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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka kos-

kee pintakäsittelylaitoksen toimintaa Jyskässä.  

 

HAKIJA 

FSP Finnish Steel Painting Oy 

Kalliosolantie 3 

01740 Vantaa 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Jyskän pintakäsittelylaitos sijaitsee Jyväskylän Jyskässä osoitteessa Valmetintie 11. 

Toiminta sijaitsee kokonaisuudessaan tunnelitiloissa asiakkaan tuotantolaitoksen yh-

teydessä. Haettu toiminta on yksi vaihe asiakkaan valmistusprosessissa. Luvanvarainen 

toiminta käsittää fosfatointi- ja maalauslinjastot.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 

taulukon 2 kohdan 2 g mukaisesti (metallien pintakäsittely). 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 2 perusteel-

la kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee metallien elektrolyyttistä tai ke-

miallista menetelmää käyttävän pintakäsittelylaitoksen, jonka käsittelyaltaiden yhteen-

laskettu tilavuus on vähintään 5 ja enintään 30 m
3
. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 

 

Hakemus on tullut vireille 18.5.2017. Hakemusta on täydennetty liitteillä 25.8.2017 ja 

lupahakemuksen käsittelijän vaatimilla lisätiedoilla 9.11.2017.   

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVA 

 

Toiminta on kuulunut osana laajempaa toimintaa käsittävään Komas Oy:n ympäristö-

lupaan. Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa (KSU-2003-Y-

383/111) on päättynyt vuonna 2013 toiminnan päätyttyä. 

 

Toiminnalla on ympäristövahinkovakuutus. 
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Toiminta sijaitsee vanhalla asemakaavoitetulla alueella, jonka kaavamerkintä on TTV-

6 (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue).   

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Toimintaympäristö 

 

Toiminta sijoittuu Jyskän teollisuusalueelle Jyskänvuoren alla sijaitsevaan luolastoon. 

Sisäänkäynti luolastoon on teollisuusalueen itälaidalta. Vuoren yläosassa teollisuus-

alueen itäpuolella on omakotiasutusta, mutta teollisuusalueelle laskeva rinne kasvaa 

puustoa. Teollisuusalueella naapureina lännessä ja etelässä on erilaisia teollisuusyri-

tyksiä, suurimpina reilun sadan metrin etäisyydellä sijaitsevat elektroniikka- ja metalli-

teollisuuden yritykset.  

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Hakija on aloittanut toiminnan tunnelitiloihin sijoittuvalla pintakäsittelylaitoksella 

vuonna 2013. Aikaisemman toiminnan johdosta olemassa olleet fosfatointi- ja maala-

uslinjasto otettiin uudelleen tuotantokäyttöön. Samalla fosfatointilinjalle vaihdettiin 

modernimmat kemikaalit. Luolastossa on myös pienimuotoinen laboratorio, jossa voi-

daan seurata esimerkiksi prosessi- ja jätevesien laatua. 

 

Hakijan hallinnoima pintakäsittelytoiminta sijaitsee asiakkaan tuotantolaitoksen yh-

teydessä ja on yksi vaihe asiakkaan valmistusprosessissa. Laitosta ajetaan asiakkaan 

kysynnän mukaan. Yhdessä vuorossa toimittaessa laitoksen enimmäiskäsittelykapasi-

teetti on noin 70 000 kappaletta vuodessa. Yksi kappale painaa noin kaksi kiloa. Pro-

sessia ajetaan 2-3 työntekijän toimesta.  

 

Fosfatointilinja 

Laitoksella tehdään sinkkifosfatointia, joka on kemiallista pintakäsittelyä. Sitä tehdään 

luolan VII perällä, osittain luolan VI puolella. Allaslinjastolla on yhteensä 13 kpl kes-

kenään samankokoisia altaita (1,1 m
3
). Niistä 6 kpl on huuhteluille ja 7 kpl erilaisille 

kylvyille. Altaiden yhteenlaskettu tilavuus on 14,3 m
3
. Varsinaisissa käsittelyaltaissa 

(7,7 m
3
) tehdään rasvanpoistopesu, happopeittaus, aktivointi, fosfatointi (kaksi eri al-

lasta), passivointi sekä ruosteenestoaineella käsittely. Kaikkia altaita ei kuitenkaan 

käytetä jokaisen fosfatointiprosessin yhteydessä. Kylvyt tapahtuvat koriupotuksilla 

yleensä automatisoidusti. Altaiden vedet lämpenevät vaiheesta riippuen enimmillään 

60 asteisiksi sähkövastuksin. Koko fosfatointilinjasto on suoja-allastettu. Käsittelyal-

taat ovat sisäpinnoiltaan ruostumatonta terästä ja ulkopinnoiltaan lasikuitua. Peräkkäi-

sissä vesialtaissa on vastavirtahuuhtelu, jossa vesi johdetaan edempänä olevasta puh-

taammasta altaasta likaisempaan altaaseen.  

 

Jätevedenpuhdistus 

Linjalla syntyvät jätevedet käsitellään linjan yhteydessä sijaitsevassa laitoksen omassa 

jätevedenpuhdistamossa, josta puhdistettu vesi ohjataan yleiseen viemäriin. Fosfatoin-

tilinjan vesialtaista johdetaan ylivuotovesiä lattian alla oleviin säiliöihin (2+3 m
3
), 

joista ne johdetaan jätevedenpuhdistusprosessiin. Lisäksi säiliöihin johdetaan käsitte-

lyvedet kaikista fosfatointilinjalla käytettävistä altaista. Toiseen säiliöön johdetaan vä-
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kevimmät vedet (happopitoiset), jotta käsittelyprosessin alussa tehtävää happamuu-

densäätöä on helpompi hallita. Kaikki vedet sekoittuvat keskenään ennen käsittelyä. 

Vesien käsittely on automaattinen valvottua. Jätevesien puhdistusprosessissa sääde-

tään pH:ta aluksi happamaksi rikkihapolla metallien saostuksen helpottamiseksi ja 

myöhemmässä vaiheessa emäksiseksi sammutetulla kalkilla (maitokalkki), jotta pH 

saadaan viemäröintiin soveltuvalle tasolle (tavoite 7-7,5). Metalleja saostetaan ferro-

kloridilla ja flokataan flokkausaineella. Liete erotellaan prosessista ja kuivataan suoto-

puristimella, jonka jälkeen kuiva sakka pakataan puristimen alla olevaan suursäkkiin. 

Sakka toimitetaan tarpeen mukaan Ekokem Oy:lle. Vesi johdetaan myös hiekka- ja ak-

tiivihiilisuodattimien läpi, jonka jälkeen se kerätään poistoaltaaseen viemäröintiä var-

ten. Vesinäytteet on otettu poistoaltaasta. 

 

Maalauslinja 

Automaattinen ratamaalauslinja sijoittuu luolaan VI. Pesulinjalla puhdistetut metalli-

kappaleet asetetaan riippumaan kuljettimeen ja maalataan maalauskammioissa liuotin-

pohjaisilla märkämaaleilla ruiskuttamalla. Liuottimista johtuen toiminnasta syntyy 

VOC-päästöjä. Maalisumu ohjataan kuitusuodattimien läpi, joiden tarkoitus on poistaa 

ilmasta kiinteät hiukkaset. Jokaisessa maalaus- ja haihdutusvaiheessa sekä lopuksi uu-

nissa tapahtuvan kuivauksen yhteydessä on ilmanvaihto ja suodatus. Ilmanvaihto joh-

taa maalauslinjan ilman luolan edustalla olevaan noin 10 metriä korkeaan ilmanvaih-

tohormiin.  

 

Ympäristövaikutukset 

 

Käytettävät kemikaalit 

Koska muu tuotteiden prosessi on asiakkaan, ovat varsinaisia raaka-aineita ainoastaan 

maalit. Fosfatointilinjan kemikaalit säilytetään linjan välittömässä läheisyydessä ja va-

rastomäärä pidetään mahdollisimman pienenä. Maalauslinjan kemikaalit säilytetään 

maalauslinjan kanssa samalla käytävällä. Myös niiden varastomäärä pidetään mahdol-

lisimman pienenä. Kemikaaliastioiden alla on suoja-altaat. Kemikaalien tarkempi säi-

lytys luolastossa on esitetty hakemuksen liitteenä olleessa räjähdyssuojausasiakirjan ti-

laluokittelukaaviossa. 

 

Taulukoissa on esitetty kaikki laitoksella käytettävät kemikaalit. Vuosikulutus on vuo-

den 2015 mukaisesti, yksikkönä litra/kg.  

 

Maalaamo 

 

Kemikaali Varasto max. Vuosikulutus 

Ontelomaali 60 300 

Puhdistusspray 4 4 

Syntem grundfärg (pohjamaali) 60 275 

Syntemax top coat (pintamaali) 60 340 

Syntem thinner (ohenne) 60 400 

Teknosolv 9502 (ohenne) 60 100 
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Fosfatointilinja 

 

Kemikaali Varasto max. Vuosikulutus 

Bonderite C-AK 49 (Galvaclean 49) 150 350 

Bonderite M-AC 50 (Fixodine 50) 25 25 

Bonderite M-AD 99 (Grano Toner 99) 30 30 

Bonderite M-AD-2 (ent. Additive Zn-2) 30 30 

Bonderite M-ZN 2742 MU1 (ent. Granodine 2742 

A-1) 

40 0 

Bonderite M-ZN 2748 R3 280 0 

Bonderite S-AD 31A (Rodine 31 A) 35 0 

Bonderite S-FN 7400 (P3-Prevox 7400) 50 25 

Fennopol K 5066  0 

Kemira PIX-115 (Fennofloc 115, PIX 113) 1000 0 

Natriumhydroksidi 50 % 37 0 

Nordkalk SL  0 

Rikkihappo > 51 % 140 356 

 

Lisäksi laboratoriossa käsitellään pieniä määriä kemikaaleja (enintään 1 litra/kg vuo-

dessa), joista suurinta osaa ei ole luokiteltu vaaralliseksi. 

 

Energian käyttö 

Fosfatointilinjaa käytetään ainoastaan, kun kappaleita käsitellään. Muun ajan se on 

pois päältä, jolloin vältetään turha energian käyttö. Kemikaalit on vaihdettu sellaisiin, 

että kylpyjä ei tarvitse lämmittää yhtä kuumaksi kuin aiemmilla kemikaaleilla. Energi-

an kulutusta ei voida erikseen seurata, koska toiminta sijoittuu asiakkaan tiloihin ja 

kuuluu sopimukseen. 

 

Veden käyttö ja viemäröinti 

Käytettävä verkostovesi kuuluu asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen. Myös luolas-

ton viemäröintisopimus on asiakkaan nimissä, mutta hakijan toimintaa koskien teh-

dään erillinen teollisuusjätevesisopimus Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Fosfatointi-

linjalta syntyy käsiteltyä vettä, joka on ollut aiemman ympäristöluvassa jätevedelle 

asetettujen raja-arvojen mukaista. Vedenpuhdistuslaitos on automaattinen. Prosessia 

ohjaa kolmessa vaiheessa otettavat pH-mittaukset. Mittarit tarkastetaan ja tarvittaessa 

kalibroidaan kerran kuussa. Käsitelty vesi lasketaan viemäriin ja siitä on määrävälein 

teetetty laboratorioanalyysit. Prosessiveden määrät ovat olleet vuonna 2015 noin 969 

m
3
, vuonna 2016 1229 m

3
 ja vuonna 2017 11.9. mennessä 36 m

3
. Linjasto ja kemikaa-

lien varastointialueet on valuma-allastettu.  

 

Melu ja tärinä 

Koska toiminta tapahtuu luolastossa, ei melua kantaudu ympäristöön. Toiminta ei 

myöskään aiheuta tärinää. 

 

Jätteet 

Vaarallisia jätteitä syntyy sekä maalaus- että fosfatointilinjalta. Maalauslinjan jäte on 

pastamaista, liuotinjäämiä sisältävää maalijätettä. Siitä erotetaan tislaamalla liuotin, 

joka hyödynnetään pesuliuottimena. Jäljelle jäänyt maalijäte (EWC-koodi *080111) 
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hävitetään vaarallista jätettä vastaanottavan yrityksen toimesta, joka käsittelee jätteen 

polttamalla. Määrällisesti maalijätettä syntyy 100-200 kg/vuosi maalausmääristä riip-

puen. 

 

Fosfatointilinjalta syntyy raskasmetalleja sisältävää saostusjätettä, joka toimitetaan 

myös vaarallisen jätteen käsittelyyn. Vuonna 2015 sitä syntyi 750 kg, joka on melko 

tavanomainen määrä. Lisäksi vaarallisia jätteitä syntyy ajoittain, jos joudutaan hävit-

tämään esimerkiksi tarpeettomia kemikaaleja.  

 

Muita jätteitä ovat tyhjät kemikaaliastiat (kuivina) ja maalauslinjan suodattimet, jotka 

menevät asiakkaan jätehuollon kautta. Niistä ei kerry FSP:lle määrätilastoja. 

 

Toiminnassa käytetään tislainta eli pesuliottimen regenerointilaitetta. Sillä vähenne-

tään vaarallisen jätteen määrää ja puhtaan liuottimen ostoja; syntynyt tisle käytetään 

uudelleen ruiskujen pesuun ja maalijäte tiivistyy kuivemmaksi. 

 

Päästöt ilmaan 

Maalauslinjalta syntyy vähäinen määrä VOC-päästöjä. VOC-päästöt lasketaan maalin-

toimittajien toimitusraporteista. Laskennoissa otetaan huomioon kaikki ostettu liuotin. 

Todellisuudessa päästö on hieman pienempi, koska tuotteisiin ja vaaralliseen jättee-

seen sitoutuu liuotinta. Jätteen liuotinmäärää ei ole taloudellisesti järkevää mitata tai 

analysoida, joten on päädytty raportoimaan koko ostettu liuotinmäärä. 

 

Hakijan lausuntoon antamassaan vastineessa esitetyn laskelman mukaan maalaamon 

maalauskammioiden poistoilmamäärä on 3 x 6 500 m
3
 eli noin 19 500 m

3
 tunnissa. 

Maalauslinjan poistoilmaa suodatetaan heti linjan yhteydessä olevin kuitusuodattimin, 

jotka vaihdetaan FSP:n toimesta 1-2 viikon välein. Maalauslinjan ilma johdetaan luo-

lan edustalle johtavaan ilmanvaihtokanavaan, joka johtaa sen noin 10 metrin korkeu-

teen kalliorinteen viereen.  Lisäksi mäellä oleviin poistoilmaputkiin johtavassa luolas-

ton yleisilmanvaihdossa on poistoilmasuodattimet, jotka vaihdetaan asiakkaan toimes-

ta heidän kunnossapitosuunnitelmansa mukaan.  

 

Fosfatointilinjalla ei ole FSP:n huollon alaisia suodattimia. Maalauslinjan kanavistolle 

on tehty nuohous viimeksi helmikuussa 2018, jonka yhteydessä fosfatointilinjan kana-

visto on tarkistettu.   

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 

Linjastojen lähellä ei ole lattiakaivoja eikä avoimia viemäreitä. Kaikki viemäriin me-

nevä vesi kulkee vedenpuhdistamon kautta. Toiminnalla ei ole vaikutuksia yleiseen 

viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Luolasto on suljettua aluetta, joten sinne ei pää-

se kuin kulkuluvat omaava. Toiminnalla ei myöskään ole vaikutuksia luontoon, luon-

nonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminta ei myöskään sijoitu poh-

javesialueelle eikä siitä aiheudu päästöjä maaperään. 

 

FSP noudattaa VOC-asetuksen vähentämisohjelmaa (64/2015 VNA eräiden orgaanisia 

liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittami-

sesta). VOC-päästöjä seurataan kemikaalitoimittajilta saatavien raporttien avulla. 

Päästöjä ja Ekokemin polttolaitokselle menevää vaarallisen jätteen määrää vähenne-
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tään käsittelemällä jäteliuotin (regenerointi) ja käyttämällä tisle uudelleen laitteiston 

pesuissa.  

 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

FSP Finnish Steel Painting Oy:llä on ISO 14001 mukainen sertifioitu ympäristöjärjes-

telmä. Bureau Veritas Certification on auditoinut toimintoja viimeksi syksyllä 2016. 

Yritys auditoidaan vuosittain. Auditoitavaan otokseen valitaan yleensä 5-10 laitosta si-

ten, että yhden laitoksen auditointiväli olisi enintään kolme vuotta. Jyskän laitos on 

auditoitu Bureau Veritaksen toimesta viimeksi 8.10.2014. Sertifikaatti on toimitettu 

hakemuksen liitteenä. 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 

Laitoksella olevat prosessit edustavat hakijan käsityksen mukaan parasta mahdollista 

tekniikkaa, mitä kohteessa voidaan käyttää. Hakijan aloittaessa toiminnan on muun 

muassa kylvyissä käytettävät kemikaalit vaihdettu nykyaikaisiin, jolloin voidaan käyt-

tää alhaisempia lämpötiloja. Ruiskumaalauslinja on suunniteltu asiakkaan tuotteelle, 

jolloin maalit määrittelee asiakas.   

 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Fosfatointilinjaston kylpyjen pitoisuuksia tarkkaillaan säännöllisesti titrauksin ja ve-

denpuhdistamossa on jatkuvatoimiset pH-seurannat prosessin toiminnan seurantaan. 

Jätevedenkäsittelyprosessiin lasketaan linjastolta rasvanpoistopesun, peittauksen akti-

vointi- ja passivointikylpyjen sekä huuhtelualtaiden vettä. 

 

Jäteveden laatu varmistetaan laboratoriokokein kerran vuodessa. Näytteestä on selvi-

tetty kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, pH-arvo, kokonais- ja fosfaattifosfori, 

kadmium, kromi, kupari, rauta, nikkeli, lyijy, sinkki ja öljyhiilivedyt (C10-C40). 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakemuksen liitteenä on Jyskän laitosta koskeva riskinarviointi, jossa on käyty omana 

kohtanaan läpi laitoksen ympäristöriskit. Ympäristöriskejä voivat sen mukaan aiheut-

taa kemikaalit, kaasut, raaka-aineet ja öljyt, jätteet, päästöt ilmaan ja melu, päästöt 

maaperään ja vesistöön sekä tuotteet. Myös riskien todennäköisyyttä ja vakavuutta on 

arvioitu. Suurimmat riskit liittyvät kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sekä kemi-

kaalien vesiin pääsemiseen. Alueella ei toistaiseksi ole esimerkiksi erillistä viemärin 

sulkuhanaa. Myös jätevesien puhdistamiseen liittyy riskejä. Pintakäsittelyprosessiin 

kanssa tekemisissä olevan henkilöstön kouluttamiseen ja perehdyttämiseen kiinnite-

tään huomiota. Riskiarvioinnissa ilmenneet epäkohdat on merkitty toimenpiteitä vaa-

tiviksi.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 20.11.–

19.12.2017. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Asianosaisia on kuultu 17.11.2017 lähetetyllä virkakirjeellä.   
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Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta pyydettiin lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta (Jyväsky-

län kaupungin ympäristöterveysjaosto), sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäris-

tö- ja luonnonvarat -vastuualueelta.  

 

Ympäristöterveysjaosto käsitteli lupahakemuksen kokouksessaan 20.12.2017 (§ 90), 

jossa se totesi, että maalauslinjastolta aiheutuvista VOC-päästöistä ei saa aiheutua ter-

veyshaittaa lähiympäristön asukkaille. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveys-

haittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. VOC-päästöt tulee mitata toi-

minnan aikana. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus pyysi lausuntoonsa lisäaikaa ja toimitti sen 4.1.2018. Lau-

sunnossaan se toteaa lyhyesti, että ympäristölupa voidaan myöntää nyt voimassa ole-

van ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti rajoittaen pintakäsittelytoiminta kui-

tenkin hakemuksen mukaisesti sinkkifosfatointiin. Ympäristölupaa myönnettäessä tu-

lee huomioida ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Toi-

minnassa tulisi hakemuksen mukaisesti noudattaa VOC-asetuksen (64/2015, valtio-

neuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten il-

maan johdettavien päästöjen rajoittamisesta) vähentämisohjelmaa, vaikkakin asetusta 

sovellettaisiin metallin maalaukseen asetuksen liitteen 1 taulukon 5a mukaisesti vasta, 

kun liuottimien kulutus ylittää 5 tonnia vuodessa. 

 

Hakemusta koskien ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

 

Tarkastukset 

Laitokselle on tehty ympäristölupahakemukseen liittyvä tarkastus 26.1.2018. Tarkas-

tuksella käytiin läpi lupahakemuksen asioita sekä kierrettiin tuotantotilat. Tarkastuk-

sesta tehty muistio on liitetty lupahakemusasiakirjoihin. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijaa on kuultu 8.1.2018 sähköpostitse lähetetyllä kuulemiskirjeellä. 

 

Hakija toteaa 12.2.2018 toimittamassaan vastineessa, että ei näe toiminnastaan aiheu-

tuvan terveyshaittaa perustuen heidän tuotannostaan saatuihin arvoihin, käytettyjen 

tuotteiden tietoihin ja näistä muodostettuun laskelmaan. Vastineessa esitetyn laskel-

man mukaisesti maalaamon VOC päästöt ovat keskimäärin 6,48 litraa (=5,70 kg) työ-

päivän aikana. VOC-päästöt syntyvät pääasiassa käytettävän maalin liuottimesta, jonka 

pääkomponenttina on ksyleeni. Laskettujen arvojen perusteella maalaamosta poistuva 

ilma sisältää keskimäärin 36,6 mg/m
3
 ksyleeniä, kun ksyleenin HTP-arvo on 220 

mg/m
3
.     

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää FSP Finnish Steel Pain-

ting Oy:lle ympäristöluvan sinkkifosfatointia tekevän pintakäsittelylaitoksen toimin-

taan Jyväskylän Jyskässä osoitteessa Valmetintie 11. Toimintaa tulee harjoittaa lupa-

hakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. 
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Yleinen ympäristönsuojelu 

1. Laitoksen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei laitok-

sen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai viemäriin tai muu 

syy aiheuta välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 

tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai yleistä viihtyvyyden alenemis-

ta. 

 

Tarvittaessa ympäristövaikutukset on selvitettävä ja ryhdyttävä ympäristönsuojelu-

viranomaisen edellyttämiin toimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistami-

seksi. 

(YSL 6, 7, 16, 17, 19, 20; JL 13, 72 §; NaapL 17 §)  

 

Jätevedet ja päästöt viemäriin 

2. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että jätevesiä syntyy mahdollisimman vä-

hän. Toiminnassa syntyvät jätevedet on esikäsiteltävä laitoksen omassa jäteveden-

puhdistamossa hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ennen niiden johtamista ylei-

seen viemäriin. Tuotantoprosesseja ja jätevesienkäsittelyä on hoidettava siten, että 

saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos ja että jätevesistä aiheutuva vaa-

ra tai haitta ympäristölle, terveydelle, viemäriverkostolle tai kunnallisen jäteveden-

puhdistamon prosesseille jää mahdollisimman vähäiseksi. 

(YSL 67 §) 

 

3. Laitoksen jätevedenkäsittelyprosessista yleiseen jätevesiviemäriin johdettavan ve-

den laadun tulee seuraavien aineiden/yhdisteiden osalta alittaa nämä enimmäispi-

toisuusrajat: 

 kadmium (Cd)  0,01 mg/l 

 kromi (Cr)   1,0 mg/l 

 kupari (Cu)  2,0 mg/l 

 lyijy (Pb)  0,5 mg/l 

 nikkeli (Ni)  0,5 mg/l 

 sinkki (Zn)  2,0 mg/l 

 tina (Sn)  2,0 mg/l 

 öljyhiilivedyt C10-C40 100 mg/l 

 

Lisäksi jätevesiviemäriin johdettavan veden pH-arvon tulee olla välillä 6,0-11,0 ja 

lämpötilan korkeintaan 40 

C. Jätevesien laimentaminen muilla vesillä raja-arvon 

saavuttamiseksi on kiellettyä. Laitosta koskevassa teollisuusjätevesisopimuksessa 

voi olla näitä raja-arvoja tiukempia vaatimuksia. Tarvittaessa myös kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomainen voi antaa lisämääräyksiä koskien jätevesien tarkkailua 

ja käsittelyä sekä jäteveden enimmäispitoisuuksia. 

(YSL 52, 67, 90 §) 

 

4. Jätevesien pääsy viemäriin tulee voida estää välittömästi, jos jäteveden ominaisuu-

det eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. Mikäli 

viemäriin on päässyt aineita, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa kunnallisen 

jätevedenpuhdistamon toiminnalle, on asiasta ilmoitettava välittömästi jäteveden-

puhdistamolle. 

(YSL 52, 67 §) 
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Ilmansuojelu 

5. Laitoksen poistoilmasta tulee poistaa terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet 

mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että ympäristöön ei aiheudu haju- tai muita 

haittoja. Laitokselle tulee tehdä vuosittain VOC-asetuksen vähentämisohjelman 

mukaiset laskelmat ja pyrkiä laskennallisiin vähennyksiin. 

(YSL 141 §, NaapL 17 §, VNA 64/2015 6 §) 

 

6. Laitoksen maalausprosessin poistoilman VOC-pitoisuudet tulee tarvittaessa selvit-

tää ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävin mittauksin, mikäli valvontaviranomai-

nen katsoo sen tarpeelliseksi. (YSL 6, 54 §) 

 

Kemikaalien varastointi ja käsittely 

7. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä terveydelle tai ympäristölle 

vaarallisten aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Toiminnanhar-

joittajan on mahdollisuuksien mukaan valittava olemassa olevista vaihtoehdoista 

kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten haittaa tai vaaraa terveydelle tai 

ympäristölle. 

(YSL 6, 19 §; KL 19 §) 

 

8. Toiminnassa käytettävien kemikaalien käsittely on suunniteltava ja järjestettävä 

asianmukaisesti, siten ettei kemikaaleista ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle 

eivätkä ne aiheuta päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Alueiden, joilla kemikaaleja 

käytetään tai siirrellään, pintojen tulee olla tiiviit ja niiden kuntoa tulee tarkkailla 

sekä tarvittaessa korjata. Kemikaalien varastointi tulee järjestää tiiviillä pohjalla 

reunoiltaan allastetussa tilassa siten, etteivät keskenään reagoivat kemikaalit pääse 

pintakäsittelyprosessin ulkopuolella missään olosuhteissa tekemisiin keskenään. 

Kemikaalien laatu ja varoitusmerkit on oltava selkeästi nähtävissä pakkauksista. 

(YSL 16, 17, 19, 52 §; KL 19 §) 

 

Jätteet 

9. Toiminta laitoksella tulee järjestää siten, että jätteitä ja vaarallisia jätteitä syntyy 

mahdollisimman vähän. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat 

jätteet on lajiteltava ja kierrätettävä tai toimitettava hyötykäyttöön. Laitoksen jäte-

huollon järjestämisessä on noudatettava Jyväskylän seudun jätehuoltomääräyksiä. 

(YSL 58 §; JL 8, 13 §) 

 

10. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaaralliset jät-

teet on pakattava asianmukaisiin sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkin-

nöin varustettuihin, tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Ne on varastoitava tiiviillä 

reunoin varustetulla alustalla sisätiloissa tai ulkona katetussa tilassa. 

(YSL 20 §; JL 12, 15, 16, 17 §; VNA 179/2012 7, 8, 9 §) 

 

11. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava eteenpäin riittävän usein ja 

niiden toimittamisessa tulee käyttää siirtoasiakirjaa. Vaaralliset jätteet saa luovut-

taa tai toimittaa paikkaan, jonka ympäristöluvassa on myönnetty oikeus vaarallis-

ten jätteiden keräämiseen, vastaanottoon ja käsittelyyn. 

(JL 13, 29, 31, 121 §)  
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Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

12. Mahdollisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava huolehtimalla  

henkilökunnan laitteiston käyttökoulutuksesta sekä valmiuskoulutuksesta ja riittä-

vän informaation antamisesta materiaalien toimittajille, kuljettajille sekä eri sidos-

ryhmille. Alueelle on varattava riittävä määrä käytettäville kemikaaleille soveltuvia 

imeytysmateriaaleja sekä sammuttimia ja suojautumis- ja ensiapuvälineitä. 

(YSL 7, 14, 15, 20 §) 

 

13. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa joissa on aiheutunut tai 

uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä il-

maan, sadevesiviemäriin tai jätevesiviemäriin, maaperään tai pohjaveteen, on vii-

vytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin laitteistojen kuntoon saatta-

miseksi ja päästöjen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi.  

 

Vahinko- ja onnettomuustilanteista on välittömästi ilmoitettava pelastusviranomai-

selle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävissä häiriötilanteissa on 

laitoksen toiminta pysäytettävä välittömästi. 

(YSL 14, 15, 134 §) 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

14. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymis-

tä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa 

laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman vähäiset sekä energiantuotto ja käyttö mahdollisimman tehokasta. 

(YSL 8, 53 §) 

 

Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevat määräykset 

15. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitoksen rakenteiden ja laitteistojen huol-

losta ja kunnossapidosta siten, että niissä ei käytön aikana pääse tapahtumaan muu-

toksia, jotka lisäisivät toiminnasta aiheutuvien ympäristö- ja terveysvahinkojen ris-

kiä. 

(YSL 14, 66 §; JL 120 §) 

 

16. Jätevesiviemäriin fosfatointilinjalta jäteveden puhdistamon jälkeen johdettavasta 

jätevedestä on otettava edustava näyte jokaisen toisistaan poikkeavan fosfatointi-

jakson yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa. Näytteestä tulee analysoida aina-

kin pH-arvo, kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, kokonais- ja fosfaattifosfori, 

kadmium, kromi, kupari, rauta, sinkki ja öljyhiilivedyt (C10-C40). Jätevesianalyysin 

tulokset tulee toimittaa valvontaviranomaiselle välittömästi niiden valmistuttua.    

(YSL 62, 67 §) 

 

17. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava 

ympäristöluvan valvojalle vuosiyhteenveto (vuosiraportti), joka sisältää ainakin 

seuraavat tiedot: 

- Toimintajaksot (määrä, ajankohdat, pituudet) 

- Käytettyjen kemikaalien määrät sekä varastomäärät 

- Laskennalliset VOC-päästöt vuoden aikana 

- Viemäriin lasketun veden määrä 

- Jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrät sekä toimituspaikat 
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- Laitteistojen muutos- ja huoltotoimenpiteet 

- Toiminnassa tapahtuneet muutokset ja häiriö-/onnettomuustilanteet 

- Seuraavan vuoden aikana tehtäväksi suunnitellut muutokset tai huollot 

(YSL 62 §; JL 118 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-

tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-

ta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 

vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-

ty.  

 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, ja vastaavaa toimintaa on ollut samassa paikassa 

myös aiemmin. Toiminta on kaavan mukaista. Toiminnasta ei sen luonne, lupamäärä-

ykset ja sijaintipaikka luolastossa huomioiden, aiheudu jaoston käsityksen mukaan 

kohtuutonta rasitusta naapureille.  

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti liittyen 

ilmansuojeluun, kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn sekä maaperään ja vesistöön 

mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Lupamääräyksiä annettaessa 

on huomioitu toiminnan luonne, vaikutusalueen ominaisuudet, vaikutukset ympäris-

töön kokonaisuutena sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toi-

met. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä huomioiden lupa-

määräyksissä edellytetyt varautumis- ja seurantatoimenpiteet, voidaan laitoksen toi-

minnan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

Toimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien hait-

tojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten 

jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuoje-

lun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristö-

vaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristö-

haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. (määräys 1) 
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Laitoksella syntyvät jätevedet vaativat esikäsittelyä, jotta ne voidaan johtaa viemäriin. 

Esikäsittelyssä on tärkeää varmistaa riittävä puhdistustulos, jotta prosesseissa käytet-

tävät kemikaalit eivät aiheuta ongelmia jätevedenpuhdistamolla. (määräys 2) 

 

Jätevesien esikäsittelyssä on päästävä toiminnasta viemäriin johdettavien aineiden tai 

yhdisteiden osalta esitettyihin raja-arvoihin, jotta taataan jätevedenpuhdistamon toimi-

vuus. Viemäriverkosta vastaava sekä puhdistamo esittävät tarvittaessa yksityiskohtai-

sempia jätevesien laatua koskevia vaatimuksia laitoksen kanssa tehtävässä laitoskoh-

taisessa teollisuusjätevesisopimuksessa. (määräys 3) 

 

Pintakäsittelylaitoksen jätevesien käsittely on prosessi, jossa voi ajoittain esiintyä häi-

riöitä ja poikkeuksellisia tilanteita. Tiedottaminen jätevedenpuhdistamolle on tärkeää 

jätevesien puhdistusprosessille aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi. (määräys 4) 

 

Pintakäsittelytoiminnalla voi olla vaikutuksia ympäristöön laitoksesta johdettavan 

poistoilman vuoksi. Vaikutuksia tulee vähentää esimerkiksi kemikaalivalinnoilla ja 

suodattimilla. VOC-päästöjen seuranta laskelmien kautta kannustaa vähentämistoi-

miin. (määräys 5) 

 

Hakija osoitti vastineena toimittamassaan VOC-laskennassa, että maalausprosessin 

teoreettinen päästö ilmanvaihdon kautta ympäristöön on vähäinen eivätkä haitta-

ainepitoisuudet ole lähellä terveydelle haitallista tasoa. Tarve puolueettomalle mitta-

ukselle voi kuitenkin syntyä, jos esimerkiksi ympäristössä koetaan, että laitoksen aihe-

uttama haju häiritsee tai sen voidaan epäillä olevan terveydelle haitallista. (määräys 6) 

 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä muun muassa toimintansa ympäristövaiku-

tuksista ja ympäristöriskeistä. Kemikaalien ja menetelmien valinnoissa vaikutetaan 

toiminnasta ympäristölle ja terveydelle aiheutuvaan vaaraan. (määräys 7) 

 

Toiminnan hyvällä suunnittelulla, järjestelyllä ja kemikaalien oikeanlaisella varastoin-

nilla ennaltaehkäistään vahinkoriskiä. Kemikaalien käsittelypaikkojen pinnoitteiden 

eheyden tarkkailu ja todettujen vaurioiden korjaaminen ovat tarpeen, jotta voidaan es-

tää poikkeustilanteissa tapahtuvat vuodot maaperään ja pohjaveteen. (määräys 8) 

 

Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on pyrittävä ensisijaisesti vä-

hentämään syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Kierrättäminen ja hyödyntäminen 

edellyttää jätteiden asianmukaista keräilyä ja varastointia toimipisteessä. Laitoksen 

toimintaa koskevat myös Jyväskylän seudun jätelautakunnan hyväksymät jätehuolto-

määräykset. (määräys 9) 

 

Jätteen asianmukainen käsittely mahdollistaa jätteen käsittelyn parhaalla mahdollisella 

tavalla sekä vähentää niistä aiheutuvaa riskiä esimerkiksi vuototilanteissa. (määräys 

10) 

 

Vaarallisten jätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää niiden toimittamista kä-

siteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällais-

ten jätteiden vastaanotto on hyväksytty. Siirtoasiakirjamenettelyllä voidaan seurata jät-
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teen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (määräys 

11) 

 

Osaavalla henkilöstöllä on suuri vaikutus vahinkotilanteiden syntymiseen ja niissä oi-

keanlaiseen toimimiseen. Myös sidosryhmien tulee olla riittävän selvillä esimerkiksi 

toiminnassa käytettävien kemikaalien ominaisuuksista. Oikeanlaisten torjuntavälinei-

den helpolla saatavuudella minimoidaan mahdollisista onnettomuuksista aiheutuvat 

haitat. (määräys 12) 

 

Luvanhaltijalla on ympäristönsuojelulain mukainen velvollisuus torjua pilaantumista 

sellaista havaitessaan sekä ilmoittaa pilaantumisesta tai sen vaarasta välittömästi val-

vontaviranomaiselle ja haitan torjumiseksi pelastusviranomaiselle. (määräys 13) 

 

Luvanhaltijalla on yleinen velvollisuus seurata toimintansa eri osa-alueiden, kuten 

kemikaalien ja viemäripäästöjen haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia 

ja sitä kautta seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (määräys 14) 

 

Laitoksen rakenteet saattavat kulumisesta, onnettomuudesta tai muusta syystä vioittua 

siten, että ympäristö- ja terveysriskin mahdollisuus kasvaa verrattuna normaalitilantee-

seen. Rakenteiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä mahdollis-

ten vikojen korjaamisen avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä ai-

heutuvia vaaroja ja haittoja. (määräys 15) 

 

Fosfatointilinjan toiminta on jaksottaista ja satunnaista. Mikäli pintakäsittelyjaksot 

poikkeavat toisistaan selvästi esimerkiksi kemikaalien osalta, myös jätevesi ja sen kä-

sittely voivat muuttua. Siksi on tarpeen ottaa näyte viemäriverkkoon toimitettavasta jä-

tevedestä koskien jokaista jaksoa. Käsittelyjen pysyessä samankaltaisina tulee näyte 

ottaa kuitenkin vähintään kerran vuodessa, jotta varmistutaan esimerkiksi jäteveden-

puhdistuksen toimivuudesta. Edustava näyte tarkoittaa esimerkiksi useasta samansuu-

ruisesta osanäytteestä yhden työvuoron aikana koottua kokoomanäytettä. (määräys 16) 

 

Vuosittainen raportointi on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Raportoitavia asioita seu-

raamalla paitsi valvoja, myös luvanhaltija pysyy selvillä toimintakokonaisuudesta ja 

sen ympäristövaikutuksista. (määräys 17) 

 

Vastaus lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin 

Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaisen esittämää VOC-mittausta ei ha-

kijan vastineessaan toimittaman selvityksen perusteella ole katsottu tässä vaiheessa 

tarpeelliseksi, koska ilmaan joutuvien yhdisteiden osuus osoittautui laskennallisesti 

pieneksi. Lupamääräyksen 6 mukaisesti selvitys voidaan kuitenkin tarvittaessa teettää, 

jos sellainen katsotaan tarpeelliseksi. VOC-päästöistä ei saa aiheutua terveyshaittaa 

lupamääräysten 1 ja 5 mukaisesti. 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti ympäristölupa koskee vain 

sinkkifosfatointia. Hakija on esittänyt noudattavansa VOC-asetuksen vähentämisoh-

jelmaa, vaikka valtioneuvoston asetus ei sitä tämän kokoluokan toiminnalta edellytä-

kään. VOC-laskelmien laatimisesta on määrätty lupamääräyksessä 5.   
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LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos 

(YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 14-17, 19-20, 29, 39, 43-44, 49, 52-54, 

58, 62, 66-67, 90, 134, 141, 190-191, 198, 205 § 

Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12-13, 15-17, 29, 31, 72, 118, 120-121 § 

Kemikaalilaki (KL 599/2013) 19 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käytävien toimintojen ja laitosten 

ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (VNA 64/2015) 6 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012) 7-9 § 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti ympäristöluvan käsittelystä viranomaisessa 

voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 3 335 euroa. Maksu 

perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 § 74 vahvistamaan Jyväskylän 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteenä olevan maksutaulukon koh-

taan 2a (3 706 €). Maksua laskee taksan kohdan 5 mukainen yrityksen varmennettu 

ympäristöjärjestelmä (-10 % = 371 €). 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Finnish Steel Painting Oy 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-

kirjelmä liitteineen toimitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 

19.4.2018. Valitusosoitus on liitteenä. 

 

LIITTEET  

 

Valitusosoitus 


