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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.
ASIAN VIREILLETULO
Asia on tullut vireille Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
23.5.2018.
ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Eepee-Kiinteistöt Oy
PL 70
60101 SEINÄJOKI
Yhteyshenkilö:
Pekka Hakamäki, kiinteistöpäällikkö
pekka.hakamaki@sok.fi, 0500 367 145
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistaja

Karijoki
Kristiinantie 2
218-404-1-270
Aron Rakennus Oy

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen
voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
ILMOITUKSESSA ESITETYT PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT
Alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on myynyt Karijoella omistamansa tontin (218-4041-270) Aron Rakennus Oy:lle. Aron Rakennus rakentaa tontille uuden kaupan
(SALE), jonka Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa vuokraa. Kiinteistöllä toimii tällä
hetkellä ABC-kylmäasema. Kylmäasema on rakennettu vuonna 2003 käyttäen osin
vanhoja rakenteita. Vanhat säiliöt poistettiin tuolloin.
Tontti on kaavoitettu AL-tontiksi. Tontilla on ollut aiemmin kaksi osuuskaupan
rakennusta. Vanhempi rakennus on purettu vuoden 1970 tienoilla. Rakennus on
sijainnut Kristiinantien suuntaisesti varsin lähellä tietä. Sen ja tien välissä on sijainnut
polttoaineen jakelupiste.
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Tämän jälkeen rakennettu kauppa on purettu talvella 2017-2018 ja sen paikalle
rakennetaan uusi kauppa. Rakennustöiden yhteydessä havaittiin voimakas
polttoaineen haju vanhan polttoaineen jakelupisteen lähistöllä.
Tutkimus-/kunnostuskohde sijaitsee aivan Karijoen keskustassa. Tontti rajoittuu
pohjoisessa Kristiinantiehen (Mt 663) ja idässä Alakyläntiehen. Lähimmät asuintalot
ovat kohteen eteläpuolella oleva omakotitalo ja länsipuolella oleva rivitalo.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Mahdollisen
pilaantumisen
polttoaineenjakelutoiminta.

on

aiheuttanut

alueella

harjoitettu

Maaperä-, pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet
Perusmaa alueella on savea. Tehdyssä tutkimuskaivannossa on rakennekerrosten
(0,5-1,0 m) alapuolella savea noin 2,5-3,0 m syvyyteen saakka. Tämän alapuolella on
moreenia.
Pintavedet alueelta virtaavat koilliseen kohti noin 80 metrin päässä olevaa
Saaranluomaa. Karijoki virtaa kohteesta noin 700 metriä itään.
Lähin merkittävä pohjavesialue on Paarmanninvuori (1028751), jonka raja on 1,3 km
etäisyydellä kohteesta länteen.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet
Polttoaineelta haisevaa kohtaa tutkittiin 4.5.2018. Tutkimuksen yhteydessä maaperän
todettiin haisevan erittäin voimakkaasti polttoaineelta.
Kaivetusta tutkimuskaivannosta löytyi mm. vanhoja polttoaineputkia, mittarin jalusta
sekä polttoainesäiliö. Polttoaineputkia kulki myös kohti nykyistä jakeluasemaa. Niitä ei
tässä yhteydessä kaivettu kokonaan esiin, ettei tankkaaminen asemalla vaikeudu.
Putket poistetaan kunnostuksen yhteydessä. Löydetty säiliö oli täynnä vettä ja se
jätettiin toistaiseksi maahan. Säiliön poiston yhteydessä selviää, onko säiliön
maantien puolella muita säilöitä. Kohteesta otettiin kolme maanäytettä, jotka
lähetettiin laboratorioon tutkittavaksi.
Maa-aines oli kaikissa tutkituissa näytteissä pilaantunut keskitisleillä (C10-C21) yli
ylemmän ohjearvon (1200-2900 mg/kg).
Lähinnä maanpintaa (0,2-0,8 m) otettu näyte SALE 1 oli lisäksi pilaantunut
bentseenillä ja raskailla jakeilla (C21-C40) yli alemman ohjearvon.
Näytteessä SALE 2 (syvyys 2,0 m) ylittyi ylempi ohjearvon keskitisleiden lisäksi
bentseenin ja ksyleenien osalta ja alempi ohjearvon bensiinijakeiden kohdalla.
Näyte SALE 3, joka otettiin löydetyn polttoainesäiliön vierestä 0,9 m syvyydeltä, oli
pilaantunut yli ylemmän ohjearvon kaikkien tutkittujen aromaattisten hiilivetyjen
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kohdalta (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit). Lisäksi bensiinijakeita ja
keskitisleitä oli yli ylemmän ohjearvotason.
Laboratoriossa määritetään vielä kokoomanäytteenä em. näytteistä metallien
kokonaispitoisuudet, TOC ja pH.
Riskinarvio ja arvio puhdistustarpeesta
Tehtyjen analyysien perusteella maaperä on pilaantunut
aromaattisilla hiilivedyillä yli ylemmän ohjearvotason.

öljyhiilivedyillä

ja

Pilaantunutta aluetta käytetään pysäköintiin ja se rajoittuu tiealueeseen sekä
polttoaineen jakelupisteeseen.
Esitetty kunnostussuunnitelma
Kunnostustavoitteet
Kunnostuksen tavoitetasoksi esitetään ylempiä ohjearvoja.
Kunnostusmenetelmät, laadunvalvonta ja työn kuvaus
Kunnostus toteutetaan massanvaihtona. Pilaantuneet maat viedään Fortumin
kaatopaikalle Poriin. Pilaantuneiden massojen määräksi arvioidaan noin 150-200
m3ktr. Kunnostuksella ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Tiedottaminen ja lausunnot
Ilmoitusta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja.
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Eepee
Kiinteistöt Oy:n jättämän, Karijoen kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön 218-404-1270 (Kristiinantie 2) pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja
antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:
Kunnostustavoitteet ja -menetelmät
1. Kiinteistön maaperä tulee puhdistaa siten, että kunnostettavalla alueella seuraavat
Valtioneuvoston asetukseen (214/2007) perustuvat ylemmät ohjearvotasot
saavutetaan:
Haitta-aine:

Tavoitetaso mg/kg:

Bensiinijakeet (C5-C10
Keskitisleet (C11-C21)
Raskaat öljyjakeet (C22-C40)
Bentseeni
Tolueeni

500
1000
2000
1
25
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50
50

Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei tällä
hetkellä ole tiedossa, ovat maaperän puhdistusvaatimuksen tavoitetasoina VNa
214/2007:n ylemmät ohjearvotasot.
Maaperässä vapaana faasina olevat haitta-aineet tulee poistaa maaperästä. (YSL
133, 136 §, JL 72 §)
Kunnostusmenetelmään liittyvät määräykset
2. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti ja laadukkaasti.
Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia tulee
seurata kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet tulee varmentaa riittävällä määrällä
laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-ainepitoisuuksista on pidettävä
kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 17, 52, 62 ja 209
§)
Maa-ainesten käsittely, hyötykäyttö ja välivarastointi alueella
3. Tarvittaessa toteutettava välttämätön kertaluontoinen välivarastointi esim.
kaatopaikkaselvitystä varten saa kestää korkeintaan kaksi kuukautta. Maa-ainesten
välivarastointi tulee järjestää tiiviisti erillään muusta ympäristöstä siten, että maaainekset pysyvät kuivana, eikä niistä valu mitään haitta-aineita alapuoliseen
maaperään.
Myös maa-ainesten sekoittuminen ympäristön maaperään tai pölyäminen tulee estää.
Välivarastointia tulee myös tarkkailla säännöllisesti. Välivarastointi ei saa aiheuttaa
vaaraa tai haittaa ympäristölle, naapureille tai maaperälle ja pohjavedelle.
Välivarastoalueiden maaperän puhtaus tulee tarvittaessa varmistaa ja kunnostaa
välivarastojen purkamisen jälkeen. (YSL 7, 16 ja 52 §)
4. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistusarvot alittavaa maa-ainesta voidaan
hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä ja kohteen maanrakentamisessa, mikäli se
rakennusteknisesti on siihen soveltuvaa. Pilaantuneen maa-ainesjätteen laitos- ja
ammattimainen käsittely vaatii aina ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan.
(YSL 27, 136 §, JL 5 §)
5. Jos rakennus- tai kaivuteknisistä syistä tai julkisoikeudellisista lupasyistä alueelle
joudutaan jättämään pilaantuneita maita ja ne eristetään ympäristöstä, tulee
eristykseen käyttää yleisesti käytössä olevia eristeratkaisua sekä esittää käytettävä
ratkaisu valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi. (YSL 7, 52, 136 §)
6. Mikäli maaperän kunnostustavoitteita ei saavuteta, on ilmoituksen tekijän
esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi riskinarviointi rajaarvojen ylittävien jäännöspitoisuuksien mahdollisista vaikutuksista ympäristölle ja
terveydelle sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden ja/tai tarkkailun tarve.
Riskinarvioinnin perusteella ELY-keskus voi tarvittaessa antaa ohjeita tai määräyksiä
jatkotoimenpiteistä.
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Riskinarvioinnissa tulee noudattaa VNa 214/2007:n määräyksiä sekä ”Pilaantuneen
maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta” (Ympäristöhallinnon ohjeita
6/2014) ohjeistusta. (YSL 133,134,136 §)
Vesien tutkiminen ja käsittely
7. Kaivantoihin työn aikana mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee tutkia
ja tarvittaessa toimittaa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen tai käsitellä muulla
valvovan viranomaisen hyväksymällä tavalla. Muita laajempia pohjaveden
kunnostustoimenpiteitä ei voi tehdä tämän päätöksen perusteella. (YSL 52, 136 §)
Jätteiden käsittely
8. Kunnostuksen aikana maaperässä havaittava jäte tulee poistaa ja toimittaa
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Jätteen voi kuitenkin jättää maahan, mikäli se
on voimassa olevan lainsäädännön tai kunnan ympäristönsuojelumääräysten
perusteella luvallista tai jätteen maahan jättämiselle on saatu hyväksyntä
toimivaltaiselta viranomaiselta tai jätteen maahan jättämiselle on olemassa voimassa
oleva ympäristölupa. (JL 5, 12, 13 ja 72 §)
9. Pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa käsiteltäväksi laitokseen, jonka
ympäristöluvassa kyseisten maa-aineisten vastaanotto on hyväksytty. Maamassat
tulee peittää kuljetuksen ajaksi. Alueelta poiskuljetettavasta maasta on otettava
vastaanottopaikan edellyttämällä tavalla riittävä määrä maanäytteitä laboratoriossa
tehtäviä kontrollimäärityksiä varten. (YSL 27, 136 §)
10. Pilaantuneiden maiden ja vesien sijoituskohteista ja niihin kuljetettavien massojen
määristä, kuljetusmatkoista, laadusta ja toimitusajankohdista on pidettävä kirjaa.
Pilaantuneen maan (eli jätteen) haltijan on laadittava kuormakohtaiset siirtoasiakirjat
jätteestä. (JL 121§)
11. Pilaantuneiden maa-ainesten tai pilaantuneen veden sekä muiden jätteiden
kuljetuksesta vastaavan kuljetusyrittäjän tulee olla rekisteröitynyt ELY-keskuksen
ylläpitämään jätehuoltorekisteriin ja kuljettajalla on oikeus kuljettaa vain niitä jätteitä,
jotka on merkitty jätehuoltorekisteriotteeseen. Jätehuoltorekisteriote on pidettävä
mukana jätteen kuljetuksen aikana.
Jätteiden haltija ei voi antaa jätteitä kuljetettavaksi kuljettajalle, joka ei ole
rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin. (JL 29, 94 ja 142 §)
Terveys- ja ympäristöhaittojen hallinta ja työturvallisuus
12. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivaminen ja kuljettaminen on toteutettava siten,
että pilaantuneen maan leviäminen ympäristöön kaivutyön ja kuljetuksen aikana
estetään. (YSL 7 ja 52 §)

Poikkeukselliset tilanteet
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13. Kunnostussuunnitelmasta poikkeamisesta ja työn aikana ilmenevistä
poikkeuksellisista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja tarvittaessa muille tahoille. (YSL 172 §)
14. Jos pilaantuneisuuden arvioidaan tai todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on
viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi antaa
määräyksiä ja ohjeita naapurikiinteistön kunnostamisesta. (YSL 52 ja 172 §)
Valvontaviranomaiselle tiedottaminen ja raportointi
15. Kunnostustyön aloittamisesta ja päättymisestä tulee ilmoittaa sähköpostitse
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle
kirjaamoon
ja
Karijoen
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka
vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön
valvonnasta puhdistuksen aikana. Aloitusilmoituksessa tulee olla ympäristöteknisen
valvojan ja pilaantuneiden maamassojen vastaanottajien yhteystiedot sekä työn
arvioitu kesto. (YLS 172, 209 §)
16. ELY-keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien
tulosten tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseen liittyviä ohjeita tai määräyksiä. (YSL 52 ja 62 §)
17. Työn päätyttyä ilmoituksen tekijän tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Karijoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle loppuraportti
puhdistustyöstä kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Loppuraportti
tulee laatia Ympäristöopas 2010, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen
loppuraportti -ohjeen mukaisesti. (YSL 172 §)
Määräysten perustelut
Päätöksen määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan
puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja
lopputuloksen arviointia varten.
Kohdealue tulee olemaan polttoaineen jakelukäytössä pilaantuneen maaperän
kunnostuksen jälkeen. Näin ollen kunnostuksen tavoitetasoksi soveltuvat
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvotasot.
Maaperässä oleva vapaa faasi katsotaan olevan jätettä, jota ei voi ympäristö- tai
terveysriskien takia jättää maaperään.
Kunnostuksen aloittamiselle on annettu kohtuullinen määräaika terveys- ja
ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että kohteesta tehdyt
tutkimukset ovat ajantasaisia kunnostukseen ryhdyttäessä.
Valvontaa, tarkkailua, rekisteröitymistä ja raportointia koskevat määräykset on
annettu puhdistustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi ja viranomaisvalvonnan
helpottamiseksi sekä mahdollisten haittojen vähentämiseksi.
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Tällä ilmoituspäätöksellä ei voi hyväksyä maahan jätettäväksi jätettä, eikä muutakaan
ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta
voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista
vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.
Päätös ei korvaa muita tarvittavia julkisoikeudellisia tai yksityisoikeudellisia lupia ja
suostumuksia.
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti. Kunnostustyö voidaan aloittaa päätöksen
antopäivänä. Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille,
mikäli ilmoituksessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä saada
puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti.
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5, 6, 7, 16, 17, 27, 52, 62, 133, 134, 136, 172
ja 209§
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 24, 25 ja 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1 - 6 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Hallintolaki (434/2003) 54 - 58 §
Jätelaki (646/2011) 5, 12, 13, 29, 72, 94, 121 ja 142§
Jäteasetus (179/2012) 3, 4, 7, 8, 9, 11, 20 ja 24 §
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
(843/2017)
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista
vuonna 2017 (1554/2016)
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
605 euroa
Maksun suuruuden määrittelyssä on sovellettu valtion maksuperustelain 8§:n nojalla
annettua valtioneuvoston asetusta ELY-keskusten maksullisista suoritteista. Siinä
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely on hinnoiteltu
55 €/h. Tässä tapauksessa maksu peritään 11 tunnin mukaan.
Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta.
Päätöksestä tiedottaminen
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85
§ mukaisesti.

Päätös
Ilmoituksen tekijälle
Ilmoitus päätöksestä sähköisesti
Karijoen kunta, tekninen keskus
Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristönsuojelu
Suomen ympäristökeskus
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET:

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvastaava, geologi

Ilkka Närhi

Ylitarkastaja

Katja Viitaniemi

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-

valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä
perusteella muutoksia vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
-

valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmän
lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana
ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.
Yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 204
65101 VAASA

käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
65101 VAASA
avoinna 8.00 – 16.15

puhelin: 029 56 42611
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Käsittelymaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
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BESVÄRSANVISNING
Ändring i detta beslut får sökas genom skriftligt besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet, sagda dag inte medräknad.
Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller
midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu till följande vardag till tjänstetidens slut.
Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:
-

Om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår dagen för
delgivningen av datumstämpeln i beslutet.
Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis framgår delgivningsdatumet av
mottagningsbeviset.
Om beslutet har postats som vanligt brev, anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter
postningsdagen, om inte annat visas.
När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till
vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som
anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen eller
genom officiell kungörelse på anslagstavla, anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen efter den
dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavla.

Besvärsskriftens innehåll och undertecknande
I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, ska uppges:
-

ändringssökandens namn och hemkommun
den postadress och det telefonnummer till vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden
det beslut i vilket ändring söks
till vilka delar ändring söks i beslutet, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring
yrkas

Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften
upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av besvärsskriften.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Om kravet
på underskrift vid elektronisk kommunikation föreskrivs särskilt.
Besvärsskriftens bilagor
Till besvärsskriften ska fogas
-

det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia
intyg över delgivningen eller någon annan utredning över besvärstidens begynnelsetidpunkt
ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde
eventuella handlingar som den ändringssökande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa
inte tidigare har skickats till myndigheten.

Inlämnande av besvärsskriften
Besvärsskriften kan lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol personligen, med anlitande av ombud,
genom bud, per post som betald försändelse, per telefax eller med e-post. Sändandet av besvärsskriften
sker på avsändarens ansvar. För att besväret ska kunna upptas till prövning, ska besvärsskriften vara
myndigheten till handa senast den sista dagen av besvärstiden (30 dagar) före tjänstetidens utgång.
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Kontaktuppgifter
Vasa förvaltningsdomstol
Postadress:

besöksadress:

telefon: 029 56 42611

PB 204

Korsholmsesplanaden 43, 4. vån. telefax: 029 56 42760

65101 VASA

65100 VASA

e-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi

Öppet kl 8.00 – 16.15.
Handläggningsavgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ska den som söker ändring betala en rättegångsavgift på
250 euro till förvaltningsdomstolen. I lagen om domstolsavgifter finns också särskilda bestämmelser om
fall där avgift inte tas ut.
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