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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta
Vireille tulo ja esitetyt asiakirjat
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on jätetty PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 26.2.2021.
Ilmoituksen liitteessä on esitetty Ramboll Finland Oy:n laatima
riskinarviointiraportti (Synthomer Finland Oy, Nuottasaaren lateksitehtaan
ympäristö- ja terveysriskinarviointi, 26.2.2021) sekä AFRY Finland Oy:n
laatima tutkimusraportti (Synthomer Finland Oy, Maaperän ja pohjaveden
pilaantuneisuustutkimus, Nuottasaari, Oulu, 101015296-001, 28.10.2020).
Ilmoitusta on täydennetty 3.3.2021 ja 8.3.2021.

Ilmoituksen tekijä
Synthomer Finland Oy

Puhdistettavan alueen sijainti- ja omistajatiedot
Kaupunki
Osoite
Kiinteistötunnus
Omistaja
Haltija

Oulu
Nuottasaarentie 17
564-7-1-36
Stora Enso Oulu Oy
Nouryon Finland Oy

Vireilletuloperuste
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §

Ilmoituksessa esitetyt tiedot
Puhdistettavan alueen käyttötarkoitus, toimintahistoria ja lähiympäristö
Puhdistettava alue sijaitsee Nuottasaaren tehdasalueella, noin 1 km Oulun
keskustasta lounaaseen. Lateksitehdas on perustettu vuonna 1974 ja siellä
valmistetaan styreenibutadieeni –latekseja (SB-latekseja) paperi- ja
kartonkiteollisuuden pigmenttipäällysteiden sideaineeksi. Lateksitehtaan
ympäristölupa on myönnetty 21.8.2006 (PPO-2005-Y-2-111). Tuotannossa
on käytetty vuosittain kysynnän mukaan kemikaaleja enimmillään noin 75
000 tonnia, jotka jakautuvat polymeroinnin monomeereihin (styreeni,
butadieeni, muut olefiinit), emulgointiaineisiin, katalyytteihin, orgaanisiin
happoihin, pH:n säätökemikaaleihin sekä pienkemikaaleihin, kuten säilöntäja vaahdonestoaineet. Suurimmat kerralla varastoivat kemikaalimäärät ovat
olleet maksimissaan noin 5 400 tonnia. Lisäksi tehtaan prosesseissa on
käytetty mm. kevyttä polttoöljyä, jota on varastoitu kohdealueen
pohjoisosassa.
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Asemakaavassa kohde on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta
(T). Kohde rajoittuu kaavassa yleisten teiden alueisiin (LT), puistoon (VP) ja
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Tehdasalueella
kaupunkiveden päälinja (muoviputki M110) kulkee ajoreiteillä vähintään 2,5
metrin syvyydessä. Päälinjan sijainti on esitetty 3.3.2021 toimitetussa
täydennyksessä.
Lateksitehtaan toiminta päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Kohde
tulee olemaan myös jatkossa teollisuusalueena.
Maaperä-, pintavesi- ja pohjavesitiedot
Kohdealue on päällystetty asfaltilla, jonka alapuolella on hiekasta ja
hiekkamoreenista koostuvaa täyttökerrosta (0,2–0,6 m). Täyttökerrosten
alapuolella on perusmaata, joka GTK:n maaperäkartan perusteella on
karkeaa hietaa (KHt). Pintakerroksen alla tutkimuksissa havaittu maa-aines
oli pääosin silttistä hiekkaa 1,2–3,0 metrin syvyydelle, jonka alapuolella alkoi
savi. Savikerros jatkui kairaussyvyydelle (4,0 m) saakka. Muutamissa
pisteissä havaittiin lievää hajua, osin hajun epäiltiin johtuvan sulfidisiltistä.
Pisteessä
508
havaittiin
kairauksissa
meesaa
(kiinteää
kalsiumkarbonaattia).
Kallioperästä ei ollut havaintoa toteutuneella kairaussyvyydellä. Alueen
kallioperä on ns. Muhos-muodostumaan kuuluvaa savi- ja silttikiveä, ja
graniittialue alkaa välittömästi tutkimusalueen koillispuolella.
Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähialueella ole
talousvesikaivoja. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee noin 6,5 km
kohteen eteläpuolella (Kempeleenharju). Tutkimuksissa pohjaveden pinta
on todettu 0,73–1,58 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden
pinnankorkeuksien välillä on alueen koko huomioiden huomattavaa
vaihtelua, minkä arvioidaan johtuvan maaperässä esiintyvistä tiiviimmistä
maalajikerroksista (Si-/Sa-kerrokset), putki- ja kaapelikaivannoista sekä
tehdasalueen sisäisistä kanaaleista. Pohjaveden päävirtaussuunta alueella
on kaakko/etelä, mutta aivan tutkimusalueen pohjoisosassa virtauksen
arvioidaan kohdistuvan jossain määrin myös lännen ja idän suuntaan.
Lähin pintavesi on Perämeri, noin 800 metriä kohteen länsipuolella. Alueen
hulevedet johdetaan kiinteistön sadevesijärjestelmään, josta vedet
kulkeutuvat öljynerottimen kautta mereen.
Alueella tehdyt maaperä- ja pohjavesitutkimukset
Lateksitehtaan alueella on tehty maaperä- ja pohjavesitutkimuksia vuosina
1996, 2008 ja 2020. Vuonna 1996 tehdyissä tutkimuksissa (PSV-Maa ja
Vesi Oy 1996) näytteitä otettiin tutkimusalueen pohjoisosasta kahdesta
pisteestä (PP116, PP117). Maanäytteissä todettiin vähäisiä merkkejä
klooratuista hiilivedyistä. Pisteessä 116 pH-arvo oli 9,1 ja natriumpitoisuus
203 mg/kg. Pisteen 117 arvot olivat vastaavasti 6,7 ja 97 mg/kg. Ero
pitoisuuksissa
johtui
todennäköisesti
meesakerroksesta
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(kalsiumkarbonaatti). Pohjavesinäytteissä molempien näytteiden pH-arvot
olivat samaa tasoa (7,4 ja 7,3). Sähkönjohtavuuden arvot olivat 101 ja 94,7
mS/m. Elohopeaa ei havaittu kummassakaan näytteessä (<0,5 µg/l).
Pisteessä 117 öljy-yhdisteiden pitoisuus oli 270 µg/l ja siinä havaittiin
vähäisiä merkkejä hiilivedyistä. Pisteessä 116 öljy-yhdisteiden pitoisuus oli
alle analyysitarkkuusrajan (<50 µg/l) eikä merkkejä hiilivedyistä havaittu.
Vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa kohteeseen tehtiin kahdeksan
kairauspistettä, joihin asennettiin pohjaveden havaintoputket. Maaperästä
tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat VNa 214/2007 mukaisen
ylemmän ohjearvopitoisuuden. Maaperässä todettiin laboratorion
määritysrajan ylittävänä pitoisuutena VOC-yhdisteitä, PAH-yhdisteitä, sekä
metalleja, joista elohopean pitoisuus ylitti kynnysarvopitoisuuden ja koboltin
pitoisuus oli sen tasolla. Edellä mainittujen metallien pitoisuudet alittivat
kuitenkin
alemman
ohjearvopitoisuuden.
Pohjavedessä
todettiin
laboratorion määritysrajan ylittävinä pitoisuuksina haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä (tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit, dikloorimetaani). Yhdisteiden
pitoisuudet olivat kuitenkin pieniä, alittaen esimerkiksi talousvesiasetuksen
(STM 74/1994) raja-arvot niiden yhdisteiden osalta, joille vertailuarvot on
asetettu. Lisäksi pohjavedessä yhdessä pisteessä havaittiin merkkejä
terpeenityyppisistä
hiilivedyistä.
Alueella
käytettäviä/käsiteltäviä
kemikaaleja (akryyliamidi, akryylihappo, akryylinitriili, butadieeni, styreeni) ei
havaittu, pitoisuudet olivat analyysitarkkuusrajan alittavia.
Vuoden 2020 tutkimukset ja tulokset
Vuonna 2020 alueelle tehtiin yhteensä 16 tutkimuspistettä (pisteet 501–
516), joista 13 asennettiin pohjaveden havaintoputki (pisteet 501–507, 509–
513, 515 sekä 516). Tutkimuspisteiden sijainnit on kuvattu liitteessä 1.
Tutkimuspisteet ulottuivat pohjaveden pinnan alapuolelle noin 4 metrin
syvyyteen ja maanäytteitä otettiin kerroskokoomana seuraavilta syvyyksiltä:
0–0,5 m, 0,5–1 m, 1,0–1,5 m, 1,5–2 m, 2–3 m ja 3–4 m. Kairauksen
yhteydessä suoritettiin silmämääräinen maaperän laadun määritys.
Vesinäytteitä otettiin myös alueelle vuonna 2008 asennetuista
pohjavesiputkista PVP401, PVP403, PVP404 ja PVP407. Vuonna 1996
asennetun putken Pp10 viereen asennettiin uusi korvaava putki 516.
Polttoainesäiliöiden läheisyyteen tehdyssä tutkimuspisteessä 504 todettiin
ylemmän ohjearvopitoisuuden ylittävä pitoisuus 2300 mg/kg öljyhiilivetyjen
keskitisleitä (C21-C40) 0,5–1 m syvyydellä. Öljyhiilivedyt rajautuivat 1,5 m
syvyyteen, jossa öljyhiilivetypitoisuus alitti kynnysarvotason. Lisäksi
alemman ohjearvotason ylittävät pitoisuudet todettiin öljyhiilivetyjen
keskitisleiden osalta näytepisteessä 516 (370 mg/kg), bensiinijakeiden
osalta pisteessä 502 (120 mg/kg) sekä raskaiden jakeiden osalta pisteessä
516 (1200 mg/kg) (Taulukko 1). Ksyleenipitoisuus 25 mg/kg ylitti alemman
ohjearvotason pisteessä 502 (0,5–1,0 m). TEX-yhdisteiden kynnysarvotaso
ylittyi pisteissä 502 ja 504 0,5–1,0 m syvyydellä (Taulukko 1). Maanäytteissä
ei havaittu analyysitarkkuusrajat ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä (<3
mg/kg, n=4), akryyliamidia (<50 µg/kg; n=3), akryylihappoa (<0,2 mg/kg;
n=3), akryylinitriiliä (<10 mg/kg; n=2) tai butadieeniä (<1 mg/kg; n=2).
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Taulukko
1.
Öljyhiilivetyjen
sekä
TEXja
PAH-yhdisteiden
laboratorioanalyysien tutkimustulosten yhteenveto (AFRY Finland Oy,
28.10.2020, s. 11).

Metalleista elohopeaa todettiin alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena
(2,9–4,8 mg/kg) syvyydellä 0–1,0 m tutkimuspisteissä 502–504, 506 ja 510.
Muut havaitut metallipitoisuudet olivat luontaisen pitoisuuden tasolla tai
reilusti alle kynnysarvopitoisuuden. Synthomer Finland Oy:n prosesseissa
elohopeaa ei ole käytetty, mutta lähialueella sijaitsevan tehtaan
prosesseissa elohopeaa on käytetty.
Tutkimuksen perusteella haitta-aineita on kulkeutunut pohjaveteen
polttoainesäiliöiden ympäristössä (pohjavesiputki 504), jossa todettiin
kohonneina pitoisuuksina haihtuvia öljyhiilivetyjä (1600 µg/l), bentseeniä
(1,9 µg/l), etyylibentseeniä (9,1 µg/l) ja ksyleeniä (395 µg/l) sekä keskitisleitä
(0,27 mg/l) (Taulukko 2). Pisteen 504 läheisyydessä pisteessä 502 esiintyi
myös koholla oleva haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus 590 µg/l, joka
pääosin koostui koholla olevasta ksyleenipitoisuudesta 570 µg/l. Pisteessä
512 koholla oleva haihtuvien öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus 370 µg/l
koostui etyylibentseenistä ja lisäksi näytteessä oli lievästi koholla oleva
bentseenipitoisuus 1,7 µg/l. Havaintoputkessa 502 todettu ksyleenipitoisuus
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(570 µg/l) on pohjaveden laadun vertailuarvon (500 µg/l) tuntumassa ja
havaintoputkissa 506 ja 516 todettu öljyhiilivetypitoisuus (0,053 mg/l ja
0,085 mg/l) oli pohjaveden ympäristönlaatunormin (0,05 mg/l) tuntumassa.
Raskaita öljyhiilivetyjä (C22-C40) oli hyvin pieniä pitoisuuksia putkissa 506 ja
516, välillä 0,027–0,034 mg/l (Taulukko 2). Pohjavesinäytteissä ei havaittu
analyysimääritysrajat ylittävinä pitoisuuksina butadieeniä (<1 mg/l; putket
511 ja 512), akryylihappoa (<0,5 mg/l; putket 511 ja 513), akryyliamidia (<50
µg/l; putket 501, 502 ja PVP403) tai akryylinitriiliä (<1 µg/l; putket 511, 512
ja 513) (Taulukko 2).
Taulukko 2. Pohjaveden laboratorioanalyysitulokset (AFRY Finland Oy,
28.10.2020, s. 16)

Metallienliukoisuudet pohjavedestä analysoitiin kolmesta näytteestä (511,
515 ja PVP404), joissa pitoisuudet olivat pieniä. Pohjaveden
ympäristölaatunormi ylittyi arseenin (5 µg/l) osalta putkessa 515 (6,7 µg/l)
sekä koboltin (2 µg/l) osalta putkessa 511 (2,1 µg/l). Pitoisuudet olivat
kuitenkin selvästi alle pohjaveden laadun vertailuarvojen (As 10 µg/l; Co 5
µg/l).
Kaikista
pohjavesinäytteistä
analysoitiin
lisäksi
pH
ja
sähkönjohtavuus. Pisteiden pH-arvot vaihtelivat pääosin välillä 6–6,8,
lukuun ottamatta näytettä 505, jossa pH arvo oli 10,5. Vastaavasti
sähkönjohtuvuus vaihteli putkissa välillä 14,2–95,7 mS/m.
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Pilaantuneisuuden arviointi
Kohteessa tehtyjen maaperä- ja pohjavesitutkimuksien perusteella alueella
esiintyy kohonneina pitoisuuksina haitta-aineita, joiden aiheuttamat
vaikutukset kohteessa nykyisin toimivan tehtaan toiminnan päättyessä on
arvioitava. Arviointitarve (VNa 214/2007 mukainen kynnysarvopitoisuus)
ylittyi elohopean, ksyleenien sekä öljyhiilivetyjen (bensiinihiilivedyt C5-C10,
öljyhiilivedyt C10-C40) osalta. Kohteen maaperän pilaantuneisuuden
arvioinnissa tutkimuksissa todettuja pitoisuuksia verrattiin VNa:n 214/2007
mukaiseen ylempään ohjearvotasoon, jota sovelletaan teollisuus-, varasto-,
liikenne- tai muille vastaaville alueille.
Epävarmuustarkastelun perusteella tutkimuspisteiden välisellä alueella voi
olla kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maa-ainesta, jota
tutkimuksissa ei ole todettu. Ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus
öljyhiilivetyjen keskitisleitä todettiin öljysäiliöiden ympäristössä, mutta
alueen kokoon nähden tutkimuspisteiden lukumäärä on pieni, mikä
aiheuttaa epävarmuutta kunnostettavan maa-aineksen määrän arviointiin.
Kohteen kokoon nähden alueella on huomattavan paljon pohjaveden
havaintoputkia, eikä pohjaveden haitta-ainepitoisuuksien arviointiin liity
vastaavaa epävarmuutta, mitä maaperän haitta-ainepitoisuuksien
arvioimiseen liittyy.
Riskinarviointi
Kohteeseen on laadittu riskinarviointi todettujen haitta-aineiden sekä niiden
pitoisuustasojen perusteella. Kulkeutumis- ja altistusreittejä sekä niiden
todennäköisyyksiä on tarkasteltu käsitteellisen mallin avulla. Kohteessa
todetut haitta-aineet sijoittuvat maaperän pintakerroksen alapuolelle
vähintään 0,5 metrin syvyydelle maanpinnasta asfalttipäällysteen
alapuolelle. Kohdeolosuhteiden perusteella kulkeutuminen ja altistuminen
pintaveden, ravintokasvien, pölyämisen, talousveden, suoran kosketuksen
tai maan nielemisen välityksellä ei arvioida mahdolliseksi.
Kulkeutuminen maaperässä
Kohteessa todetut ksyleenit sekä bensiinihiilivedyt ovat ominaisuuksiltaan
kulkeutuvia, mutta yhdisteiden pitoisuudet olivat pieniä, jolloin ne pysyvät
valtaosin sitoutuneena maaperän hienoainekseen sekä orgaaniseen
ainekseen. Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet, joita todettiin alemman ohjearvon
ylittävänä pitoisuutena, ovat ominaisuuksiltaan heikosti kulkeutuvia, eikä
niiden kulkeutumista arvioida tapahtuvan. Ylemmän ohjearvotason ylittävinä
pitoisuuksina todettujen öljyhiilivetyjen keskitisleiden kulkeutuminen on
teoriassa mahdollista. Maaperässä voi olla jäännösfaasia, joka ei kulkeudu
erillisessä faasimuodossa, mutta joka voi veden välityksellä kulkeutua
maaperässä. Kulkeutumisen kuitenkin arvioidaan olevan hyvin vähäistä,
koska maaperätutkimuksissa todetut öljyhiilivedyt rajautuivat 0,5–1 m
syvyyttä edustavaan maakerrokseen, eikä aineita todettu kohonneina
pitoisuuksina syvemmissä, pohjavesikerrosta edustavissa maanäytteissä.
Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineita on kulkeutunut maaperästä
pohjaveteen, mutta kulkeutuminen on ollut kokonaisuutena vähäistä, eikä
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kulkeutuminen ei ole aiheuttanut haitta-ainepitoisuuksien kohoamista
pohjavesikerroksessa
olevassa
maa-aineksessa.
Kulkeutumisriski
maaperässä katsotaan kohteessa pieneksi.
Elohopea pidättyy maaperässä hyvin hienoainekseen sekä orgaaniseen
ainekseen. Elohopean maa/vesi -jakaantumiskertoimen (Kd 500 l/kg)
perusteella se määritellään kulkeutumattomaksi (Kd>75). Elohopeaa
todettiin useassa tutkimuspisteessä, mutta todettu pitoisuustaso alitti
kaikissa näytteissä ylemmän ohjearvotason, eikä elohopeaa todettu alle
metrin syvyyttä edustavissa näytteissä. Todettu pitoisuustaso ja elohopean
ominaisuudet huomioiden, elohopean kulkeutumista maaperässä ei
arvioida tapahtuvan.
Kulkeutuminen pohjaveteen ja pohjaveden välityksellä
Öljyhiilivetyjä, bensiinihiilivetyjä sekä aromaattisia hiilivetyjä (bentseeni,
etyylibentseeni, ksyleenit) on kulkeutunut pohjaveteen öljysäiliöiden alueella
(tutkimuspiste 504), jossa todettiin myös tutkimuksen korkeimmat
pitoisuudet maaperässä. Öljy- ja bensiinihiilivetyjä sekä aromaattisia
hiilivetyjä todettiin myös pohjavedessä öljysäiliöiden länsipuolella olevassa
putkessa 502. Lievästi kohonneita pitoisuuksia orgaanisia haitta-aineita
todettiin myös alueen eteläosassa olevassa havaintoputkessa 512, mutta
todetut pitoisuudet ovat tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla
pohjavesialueilla
käytettäväksi
suositeltujen
pohjaveden
laadun
vertailuarvojen tuntumassa.
Maaperässä sekä pohjavedessä todettujen pitoisuuksien perusteella haittaaineita on kulkeutunut pohjaveteen öljysäiliöiden ympäristössä olevalla
alueella. Tällä alueella haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveden
välityksellä on mahdollista, mutta alueen havaintoputkista otettujen
näytteiden perusteella kulkeutuminen on paikallista ja rajoittuu öljysäiliöiden
lähiympäristöön. Vuoden 2020 tutkimuksessa pohjavesinäytteitä otettiin
yhteensä 18 havaintoputkesta, joista kahdessa todettiin selvästi kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia. 13 havaintoputkessa tutkittujen yhdisteiden
pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajan ja muissa havaintoputkissa
todetut pitoisuudet alittavat pohjavesialueilla sovellettavat vertailuarvot tai
ovat niiden tuntumassa. Pohjavedessä todetut haitta-aineet hajoavat
luonnostaan hapettumisen sekä biologisen hajoamisen seurauksena ja
mikäli uutta haitta-ainepäästöä kohteeseen ei tule, arvioidaan
kulkeutumisen pohjaveteen rajautuvan öljysäiliöiden läheisyyteen.
Ympäristö- tai terveysriskiä aiheuttavaa kulkeutumista pohjaveden
välityksellä ei kohteessa arvioida tapahtuvan.
Kulkeutuminen talousveteen
Maaperä- ja pohjavesitutkimuksien perusteella alueella todetuista haittaainepitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan kulkeutumisriskiä talousveteen
vesijohdon kautta. Tutkimuspisteen 504 kohdalla maaperässä todetut
haitta-aineet eivät ole kosketuksissa vesijohtoon, koska öljyhiilivetyjen
todettiin rajautuvan 1 metrin syvyyteen ja kiinteistöllä oleva vesijohto
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sijaitsee vähintään 2,5 metrin syvyydessä. Maaperässä todettujen
öljyhiilivetyjen ja vesijohdon välillä on vähintään metrin paksuinen
maakerros, jossa haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvotason.
Kulkeutuminen sisäilmaan
Ylemmän
ohjearvopitoisuuden
ylittävänä
pitoisuutena
todettujen
öljyhiilivetyjen merkittävin altistumisreitti on sisäilman kautta tapahtuva
altistuminen. Kohteessa sovellettavan terveysperusteisen vertailuarvon
(SHPTter) määritysperusteissa sisäilma-altistuksen osuus mahdollisesta
kokonaisaltistuksesta on yli 95 % raskaimpia öljyhiilivetyjakeita lukuun
ottamatta. Öljysäiliöiden ympäristössä arvioidaan esiintyvän öljyhiilivetyjä
ns. jäännösfaasina, josta öljyhiilivetyjä haihtuu maaperän huokostilaan ja
edelleen kohti maanpintaa. Mikäli tälle alueelle tulevaisuudessa sijoitetaan
rakennuksia, katsotaan maaperässä olevien öljyhiilivetyjen kulkeutuminen
rakennusten sisäilmaan mahdolliseksi.
Alueen nykyisessä käytössä öljyhiilivetyjen haihtuminen ei aiheuta
terveysriskiä, koska öljyhiilivedyt eivät pääse kulkeutumaan rakennusten
sisäilmaan. Kohde kuitenkin tulee säilymään teollisessa käytössä ja alueelle
tullaan mahdollisesti rakentamaan uusia teollisuusrakennuksia, joiden
sisäilmaan todettujen öljyhiilivetyjen haihtuminen on mahdollista. Ylempi
ohjearvotaso on määritetty haitattomaksi pitoisuustasoksi teollisessa
käytössä olevilla alueilla ja maaperässä todetuista ylemmän ohjearvotason
ylittävistä öljyhiilivedyistä katsotaan voivan aiheutua altistumisriski alueen
tulevassa käytössä.
Ekologiset riskit
Ekologisten riskien osalta kohteessa todetut haitta-aineet voivat heikentää
maaperässä luonnostaan elävän eliöstön elinolosuhteita, mutta haitan ei
arvioida kohdistuvan herkkiin tai suojelua vaativiin eliölajeihin.
Kulkeutumisriskitarkastelun perusteella maaperässä ja pohjavedessä
todetut haitta-aineet eivät kulkeudu alueen ulkopuolelle ekologisesti
arvokkaille alueille, minkä vuoksi kohteessa todetuista haitta-aineista ei
katsota aiheutuvan ekologista riskiä.
Selvitys puhdistustarpeesta ja -tavoitteesta
Kohteessa katsotaan olevan kunnostustarve tutkimuspisteen 504
ympäristössä, jossa todettiin öljyhiilivetyjen keskitisleitä ylemmän ohjearvon
ylittävänä pitoisuutena. Muilla tutkituilla alueilla todettiin kohonneina
pitoisuuksina elohopeaa, öljy- ja bensiinihiilivetyjä sekä ksyleenejä, mutta
näillä alueilla ympäristö- tai terveysriskeihin perustuvaa kunnostustarvetta
ei katsota olevan. Mikäli tehtaan purkutyön yhteydessä todetaan
puhdistustavoitteen ylittävää maa-ainesta, poistetaan kyseiset maaainekset purkutyön edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi maaperän haittaainepitoisuus tutkitaan sellaisilla alueilla, joilla maanpinnan yläpuolella
olevat rakenteet puretaan. Maa-aineksesta on tutkittava vähintään
elohopean, öljyhiilivetyjen C10-C40, bensiinihiilivetyjen C5-C10 sekä
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ksyleenien pitoisuudet. Kunnostustavoitteeksi kohteeseen esitetään VNa
214/2007 mukaista ylempää ohjearvotasoa.
Tutkimuspisteen 504 alueella pohjavedessä todettujen öljyhiilivetyjen
arvioidaan kulkeutuneen maaperästä ja kyseinen alue on esitetty
kunnostettavan. Maaperän kunnostamisen seurauksena pohjaveden haittaainepitoisuuksien odotetaan laskevan tutkimuspisteen 504 ympäristössä
muita havaintoputkia vastaavalle tasolle. Maaperässä ja pohjavedessä
todettujen haitta-aineiden ei arvioida aiheuttavan kulkeutumisriskiä
vesijohdon läpi talousveteen, mutta mikäli kohteen purkutöiden yhteydessä
vesijohtojen ympärystäytöissä todetaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
esitetään maaperä vesijohtojen ympäriltä kunnostettavan.
Pilaantuneisuuden laajuuden arviointi
Kunnostustavoitteen ylittävää maa-ainesta arvioidaan olevan öljysäiliöiden
ympäristössä noin 1300 m2 kokoisella alueella. Kunnostustavoitteen
ylittävän maa-aineksen kerrospaksuudeksi arvioidaan enintään metri, jolloin
kunnostettavan maa-aineksen määrä on 1300 m3 tai 2300 tonnia.
Puhdistusmenetelmän kuvaus ja työn valvonta
Pilaantunut maaperä esitetään kunnostettavaksi massanvaihdolla.
Poistettava puhdistustavoitteen ylittävä maa-aines kaivetaan kaivinkoneella
tilapäisesti työmaa-alueella kasalle, josta maa-aines toimitetaan kuormaautoilla luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Pilaantuneen maa-aineksen
väliaikainen läjittäminen voi olla tarpeellista laboratorioanalyysien
valmistumisen ajan sekä kaivun sujuvuuden ja autojen lastauksen
helpottamiseksi. Tarvittaessa läjitettävät kasat suojataan haitta-aineiden
leviämisen estämiseksi esimerkiksi kevytpeitteillä. Pidempiaikaista
pilaantuneen maa-aineksen välivarastointiin rinnastettavaa läjitystä ei
kohteessa tehdä. Kaikista kohteesta poistettavista pilaantuneiden massojen
kuormista laaditaan jätelain 646/2011 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat.
Pilaantuneen
maan
kunnostuksen
yhteydessä
kaivettavat
kunnostustavoitteen täyttävät maamassat voidaan palauttaa tehtyyn
kaivantoon.
Kaivantoihin työnaikana mahdollisesti kertyvä vesi viemäröidään tarpeen
vaatiessa jätevesiviemäriin tai hulevesiviemäriin. Viemäröinnistä sovitaan
siitä vastaavan tahon kanssa etukäteen. Hulevesiviemäriin johdettava
kaivantovesi käsitellään öljynerottimella, jonka puhdistusteho vastaa
standardin SFS-EN 858-1 mukaista I-luokan öljynerotinta. Viemäröidyn
veden määrästä pidetään kirjaa työmaalla ja viemäröintitiedot liitetään
kohteen kunnostuksesta laadittavaan loppuraporttiin. Viemäröitävästä
vedestä otetaan tarvittaessa seurantanäytteitä. Mikäli viemäriin johtaminen
ei ole mahdollista, voidaan poistettava vesi toimittaa imuautolla
asianmukaiseen jäteveden käsittelyyn.
Maaperän puhdistustyötä ohjaa ympäristötekninen valvoja, jonka on oltava
kohteessa paikalla, kun maa-ainesta kaivetaan alueilla, joissa on todettu
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kohonneita (yli kynnysarvotason) haitta-ainepitoisuuksia. Valvoja ohjaa
massanvaihtoa aistinvaraisten arvioiden, kenttämittausten (Petroflag; PID)
sekä
kohteen
tutkimusvaiheessa
tehtyjen
maanäytteiden
laboratorioanalyysien perusteella. Valvojan tehtäviin kuuluvat myös
kaivettujen
massojen
sijoituskohteiden
osoittaminen
maanrakennusurakoitsijalle, massamäärien kirjanpito sekä yhteydenpito
ympäristöviranomaisiin. Valvojan yhteystiedot ilmoitetaan viranomaiselle
työn aloitusilmoituksen yhteydessä.
Kunnostustavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kaivannoista otettavien
jäännöspitoisuusnäytteiden avulla, jotka analysoidaan akkreditoidussa
ympäristölaboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään 15
osanäytteen kokoomanäytteinä sekä kaivannon pohjasta että seinämiltä
siten, että otetut näytteet edustavat riittävästi kunnostettua aluetta.
Maaperän jäännöspitoisuus tutkitaan lisäksi sellaisilla alueilla, joilla
puretaan maaperän päällä olevia rakenteita. Jäännöspitoisuusnäytteiden
ottamisessa huomioidaan mahdollinen maaperän kerroksellisuudesta
johtuva pitoisuusero.
Tehdasalue on asfaltilla päällystetty ja päällystettä poistetaan vain
rakenteiden purkamisen edellyttämässä laajuudessa. Poistettavat rakenteet
toimitetaan
mahdollisuuksien
mukaan
ensisijaisesti
uudelleen
hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppusijoitettavaksi.
Puhdistamisen ympäristövaikutukset ja haittojen ehkäisy
Pilaantuneiden maiden massanvaihtotyö vastaa tavanomaista maankaivuja maansiirtotyötä eikä se näin ollen aiheuta tavanomaisesta
maanrakennustyöstä poikkeavaa melu- tai tärinähaittaa. Pilaantuneen
maan leviäminen ympäristöön estetään siten, ettei liikennöintiä haittaaineita sisältävän maan päällä tehdä. Tarvittaessa kaivu- ja lastauspaikat
puhdistetaan kuormien toimittamisen välillä. Tarvittaessa pölyämistä
rajoitetaan kevyellä kastelulla. Hienoaineksen kulkeutumisen estämiseksi
työmaa-alueen ulosmenoteille voidaan tarvittaessa tehdä sepelipatja.
Pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi.
Puhdistustyön päättyminen ja aikataulu
Puhdistustyö on tarkoitus toteuttaa kesällä/syksyllä 2021. Massanvaihtotyön
kestoajaksi kohteessa arvioidaan 2 viikkoa. Puhdistustöiden päätyttyä
laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle sekä Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
kolmen kuukauden kuluessa töiden päättymisestä.

Ilmoituksen käsittely
Tarkastus alueella
Kohdealueen tarkastamista ennen päätöksen antamista ei ole pidetty
tarpeellisena.
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Tiedottaminen
Ilmoitus pilaantuneen maaperän kunnostamisesta on toimitettu tiedoksi
9.3.2021 kiinteistön omistajalle ja -haltijalle sekä kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle,
joille
on
annettu
mahdollisuus
kommentoida asiaa. Kaupungin ympäristöviranomainen ilmoitti 17.3.2021,
ettei heillä ole kommentoitavaa ilmoitukseen. Nouryon Finland Oy on
antanut kommentin 1.4.2021. Ilmoituksen tekijälle annettiin mahdollisuus
vastineen antamiseen kommenttien johdosta.
Nouryon Finland Oy kommentoi seuraavaa 1.4.2021:
Synthomer Finland Oy (”Synthomer”) on jättänyt Phjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (”PIMAilmoitus”) Oulun Nuottasaaren tehdasalueella kiinteistöllä 564-7-1-36
(”Kiinteistö”). Nouryon Finland Oy (”Nouryon”) hallitsee PIMA-ilmoituksen
kohteena olevaa Kiinteistöä maanvuokraoikeuden perusteella ja on
alivuokrannut kiinteistöä Synthomerille koko hallinta-aikansa. Nouryonilla ei
ole omaa toimintahistoriaa Kiinteistöllä. Kiinteistön päävuokralaisena
Nouryon pyytää kuitenkin huomioimaan ilmoituksen käsittelyssä seuraavat
seikat:
- Mahdollinen Kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten tai rakennelmien alle
jäävä maaperän pilaantuminen tulee tutkia ja/tai kunnostaa. Siltä osin,
kuin rakennukset tai rakennelmat jäävät Synthomerin toiminnan
lopettamisen yhteydessä paikoilleen, tulee niiden alle jäävä mahdollinen
pilaantuminen tutkia ja/tai kunnostaa siinä vaiheessa, kun rakennukset
tai rakennelmat tulevaisuudessa puretaan. Vastuu tällaisen
pilaantumisen tutkimisesta ja kunnostamisesta jää Synthomerille nyt
suoritettavista kunnostamistoimista huolimatta.
- Kiinteistöllä on havaittu pilaantunutta maa-ainesta, jonka osalta
ympäristö- ja terveysriskeihin perustuvaa kunnostustarvetta ei ole
katsottu olevan. Mikäli tällainen pilaantunut maa-aines jätetään
kunnostamisen yhteydessä maaperään, jää vastuu mahdollisista
myöhemmin vaadittavista tutkimus- ja kunnostamistoimista myös tältä
osin Synthomerille.
- Kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien purkamisen
jälkeen tulee suorittaa uusi ympäristönsuojelulain 82 §:n mukainen
perustilaselvitys, josta ilmenee purkutöiden mahdollinen vaikutus
Kiinteistön maaperän ja pohjaveden tilaan.
Ilmoituksen tekijän vastine (toimittanut Ramboll Finland Oy) 15.4.2021:
-

-

Tehtaan purkutöiden yhteydessä sekä päätteeksi maaperän
pilaantuneisuus tutkitaan niiden rakenteiden alta, joiden tutkiminen ei
ennen purkua ole ollut mahdollista. Mikäli näissä tutkimuksissa todetaan
Synthomerin toiminnasta johtuvia PIMA-päätöksessä esitettyjen
kunnostustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, kunnostetaan
maaperä tässä yhteydessä.
Kiinteistöllä on yhdessä tutkimuspisteessä (piste 504) todettu
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (öljyhiilivetypitoisuus C10-C40 ylittää
VNA 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvon). Synthomer on esittänyt
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-

jättämässään PIMA ilmoituksessa alueen maakäytön mukaista
riskiperustaista kunnostuksen tavoitetasoa, ja vastaa maaperän
kunnostamisesta annettavan PIMA-päätöksen mukaisesti. Kohdealue
on asemakaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(kaavamerkintä ”T”). Synthomer on vuokrannut alueen teolliseen
toimintaan soveltuvana alueena ja luovuttaa sen teolliseen toimintaan
soveltuvana alueena. PIMA-päätöksessä määrättävä kunnostustavoite
koskee alueen nykyistä maankäyttöä, eikä Synthomer vastaa
mahdollisesta maaperän kunnostustarpeesta, joka liittyy alueen
mahdolliseen kehittämiseen nykyistä herkemmän maankäytön
muotoon, eikä kunnostustarpeista, jotka eivät johdu Synthomerin
omasta toiminnasta.
Ympäristönsuojelulain 95 § mukaan direktiivilaitoksen toiminnan
päättyessä, on maaperän ja pohjaveden perustila selvitettävä. Mikäli
perustilaa ei ole selvitetty, on alueen pilaantuneisuus selvitettävä ja
pilaantunut alue puhdistettava siten, kuin ympäristönsuojelulain 14
luvussa säädetään. Mikäli maaperän tai pohjaveden tila toiminnan
seurauksena eroaa huomattavasti todetusta perustilasta, päättää
viranomainen perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista.
Kiinteistöllä on tehty sisällöltään perustilaselvitystä vastaavia maaperäja pohjavesitutkimuksia 2008 sekä 2020, joiden perusteella
pilaantuneisuus ja puhdistustarve kiinteistöllä on arvioitu (Ramboll
Finland Oy 2021). Arvioinnin perusteella kiinteistölle on esitetty
kunnostustoimenpiteitä,
joiden
seurauksena
maaperän
sekä
pohjaveden laadun katsotaan palautuvan vuoden 2008 tutkimuksia
vastaavaan tasoon. Esitetyt kunnostustoimenpiteet sekä purkutöiden
päätteeksi
tehtävät
täydentävät
tutkimukset
vastaavat
ympäristönsuojelulaissa kuvattua perustilaselvitystä sekä siihen liittyvää
toimenpidetarvetta. Rakennusten ja rakennelmien purkaminen
suoritetaan purkusuunnitelman ja -luvan mukaisesti siten, ettei sillä ole
maaperän tai pohjaveden tilaan heikentävää vaikutusta. Edellä
todetusti, purkutöiden yhteydessä sekä niiden päätteeksi maaperän
pilaantuneisuus tutkitaan niiden rakenteiden alta, joiden tutkiminen ei
ennen purkua ole ollut mahdollista. Alueella purkutöiden aikana tehtävät
kunnostustyöt sekä lisätutkimukset raportoidaan töiden päätyttyä
kunnostustyön
loppuraportissa,
eikä
tarvetta
erilliselle
perustilaselvitykselle tästä syystä katsota olevan.

Merkintä
ELY-keskuksella on ollut tätä asiaa ratkaistessaan esillä PohjoisPohjanmaan
ympäristökeskuksen
21.8.2006
myöntämä
ympäristölupapäätös (dnro PPO-2005-Y-2-111).

Ratkaisu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut Oulun kaupungissa
sijaitsevan kiinteistön 564-7-1-36 pilaantunutta maaperää koskevan
ilmoituksen ja hyväksyy siinä esitetyn maaperän puhdistamisen seuraavin
määräyksin:
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Puhdistustavoitteet
1

Puhdistusmenetelmänä voidaan käyttää ilmoituksessa esitettyä
massanvaihtoa. Puhdistustyöt on ulotettava alueelle, jossa
havaitaan maaperässä pilaantuneisuutta.
Kohteen maaperä tulee puhdistaa siten, että kohteessa saavutetaan
haitallisten aineiden osalta seuraavat (taulukko 3) valtioneuvoston
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
antaman asetuksen (214/2007, PIMA-asetus) mukaiset ylemmät
ohjearvotasot.
Taulukko 3. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007, PIMA-asetus)
mukaiset ylemmät ohjearvotasot
Haitta-aine
Bensiinijakeet C5-C10
Keskitisleet >C10-C21
Raskaat öljyjakeet >C21-C40
Ksyleenit
Elohopea

Ylempi ohjearvo (mg/kg)
500
1000
2000
50
5

Jos maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä
pitoisuuksina muita kuin edellä esitettyjä haitta-aineita, on maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haitta-aineiden
osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti. Jos kyseiset
maa-ainekset kuitenkin poistetaan alueelta jo määräyksen
mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi, ei arviointia
tarvitse tehdä.
Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa
maaperästä.
Mikäli
haitta-ainepitoista
maa-ainesta
havaitaan
kohteen
vesijohtolinjan alueella, tulee vesijohto vaihtaa diffuusiosuojattuun
tai varmistaa ympäröivän maaperän pilaantumattomuus.
2

Mikäli kaivutyön kuluessa tehtävät havainnot maaperän
pilaantuneisuudesta tai riskeistä poikkeavat olennaisesti kohteen
ilmoituksen ja pilaantuneisuustutkimuksen lähtötiedoista, maaperän
puhdistustavoitteita ei saavuteta, tai pilaantuneisuus jatkuu
suunniteltua kunnostusaluetta laajemmalle, on ilmoituksen
tekijän/kunnostuksesta vastaavan tahon toimitettava PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle riskinarviointi puhdistustavoitteet
ylittävien
jäännöspitoisuuksien
mahdollisista
vaikutuksista
ympäristölle
ja
terveydelle
sekä
esittää
mahdollisten
jatkotoimenpiteiden tarve. Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus
voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä jatkotoimenpiteistä.
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Riskinarvioinnin tulee olla PIMA-asetuksen sekä Ympäristöhallinnon
ohjeen
6/2014
mukainen
riskinarviointi.
Riskinarvio
ja
jatkotoimenpidesuunnitelma on toimitettava tiedoksi kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
3

Kaivantojen
seinämistä
ja
pohjista
tulee
ottaa
jäännöspitoisuusnäytteet
määräyksessä
1
annettujen
puhdistustasojen varmentamiseksi. Ne on otettava niin, että kunkin
kaivualueen jäännöspitoisuudet tulevat luotettavasti selvitetyiksi.
Kenttätestien tulosten varmistamiseksi tulee riittävä määrä
jäännöspitoisuusnäytteitä
analysoida
akkreditoidussa
laboratoriossa. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haittaaineiden pitoisuudet.
Maa-ainesten ja jätteiden käsittely, varastointi, kuljettaminen ja
hyödyntäminen

4

Kaivettuja, pilaantuneita maa-aineksia tai muuta jätettä ei saa hylätä,
eikä käsitellä hallitsemattomasti. Pilaantuneet maa-ainekset,
purkujätteet sekä muut alueelta mahdollisesti kaivutyön aikana esiin
tulevat jätteet on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti
ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maaaineksia tai jätteitä.
Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maaaineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen 1
mukaisia puhdistustavoitteita. Hyödynnettävän maa-aineksen tulee
olla käyttötarkoitukseensa teknisesti soveltuvaa eikä sen käytöstä
saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä
tai kuljettamista käsittelypaikkoihin. Maanäytteistä tulee analysoida
vähintään aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden
pitoisuudet.
Kohonneita, kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia
sisältävien maiden hyödyntämispaikat ja -määrät tulee
dokumentoida ja esittää loppuraportissa.

5

Kaivettaessa pilaantunutta maaperää ja kuljetettaessa pilaantuneita
maa-aineksia on huolehdittava, että maa-aines ei aiheuta
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Maa-aineksen pölyäminen on
kuormauksessa ja kuljetuksessa estettävä. Tarvittaessa kuormat on
kasteltava tai peitettävä kuormapeitteillä.

6

Pilaantuneiden
maa-ainesten
kuljetuksista
on
laadittava
siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n
edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen
aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja
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on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain
jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.
7

Mikäli haitta-ainepitoisia maa-aineksia joudutaan välivarastoimaan
puhdistustyön aikana alueella, tulee välivarastoinnin olla
mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitavat, haitta-ainepitoiset
maa-ainekset on peitettävä huuhtoutumisen ja pölyämisen
estämiseksi. Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä
alueella, on alueen maaperän pintakerroksen haitta-ainepitoisuus
tarvittaessa selvitettävä välivarastoinnin päätyttyä. Pilaantuneen,
kaivetun maa-aineksen varastoiminen alueella ei saa aiheuttaa
lisäpilaantumista. Pilaantuneet maa-ainekset on välivarastoitava
erillään hyödyntämiskelpoisista maa-aineksista.
Kaivantovesien käsittely

8

Pinta- ja hulevesien pääsy kaivantoihin tulee estää. Kaivantoihin
työn aikana mahdollisesti kertyvän veden haitta-ainepitoisuudet
tulee selvittää ennen kuin vedet johdetaan pois tai toimitetaan
käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen. Vedestä on analysoitava
vähintään maaperä- ja pohjavesitutkimuksissa todetut haitta-aineet.
Jätevesiviemäriin
vettä
johdettaessa
tulee
asia
sopia
viemärilaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen veden johtamista.
Hulevesiviemäriin tai maastoon johdettaessa vesi tulee johtaa 1luokan öljynerottimen kautta, ja veden laatua on tarkkailtava
öljynerottimen poistoputkesta. Vettä ei saa johtaa hulevesiviemäriin
tai maastoon, mikäli veden kokonaisöljyhiilivetypitoisuus ylittää 5
mg/l tai vedessä havaitaan haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittävät
Valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 liitteen 1 mukaiset
ympäristölaatunormit.
Mikäli kaivantoihin kertynyttä vettä ei voida ominaisuuksiensa vuoksi
johtaa sellaisenaan jätevesiviemäriin tai hulevesiverkostoon, on se
toimitettava käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai käsitellä
muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Vaarallisen
jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja jätelain (646/2011)
121 §:n mukaisesti.

Puhdistuksen valvonta, tiedottaminen ja raportointi
9

Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen
määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta.
Henkilöllä on oltava tarvittava kokemus ja pätevyys pilaantuneen
maaperän puhdistukseen, näytteenottoon ja puhdistustyön
valvontaan. Kyseisen henkilön yhteystiedot on ilmoitettava ennen
töiden aloittamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä
Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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10 Puhdistuksen alkamisesta on ilmoitettava ennen töiden aloittamista
PohjoisPohjanmaan
ELY-keskukselle,
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle, kiinteistön omistajalle ja haltijalle
sekä tarvittaessa myös häiriintyville kohteille. Työn aikana
ilmenevistä
poikkeuksellisista
tapahtumista
(esimerkiksi
puhdistustyön suunnitelmasta poikkeaminen) ja päästöistä on
viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan
on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen
vaaran ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Jos poikkeuksellisesta
tilanteesta voi aiheutua välitön onnettomuusriski, tapauksesta on
ilmoitettava viivytyksettä myös alueelliselle pelastuslaitokselle.
11 Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri
käsittelypaikkoihin
toimitettavien
maa-ainesten
haittaainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen ja muiden
jätejakeiden määristä ja sijoituskohdista. Puhdistustyöstä laadittava
pöytäkirja/työmaapäiväkirja on säilytettävä vähintään viiden vuoden
ajan ja se on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle.
12 Puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
ja
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa puhdistuksen päättymisestä. Loppuraportti tulee laatia
Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen
loppuraportti -ohjeen mukaisesti. Loppuraportissa on esitettävä
ainakin seuraavat tiedot:
- puhdistetun alueen tunnistetiedot,
- puhdistuksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto,
- yhteenvetotaulukko maanäytteiden kenttä- ja
laboratorioanalyysien tuloksista,
- kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyyksiltä
pilaantuneita ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä
maa-aineksia on poistettu, mille alueelle on jäänyt kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia sekä jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti
- poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden
vastaanottopaikkojen tiedot ja niihin toimitetun jätteen ja maan
kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet,
- yhteenveto vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen
veden poistamisesta ja käsittelystä sekä
- arvio kaivutyön lopputuloksesta sekä siihen liittyvät
epävarmuustekijät.

Päätöksen perustelut
Yleiset perustelut
Ympäristösuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä
kaivetun maa-aineksen hyödyntäminen kaivualueella tai poistamiseen
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toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus
valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä
ympäristölupaa.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantuneen
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyödyntämisestä sekä tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on
katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamiseksi,
vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi ja hallitsemiseksi.
Direktiivilaitoksen toiminnan päättyessä noudatetaan maaperän ja
pohjaveden pilaantumista koskevissa toimissa mitä ympäristönsuojelulain
95 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 95 § 2 mom. mukaan, jos
maaperän ja pohjaveden perustilaa ei ole selvitetty tai alueesta perustilassa
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, alueen
pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut alue on puhdistettava siten
kuin 14 luvussa säädetään. Koska toimintaa koskevaa ympäristölupaa ei ole
muutettu sen myöntämisen (21.8.2006) jälkeen, ei ympäristösuojelulain 82
§:n mukainen perustilaselvitys ole tullut laadittavaksi. Pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskeva ilmoitus käsitellään kuten
14 luvussa säädetään. Toiminnan lopettamista koskeva asia on vireillä
aluehallintovirastossa.
Päätös on myönnetty määräaikaisena, koska puhdistus on ilmoitettu
toteutettavan vuonna 2021.
Vastaus asianomaisten kuulemisessa esitettyihin vaatimuksiin
Nouryon Finland Oy:n kommentissa esitetyt vaatimukset on otettu
huomioon annetuissa määräyksissä ja määräysten perusteluissa.
Määräys 1.
Valtioneuvoston
asetuksessa
maaperän
pilaantuneisuuden
ja
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) säädetään maaperässä
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot
ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai useamman haitta-aineen
pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jollei
arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai
liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena, jos yhden tai
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla
kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman aineen
pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.
Ilmoituksessa esitetty puhdistustavoite sekä -menetelmä on hyväksytty.
Puhdistustavoitteeksi on asetettu ylempi ohjearvotaso. Puhdistustyö on
ilmoitettu toteutettavan tutkimusten perusteella puhdistustavoitteen
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ylittävällä alueella tutkimuspisteen 504 ympäristössä, sekä purkutyön
edellyttämässä laajuudessa alueilla (myös purettavien rakennelmien
alapuolella), joilla työn yhteydessä todetaan puhdistustavoitteen ylittävää
maa-ainesta. Puhdistustyöt on määrätty ulotettavaksi alueelle, jossa
maaperässä havaitaan puhdistustavoitteet ylittävää pilaantuneisuutta.
Pohjavedelle ei esitetty kunnostustarvetta, ja riskinarvion perusteella
ympäristö- tai terveysriskiä aiheuttavaa kulkeutumista pohjaveden
välityksellä ei kohteessa arvioitu tapahtuvan. Pohjavedessä havaittujen
haitta-aineiden todettiin hajoavan luonnostaan hapettumisen sekä
biologisen hajoamisen seurauksena. Kohde ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä.
Puhdistustasoa ja toimenpiteitä asetettaessa on huomioitu alueen kaavan
mahdollistama maankäyttö ja ympäristöolosuhteet. Kiinteistö on merkitty
asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Alueella ei ole vireillä kaavamuutosta, eikä kiinteistön maankäyttö ole
tiedettävästi muuttumassa.
Mikäli alueella todetaan muita kuin tutkimuksissa todettuja haitta-aineita, on
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haittaaineiden osalta PIMA-asetuksen mukaisesti. Arviointi on toimitettava
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Arviointia ei
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kyseiset maa-ainekset joka tapauksessa
poistetaan alueelta.
Alueella kulkevan vesijohdon vaihtaminen diffuusiosuojattuun tai vesijohdon
ympäristön puhtauden varmistaminen voi tulla kyseeseen, mikäli vesijohdon
ympäristössä havaitaan riskiä aiheuttavia haitta-aineita. Vesijohtovedelle ei
saa aiheutua pilaantumisen vaaraa ja siten ihmisille mahdollista
terveyshaittaa. Ilmoituksen täydennyksessä 8.3.2021 on esitetty vesijohtoja
ympäröivän maaperän kunnostaminen, mikäli purkutöiden yhteydessä
vesijohtojen ympäristössä havaitaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Määräys 2.
Mikäli puhdistusmenetelmällä ei päästä puhdistustavoitteeseen tai
maaperän
pilaantuneisuus
jatkuu
suunnitellun
kunnostusalueen
ulkopuolelle, voi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyä perustellusta
pyynnöstä poikkeamisen edellä asetetusta puhdistustavoitteesta.
Päätöksestä poikkeamisen edellytyksenä on että, riskinarvioinnin ja
mahdollisen jatkotoimenpidesuunnitelman perusteella voidaan luotettavasti
osoittaa, että kohdealueeseen jääneistä haitta-aineista ei pitkänkään ajan
kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja/tai terveydelle eikä
haitta-aineiden leviämistä pääse tapahtumaan.
Määräys 3.
Massanvaihdon yhteydessä maaperän pilaantuneisuutta on seurattava
kenttätestein pilaantuneisuuden rajaamiseksi. Alueen rajaus on
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varmistettava laboratorioanalyyseillä. Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla
varmistetaan puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto
maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.
Määräys 4.
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnoissa sovelletaan
varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista,
yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa
yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa
on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden
vähenemistä. Jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään jätehuollon kaikissa
vaiheissa siinä laajuudessa, kuin se on terveydelle tai ympäristölle
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista.
Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset sekä jätteet on edellytetty
toimittamaan
ensisijaisesti
hyödynnettäväksi
ja
toissijaisesti
loppukäsiteltäviksi luvan omaavaan vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, koska
jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä.
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista
käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.
Kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat
puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu kaivantojen täytöissä, koska
maa-ainesten sisältämistä haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan riskiä
asemakaavan mukaisessa maankäytössä (teollisuus- ja varastoalue).
Puhdistustavoitteet alittavien maa-ainesten hyödyntäminen kaivantojen
täytöissä on jätelain etusijajärjestyksen sekä kestävän kunnostuksen
periaatteiden mukaista, sillä hyödyntämisellä korvataan muualta tuotavien
maa-ainesten tarvetta. Haitta-ainepitoisen maa-aineksen hyödyntäminen on
dokumentoitava valvonnan kannalta.
Kaivettavien
maa-ainesten
haitta-ainepitoisuudet
on
edellytetty
selvittämään näytteenoton avulla, jotta maa-ainekset pystytään
toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn tai hyödyntämään kohteen
kaivantojen täytöissä. Pilaantumisen ehkäisemiseksi on perusteltua viedä
poistettavat
maa-ainekset
ja
mahdolliset
jätteet
sellaiseen
käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä.
Määräys 5.
Pilaantuneiden
maa-ainesten
käsittelystä,
välivarastoinnista,
kuormauksesta ja kuljetuksesta on tarpeen antaa määräykset, ettei
puhdistustöistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa.
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Määräys 6.
Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm.
pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä
tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjavelvollisuutta sovellettaessa
maa-ainesjäte voidaan katsoa pilaantuneeksi yleensä silloin, kun sen haittaainepitoisuudet ylittävät PIMA-asetuksen mukaisen alemman ohjearvon.
Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset
tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen
siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on
säilytettävä kolmen vuoden ajan. Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa
luovuttaa vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.
Määräys 7.
Mikäli pilaantuneita massoja joudutaan välivarastoimaan alueella,
lisäpilaantumisen estämiseksi varastointiajan tulee olla lyhyt ja maaperän
pilaantumattomuus varastoinnin jälkeen on syytä varmistaa. Pilaantuneiden
massojen peittämisellä estetään lisäpilaantuminen kiinteistöllä.
Määräys 8.
Haitta-aineita mahdollisesti sisältävien vesien tutkimisesta on tarpeen antaa
määräys, jotta pilaantunut vesi käsitellään asianmukaisesti. Haittaainepitoiset vedet on edellytetty käsittelemään, jotta haitta-aineet eivät
pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle, eivätkä aiheuttamaan maaperän
tai pohjaveden pilaantumista.
Määräys 9.
Puhdistusta valvovan henkilön nimeämisellä varmistetaan, että kunnostus
toteutetaan asianmukaisesti ja tiedonkulku työn aikana on sujuvaa.
Määräyksessä mainittujen tietojen dokumentointi on tarpeen kunnostustyön
asianmukaisen toteutumisen, valvonnan ja tiedonkulun vuoksi.
Määräys 10.
Valvonnan ja tiedonsaannin kannalta on välttämätöntä, että viranomaisille
sekä alueen omistajalle, haltijalle ja mahdollisille häiriintyville kohteille
toimitetaan tieto kunnostustöiden suunnitellusta ajankohdasta ennen töiden
aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus poikkeustilanteista on määrätty toiminnan
valvontaa varten. Määräys pilaantumisen torjuntavelvollisuudesta on
annettu
välittömän
pilaantumisen
ehkäisemiseksi
ja
haittojen
minimoimiseksi.
Määräykset 11 ja 12.
Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva puhdistamisen aikainen
kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan
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kannalta. Loppuraportin perusteella arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen
hyväksyttävyys sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä jälkiseurantatarve.

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 16, 17, 20, 23, 85, 133, 134, 135,
136, 190, 191, 200, 205 ja 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 31, 94, 118, 119, 121 ja
122 §
Valtioneuvostona asetus jätteistä (179/2012) 11, 24 §
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
(1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston
asetus
(1272/2020)
elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Maksu 825 €
Asetuksen 1272/2020 maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely maksaa 55 euroa/h. Tämän
ilmoituksen käsittelyyn on kulunut 15 tuntia, joten maksu on 825 euroa.
Lasku
lähetetään
erikseen
myöhemmin
Valtion
talousja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu
valtioneuvoston asetukseen 1272/2020 ja sen liitteenä olevaan
maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika
Tämä päätös on voimassa 31.12.2025 saakka.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon.
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Muutoksen haku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 31.5.2021.
Valitusoikeus päätöksestä on YSL 191 §:n mukaan asianosaisella,
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, valtion
valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja asiassa yleistä etua valvovalla
viranomaisella.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätös
Ilmoituksen tekijälle
Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta
julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla:
www.ely-keskus.fi > Ajankohtaiset > Kuulutukset
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen
kuntien verkkosivuilla.
Päätös tiedoksi sähköpostitse
Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kiinteistön omistaja
Kiinteistön haltija
Ramboll Finland Oy
Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmään merkitseminen
Kohteen tiedot on päivitetty ilmoituksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen
pohjalta Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Asiakirjan hyväksyntä
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Kirsi Similä ja
ratkaissut ylitarkastaja Maria Säkkinen.

Liitteet

Liite 1. Kartta puhdistettavasta alueesta
Liite 2. Valitusosoitus
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Ajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään. Valitusaika päättyy 31.5.2021.
Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä
perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän yhteystiedot
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja tai
muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä.
Valituksen toimittaminen
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780
Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän
omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https:\\asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.

