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Lapin ELY-keskuksen 13.5.2014 myöntämä päätös Pahtavaaran
kaivoksen
tarkkailuohjelman
täydennyksen
hyväksymisestä
Länsimalmion ympäristöluvan mukaisesti (Lappland Goldminers Oy,
25.4.2014)



Lapin
ELY-keskuksen
20.11.2014
myöntämä
päätös
ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman muutoksen hyväksymisestä
ajalle, jolloin rikastamo ei ole toiminnassa (Lappland Goldminers Oy:n
konkurssipesä 14.7.2014)

Taustaa
Pohjois-Suomen
ympäristölupavirasto
(nyk.
Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto)
on
myöntänyt
4.7.2006
Pahtavaaran
kultakaivokselle ympäristö- ja vesitalousluvan (päätös nro 68/06/1).
Lupapäätöstä on osin muutettu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä
nro 08/0092/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 8.9.2998,
taltionumero 2216. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöhemmin
14.4.2014 myöntänyt ympäristöluvan kaivoksen Länsimalmion
hyödyntämiselle (päätös nro 32/2014/1). Näiden lisäksi kaivokselle on
myönnetty useampia ympäristölupapäätöksen muutoksia liittyen vesien
kierrätykseen ja rikastushiekka-altaan korottamiseen.
Pahtavaaran kaivos ajautui konkurssiin loppukeväästä 2014, minkä
jälkeen tuotanto on ollut keskeytyneenä. Pahtavaaran kaivosalueet,
velvoitteet ja laitteet siirtyivät 9.11.2016 konkurssipesältä nykyiselle
toimijalle Rupert Finland Oy:lle, joka toimitti 3.2.2017 Lapin ELYkeskukselle selvityksen kaivostoiminnan jatkamisesta. Kesäkuusta 2016
lähtien alueella on suoritettu malminetsintäkairausta maan päällä ja
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 037 000
http://www.ely-keskus.fi/lappi

PL 8060
96101 ROVANIEMI

LAPELY/3366/2015

2/11

maan alla. Viimeisimmässä Rupert Finland Oy:n ja Lapin ELYkeskuksen yhteisessä tapaamisessa (9.10.2018) yhtiö on kertonut
jatkavansa vielä tutkimuskairauksia, ja että tuotanto mahdollisesti
jatkuisi aikaisintaan 1,5 – 2 vuoden päästä.
Lapin
ELY-keskus
on
hyväksynyt
Pahtavaaran
kaivoksen
ympäristövaikutusten
tarkkailuohjelman
muutoksen
20.11.2014.
(Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesä 14.7.2014) Ohjelma kattaa
kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailun ajalla, jolloin rikastamo ei ole
toiminnassa. Ohjelma on otettu käyttöön neljä viikkoa tuotannon
keskeyttämisen jälkeen.
Tuotannon aikaisessa tarkkailuohjelmassa (päivitys 13.4.2010)
pintavesitarkkailua
toteutettiin
3-6
kertaa
vuodessa,
näytteenottopisteestä riippuen. Toiminnan keskeytyksen aikaiseen
ohjelmaan (14.7.2014) vesistötarkkailun näytteenottoa harvennettiin
kaikilta näytteenottopisteiltä kolmeen kertaan vuodessa, mistä yksi
näyte otetaan alivirtaamakaudelta heinä-elokuussa.
Esitetty tarkkailuohjelma
Rupert Finland Oy on toimittanut 30.10.2018 päivätyn esityksen
toiminnan keskeytyksen aikaisen tarkkailuohjelman muuttamiseksi.
Toiminnanharjoittaja esittää, että tarkkailuohjelmasta poistetaan
seuraavat neljä Ala-Postojoessa sijaitsevaa vesistön tarkkailupistettä:
Ala-Postojoki 4, Kannushaara 2, Ala-Postojoki 3 ja Ala-Postojoki 110.
Toiminnanharjoittaja toteaa, että ko. pisteet voidaan tarvittaessa ottaa
mukaan
tarkkailuohjelmaan
kaivoksen
tuotannon
jatkuessa.
Toiminnanharjoittaja myös esittää, että tarkkailuohjelmasta poistetaan
päästötarkkailupiste Pato 2 ja että päästötarkkailupiste Pato1 vuotovesi
nimetään uudelleen: Pato1 suotovesi.
Ala-Postojoki 4 ja Kannushaara 2 -vesistötarkkailupisteiden poistamista
yhtiö perustelee sillä, että kaivosalueen pohjoisosasta ei
tarkkailutulosten perusteella kohdistu havaittavaa vaikutusta AlaPostojokeen.
Korvaavaksi
vesistön
tarkkailupisteeksi
toiminnanharjoittaja esittää ojassa sijaitsevaa tarkkailupistettä
Paskahaara, joka laskee Metsosuvantoon ja edelleen Ala-Postojokeen.
Kyseinen piste kuvastaa rikastushiekka-altaan padolta 1 suotautuvan
suotoveden vaikutuksia Paskahaarassa. Piste on otettu mukaan
omaehtoiseen
velvoitetarkkailuohjelmaan
marraskuussa
2017.
Toiminnanharjoittaja katsoo, että päästötarkkailupiste rikastushiekkaaltaan padolta 1 sekä uusi vesistötarkkailupiste Paskahaara olisivat
riittäviä alueen mahdollisten vaikutusten tarkkailuun.
Ala-Postojoki 3 ja Ala-Postojoki 110 tarkkailupisteiden poistamista
toiminnanharjoittaja perustelee sillä, että vedenlaatu on ollut pisteillä
pitkään
käytännössä
identtinen.
Kaivoksen
kuivanapitoveden
vaikutuksia on nähtävillä vielä Koserusojassa, joka laskee Ala-
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Postojokeen. Koserusoja ei kuitenkaan aiheuta vaikutuksia AlaPostojokeen kaivoksen ollessa ylläpitovaiheessa.
Päästötarkkailupisteen Pato 2 poistamista toiminnanharjoittaja
perustelee sillä, että toiminnan ollessa keskeytyksessä rikastushiekkaaltaalle ei läjitetä rikastushiekkaa. Tarkkailupisteen alueelle valuu
pelkästään vaarojen sade- ja sulamisvesiä, jotka purkautuvat
tarkkailupisteen Pato 3 suuntaan ja edelleen pintavalutuskentälle. Pato
3 päästötarkkailupisteelle johdetaan myös ylimääräinen käyttövesi ja
maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesi.
Pyydetyt lausunnot
Lapin ELY-keskus on pyytänyt 5.12.2018 Sodankylän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta
lausuntoa
tarkkailuohjelman
muutosesityksestä. Ympäristönsuojeluviranomainen (ys-viranomainen)
toimitti lausunnon 15.1.2019. Lausunnossa edellytetään, että
tarkkailuohjelmassa säilytetään kaikki vesistötarkkailupisteet AlaPostojoki 4, Kannushaara 2, Ala-Postojoki 3 ja Ala-Postojoki 110.
Ala-Postojoki 4 -näytepiste toimii koko toiminnan taustapisteenä Alapostojoen suunnalla, eikä näin ollen kaivostoiminnan vaikutuksia
kuulukaan kohdistua pisteelle. Kannushaara 2 -pisteen osalta kunta tuo
esille, että kaivoksen jäteveden puhdistamo ei tarkkailutulosten
perusteella ole toiminut pitkään aikaan. Jätevedet menevät
puhdistamolta Kannushaara 2 -pisteen kautta Ala-Postojokeen.
Hakemuksesta
ei
käy
ilmi,
miten
jätevedenpuhdistamon
toimimattomuus on ratkaistu. Näin ollen kunta katsoo, ettei
Kannushaara 2 –pisteen poistaminen ole perusteltua, vaikka uusi
tarkkailupiste Paskahaara otettaisiin mukaan tarkkailuun.
Sivukiven läjitysalueen 2 suoto- ja valumavedet johdetaan Koserusojan
valuma-alueelle. Tarkkailutulosten mukaan alueelta lähtevien vesien
typpipitoisuus on huomattavasti kasvanut. Myös kaivoksen
kuivanapitovesien
vaikutuksia
on
havaittavissa
Koserusojan
tarkkailupisteissä. Koserusoja laskee Ala-Postojokeen. Ala-Postojoki 3
toimii Koserusojan taustapisteenä ja Ala-Postojoki 110 Kitisen joen
taustapisteenä
sekä
Koserusojasta
tulevien
haittaa-aineiden
tarkkailupisteenä. Koska sivukivialueelta lähtee liikkeelle aiempaa
korkeampia typpipitoisuuksia ja kuivatusvesien vaikutuksia on
nähtävissä Koserusojassa, ei ys-viranomaisen mukaan ole perusteltua
jättää
Koserusojan
suunnan
tarkkailupisteitä
pois
tarkkailusuunnitelmasta. Lisäksi Kitisen joen valuma-alueella on paljon
muutakin ympäristöä pilaavaa toimintaa, joten Kitisestä mahdollisesti
analysoitavien eri haitta-aineiden korkeiden pitoisuuksien alkuperä on
helpompi selvittää, mikäli tarkkailupiste Ala-Postojoki 110 säilytetään
tarkkailuohjelmassa.
Ys-viranomainen katsoo, että tarkkailupiste Pato 2 voidaan toiminnan
keskeytyksen
ajaksi
poistaa
tarkkailusuunnitelmasta,
sillä
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rikastushiekka-altaalle ei läjitetä rikastushiekkaa keskeytyksen aikana,
ja alueen vedet puretaan pintavalutuskentälle padon 3 kautta.
Kunta tuo esille, että se on toiminnan keskeyttämisen aikaista
tarkkailuohjelman muutosta koskevassa lausunnossaan (9.10.2014)
todennut, että tarkkailua tulee tehdä myös toiminnan keskeytyksen
aikana, vaikkakin on perusteltua tehdä se harvennetulla tiheydellä.
Valmiusasema
näytetiheyden
muuttamiseen
mahdollisten
poikkeuksellisten varalta tulee säilyttää. Mikäli havaitaan kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä
tarvittaviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Lisäksi
lausunnossa on edellytetty, että häiriö- ja poikkeustilanteista tulee tehdä
viipymättä ilmoitus valvontaviranomaiselle ja kunnan ys-viranomaiselle.
Kunta huomauttaa, että jätevedenpuhdistamon toimimattomuuden ja
sivukivialueen 2 kohonneiden typpipitoisuuksien osalta näin ei ole
toimittu. Näin ollen ei ole kohtuutonta pitää yllä tarkkailua lausunnossa
edellytetyllä tavalla. Lisäksi kunnan ys-viranomainen huomioi, että
tarkkailua on jo kohtuullistettu toiminnan keskeytyksestä johtuen.
Riittävä tarkkailu sisältäen taustapitoisuuksien tarkkailun on myös
toiminnanharjoittajan oikeusturvan varmistamisen näkökulmasta
tärkeää. Asiassa on myös huomioitava, että vuosien mittaan on saatu
koottua tarkkailun avulla tietoa kaivostoiminnan vaikutuksista.
Tarkkailupisteiden poistaminen tuo katkoksen tähän ja saattaa jatkossa
vaikeuttaa tulosten tulkintaa esim. sen jälkeen, kun kaivos uudelleen
otetaan tuotantoon.
Rupert Finland on toimittanut 25.3.2019 kunnan ys-viranomaisen
lausunnon
johdosta
vastauksen
Lapin
ELY-keskukselle.
Vastauksessaan yhtiö on mm. tarkentanut kuivatusvesien määrää,
niiden käsittelyä ja tarkkailua sekä kuvannut jätevedenpuhdistamon
toimimattomuutta ja sille tehtäviä kunnostustoimenpiteitä. Yhtiö tuo
esille, ettei laitoksen ongelmista huolimatta Kannushaara 2 pisteessä ei
ole havaittu veden laadun muutoksia. Mahdolliset vaikutukset olisivat
ylläpitovaiheen aikana paremmin havaittavissa pisteestä Paskahaara.
Lisäksi yhtiö toteaa, että sivukiven läjitysalueen 2 lähtevän veden
näytepiste on huonolla paikalla eikä se anna todellista kuvaa alueelta
lähtevästä vedestä. Koserusojaan jäävistä vesistötarkkailupisteistä
voidaan paremmin havaita mahdolliset vaikutukset.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Hyväksyminen
Lapin ELY-keskus hyväksyy esitetyn tarkkailusuunnitelman muutoksen
osittain seuraavin täsmennyksin ja täydennyksin.
Kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelmasta ajalle, jolloin
rikastamo ei ole toiminnassa, voidaan jatkuvasta tarkkailusta poistaa
Pato 2 -päästötarkkailupiste sekä Ala-Postojoessa sijaitsevat
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vesistötarkkailupisteet
Ala-Postojoki
4
ja
Kannushaara.
Vesistötarkkailupisteet tulee jatkuvassa tarkkailussa korvata uudella
Paskahaara - vesistötarkkailupisteellä.
Mikäli Pato 3 tai Pato 1 suotovesi -tarkkailupisteillä havaitaan
vedenlaadun muutoksia, tulee näytteenottoa laajentaa Pato 2 näytepisteelle. Vastaavasti on toimittava tarvittaessa mahdollisissa
muissa häiriö- tai poikkeustilanteissa.
Tarkkailutulosten vertailtavuuden varmistamiseksi ja Paskahaara-ojan
tilan ajallisten vaihteluiden selvittämiseksi yhtiön on täydennettävä
tarkkailuraportointia uuden näytteenottopisteen tuloksilla vuosien 2017
ja 2018 osalta. Lisäksi näytteenottopiste on yksilöitävä tarkemmilla
koordinaattitiedoilla.
Sivukiven läjitysalueelta 2 lähtevän veden näytteenottopaikan
soveltuvuus
päästötarkkailuun
on
tarkistettava
tarvittavin
maastokäynnein ja näytteenotoin. Tarvittaessa näytteenottopaikkaa on
siirrettävä edustavamman vesinäytteen saamiseksi. Muutosesitys
koskien tarkkailupistettä Sivukivialue 2 on toimitettava Lapin ELYkeskukselle viimeistään 30.7.2019.
Perustelut

Kevennetyn tarkkailuohjelman muutos täyttää edelleen Pahtavaaran
ympäristölupapäätöksissä
määrätyt
tarkkailuvelvoitteet
sekä
ympäristönsuojelulain vaatimukset, kun otetaan huomioon, että
kaivostoiminta on ollut keskeytyneenä loppukeväästä 2014. Muutetulla
tarkkailuohjelmalla voidaan edelleen varmistaa, että mahdolliset
ympäristön pilaantumista tai sen riskiä aiheuttavat muutokset havaitaan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin päästöt voidaan
kokonaan estää tai rajoittaa minimiin.
Kaivoksen toiminta on ollut keskeytyksissä loppukeväästä 2014.
Kaivosalueelta tuleva kuormitus Ala-Postojoen yläosaan on vähäistä,
eikä kuormituksen suuruus juuri vaihtele. Näin ollen on perusteltua
keventää tarkkailua jättämällä vesistötarkkailupisteet Ala-Postojoki 4 ja
Kannushaara pois tarkkailuohjelmasta. Yhtiön esittämä korvaava
vesistönäytteenottopiste Paskahaara-ojassa sijaitsee lähempänä
kaivosaluetta. Se kuvaa tarkemmin puhdistamon jätevesien vaikutusta
sekä patoaltaalta 1 suotautuvien sade- ja sulamisvesien vaikutuksia
vesistön laatuun. Paskahaara-oja laskee Ala-Postojoen yläosaan.
Uuden tarkkailupisteen koordinaattitiedot tarvitaan, jotta piste voidaan
yksilöidä ja liitettyä Vesla-tietojärjestelmään (pintavesien tilan
tietojärjestelmän vedenlaatuosio). Uuden tarkkailupisteen aikaisemmat
vedenlaatutulokset ovat tarpeen, jotta voidaan varmistua tulosten
vertailukelpoisuudesta nyt poistettaviin tarkkailupisteisiin. Mikäli
Paskahaara-ojan veden tarkkailutulokset tai muut seikat edellyttävät,
vesistötarkkailua tulee myös toiminnan keskeytyksen aikana täydentää.

LAPELY/3366/2015

6/11

Toiminnan keskeytyksen aikana rikastushiekka-altaalle ei läjitetä
rikastushiekkaa. Näin ollen tarkkailupiste Pato 2 voidaan poistaa
jatkuvan veden laadun tarkkailuohjelmasta. Pato 1 suotovedet
tarkkailutulokset antavat tietoa rikastushiekka-altaan vedenlaadusta.
Pato 2 rajaaman alueen vedet ohjataan edelleen useamman
tarkkailupisteen läpi ennen vesistöön kulkeutumista. Mikäli muilla padon
tarkkailupisteillä havaitaan vedenlaadun muutoksia, pato 2
näytteenotolla voidaan selvittää ja tarkentaa tilannetta.
ELY-keskus katsoo, että tarkkailuohjelmassa on jatkuvassa tarkkailussa
edelleen sisällytettävä Ala-Postojoen alaosan Ala-Postojoki 3 ja AlaPostojoki 110 näytteenottopisteet. Koserusojan vedenlaadussa
näkyvien muutoksien seuranta Ala-Postojoessa on edelleen tarpeen.
Ala-Postojoki 4 toimii vertailupisteenä Koserusojan vaikutuksien
tarkkailulle. Taustapiste toimii
osaltaan myös
näytteenoton
laadunvarmistajana.
Yhtiö on vastauksessaan (25.3.2019) tuonut esille, että sivukiven
läjitysalueelta 2 lähtevän veden näytepiste on huonolla paikalla ja hyvin
vähävetinen, eikä se anna todellista kuvaa alueelta lähtevästä vedestä.
Sivukiven läjitysalueen 2 näytteenottopisteen tarkistaminen on
ensiarvoisen tärkeää, että päästötarkkailu tuottaa luotettavia ja
käyttökelpoisia tietoja niin toimijan itsensä (YSL 527/2014, 6 §:
selvilläolovelvollisuus)
kuin
valvontatyön
kannalta.
Siksi
toiminnanharjoittajan on kartoitettava ja tarvittaessa korvattava
olemassa oleva näytteenottopiste uudella.
Nyt hyväksytyn tarkkailuohjelman muutos koskee ainoastaan tuotannon
keskeytyksen aikaista tarkkailua ja siihen esitettyjä muutoksia. Mikäli
Pahtavaaran kaivoksen tuotanto käynnistyy uudelleen, yhtiö on
velvollinen noudattamaan Pahtavaaran kaivoksen ympäristövaikutusten
tarkkailuohjelmaa (päivitys 13.4.2010) ja siihen tehtyä täydennystä
Länsimalmion ympäristöluvan mukaisesti (päätös 20.11.2014).
Lapin ELY-keskus on edellyttänyt Rupert Finland Oy:tä hakemaan
ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 § mukaista ympäristöluvan
muuttamista
Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta
1.11.2019
mennessä. ELY-keskus katsoo, että ympäristölupamenettelyn
yhteydessä on tarpeen päivittää kokonaisuudessaan kaivoksen käyttö-,
päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätös on voimassa toistaiseksi. Tarkkailuohjelmaa voidaan
myöhemmin muuttaa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 8 §, 64 §, 96 §, 190 § ja 191 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
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KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu

Maksu on 550 €.
Lasku lähetetään myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
Koodaus: Toiminta 3802301311, Suorite 3800114103, Tyks
3800251402, Nimike 3946.

Perustelut

Tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksestä peritään valtion maksu
perustelain (150/1992) ja valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
(1372/2018) maksutaulukon A (ympäristötehtävien suoritteet) mukainen
maksu. Ympäristösuojelulain mukaisten tarkkailusuunnitelman tai sen
muutoksen hyväksymisestä peritään maksu, jonka suuruus on 55 €/h.
Tarkkailusuunnitelman hyväksymiseen on käytetty työaikaa ELYkeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella kymmenen (10)
tuntia. Käsittelymaksu on siten 550 €.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös julkaistaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ilmoitustaululla osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä
Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Jäämerentie
1, Sodankylä. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.elykeskus.
fi → Lappi → Ajankohtaista → Kuulutukset → Ympäristö ja
luonnonvarat.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallinto
virastolta
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
Anna-Leena Pitsinki ja ratkaissut ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
Eira Luokkanen.
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TIEDOKSI

Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Sodankylän kunnan ympäristöterveysviranomainen

LIITTEET

Oikaisuvaatimusosoitus (LAP YS 02 PSAVI YSL)
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus (toiminnanharjoittajalle)
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LIITE
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 27.5.2019.
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

LAP YS 02 PSAVI YSL

LIITE

MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUSOHJE

Jos maksuvelvollinen katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, hän voi vaatia siihen
oikaisua Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle kuuden (6) kuukauden kuluessa
maksun määräämisestä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
I.
oikaisua vaativan nimi, asuinpaikka ja postiosoite
II.
vaatimus maksun muuttamiseksi
III.
oikaisuvaatimuksen perustelut
Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän ja
oikaisuvaatimuksen muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan
nimi, asuinpaikka ja postiosoite.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä maksun määräämisen
perusteena oleva asiakirja alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
Omalla vastuullaan oikaisuvaatimuksen voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päätyttyä.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite

PL 8060, 96101 Rovaniemi

käyntiosoite

Hallituskatu 3 B

puhelinvaihde

0295 037 000

aukioloaika

klo 8:00 – 16:15

LIITE
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