle toimin-
nalle ei ole asemakaavan mukaista, mutta toisaalta Kiinteistöliikelaitoksen 
mukaan näköpiirissä ei ole sellaista toimijaa, joka käyttäisi aluetta asemakaa-
van mukaiseen käyttötarkoitukseen.  Niinpä nykyiselle toiminnalle voidaan 
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kaavoituksen näkökulmasta myöntää ympäristölupa joko toistaiseksi voi-
massa olevana tai sitten esimerkiksi 10 vuoden määräajalla.  

 
Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että be-
tonituotetehtaan läheisyydessä on useita asuintaloja, joista lähimmät 500 
metrin etäisyydellä. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, valituksia toimin-
nasta ei ole ympäristöterveydenhuoltoon tullut. Tärkeimpänä terveyshaittana 
toiminnasta voidaan pitää melua ja pölysäästöjä. Hakijan mukaan toiminnasta 
ei aiheudu normaalisti haittoja. Toiminta on järjestettävä niin, että melutaso 
asutuksen läheisyydessä ei ylitä ohjearvoja klo 07–22 55 dB(A) LAeq, klo 22–
07 50 dB(A) LAeq. Toiminta on järjestettävä pölypäästöjen osalta niin, että 
niistä ei aiheudu terveyshaittaa.  

 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos toteaa että, HTM Yhtiöt Oy on tehnyt 
vuonna 2015 pelastusviranomaiselle ilmoituksen vaarallisten kemikaalien vä-
häisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ko. paalutehtaalla. Pelastus-
viranomainen on antanut asiassa kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisen 
päätöksen 14.4.2015 ja tarkastanut toiminnan 20.6.2016 suoritetussa käyt-
töönottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittaja on toimittanut pelastusviran-
omaiselle selvitykset käyttöönottotarkastuksessa sovituista toimenpiteistä. 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomaisella ei ole toimi-
alaansa liittyvää huomautettavaa HTM Yhtiöt Oy:n ympäristölupahakemuk-
seen.  

 
Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin 

 
Hakijalta ei ollut tarpeen pyytää vastinetta annettuihin lausuntoihin. 

 
Arviointi toiminnan vaikutuksista Natura 2000 -alueelle 

 
Ympäristöluvitettavan laitoksen sijainti välittömästi Natura 2000 alueen rajalla 
edellyttää, että hankkeeseen sovelletaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista 
Natura-vaikutusten arviointitarpeen harkintaa. 

 
Pomponrahka kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon valtioneuvoston 
20.8.1998 ja 22.1.2004 tekemien päätösten mukaan. Pomponrahkan Natura-
alueeseen sisältyy 21.11.1983 perustettu Pomponrahkan luonnonsuojelualue 
ja pääosa valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvista Pom-
ponrahkan ja Isosuon alueista (valtioneuvoston 26.3.1981 vahvistama). Pää-
osa Natura-alueen suojelusta tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain 24 §:n 
mukaisena rauhoituspäätöksenä. 

 
Ympäristöministeriön asetuksessa 354/2015 Pomponrahkan Natura-alue on 
osoitettu luontodirektiivin mukaiseksi erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC). 
Lisäksi alueella on osoitettu olevan ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai 
laji. Alueen suojelun perusteena ovat alueella sijaitsevat luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajit. Alueen luontotyypit ovat kei-
dassuot (7110), letot (7230), kasvipeitteiset silikaattikalliot (8220), boreaaliset 
luonnonmetsät (9010) ja puustoiset suot (91D0). Suojelun perusteena alu-
eella olevat luontodirektiivin liitteen II lajit ovat liito-orava ja kiiltosirppisammal. 

 
Pomponrahkan suoalueen luontoa uhkaavat ennen muuta vesitalouden heik-
keneminen ojitusten ja ympäröivien alueiden maankäytön muutosten vaiku-
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tuksesta sekä ravinteisuuden lisääntyminen. Seurauksena on soiden metsitty-
minen. Myös liikenteen melu aiheuttaa todennäköisesti häiriötä alueen pesi-
mälinnustolle.  

 
Pomponrahkan lähialueille tehtävien asemakaavojen ja lentoaseman ympäris-
töluvan valmistelun taustatyönä on tehty lukuisia selvityksiä alueen pohjave-
sistä ja vesitaseesta. Selvitykset osoittavat, että suolle tulevat pohja- ja pinta-
vedet ovat vähentyneet. Suoalueen vesitaseen hallinta on ensisijainen toi-
menpide suoluonnon ominaispiirteiden säilyttämisen turvaamisessa ja alueen 
ennallistamisessa. Turun kaupunki käynnisti suoalueen ennallistamistoimet 
vuonna 2016. 

 
Hankkeen vaikutukset Pomponrahkan Natura-alueeseen 

 
Pölyäminen 

 
Pölystä kärsii lähinnä Paalutehtaan tontin lähialueen kasvillisuus, sillä puusto 
ja muu kasvillisuus sitoo pölyä kauemmas mentäessä. Pomponrahkan Na-
tura-alueella mahdollinen haitta kohdistuu noin hehtaarin alueelle ja pölyn 
määrä on säätiloista riippuvaa. Poikkeuksellisissakaan tilanteissa pölyämisen 
ei voida katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa Pomponrahkan Natura-alueen 
luontoarvoihin.  

 
Öljyt ja kemikaalit 

 
Öljyn, sementin lisäaineiden ja muiden kemikaalien käsittelyn ei voida katsoa 
vaikuttavan merkittävästi Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvoihin. Mah-
dolliset onnettomuustilanteet huomioon ottaen käytettyjen kemikaalien määrät 
ovat pieniä ja kulkeutumisreitit Pomponrahkan alueelle suhteellisen pitkät.  

 
Melu ja tärinä 

 
Pomponrahkan Natura-alueelta ei ole tehty paalutehtaan toimintaa koskevia 
melumittauksia tai melumallinnusta. Tehtyjen tieliikenne- ja lentomeluselvitys-
ten perusteella voidaan todeta, että Turun kehätien liikenteen ja lentoliiken-
teen melutasot ylittävät luonnonsuojelualueelle annetut valtioneuvoston pää-
töksen (933/1992) mukaiset ohjearvot (45 dB päivällä ja 40 dB yöllä). 

 
Pahin melunlähde Pomponrahkan Natura-alueen eteläosassa on kehätien 
liikenne. Paalutehtaan toiminnasta aiheutuva melu ei ole jatkuvaa ja sen vai-
kutus peittyy tieliikenteen aiheuttamaan meluun. Paalutehtaan melu kuormit-
taa Pomponrahkan Natura-aluetta arviolta viiden hehtaarin alueella (alle neljä 
prosenttia Natura-alueen kokonaispinta-alasta), eikä paalutehtaan melun ai-
heuttamaa haittaa voi pitää luontoarvojen kannalta merkittävänä. 

 
Päästöt pinta- ja pohjavesiin 

 
Pomponrahkan Natura-alueen vesitaloutta ja suoluontoa on tutkittu viime vuo-
sina runsaasti. Tutkimukset ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että alueelle pur-
kautuvat pinta- ja pohjavedet ja niiden määrissä tapahtuneet muutokset ovat 
ratkaisevassa asemassa suoluontotyyppien suojelun turvaamisessa. 

 
Paalutehtaan kiinteistöä ei ole liitetty Turun kaupungin jätevesiverkostoon. 
Jätevesien kulkeutuminen Pomponrahkan Natura-alueelle pinta- tai pohjave-
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tenä aiheuttaa merkittävimmän uhkan Natura-alueen luontoarvoille. Pompon-
rahkan Natura-luontotyyppi keidassuo on niukkaravinteinen suo, joka saa ra-
vinteensa pääasiassa sadevedestä. Alueelle tulevien pintavesien määrä ja 
laatu ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat keidassuon laidealueilla luonto-
tyypin ominaispiirteille. Paalutehtaan tonttiin rajautuu välittömästi keidassuon 
puustoinen laide, jonka katsotaan kuuluvan osana Natura luontotyyppiin. 

 
Ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaisesti jätevedet eivät kulkeudu 
suoraan avo-ojia pitkin suolle. Saniteettivedet johdetaan umpisäiliöön. Emäk-
siset betonimyllyn ja -autojen pesuvedet (noin 100 litraa päivässä) käsitellään 
saostuspesässä ja sen jälkeen kivipesässä ennen niiden johtamista putkella 
avo-ojaan. Purkautuva vesi on emäksistä ja syksyn 2017 mittauksessa sen 
pH-arvo oli 12,6. Korkea emäksisyys aiheuttaa pitkällä aikajaksolla todennä-
köisesti muutoksia suoluontotyypeissä ja kasvillisuudessa. 

 
Piha-alueesta vain osa on päällystetty. Päällystetyllä alueella sijaitsee myös 
työkoneiden tankkauspiste. Tältä alueelta sadevedet johdetaan öljynerotus-
kaivon kautta avo-ojaan. Muu osa tontista on päällystämätöntä ja pintavedet 
imeytyvät pääosin maahan. Osin asfaltoidulta pihalta johtaa useita sadevesi-
kaivoja avo-ojaan ja tätä kautta pihan hiekkaa ja emäksistä betonipölyä kul-
keutuu ojaan. Sateella ojaan kulkeutuu piha-alueelta ainesta myös pintavalun-
tana. 

 
Ympäristölupamääräyksissä esitetyn menettelyn voidaan katsoa olevan riit-
tävä sadevesien käsittelyn osalta. Piha-alueelta kertyvät sadevedet voivat olla 
lievästi emäksisiä, mutta sadevesien muodostuminen ja määrä huomioon ot-
taen niillä ei voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta Pomponrahkan Na-
tura-alueen luontoarvoihin.  

 
Maaperän ja maaperän läpi suotautuneen veden likaantuneisuutta valvotaan 
tehtaalla olevan entisen juomavesikaivon vettä analysoimalla. Kaivo sijaitsee 
keskeisesti tehdasalueella, joten veden voidaan olettaa ilmentävän hyvin 
myös mahdollisesti pohjavesiin päätyvän veden laatua. Näytteitä otetaan vuo-
sittain. Näytteistä analysoidaan juomakelpoisuus ja mahdolliset kemikaalit 
sekä öljyt. Vuonna 2017 otetussa näytteessä kaivovesi täytti yksittäisen koti-
talouden talousveden laatuvaatimukset.  

 
Betonituotteiden valmistuksessa ja käsittelyssä syntyvien vesien purkaminen 
avo-ojaan, josta vedet päätyvät Pomponrahkan suoalueelle on mahdollista 
edellyttäen, että ne neutraloidaan ja saostetaan riittävästi ja johdetaan tarvit-
taessa öljynerottimen kautta. Avo-ojaan purkautuvan veden laatua tulee tark-
kailla ja huolehtia siitä, että ojaveteen purkautuvan jäteveden emäksisyys ei 
aiheuta haittoja luonnolle. 

 
Yhteenveto 

 
Määräaikainen ympäristölupa, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, 
voidaan myöntää ilman luonnonsuojelulain 65 §:ssä mainittua Natura-arvioin-
tia. Ympäristöluvan mukaisen toiminnan ei voida katsoa todennäköisesti mer-
kittävästi heikentävän niitä Pomponrahkan Natura-alueen luontotyyppejä ja 
lajien elinympäristöjä, joiden perusteella alue on otettu Natura 2000 -verkos-
toon. Edellytyksenä on kuitenkin, että Pomponrahkan suuntaan vesiä johta-
vaan avo-ojaan pääsevän jäteveden vaikutuksia tulee lieventää ja tarkkailla 
lupamääräyksissä esitetyllä tavalla. 
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Tarkastukset 

 
Hakemuksen kohteena olevalla alueella käytiin viimeksi 21.6.2017. Tarkas-
tuksesta laadittiin tarkastusmuistio, jonka tietoja on käytetty ympäristölupa-
aineistona. 

 
Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 § mukaisen ympäristöluvan HTM 

Yhtiöt Oy Turun paalutehtaalle kiinteistöille 853-89-1-1 ja 853-458-16-2, osoit-
teessa Aviatie 6. 

 
Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. 

 
Jätteet ja kemikaalit 

 
1. Laitoksen toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän. Toiminnassa syntyneet jätteet on kerättävä toisistaan erilleen 
ja toimitettava hyödynnettäväksi ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti 
energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mah-
dollisimman vähän. Toiminnassa syntyneet jätteet on toimitettava hyödynnet-
täviksi, käsiteltäviksi tai loppusijoitettavaksi paikkaan, jolla on kyseisen jätteen 
vastaanottoon ja käsittelyyn oikeuttava lupa. 

 
2. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista laitosalueelle. Mikäli laitosalu-
eella varastoidaan kovettunutta jäämäbetonia, tulee se riittävän usein toimit-
taa asianmukaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 

 
3. Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastointi ja säilytys tulee järjestää 
siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, rakennusten rakenteisiin tai 
muuhun ympäristöön on estetty. Kemikaaliluetteloa on päivitettävä säännölli-
sesti ja siinä on ilmoitettava myös toimipisteessä säilytettävien kemikaalien 
määrät. Vaaralliset jätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä eril-
lään toisistaan lukitussa tilassa tai siten, etteivät asiattomat saa niitä hal-
tuunsa. Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastotiloissa on oltava nestetii-
vis pinnoite ja tilat on varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyk-
sin tai valuma-altain. Varastotiloissa ja lastauspaikoilla on oltava imeytysai-
netta ja työkaluja mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. Vuotaneet aineet tulee 
kerätä talteen viipymättä ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 

 
4. Vaarallisia jätteitä ei saa säilyttää laitosalueella 12 kuukautta pidempään ja 
niistä on pidettävä kirjaa. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista on laadittava 
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kan-
nalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimi-
tuspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huoleh-
dittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana siirron aikana ja että se annetaan 
siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jät-
teen vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siir-
toasiakirja. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai 
sen jäljennös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Kopiot siirtoasiakir-
joista on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 

 
Polttonestesäiliöt ja öljynerottimet 
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5. Polttonestesäiliöt on tarkastettava annetun kuntoluokan tai vähintään 10 
vuoden väliajoin. Tarkastuspöytäkirja on säilytettävä ja pyydettäessä esitet-
tävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 

 
6. Öljynerotuskaivot tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyh-
jentää tarvittaessa. Erottimien toiminnasta on huolehdittava kaikissa olosuh-
teissa. Öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä, huolloista ja tarkastuksista sekä 
öljynerotuskaivojen ja polttonestesäiliöiden hälyttimien huolloista ja tarkastuk-
sista on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomai-
selle. Erottimiin kertyneet öljyiset lietteet tulee toimittaa kyseisen jätteenkäsit-
telyluvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 

 
Päästöt ilmaan 

 
7. Laitosalueelta, varastoalueilta, kuljetusreiteiltä tai muusta toiminnasta ei 
saa aiheutua sellaista pölyämistä, josta voi aiheutua terveydellistä haittaa tai 
viihtyisyyden vähentymistä laitoksen ympäristössä taikka haittaa läheisen len-
toaseman toiminnalle. Pölyäminen on estettävä soveltuvin keinoin ja tarvitta-
essa tehtaan toiminta tulee pölyhaitan minimoimiseksi keskeyttää. 

 
8. Sementtisiilojen suodattimien toimintakunnosta on huolehdittava kaikissa 
olosuhteissa. 

 
9. Toiminta on järjestettävä niin, että melutaso asutuksen läheisyydessä ei 
ylitä ohjearvoa 55 dB (A) LAeq klo 07–22 ja 50 dB (A) LAeq klo 22–07. 

 
Päästöt veteen 

 
10. Betoniauton pesupaikan, saostus- ja kivipesän toimintakunnosta on huo-
lehdittava kaikissa olosuhteissa. Saostuspesään kertynyt jäämäbetoni tulee 
poistaa tarvittaessa ja toimittaa hyötykäyttöön. Kivipesä on puhdistettava tar-
peen mukaan. Tarvittaessa avo-oja on puhdistettava siihen kertyneestä liet-
teestä. 

 
11. Alueen pohjavettä on tutkittava kahdesti vuodessa alueella sijaitsevasta 
kaivosta. Vedestä on analysoitava Escherichia coli, varmistetut enterokokit, 
fluoridi, nitraattityppi, nitraatti, nitriittityppi, nitriitti, kloridi, rauta, COD, kolifor-
miset bakteerit, pH, haju, ulkonäkö ja öljyhiilivetyindeksi.  

 
12. Pesupaikalta ojaan johtavasta putkesta on mitattava kahdesti vuodessa 
öljyhiilivetyindeksi, pH ja kiintoaine pesun aikana. Testeistä on oltava mittaus-
tulosten lisäksi myös lausunto. Mikäli öljyhiilivetyindeksi on yli 5 mg/l, tulee 
pesupaikalle asentaa I-luokan öljynerotin 31.12.2018 mennessä. Toimenpi-
teestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluun. 

 
13. Betoniauton pesupaikka on katettava sadevesien pääsyn ehkäisemiseksi 
pesualtaaseen. Vaihtoehtoisesti pesupaikalle tulee järjestää suljettu kierto, 
jolloin määräyksiä 12 ja 14 ei tarvitse huomioida. Toimenpiteet tulee tehdä 
31.12.2018 mennessä ja toteutuneista toimenpiteistä on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus ympäristönsuojeluun. 

 
14. Pesupaikalta ojaan johtavat vedet on neutraloitava siten, että niiden pH ei 
ylitä arvoa 11. Neutralointi on toteutettava 31.12.2018 mennessä ja siitä on 
ilmoitettava kirjallisesti ympäristönsuojeluun. 
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15. Sadevesiviemäreiden purkukohtien päähän on asennettava kiintoainesta 
keräävä järjestelmä avo-ojaan päätyvän sedimenttikuorman vähentämiseksi 
31.12.2018 mennessä. Asiasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuo-
jeluun. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
16. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
kehittymistä ja hyödynnettävä sitä mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan 
siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. 

 
Tarkkailu ja valvonta 

 
17. Luvanhaltijan on pidettävä kirjanpitoa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta 
on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: 

 tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden määrät 
 laitoksella käytettävien polttonesteiden ja kemikaalien laji sekä kulu-

tus- ja varastointimäärät 
 toiminnassa syntyvien jätteiden lajit ja määrät sekä jätteiden toimitus-

paikat 
 havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat 

lisänneet päästöjä ympäristöön tai joista on voinut aiheutua vaaraa tai 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

 tontilla sijaitsevasta kaivosta ja pesupaikalta ojaan johtavasta putkesta 
otettavien vesinäytteiden analyysitulokset ja lausunnot 

 
Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
18. Ympäristöonnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista ti-
lanteista on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle sekä Turun kaupungin 
ympäristönsuojelulle ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin haitan ehkäisemiseksi. 

 
Toiminnan lopettaminen 

 
19. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen 
selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Samalla on ilmoitettava 
niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi alue on 
siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä 
jätteistä. 

 
Perustelut 

 
Lupaharkinnan perustelut: 

 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää 
muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toi-
minnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
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Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantu-
misen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. 

 
Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon lausunto on huomioitu päätök-
sen määräyksissä 7-9. 

 
Lupamääräysten perustelut: 

 
Jätteiden ja vaarallisten jätteiden asianmukaisen vastaanoton, käsittelyn ja 
varastoinnin varmistamiseksi on annettu määräyksiä siten, että kyseisistä toi-
minnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, 
epäsiisteyttä tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (Määräykset 1-
4) 

 
Polttonestesäiliöiden tarkastuksella varmistetaan säiliön moitteeton kunto ja 
vähennetään mahdollisista säiliövuodoista aiheutuvaa maaperän pilaantumis-
riskiä. (Määräys 5) 

 
Öljynerotuskaivojen säännöllisillä tyhjennyksillä ja toimintakunnosta huolehti-
misella varmistetaan erotuskaivojen moitteeton toiminta. (Määräykset 6) 

 
Ilmapäästöjä koskevat määräykset on annettu lähinnä sementin ja kiviaines-
ten käsittelystä, kuljetuksesta ja prosessoinnista ympäristölle aiheutuvien hait-
tojen minimoimiseksi. (Määräykset 7-9) 

 
Huolehtimalla pesupaikan yhteydessä olevan saostusjärjestelmän toiminta-
kunnosta estetään betonilietteen pääsy avo-ojaan. Myös pesupaikan kattami-
nen vähentää lietteen pääsyä ojaan. (Määräys 10) 

 
Alueella sijaitsevan kaivon vettä analysoimalla voidaan seurata laitoksen toi-
minnan vaikutusta alueen pohjaveden laatuun. Betoniauton pesuvesien pH:n, 
kiintoaineen ja öljyhiilivetyindeksien mittaamisella pesutapahtuman aikana 
saadaan tietoa pesuvesien mahdollisista vaikutuksista Pomponrahkan suo-
alueeseen. Öljyhiilivetyarvojen mahdollisesta noususta johtuva maaperää ja 
pohjavettä pilaava vaikutus on huomioitu öljynerottimen asentamismääräyk-
sellä. Sadevesiviemäreiden purkukohtiin asennettavilla sedimentin kerääjillä 
pienennetään avo-ojaan päätyvää kiintoaineskuormitusta. (11-15) 

 
YSL 5 §:n mukaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdol-
lisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskel-
poisia tuotanto ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan ylläpito-, käyttö- sekä lo-
pettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pi-
laantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. (Määräys 16) 

 
Tarkkailua ja valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toi-
minnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauk-
sista, kuten ympäristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista ja 
toiminnan olennaisista muutoksista, on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, 
jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. Toimin-
nanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäris-
töön sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vai-
kutuksia. (Määräykset 17-18) 
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Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siisti-
miseksi. Maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Turun kaupungin 
ympäristönsuojelu. (Määräys 19) 

 
Sovelletut säännökset 

 
Jätelaki (646/2011) 

 
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäris-
tönsuojeluvaatimuksista (444/2010)  

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 
Luvan voimassaolo 

 
Lupapäätös on voimassa 31.12.2020 asti. Mikäli toiminta jatkuu 1.1.2021 läh-
tien, on kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä haettava uutta lupaa. 

 
Lupa on määräaikainen, koska vuokrasopimus jatkuu vuoden 2020 loppuun. 
Kaavoitusyksikön mukaan toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa, vaikka 
toiminta ei ole asemakaavan mukaista. 

 
Asetuksen noudattaminen 

 
Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 
noudatettava. 

 
Ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta 

 
Ympäristöluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toi-
minnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan val-
vonnan kannalta olennaisista muutoksista. 

 
Ympäristöluvasta perittävä maksu 

 
Ympäristölupapäätöksestä ei peritä maksua, koska tämä lupapäätös korvaa 
virheellisen, aiemmin lähetetyn ympäristölupapäätöksen, josta on jo peritty 
3.700 euron maksu. 

 
Lupapäätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 
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va. ympäristönsuojelupäällikkö 
 

  
 

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 
 ao HTM Yhtiöt Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 

18.01.2018 § 3 8867-2017 

 
Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-

tosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 
Päätöksen an-
taminen 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen, pvm: 18.01.2018 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 

Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 

Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 



- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi 

- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 

- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltä-
väksi 

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
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