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ESITETTY TARKKAILUSUUNNITELMA
Eurofins Ahma Oy on 8.11.2018 toimittanut yhteistarkkailuun kuuluvien
tarkkailuvelvollisten puolesta 1.10.2018 päivätyn Tornion-Muonionjoen
yhteistarkkailun vesistötarkkailuohjelman vuosille 2019 – 2024 Lapin
ELY-keskuksen
ympäristö
ja
luonnonvarat
–vastuualueen
hyväksyttäväksi.
Edellinen Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailuohjelma oli laadittu
vuosille 2013 – 2018 ja se on voimassa siihen saakka, kunnes tämä
päätös esitetystä uudesta tarkkailusuunnitelmasta on saanut lainvoiman.

ASIAN KÄSITTELY
Tiedottaminen
Tarkkailuohjelmaa ei ole kuulutettu erillisenä asiakirjana ennen tätä
päätöstä.
Ympäristönsuojelulain
96
§:n
mukaan
tarkkailusuunnitelman/ohjelman kuulemisessa on noudatettava YSL 43
§:ää ja hallintolakia 434/2003. Hallintolain 34 §:n mukaan asia voidaan
ratkaista ilman kuulemista, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.
Tässä tapauksessa Lapin ELY-keskus toimivaltaisena viranomaisena
katsoo, että esitetyssä ohjelmassa ei ole tullut tarkkailuvelvollisten
päätösten tarkkailumääräyksiin ja aikaisempaan ohjelmaan nähden
mitään sellaista merkityksellistä muutosta, jonka vuoksi kuuleminen olisi
ollut tarpeen.

Lausunnot ja vastaus lausuntoihin
Tarkkailuohjelmasta on pyydetty lausunto Enontekiön, Muonion, Kolarin,
Pellon
ja
Ylitornion
kuntien
sekä
Tornion
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisilta,
Tornionja
Kalixjokien
vesiensuojeluyhdistykseltä, Suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta
sekä Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta.
Lausunnon
antoivat
Enontekiön
ympäristönsuojeluviranomaiset
sekä
rajajokikomissio.

ja

Muonion
kuntien
Suomalais-ruotsalainen

Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
huomauttamista tarkkailuohjelmasta.

ei

ollut

Muonion kunta totesi 9.1.2019 jättämässään lausunnossa seuraavaa:
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Lausuntonamme voidaan todeta, että suunnitelmassa esitetyt
tarkkailupiste- ja toimenpidekuvaukset (suunnitelman luvut 5 – 9)
sisältävät kattavasti vesistöalueen Suomen puoleisen tarkkailualueen
tärkeimmät
kohteet.
Näytteidenottokerrat: Pääuoman osalta näyttävät riittäviltä, mutta
sivujokien kohdalla kaksi kertaa vuodessa (sulanveden aikana) on liian
vähän Hanhiojan (Jerisjoki 6.1.2.) ja Liakanjoen osalta (6.1.6; erityisesti
Liakanjoen kautta tuleva kuormitus todettu lähtötilanteessa
merkittäväksi).
Niesajoesta otettavien näytekertojen määriä suunnitelmassa kerrotaan
lisättävän; taulukossa 13 (s. 17) tarkkailukertoja olisi touko-heinä-elo- ja
lokakuussa. Huomioiden sivujoen kautta kohdistuva kokonaiskuormitus
tarkkailukertoihin tulisi lisätä joulu- ja helmikuu.
Tämä suunnitelma ei sisällä minkäänlaista kuvausta siitä, mitä
toimenpiteitä ensivaiheessa käynnistyy ja kuinka nopeasti JOS
poikkeamia tarkkailutuloksissa havaitaan. Tämän pohjoismaiden yhden
arvokkaimman luonnontilaisen suurvesistön tulevaisuuden kannalta on
ensiarvoisen tärkeää reagointiherkkyys ja nopeus mahdollisesti
havaittavien vesistöntilaa koskevien muutosten (pilaantumisuhan)
suhteen. Voisiko tai pitäisikö suunnitelmassa olla lyhyt tiivistelmä tästä;
sekä
millä
tavalla
Ruotsin
tarkkailusuunnitelman
mukaisia
TARKKAILUTULOKSIA on nähtävillä tai saatavilla jokilaakson kunnilla ja
muilla sidosryhmätahoilla 2019-2024.
Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomissio
jättämässään lausunnossa seuraavaa:

totesi

17.1.2019

Komissio ehdottaa, että suunnitelman johdannossa viitataan Suomen ja
Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen, joka on perustana vesienhoidon
ohjelmien ja suunnitelmien yhteensovittamiseen yhteisellä Tornionjoen
vesistöalueella. Samoin johdanto-osassa voisi tuoda enemmän esille
sitä, että vesistötarkkailun raportoinnissa hyödynnetään joitakin
mittaustuloksia Ruotsista. Myös Ruotsin puolen yhteistarkkailuohjelman
ja raportoinnin kuvausta voisi tässä yhteydessä täydentää.
Suomalaisen Tornionjoen vesienhoitosuunnitelma on mainittu taustaaineistona. Sen lisäksi suunnitelmaan lisättäväksi Komissio ehdottaa
Suomen ja Ruotsin yhteistä Tornionjoen vesienhoitosuunnitelmaa
vuodelta 2016 (Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, Rajatonta
vesienhoitoa 2016-2021, Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus,
Rajajokokikomissio) sekä Bottenvikenin vesistöalueen
hoitosuunnitelmaa vesiensuojelua Tornionjoella ohjaavina taustaaineistoina. Yhteinen suunnitelma on ladattavissa Komission wwwsivulla http://www.fsgk.se/2016_11_14Rajajokikomissiopainos_52s_FIN-A4.pdf
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Vesistötarkkailusuunnitelman alkupuolella kuvatun vesistöjen luokittelun
(s. 4) tueksi olisi ohjelmaan hyvä saada siitä hieman taustatietoa
esimerkiksi suunnitelman liitteenä.
Komissio huomauttaa, että suunnitelmassa Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) seurantaohjelmaa hyödynnettäisiin
erikoisella tavalla. Kappaleessa 4.2 poistettavaksi esitetään
havaintopistettä TM8 Pellossa, mikä vastaa SYKEn havaintopistettä
Pello 14100. Poistamisen sijaan olisi parempi lisätä nykyisten
havaintopisteiden seurantatiheyttä, jotta havaintojen ajallinen kattavuus
paranisi. Virtavesien vesistöseurannan suurin haaste on näytteenoton
suuri ajallinen hajonta. Toisaalla ohjelmassa kappaleessa 5.1.
Kukkolankosken havaintopiste on sama kuin SYKEn, mikä on
positiivista seurantatiheyden näkökulmasta.
Kappaleessa 5.3 on listattu hyödynnettävät ruotsalaiset
vesistöseurannan havaintopisteet koodein. Suunnitelmaan on tarpeen
lisätä karttaesitys myös näistä pisteistä.
Pintalevien (piilevät) näytteenotto kuvataan kappaleessa 7.1.2.
Näytteenotossa heinä-elokuussa olisi hyvä huomioida lämpötila, jotta
näytteiden ajankohdat voisivat sijoittua jokseenkin samojen
lämpötilaolosuhteiden aikaan.
Rajajokikomissio kannustaa Suomen ja Ruotsin vesi- ja
ympäristölupavelvollisia (ts. Tornion-Kalixin vesiensuojeluyhdistys
http://www.tkvvf.se/ ja tarkkailuvelvolliset Suomessa) lisäämään
yhteistyötä ja laatimaan seuraavalla suunnittelukierroksella
vesistötarkkailuohjelman, joka kattavammin yhteen sovittaisi
vesistötarkkailun tavoitteita ja käytäntöä siten että ohjelmat
täydentäisivät toinen toisiaan yhteisellä rajavesistöllä.
Toiminnanharjoittajan kuuleminen ja vastine
Toiminnanharjoittajien edustajalle on 30.1.2019 varattu mahdollisuus
esittää vastineensa annettuihin lausuntoihin. Toiminnanharjoittajien
edustaja jätti vastineensa ELY-keskukselle 1.3.2019.
Vastineessa todetaan seuraavaa:
Lausunnolla
olevassa
Tornion-Muonionjoen
vesistötarkkailusuunnitelmassa vuosille 2019-2024 on varsin laajasti
selostettu jokialueen vesistökuormitukseen vaikuttavia tekijöitä.
Suunnitelmassa on tarkoitus hyödyntää myös Ruotsin puolen
tarkkailutuloksia mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelmaan sisältyvä kartta-aineisto on selkeä ja havainnollinen.
Suunnitelma kohdistuu – kuten velvoitetarkkailun tuleekin kohdistus
tarkkailuvelvollisten toiminta-alueella. Tarkkailuvelvollisia ei voida
tietenkään pakottaa minkäänlaiseen valtakunnan rajan ylittävään
yhteistyöhön. Olisi kuitenkin resurssien säästämistä, jos rajajoen
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molemmin
puolin
harjoitettaisiin
tarkkailuvelvolliset ja viranomaiset
kokemuksia ja tietoa.

sellaista
jakaisivat

yhteistyötä,
jossa
laajemmin saatuja

Muonion lausunnossa todetaan mm., että joidenkin sivujokien (hanhioja
ja Liakanjoki) osalta kaksi näytteenottokertaa vuodessa on liian vähän.
Vastaavasti Niesajoen näytteenottoa ehdotetaan lisättäväksi myös
talvikuukausille.
Niesajoen osalta toteamme, että mikäli suunnitelmat Hannukaisen
kaivoksen osalta toteutuvat tulevaisuudessa, olisi kokonaisuuden
kannalta tärkeää, että jokialueen nykyistä tilaa selvitettäisiin riittävästi.
Samalla tulee muistaa myös, että SSAB:llä on velvoite tarkkailla
Rautuvaaran alueelta johdettavien vesien vaikutusta, joka sekin puoltaa
tarkkailun kohdistamista myös talvikuukausille.
Tunturi-Lapin Vesi Oy antoi lisäksi oman vastineensa, jossa todetaan,
että Niesajokeen lasketaan vesiä vain sulan veden aikaan keväällä ja
syksyllä pienen, lyhyen ajan, ja muuna aikana vettä ei johdeta
Niesajokeen. Puhdistamon vaikutusten seuranta ei ole täten tarpeellista,
kun siellä ei ole silloin puhdistettuja jätevesiä virtaamassa.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hyväksyminen

Lapin ELY-keskus on tarkastanut tarkkailuohjelman ja tutkinut asiasta
annetut lausunnot. ELY-keskus hyväksyy esitetyn ohjelman seuraavilla
täsmennyksillä:
Piilevien tarkkailun osalta näytteenotto tulee keskittää kivikkopohjiin (tai
tarvittaessa näytteenottopaikalle vähintään kuusi viikkoa ennen
näytteenottoa vietäviin keinoalustoihin), jolloin saatuja tuloksia voidaan
hyödyntää myös vesistöjen ekologisen tilan luokittelussa. Tulokset tulee
toimittaa myös luokitteluindekseinä (TT ja PMA). Myös määritettyjen
lajien pohjalta laskettavat ekologiset jakaumat antavat tulosten
tulkitsijalle tarpeellista tietoa muun muassa vesistön suolaisuuden,
happamuuden, ravinteisuuden, orgaanisen typen aiheuttaman
likaantuneisuuden ja hapekkuuden osalta. Tulosten luotettavuuden
varmistamiseksi lajiston määrittäjältä tulee edellyttää hyväksytysti
suoritettua Pohjoismaista vertailukoetta, kuten NorBAF, sillä tällä hetkellä
se on ainoa vertailukoe, jossa on laajasti mukana Suomessa esiintyvää
lajistoa.
Havaintopisteen TM8 tarkkailusta voidaan luopua ja Pellon
jätevedenpuhdistamon
yläpuolisena
tarkkailupisteenä
käyttää
ympäristöhallinnon havaintopistettä Tornionjoki Pello 14100. Alueellinen
tarkkailu Pellon jätevedenpuhdistamon alapuolella tulee kuitenkin
synkronoida ympäristöhallinnon seurannan kanssa ko. pisteellä
samanaikaiseksi, jotta vaikutustarkkailu on luotettavaa. Tarkkailu tulee
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toteuttaa ajallisesti siten, ettei ylä- ja alapuolisen pisteen näytteenottoväli
ylitä seitsemää vuorokautta.
Suomalais-Ruotsalaisen rajajokikomission esitys Suomen ja Ruotsin
yhteisen Tornionjoen vesienhoitosuunnitelman vuodelta 2016
käyttämisestä ohjelman tausta-aineistona on oleellinen lisäys ohjelmaan.
Suunnitelman kuvaus ja osoite tulee lisätä ohjelmaan kappaleeseen 2.1.
Myös viittaus Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen
perustana vesienhoidon ohjelmien ja suunnitelmien yhteensovittamiseen
Tornionjoen vesistöalueella on perusteltu lisäys ohjelman johdantoon.
Kappaleessa 5.3. listatut Ruotsin puolen
havaintopisteet tulee esittää myös karttaliitteenä.
Raportointikappaleeseen
Suomalais-ruotsalaisen
palautepalaveriin.

vesistöseurannan

tulee selvennykseksi lisätä,
rajajokikomission
edustaja

että myös
kutsutaan

Yhteistarkkailun osapuolten yhteys- ja lupatietoja tulee päivittää siten,
että Tunturi Lapin Vesi Oy hallinnoi Rautuvaaran, Kolarin kirkonkylän
sekä Sieppijärven jätevedenpuhdistamoja. Ajantasaiset yhteystiedot
tulee päivittää myös liitteeseen 4.
Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailuun kuuluvien laitosten on
toteutettava vesistövaikutustensa tarkkailu vuosina 2019 – 2024
vähintään tämän päätöksen mukaisesti täydennetyn ohjelman
mukaisessa laajuudessa.
Päätöksen mukaisesti korjattu ohjelma tulee lähettää Lapin ELYkeskukseen ja tämän päätöksen jakelun mukaisesti sähköisessä
muodossa kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua
lainvoiman.
Perustelut

Tarkkailuohjelma kattaa lupapäätösten mukaisesti tarkkailtavaksi
määrätyt
vesialueet.
Tarkkailuohjelma
on
laadittu
yleisten
tarkkailuperiaatteiden mukaisesti. Täydennetyn ohjelman mukaisella
tarkkailulla voidaan ennakolta arvioiden mitata yhteistarkkailussa
mukana olevien toiminnanharjoittajien vesistövaikutukset ja tehdä
johtopäätöksiä veden laadun ja ekologisen tilan muutoksista.
Yhteistarkkailulla on ennalta arvioiden mahdollista saada riittävä tieto
vesistövaikutuksista ko. kohteissa mahdollisiin tuleviin lupakäsittelyihin
liittyen. Tarkkailuohjelma on laadittu vesipolitiikan puitedirektiivin
vaatimukset sekä valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja
haitallisista aineista (1308/2015) huomioiden ja tarkkailumenetelmiksi on
valittu herkimpiä tarkkailuissa käytettävissä olevia menetelmiä.
Ohjelmassa on huomioitu pintavesien toiminnalliselle seurannalle
asetetut
vaatimukset.
Tutkinnallisen
seurannan
tarkoittamia
poikkeuksellisia tilanteita varten havaintopaikkoja on ennalta arvioiden
riittävästi.
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Asiasta annettujen lausuntojen osalta Lapin ELY-keskus toteaa:
Ohjelma sisältää tarvittavan kuvauksen menettelystä poikkeustilanteissa.
Myös toiminnanharjoittajilla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä häiriö- ja
poikkeustilanteista
Lapin
ELY-keskukselle
ja
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ruotsin puolen tarkkailusuunnitelman
mukaiset tulokset ovat ohjelman mukaisesti saatavilla Ruotsin
kansallisen ympäristötietokannan sivuilta.
Edelliseen ohjelmaan verrattuna sivujokien tarkkailu muuttuu joka toinen
vuosi toteutetusta vuosittain toteutettavaksi. Liakanjoen kautta TornionMuonionjokeen tuleva kuormitus on todettu vesienhoitosuunnitelmassa
merkittäväksi. Perusseurannan järjestäminen ei kuitenkaan ole
toiminnanharjoittajien vastuulla. Sivujokien velvoitetarkkailu on toiminnan
luonne ja laajuus huomioiden ohjelman mukaisesti tarkoituksenmukaista
ja riittävää.
Rajajokikomissio
ehdottaa
Suomen
ja
Ruotsin
vesija
ympäristölupavelvollisten toiminnanharjoittajien yhteistyötä yhteisellä
rajavesistöllä. Tämä päätös koskee Suomen puolen yhteistarkkailua
tarkkailuvelvollisten toimijoiden osalta, eikä tarkkailussa ole mukana
muita tahoja. Ohjelmassa on riittävästi huomioitu myös kansainvälinen
yhteistyö Ruotsin puolen tarkkailutulosten hyödyntämisellä sekä
palautepalaverin järjestämisellä.
Hannukaisen kaivoshankkeen osalta ELY-keskus toteaa, että uusien
toimintojen liittymisestä yhteistarkkailuun määrää ensisijaisesti
lupaviranomainen ja toissijaisesti valvova viranomainen. Muita muutoksia
voimassa olevaan tarkkailuohjelmaan voidaan tarvittaessa tehdä Lapin
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätös on voimassa 31.12.2024 saakka. Uusi tarkkailusuunnitelma on
esitettävä viimeistään 15.9.2024 Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.
Nyt hyväksyttyä tarkkailua on toteutettava kuitenkin siihen saakka,
kunnes uudesta tarkkailusuunnitelmasta annettu päätös on saanut lain
voiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Vesilaki (587/2011)
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista
aineista (1308/2015)
Valtion maksuperustelaki (150/1992) ja

8/10

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2018
(1066/2017) 2 ja 3 §.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 825 €.
Tarkkailuohjelman
hyväksymispäätöksestä
peritään
valtion
maksuperustelain (150/1992) ja valtioneuvoston asetuksen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä elinkeinotoimistojen maksullisista
suoritteista
vuonna
2018
(1066/2017)
mukainen
maksu.
Ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman
hyväksymisestä peritään maksu, jonka suuruus on 55 €/h.
Tarkkailusuunnitelman hyväksymiseen on käytetty työaikaa viisitoista
(15) tuntia, joten maksu on 825 €.
(Koodaus: Toiminta 3802301311,
3800251402, Nimike 3945)

Suorite

3800114103,

TYKS

Laskun lähettäminen
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
myöhemmin teille tätä päätöstä koskevan laskun.

lähettää

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös ja kuulutus julkaistaan seuraavilla ilmoitustauluilla







Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B,
Rovaniemi
Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, Muonio
Kolarin kunta, Isopalontie 2 Kauppakuja 2 A 1, Savukoski
Pellon kunta, Kunnantie 4, Pello
Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55, Ylitornio
Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, Tornio

Päätös ja kuulutus ovat lisäksi luettavissa osoitteessa: www.elykeskus.fi → Lappi → Ajankohtaista → Kuulutukset → Ympäristö ja
luonnonvarat.

MUUTOKSENHAKU
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Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen julkipanosta. Oikaisuvaatimusosoitus on päätöksen liitteenä.
Valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaan maksua koskevaan
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen, joka
katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi sen sijaan
vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Lapin ELY-keskukselta kuuden (6)
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Maksua koskeva oikaisu
vaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja
Maria Pikkupirtti ja ratkaissut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira
Luokkanen.

TIEDOKSI

Enontekiön kunta, ympäristönsuojeluviranomainen
Muonion kunta, ympäristönsuojeluviranomainen
Kolarin kunta, ympäristönsuojeluviranomainen
Pellon kunta, ympäristönsuojeluviranomainen
Ylitornion kunta, ympäristönsuojeluviranomainen
Tornion kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen
Tornion- ja Kalixjokien vesiensuojeluyhdistys
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Lapin ELY-keskus, kalatalousviranomainen

LIITTEET

Oikaisuvaatimusosoitus (LAP YS 02 PSAVI YSL)
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 64 §:n
NOJALLA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa hakea siihen oikaisua kirjallisesti PohjoisSuomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa
julkipanosta. Määräaika päättyy 29.4.2019.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:
 oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
 päätös, johon haetaan oikaisua ja miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua
 mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 postiosoite puhelinnumeroineen tai muu vastaava, johon asiaa koskevat ratkaisut
voidaan oikaisua vaativalle toimittaa.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen tekijänä on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä ellei sitä toimiteta sähköisesti telekopiona tai sähköpostilla.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:




päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
valtakirja, jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää asiamies.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi viedä oikaisija itse tai hänen valtuuttamansa asiamies aluehallintoviraston
kirjaamoon. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona
tai sähköpostilla. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.
Telekopiona tai sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen on oltava toimitettuna niin, että se on
käytettävissä aluehallintoviraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON OIKAISUA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
SAA HAKEA MUUTOSTA VAASAN HALLINTO-OIKEUDELTA.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköpostiosoite:

Linnankatu 1-3, 90100 Oulu
PL 293, 90101 Oulu
0295 017 500
08 314 0110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
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