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Nro 228/2018/1
Dnro ESAVI/1787/2018

Etelä-Suomi

Annettu julkipanon jälkeen
8.11.2018

ASIA

Tytyrin ympäristöluvan muuttaminen louhostäytön osalta, Lohja

HAKIJA

Nordkalk Oy Ab
Skräbbölentie 18
21600 Parainen
Y-tunnus: 1796277−5

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Nordkalk Oy Ab, Tytyrin kalkkitehdas, kalkkikivikaivos ja louhostäyttö
Tytyrinkatu
08100 Lohja
Toiminnat sijoittuvat seuraaville kiinteistöille:
- tehdasalue: 444−5−200−1, 444−5−200−3, 444−466−1−30
- Hiidensalmen varastoalue: 444−4−188−1, 444−4−188−4
- Solhemin torni ja louhostäyttö- ja kippauspaikat: 444−463−1−121
Toimialatunnukset: 23520 ja 38210 (TOL 2008)

ASIAN VIREILLETULO
Asia on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 5.2.2018.

HAKEMUKSEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki 89 §
Nordkalk Oy Ab:n Tytyrin tehtaan toiminta on ympäristönsuojelulain 27 §:n
1 momentin, liitteen 1 taulukon 1 kohtien 8 b) ja 13 g) sekä taulukon 2 kohdan 13 a) perusteella ympäristöluvanvaraista.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
Helsingin toimipaikka
Hämeenlinnan päätoimipaikka
puh. 0295 016 000
Ratapihantie 9
Birger Jaarlin katu 15
fax 03 570 8002
PL 110, 00521 Helsinki
PL 150, 13101 Hämeenlinna
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n
1 momentin nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Uudenmaan ympäristökeskus on 5.6.2007 antanut päätöksen No YS 746,
joka koskee Nordkalk Oyj Abp:n Lohjalla sijaitsevan Tytyrin kalkkitehtaan ja
kalkkikivikaivoksen olemassa olevaa toimintaa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.10.2011 antanut päätöksen
Nro 120/2011/1, joka koskee toiminnan lupamääräysten muuttamista. Päätöksestä valitettiin Vaasan Hallinto-oikeuteen. Vaasan Hallinto-oikeus on
14.10.2013 antanut päätöksen Nro 13/0288/1, jossa se on muuttanut EteläSuomen aluehallintoviraston antamia lupa-määräyksiä A.34. ja A.45.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.4.2015 antanut päätöksen
Nro 108/2015/1, joka koskee ympäristölupapäätöksen Nro 120/2011/1 lupamääräyksen A.47. mukaista selvitystä.

HAKEMUS LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISEKSI
*) Etelä-Suomen aluehallintoviraston
**) 21.10.2011
***) Nro 120/2011/1
Lisätty seuraavat
*) kivihiilen
**) ja turpeen ja käsittelemättömän
puun poltossa syntyvää lentotuhkaa
(01 01 03) yhteensä

*) Turpeen ja käsittelemättömän
puun poltossa syntyvää lentotuhkaa
saa sijoittaa vain turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvää
lentotuhkaa sisältävään louhokseen.”

Nordkalk Oy Ab hakee muutosta *) Uudenmaan ympäristökeskuksen
**) 5.6.2007 antaman päätöksen ***) No YS 746 lupamääräykseen B.2. Lupamääräys B.2. kuuluu seuraavasti:
”Kaivoksen louhostäyttöön saa sijoittaa voimalaitosten *) lentotuhkaa
(100102) **) 148 500 t/a, rikinpoistojätettä (100105) 50 000 t/a ja arinahiekkaa (100124) 1 000 t/a, Tytyrin kalkkitehtaan suodatinpölyä (101304) ja
sammutusjätettä (101304) yhteensä 20 000 t/a, betonitehtaan epäkuranttia
kuivalaastia (160304) 5 000 t/a ja paperitehtaan jätevedenpuhdistamon kuitupuristetta (030311) 10 000 t/a siten, että louhosten yhteenlaskettu täyttömäärä vuodessa on enintään 220 000 t.”
*) Lisätty kappale
Muutosta haetaan siten, että Nordkalk Oy Ab:n Tytyrin kaivoksen louhostäyttöön voisi sijoittaa oman kalkinpolttoprosessissa syntyvän suodinpölyn (LKD) lisäksi selluteollisuuden meesauunien suodinpölyä (MKD). Suodatinpölyn määrää esitetään lisättäväksi siten, että kokonaismäärä vuodessa olisi yhteensä 25 000 tonnia louhoksen yhteenlasketun täyttömäärän
pysyessä edelleen 220 000 tonnissa.

Perustelut sekä muutoksen vaikutukset laitoksen toimintaan ja ympäristöön
Kirjoitusvirheen korjaaminen
hallintolain (434/2003) 51 §:n
kirjoitusvirheenä
16.11.2018
Tero Mäkinen

Nordkalkin kalkkiuuneilla syntyy sivuvirtana huomattavia määriä (noin
20 000 tonnia/vuosi) sähkösuodinpölyä ja tekstiilisuodinpölyä. Selluteollisuuden meesauuneilla syntyy vastaavasti suodinpölyä (MKD) jopa 50 000
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tonnia/vuosi. Näillä molemmilla sivuvirroilla on tuote-status, eli niitä ei luokitella jätteiksi.
Nordkalk on sitoutunut kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteisiin
mm. hyödyntämällä syntyviä sivuvirtoja mahdollisimman tehokkaasti. Näin
valtaosa omien uunien suodinpölystä toimitetaan asiakkaan tarpeisiin. Nordkalk vastaanottaa myös sellutehtailta tulevan MKD:n toimittaakseen sitä sellaisenaan tai jatkojalostettuna asiakkailleen.
Asiakkaiden mahdollisissa häiriötilanteissa Nordkalkilla saattaa olla tarvetta
sijoittaa sekä sen omassa kalkinpolttoprosessissa syntyvää suodinpölyä
(LKD) että selluteollisuuden meesauunien suodinpölyä (MKD) Tytyrin kaivostäyttöön. Tytyrin toiminnassa syntyvään LKD:in sijoittamisen kaivostäyttöön Nordkalkilla on voimassa oleva ympäristölupa, mutta nyt Nordkalk haluaa sijoittaa Tytyrin kaivostäyttöön sekä Nordkalkin muiden Suomessa sijaitsevien uunien (Raahe ja Parainen) LKD:tä että Nordkalkin asiakkaiden
MKD:tä näiden toimintahäiriöihin liittyvissä tilanteissa. Koska sekä Raahen
että Paraisten uuneissa syntyvää LKD:tä että selluteollisuuden MKD:tä normaalitilanteessa hyödynnetään tuotteena, ei Nordkalk näe tarvetta näiden
jatkuvalle sijoittamiselle kaivostäyttöön. Kyseessä on varautuminen mahdollisiin häiriötilanteisiin, joissa LKD:ia tai MKD:ia ei voida sovitusti toimittaa
asiakkaille näiden tuotantoprosessihäiriöiden takia. Koska kyse on häiriötilanteisiin varautumisesta, on tarkkojen määrien ilmoittaminen ennakolta vaikeaa. LDT:ia syntyy esimerkiksi Paraisten kalkkiuunissa kuukausittain 500
tonnia ja Raahessa 200 tonnia. Häiriötilanteen purkaminen ja operatiivisen
toiminnan sopeuttaminen voi viedä useita kuukausia.
Nordkalk esittää, että mikäli eri paikkakunnista tulevan suodatinpölyn
(LKD/MKD) fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet eivät eroa merkittävästi
Tytyrin kalkkiuunin suodatinpölystä ja tuotteet täyttävät tavanomaiselle jätteen Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) annetut vaatimukset, niitä voisi sijoittaa Tytyrin kaivostäyttöön.

ASIAN KÄSITTELY
Täydennykset
Hakemusta on täydennetty 19.3.2018, 31.10.2018 sekä 5.11.2018. Täydennyksenä on toimitettu eri paikkakuntien suodinpölyn (LKD/MKD) kaatopaikkakelpoisuutta osoittavat vastaavuustestien tulokset, perusmäärittelyjen tulokset sekä MKD:n ewc-kooditunnus.
Lausunnot
Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Lohjan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 5.4.2018 saapuneessa lausunnossaan voimassa olevan ympäristöluvan määräyksen
B.4. mukaan ennen uuden jätteen sijoittamista louhoksiin jätteen tuottajan
on osoitettava jätteen kaatopaikkakelpoisuus valtioneuvoston päätöksessä
(861/11997) kaatopaikoista esitetyn perusmäärittelyn mukaisesti. ELY-keskus katsoo, että hakemusta tulee täydentää uusien louhokseen sijoitettavien
jätteiden perusmäärittelyillä. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että hakemuksessa
esitetyistä jätteiden vastaavuustesteistä puuttuvat kuvaukset jätteistä (kemiallinen koostumus) sekä näytteenotosta.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että hakemuksen käsittelyssä on otettava
huomioon jätelain (646/2011) 8 §:n mukainen jätteen etusijajärjestys. Etusijajärjestyksen periaatteiden mukaan jäte voidaan sijoittaa kaatopaikoille
vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.
Hakemuksessa esitetään, että muualta tulevaa suodatinpölyä sijoitettaisiin
louhostäyttöön Nordkalkin asiakkaiden mahdollisissa häiriötilanteissa.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksessa tulisi esittää tarkastelu siitä, miten suodatinpölyn mahdollisia muita hyödyntämiskohteita Nordkalkin nykyisten asiakkaiden lisäksi on selvitetty etusijajärjestyksen edellyttämällä tavalla.
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto toteaa 15.5.2018 saapuneessaan
lausunnossaan, että muutokset lupamääräyksiin louhostäytön osalta voidaan tehdä, jos sähkösuodatinpölyjen (LKD ja MKD) kemikaaliset ja fysikaaliset ominaisuudet eivät eroa oleellisesti Tytyrin omasta suodatinpölystä ja
sähkösuodatinpöly täyttää valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista
(331/2013) asettamat vaatimukset tavanomaiselle jätteelle. Lisäksi ulkopuolisia sähkösuodatinpölyjä saa tuoda ainoastaan poikkeustilanteissa Tytyrin
louhostäyttöön. Louhostäyttöjen yhteenlaskettu täyttömäärä ei saa ylittää
vuodessa luvassa määrättyä 220 000 tonnia.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalta on pyydetty 15.5.2018 vastine annettujen lausuntojen johdosta.
Hakija toteaa vastineessaan (saapunut 15.6.2018) mm. seuraavaa.
ELY-keskus on vastineessaan edellyttänyt jätelain (646/2011) 8 §:n mukaista etusijajärjestyksen huomioimista lupahakemuksen käsittelyssä. Nordkalk toteaa etusijajärjestykseen liittyen, että sekä kalkkiuunien suodatinpölyä (LKD) että meesauunien suodatinpölyä (MKD) ensisijaisesti uudelleenkäytetään ja/tai kierrättäen käytetään hyödyksi teollisuuden erilaisissa prosesseissa (esimerkiksi teollisten prosessien neutralointisovelluksissa ja
maanparannuksessa) sekä Nordkalkin omissa tuotteissa. Mikäli LKD:n tai
MKD:n käyttäminen näissä tarkoituksissa viivästyy tai hankaloituu, on
LKD:tä sekä MKD:tä väliaikaisesti varastoitu siiloissa Nordkalkin eri toimipaikoilla lyhytaikaisesti. Nordkalk on etsinyt ja löytänyt uusia asiakkaita ja
vaihtoehtoisia käyttötapoja sekä MKD:lle että LKD:lle, mutta Nordkalk katsoo, että asiakkaita ja tarkempia käyttökohteita koskevat tiedot ovat Nordkalkin liikesalaisuuksia, eikä niitä siten voi avata sen enempää ympäristölu-
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van muuttamista ajatellen. Jätelain 8 §:n mukaisen etusijajärjestyksen mukaisesti, LKD:n ja MKD:n louhostäyttöä eli kaatopaikalle sijoittamista käytettäneen vain siinä tapauksessa, että korvaavaa käyttötarkoitusta ei ole löytynyt eivätkä Nordkalkin varastointitilat enää riitä LKD:n ja MKD:n väliaikaiseen varastoimiseen. LKD:n ja MKD:n siirtäminen kaivostäyttöön on Nordkalkille viimesijainen keino, kun muut varasuunnitelmat ovat osoittautuneet
käyttökelvottomiksi mahdollisissa Nordkalkin asiakkaisen tuotantoprosessien häiriötilanteissa.
Nordkalk on tehnyt jätteen vastaavuustestauksia Paraisten kalkkiuunien
suodatinpölyjen (LKD) osalta. Nordkalkin Tytyrin kaivoksessa on kaivostäyttöön sijoitettu jo tällä hetkellä LKD:ä Tytyrin omasta kalkkiuunista. Tytyrin
omasta LKD:stä on tehty vastaavuustestaukset vuosittain. Raahen LKD:n
osalta lausuntopyyntöä täydennetään syyskuun 2018 vastaavuustestauksella.
Paraisten ja Raahen LKD:n ja MKD:n osalta Nordkalk täydentää hakemustaan perusmäärittelyllä tulosten valmistuttua syyskuun 2018 loppuun mennessä ja toimittaa tiedot AVI:le kaatopaikkakelpoisuuden osoittamiseksi.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
*) 21.10.2011 antamansa päätöksen
Nro 120/2011/1

**)
B.2.
Lisätty seuraavat
*) kivihiilen
**) ja turpeen ja käsittelemättömän
puun poltossa syntyvää lentotuhkaa
(01 01 03) yhteensä

*) Turpeen ja käsittelemättömän
puun poltossa syntyvää lentotuhkaa
saa sijoittaa vain turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvää
lentotuhkaa sisältävään louhokseen.”

Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa *) 5.6.2007 annetun päätöksen
Nro YSO 746 lupamääräyksen B.2. kuulumaan seuraavasti.
Kaivoksen louhostäyttöön saa sijoittaa voimalaitosten *) lentotuhkaa
(10 01 02) **) 148 500 t/a, rikinpoistojätettä (10 01 05) 50 000 t/a ja arinahiekkaa (10 01 24) 1 000 t/a, kalkkitehtaiden suodatinpölyä (10 13 04) ja
poikkeuksellisissa häiriötilanteissa muuta vastaavanlaatuista suodatinpölyä
kuten meesauunien suodatinpölyä (03 03 09) ja sammutusjätettä (10 13 04)
yhteensä 25 000 t/a, betonitehtaan epäkuranttia kuivalaastia (16 03 04) 5
000 t/a ja paperitehtaan jätevedenpuhdistamon kuitupuristetta (03 03 11) 10
000 t/a siten, että louhosten yhteenlaskettu täyttömäärä vuodessa on enintään 220 000 t.
*) Lisätty kappale

RATKAISUN PERUSTELUT

Kirjoitusvirheen korjaaminen
hallintolain (434/2003) 51 §:n
kirjoitusvirheenä
16.11.2018
Tero Mäkinen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt lupamääräyksen B.2.
muuttamisen Nordkalk Oy Ab:n esityksen mukaisesti. Nordkalk Oy Ab:n
Lohjan kalkkitehtaan louhostäyttö on luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Sinne tuodaan jätejakeita loppusijoitukseen muualtakin kuin Nordkalkin omasta tuotannosta. Nyt kyseessä oleva selluteollisuuden meesauunien suodinpöly (MKD) sekä Nordkalkin Raahen ja Paraisten tehtaiden suodinpöly (LKD) ei juurikaan eroa laadultaan louhostäyttöön jo hyväksytyn
Nordkalkin omassa kalkinpolttoprosessissa syntyvästä suodinpölystä
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(LKD). Nordkalk Oy Ab on toimittanut elokuussa 2018 täydennyksen, jossa
on vastaavuustestaustulokset kahdeksasta eri meesauunin suodinpölystä
(MKD) sekä Nordkalkin Paraisten suodinpölystä (LKD). Kaikki näytteet täyttävät sellaisenaan loppusijoituksen tavanomaiseksi luokitellulle kaatopaikalle. Lokakuun lopussa aluehallintovirasto on saanut perusmääritystä koskevat tulokset, jotka vahvistavat edelleen suodinpölyn laadun ja sen tasaisuuden. Näin ollen lupamääräyksen muutoksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Lupamääräyksen muutos koskee poikkeuksellisia
häiriötilanteita, joissa suodinpölyä (MKD/LKD) ei voida toimittaa hyötykäyttöön. Näin ollen lupamääräyksen muutoksessa otetaan huomioon jätelainsäädännön etusijaperiaate. Muutoksen myötä louhostäyttötilavuus ei muutu
kokonaismäärän myötä, vaikka suodinpölyn määrää lisätään nykyisestä
20 000 tonnista 25 000 tonniin.
Asia on käsitelty ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti. Aluehallintovirasto ei ole katsonut tarpeelliseksi asian vireilläolosta tiedottamista, asianosaisten kuulemista ja lausunnon pyytämistä muilta kuin valvontaviranomaisilta, koska lupamääräyksen muuttamisella ei ole katsottu olevan olennaista
merkitystä laitoksen toiminnasta aiheutuviin päästöihin ja ympäristövaikutuksiin, eikä yleisiin tai yksityisiin etuihin.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta
muutosta (YSL 198 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89, 96 §
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 552 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Nordkalk Oy Ab:n Tytyrin suodatinpölyn loppusijoitusta koskevan hakemuksen mukainen toiminta määräytyy aluehallintoviraston maksuista vuonna
2018 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) liitteen maksutaulukon
kohdassa 3.1 tarkoitettu tavanomaisen jätteen kaatopaikkamaksun perusteella. Maksutaulukon mukaan lupa-asian käsittelystä perittävä maksu on
23 870 euroa. Maksutaulukon alakohdan 1) mukaan jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus
on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Alakohdan 3) mukaan
maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä on
1) kohdassa tarkoitettua työmäärää pienempi.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Nordkalk Oy Ab
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston
ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Lohjan kaupungin ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

LIITE

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Tapio.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

LIITE

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 10.12.2018.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja
niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä
eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tämä asiakirja ESAVI/1787/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/1787/2018 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Mäkinen Tero T 16.11.2018 12:51

