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ASIAN VIREILLETULO
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin 17.4.2002 Uudenmaan ympäristökeskukselle. Ilmoitusta täydennettiin 15.12.2003.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulaki 78 § 2 ja 3 momentti.
Ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta
annetun
lain
(113/2000) 22 §:n mukaan ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa
tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 12 luvun säännöksiä, jos pilaantuminen on aiheutettu jätelain
voimaantulon jälkeen. Muuhun maaperän pilaantumiseen sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä ottaen huomioon, mitä jätelain
77 §:ssä säädetään. Asian käsittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia.
Jätelain 77 §:n mukaan maaperän saastumiseen, joka on tapahtunut ennen jätelain 1.1.1994 voimaantuloa, sovelletaan jätelain voimaan tullessa
voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.

YMPÄRISTÖ, LÄHIMMÄT HÄIRIINTYVÄT KOHTEET JA KAAVOITUSTILANNE
Kunnostettava kiinteistö sijaitsee Mäntsälässä osoitteessa Pohjoinen Pikatie 409 (Liite 1.).
Kiinteistö rajautuu pohjois- ja itäpuolella peltoalueeseen ja länsipuolella
tiehen. Huoltoaseman eteläpuolella sijaitsee omakotitalo.
Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla alueella.

TUTKIMUS- JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT
- Teboil huoltoasema, Kaukalampi, Mäntsälä. Ympäristöarviointi. Golder
Associates Oy, 2.4.2002.
- Teboil huoltoasema, Kaukalampi, Mäntsälä. Kunnostuksen yleissuunnitelma. Golder Associates Oy, 9.4.2002.
- Yhteenveto toimenpiteistä Oy Teboil Ab:n huoltoasemalla Kaukalammella Mäntsälässä. Golder Associates Oy, 10.12.2003.

KIINTEISTÖN MAAPERÄ- JA POHJAVESIOLOSUHTEET
Maaperäkartan mukaan kohde sijaitsee savialueella. Tutkimuksessa todettiin täyttöhiekkaa 2 - 4 metrin syvyyteen säiliöalueella ja yhden metrin syvyyteen mittarikentän alueella. Täytön alapuolinen maa todettiin
silttiseksi saveksi.
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Kiinteistön piha-alue on asfaltoitu, mittarikentän alueella on kivetys.
Huoltoaseman jätevedet ja mittarikentän pintavedet johdetaan öljynerottimen kautta avo-ojaan. Kiinteistöllä ei ole kunnallistekniikkaa.
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
Saari (0150503) on noin 3,2 km:n päässä kohteesta. Alueella tehdyn tutkimuksen yhteydessä ei havaittu orsivettä neljän metrin syvyydellä
maanpinnasta. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on itään ja kaakkoon
kohti Mäntsälänjokea, joka sijaitsee noin 100 metrin päässä kohteesta.
Kiinteistöllä on huoltoaseman käytössä oleva kaivo.

TEHDYT TUTKIMUKSET
Kiinteistöllä tehtiin maaperätutkimuksia 7.3.2002.
Näytteenotto ja analysointi
Kiinteistöltä otettiin 17 maaperänäytettä viidestä tutkimuspisteestä. Maanäytteistä mitattiin haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä GasTrac -mittarilla ja analysoitiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus HNU -kenttätestillä.
Kolmesta maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa mineraaliöljypitoisuus ja kahdesta maanäytteestä haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus
(TVOC) sekä MTBE:n, TAME:n ja BTEX -yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) pitoisuudet kaasukromatografisesti.
Huoltamon vesijohtovedestä otetusta vesinäytteestä analysoitiin laboratoriossa haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) sekä
MTBE:n, TAME:n ja BTEX -yhdisteiden pitoisuudet kaasukromatografisesti.
Näytteenottopisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 2.
Maanäytteiden analyysitulokset
Mittarikentän alueelta otetuissa maanäytteissä todettiin laboratoriossa öljyhiilivetypitoisuus (C10 - C39) 4 400 mg/kg (S1, 1 m) ja helposti haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) 16 mg/kg (S2, 1 m). Säiliöalueelta otetuissa maanäytteissä todettiin laboratoriossa enimmillään öljyhiilivetypitoisuus (C10 - C39) 230 mg/kg (S5, 1,0 m). Samasta näytteestä HNU -kenttätestillä todettu kokonaishiilivetypitoisuus oli
1 000 mg/kg. GasTrac -mittarilla todettiin suhteellisesti suuria määriä
haihtuvia hiilivetyjä mittarikentän alueella.
Vesinäytteen analyysitulokset

Vesinäytteen haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus (TVOC) sekä
MTBE:n, TAME:n ja BTEX -yhdisteiden pitoisuudet olivat alle laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan.

ESITETTY RISKINARVIO (2.4.2002)
Kohteen maaperä on voimakkaasti pilaantunut öljyhiilivedyillä mittarikentän alueella. Todetuista pitoisuuksista ei arvioida olevan välitöntä
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riskiä ympäristölle tai ihmisille. Todetut hiilivedyt voivat levitä kohteen
alueella lähinnä orsiveden välityksellä täyttömaakerroksessa teknisiä
kaivantoja pitkin. Leviäminen kiinteistön ulkopuolelle on epätodennäköistä. Leviämisriskiä pienentää se, että kyseessä ovat heikommin liikkuvat öljyhiilivetyjakeet ja että tutkimuksen yhteydessä ei todettu orsivettä. Analysoidun vesijohtovesinäytteen tuloksen perusteella hiilivetyjen kulkeutumista kiinteistön talousveteen ei ole tapahtunut. Mittarikentän alueella todetut pitoisuudet edellyttävät kunnostustoimenpiteitä.
Kunnostustyöt voidaan tehdä aseman muutostöiden yhteydessä vuoden
2002 aikana.

ESITETTY KUNNOSTUSSUUNNITELMA (9.4.2002 ja 26.1.2004)
Kunnostustyön suorittamisesta esitettiin ilmoituksessa kunnostussuunnitelma. Työtä ei kuitenkaan suoritettu suunnitelman mukaisesti (ks. jäljempänä tehdyt toimenpiteet). Ohessa on selostettu lyhyesti aiempi kunnostussuunnitelma sekä ilmoituksen tekijän ehdotus jatkotoimenpiteistä.
Aiempi kunnostussuunnitelma
Huoltoaseman maaperä oli tarkoitus kunnostaa massanvaihdolla muutostöiden edellyttämässä laajuudessa vuonna 2002.
Maaperän puhdistuksen tavoitepitoisuuksiksi esitettiin Samase -rajaarvopitoisuuksia, koska polttoaineen jakelutoiminta jatkuu ja koska kohde ei sijaitse pohjavesialueella ja sen maaperä on savea. Voimakkaasti
hiilivedyillä pilaantuneet maat oli tarkoitus poistaa ja toimittaa käsittelypaikkaan, jonka luvassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. Maaperän hiilivetypitoisuuksia oli tarkoitus mitata muutostöiden aikana
kenttätesteillä.
Jatkotoimenpide-ehdotus
Ilmoituksen tekijän edustaja ehdotti 26.1.2004 pidetyn tarkastuskäynnin
yhteydessä, että päätös maaperän kunnostamisesta kirjoitettaisiin niin,
että alue voidaan tutkia ja kunnostaa, kun käyttötarkoitus muuttuu tai
kun alueella tehdään muutostöitä.

TEHDYT TOIMENPITEET
Kiinteistöllä tehtiin marraskuussa 2002 KTM:n päätöksen 415/98 mukaisia muutostöitä. Ilmoituksen tekijän edustajan mukaan muutostöiden
yhteydessä mittarikentältä kaivettiin n. 80 cm:ä maata ja säiliöiden päältä purettiin huoltokaivot. Kaivutöiden yhteydessä ei havaittu öljyn hajua.
Maaperänäytteitä ei otettu. Kaivetut massat sijoitettiin takaisin kaivualueelle asennetun muovin yläpuolelle. Muutostöiden yhteydessä tarkastettiin säiliöiden kunto ja yksi maanalainen säiliö poistettiin käytöstä. Käytöstä poistettu säiliö jätettiin puhdistettuna ja tulpattuna paikalleen.

5

PILAANTUNEEN MAAN MÄÄRÄ
Kiinteistöllä arvioidaan olevan noin 50 - 100 m3:ä bensiini- ja öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata.

TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT
Uudenmaan ympäristökeskuksen edustaja, Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, huoltoaseman kauppias ja ilmoituksen tekijän
edustaja tutustuivat 26.1.2004 kiinteistöön. Tarkastuksesta on kirjoitettu
Uudenmaan ympäristökeskuksen muistio No YS 176/17.2.2004.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Uudenmaan ympäristökeskus on tarkastanut Oy Teboil Ab:n ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maan poistoa Mäntsälässä osoitteessa Pohjoinen Pikatie 409, (RN:o 505-404-4-55). Uudenmaan ympäristökeskus antaa ilmoituksen johdosta seuraavat määräykset:
Tutkiminen (JhL 2 §, 32 §, 40 §, YSL 63 §)
1.1.

Huoltoasemakiinteistöltä on otettava edustavia maaperänäytteitä
mittarikentän alueelta, säiliöalueelta ja öljynerotuskaivon alueelta
sekä tarvittaessa muilta huoltoasematoiminnan seurauksena pilaantuneiksi epäillyiltä alueilta. Jos tutkimuksissa käytetään tarkoitukseen soveltuvaa kenttämittauslaitetta, on vähintään kahden maaperänäytteen tulos kultakin alueelta tarkistettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on analysoitava mineraaliöljypitoisuus,
helposti haihtuvien hiilivetyjen (bensiini) kokonaispitoisuus sekä
BTEX -yhdisteiden (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit)
ja MTBE:n pitoisuudet laboratoriossa. Maaperätutkimukset on tehtävä viimeistään 1.5.2006.

1.2.

Määräyksen 1.1. mukaisesta näytteenotosta on tehtävä suunnitelma,
jossa on esitettävä näytteenottopisteiden sijainnit ja näytteenottosyvyydet perusteluineen, näytteenotto- ja näytteiden analysointimenetelmät ja tulosten raportointi. Suunnitelma on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja tiedoksi Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.4.2006 mennessä.
Mahdollisille kiinteistön ulkopuolisella maa-alueella tehtäville toimenpiteille on oltava kyseisen kiinteistön maanomistajan kirjallinen
suostumus tai valtakirja.

1.3.

Maaperänäytteiden tuloksista on laadittava raportti, joka on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Mäntsälän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa näytteenottotulosten valmistumisesta.
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Jatkotoimenpiteet (JhL 2 §, 32 §, 40 §)
Riskitarkastelu
2.1.

Mikäli määräyksen 1.1. mukaisissa tutkimuksissa havaitaan, että
huoltoaseman maaperä on pilaantunut bensiini- ja/tai öljyhiilivedyillä, eikä kunnostustoimenpiteitä esitetä suoritettavaksi välittömästi,
on maaperän haitta-aineiden terveys- ja ympäristöriskit selvitettävä
seikkaperäisesti. Riskitarkastelussa on arvioitava pilaantuneeksi
jäävän maaperän jatkokunnostustarve ja/tai -tarkkailutarve.
Jatkokunnostus

2.2.

Mikäli kiinteistöllä esitetään maaperän tutkimustuloksiin perustuen
tehtäväksi kunnostustoimenpiteitä ja/tai määräyksessä 2.1. edellytetty riskitarkastelu osoittaa maaperän välittömän kunnostuksen olevan tarpeen, on pilaantuneen maaperän kunnostamisesta tehtävä
erillinen ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus tai ympäristölupahakemus sekä kunnostussuunnitelma.
Mikäli riskitarkastelu ei osoita maaperälle välitöntä kunnostustarvetta, on maaperän puhdistustarve arvioitava uudelleen siinä vaiheessa, kun kiinteistöllä tehdään muutos-, rakennus- tai muita kaivutoimenpiteitä, polttonesteiden jakelu kiinteistöllä lopetetaan tai alueen maankäyttö muuttuu.

2.3.

Riskitarkastelu ja/tai ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus tai ympäristölupahakemus on toimitettava käsiteltäviksi Uudenmaan ympäristökeskukselle kahden kuukauden kuluessa maaperän
tutkimustulosten valmistumisesta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Käsitteet
Päätöksessä helposti haihtuvilla hiilivedyillä (bensiini) tarkoitetaan öljyhiilivetyjä, joiden hiililuku vaihtelee C3 - C12 kiehumisalueella 30 oC 210 oC.
Päätöksessä pilaantuneella maa-aineksella tarkoitetaan maata, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät Samase -ohjearvot.
Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta
annetun
lain
(113/2000) 22 §:n ja jätelain 77 §:n mukaan maaperän pilaantumiseen,
joka on tapahtunut ennen jätelain voimaantuloa (1.1.1994), sovelletaan
jätelain voimaan tullessa voimassa olleita jätehuoltolain säännöksiä.
Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineen jakelutoimintaa yli 30 vuoden
ajan. Kiinteistöllä on saattanut tapahtua maaperän pilaantumista jo ennen
jätelain voimaantuloa, minkä vuoksi asiassa sovelletaan jätehuoltolain
säännöksiä.

7

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella
alueella tai pilaantuneen maa-aineksen poistamiseen toimitettavaksi
muualla 1 momentin mukaisesti käsiteltäväksi voidaan kuitenkin ryhtyä
tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, jos pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää
puhdistusmenetelmää ja toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista.
Ympäristönsuojelulain 77 §:n mukaan alueellinen ympäristökeskus voi
määrätä puhdistamisesta vastuussa olevan selvittämään pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistamistarpeen.
Maaperän puhdistamista ei ole toteutettu esitetyn kunnostussuunnitelman
(9.4.2002) mukaisesti. Ilmoituksen täydennyksessä (15.12.2003) on todettu, ettei tehtyjen muutostöiden yhteydessä havaittu pilaantunutta maaainesta kaivualueilla. Ennen muutostöitä tehdyssä esitutkimuksessa kuitenkin todettiin, että kohteen maaperä on voimakkaasti pilaantunut öljyhiilivedyillä mittarikentän alueella. Ilmoituksen tekijä on 26.1.2004 esittänyt, että kunnostustoimenpiteet tehdään asemalla tehtävien muutostöiden yhteydessä tai kun alueen käyttötarkoitus muuttuu. Ilmoituksen tekijä
ei ole esittänyt arvioita kunnostustoimenpiteiden suorittamisen aikataulusta. Koska mahdollisten tulevien muutostöiden laajuus ja/tai alueen
mahdollinen käyttötarkoituksen muutos ja käytettävä kunnostusmenetelmä eivät ole tiedossa, ei asiaa voida ratkaista tällä päätöksellä nyt annettuja määräyksiä laajemmin.
Edellä annetut määräykset pilaantuneen maan tutkimisesta ja puhdistamisesta ovat tarpeellisia, jotta kiinteistön maaperä täyttää jätehuoltolain
2 §:n mukaiset ympäristönsuojelun vaatimukset.
Jätehuoltolain 2 §:ssä edellytetään muun muassa jätehuolto hoidettavaksi
siten, että jätteistä ei aiheudu haittaa ympäristölle. (Määräykset 1.1., 1.2.,
2.1. ja 2.2.)
Perustelut tutkimuksia koskeville määräyksille
Kiinteistöllä tehtyjen KTM:n päätöksen mukaisten muutostöiden yhteydessä maaperää kaivettiin aiemmissa tutkimuksissa pilaantuneeksi todetulta alueelta. Kaivun yhteydessä kohteesta ei otettu maaperänäytteitä.
Ilmoituksen tekijän edustajan mukaan kaivetut massat sijoitettiin takaisin
kaivualueille. Tässä yhteydessä pilaantunutta maa-ainesta on voinut levitä laajemmalle alueelle. Näin ollen aiempien tutkimusten perusteella ei
enää ole mahdollista arvioida pilaantuneen alueen laajuutta ja puhdistamistarvetta. Maaperän tutkiminen on tarpeen, jotta voitaisiin varmistua
siitä, ettei kiinteistöllä ole öljyperäisiä hiilivetyjä sellaisina pitoisuuksina,
joista saattaisi aiheutua jätehuoltolain 32 §:ssä tarkoitettua haittaa tai vaaraa. (Määräykset 1.1. - 1.3.)
Perustelut jatkotoimenpiteitä koskeville määräyksille
Valtioneuvosto ei ole määrännyt eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia. Suomessa on
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sovellettu ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston muistiossa
5/1994 ehdotettuja ohje- ja raja-arvoja (ns. Samase -arvoja) pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisessa. Muistiossa maaperän mineraaliöljylle on asetettu ohjearvo 300 mg/kg, bensiinihiilivedyille 100 mg/kg,
bentseenille 0,5 mg/kg, tolueenille 2 mg/kg, etyylibentseenille 5 mg/kg,
ksyleenille 0,5 mg/kg ja MTBE:lle 5 mg/kg. Maan monikäytön ohjearvo
kuvaa sellaista haitta-ainepitoisuutta, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana.
Muistiossa maaperän mineraaliöljylle on asetettu raja-arvo 1 000 mg/kg,
bensiinihiilivedyille 500 mg/kg, bentseenille 25 mg/kg, tolueenille
120 mg/kg, etyylibentseenille 50 mg/kg, ksyleenille 25 mg/kg ja
MTBE:lle 100 mg/kg. Raja-arvo ilmentää sellaista haitta-ainepitoisuutta,
joka yleensä edellyttää kunnostusta.
Jos maa-aines todetaan pilaantuneeksi, eikä maa-ainesta esitetä poistettavaksi tässä vaiheessa, on riskitarkastelulla edellytetty arvioitavaksi pilaantuneesta maa-aineksesta aiheutuvat ympäristö- ja terveysriskit sekä
maaperän jatkopuhdistustarve. (Määräys 2.1.)
Riskitarkastelussa on erityisesti huomioitava pohja/orsiveden esiintyminen alueella, haitta-aineiden terveyteen ja ympäristökäyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet, pilaantuneeksi jäävän alueen maalajit, haittaaineiden kulkeutumisreitit, riskikohteet ja arvio maaperään jääneiden
haitta-aineiden ja pilaantuneen maa-aineksen kokonaismäärästä. Riskitarkastelussa on erityisesti arvioitava haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuutta huoltoasemarakennuksen sisäilmaan, pohjaveteen ja laajemmalle
ympäristöön. Selvityksen perusteella on tarvittaessa tehtävä erillinen
kunnostussuunnitelma ja ilmoitus- tai lupahakemus maaperän puhdistuksen toteuttamiseksi. (Määräykset 2.1. - 2.3.)
Tarvittaessa tehtävällä riskitarkastelulla sekä kunnostusilmoituksella ja suunnitelmalla varmistetaan, että maaperässä mahdollisesti olevista öljyperäisistä hiilivedyistä ei pitkälläkään aikavälillä aiheudu terveys- tai
ympäristöhaittaa. (Määräykset 2.1. - 2.3.)
Keskeisimmät lainkohdat
Jätehuoltolain 32 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää lasia, peltiä, paperia, muovia eikä muutakaan roskaa tai likaa taikka käytöstä poistettua
esinettä tai ainetta niin, että siitä aiheutuu haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. (Määräykset 1.1.,
1.2., 2.1. ja 2.2.)
Kiinteistön haltija on jätehuoltolain 40 §:n mukaan velvollinen antamaan
jätehuollon valvonnasta ja järjestämisestä vastaaville viranomaisille sekä
jätteiden käsittelypaikkojen hoidosta ja valvonnasta vastaaville henkilöille näiden pyynnöstä tiedot jätteen määrästä, koostumuksesta ja käsittelyn
kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista ja jätehuollosta. (Määräykset
1.2., 1.3. ja 2.3.)
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 53, 54, 63, 75, 77, 78, 96, 97 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 24, 25, 26, 27 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 19,
22 §
Jätelaki (1072/1993) 77 §
Jätehuoltolaki (673/1978) 2, 32, 33, 40 §
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1415/2001 ja 1237/2003)

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös
Oy Teboil Ab / huoltamoyksikkö
Bulevardi 26
00120 Helsinki
Maksun määräytyminen
Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen (1415/2001) ja
sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 35 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn
kului 20 tuntia.
Tiedoksi
Mäntsälän ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla
Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.
Liitteet
Liite 1. Kiinteistön sijainti
Liite 2. Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Liite 3.).

Ylitarkastaja

Vesa Suominen

Ylitarkastaja

Satu Pääkkönen

