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Tampereen kaupunki 

Kaupunkiympäristö palvelualue 

ympäristönsuojelu 

Ympäristöpäällikön päätös 

6.6.2022 

2022-196-IPM 

 

 

Päätös Väylävirasto c/o Weladon meluilmoituksesta, Tampereen 

henkilöratapiha -hankkeen pohjatutkimukset 

 

Ilmoituksen tekijä 

Ilmoitusvelvollinen: Väylävirasto c/o Welado Oy 

Ilmoitusvelvollisen osoite: PL 33, 00521 HELSINKI 

Yhteyshenkilö: Veli-Matti Heikkilä 

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1380456 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: veli-matti.heikkila@welado.fi 

Y-tunnus: 1010547-1 

 

Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen 

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 13.5.2022. Meluilmoitusta on täydennetty 

puhelimitse 30.5.2022. 

 

Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta 

Kyseessä ovat Tampereen Henkilöratapiha -hankkeeseen liittyvät 

pohjatutkimukset. Töitä tehdään rautatiealueella ja sen välittömässä 

läheisyydessä tutkittavan alueen sijoittuessa välille Hatanpään valtatie 26 - 

mailto:veli-matti.heikkila@welado.fi
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Viinikankadun ja Ratapihankadun risteys - Lapintien ja Naistenlahdenkadun 

risteys. Työt aloitetaan 13.6.2022 ja niitä tehdään ajoittain 31.12.2024 asti. 

 

Melulupaa ei tässä yhteydessä haeta vielä hankkeen varsinaiselle rakentamiselle, 

vaan ainoastaan pohjatutkimuksille. Työvaiheita tässä ovat muun muassa 

koekuoppien kaivaminen, kairaukset, näytteenotto ja pohjaveden pinnan 

tutkiminen. 

 

Tutkimukset suorittaa Väyläviraston puitesopimuskumppani, joka valitaan kullekin 

tutkimustoimeksiannolle erikseen. Puitesopimuksissa sovitun mukaisesti tilaaja 

(Väylävirasto) vastaa tutkimuksia varten hankittavista luvista. Rakennuttajana 

hankkeella toimii Welado Oy. Tilaajan projektipäällikkö on Mikko Heiskanen 

(mikko.heiskanen@vayla.fi). Rakennuttajan projektipäällikkö on Kimmo Laatunen 

(kimmo.laatunen@welado.fi). 

 

Hankkeen ratasuunnitelma on hyväksytty, muttei vielä lainvoimainen.  

 

Valtaosa tutkimuksista on tarkoitus tehdä kesän 2022 aikana. Tarkkojen 

ajankohtien sopiminen ensimmäisille tutkimuksille on rataliikenteen suunnittelun 

(Fintraffic) kanssa vielä kesken, mutta tavoitteena on aloittaa tutkimukset niin 

pian kuin mahdollista, jotta rakentamissuunnittelua voidaan edistää. Arviolta 

tutkimusten ajallinen laajuuden arvioidaan olevan noin 20-40 työvuoroa.  

 

Valtaosa tutkimuksista tehdään rautatiealueella, jolloin ainakin osa niistä 

joudutaan tekemään myös öisin ja viikonloppuisin junaliikenteen ollessa 

vähäisempää. Rakentamissuunnittelu on vielä kesken. Työsaavutusten arviointi 

sekä lopullinen pohjatutkimustarpeiden arviointi on haastavaa, joten tarkkaa 

työvuorojen lukumäärää on vaikea arvioida.  
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Eniten melua aiheuttavissa porakonekairauksissa melutaso on yhden metrin 

päässä laitteistosta 110 dB ja se laskee suhteessa etäisyyden neliöön.  

 

Tutkimuksista aiheutuu lähinnä meluhaittaa, jolle voi altistua rataa lähellä olevia 

asuinrakennuksia, liiketiloja, hotelleja, oppilaitoksia (Johanneksen koulu, TAKK) 

sekä poliisiasema ja rautatieasema. Melulle altistuville asuinrakennuksille 

tiedotetaan töistä ennakkoon työaluekohtaisesti. Tiedotteen jakelualueeksi on 

ilmoitettu 33100 Tampere. 

 

Meluntorjunnassa, ympäristönsuojelutoimenpiteissä ja ympäristövaikutusten 

seurannassa noudatetaan Väyläviraston ja Tampereen kaupungin ohjeita. 

 

Oheisissa kuvissa on esitetty työalueet (violetti väri), melua vaimentavat rakenteet 

tai maastonmuodot (punertava väri), haitoille altistuvat kohteet (mustalla 

katkoviivalla rajatut alueet) ja esitetyt tiedotusalueet (sinisellä katkoviivalla rajatut 

alueet). Meluilmoituksen liitteenä toimitettiin myös tarkemmat 

pohjatutkimussuunnitelmakartat. 

 

 



  4 (17) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  5 (17) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asian käsittely 

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu 

eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti 

vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan 

ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöpäällikön 

ratkaisuun sisältyvät määräykset. 
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Puhelinkeskustelun Anttalainen - Heikkilä (30.5.2022) mukaan reikiä on 

suunniteltu tehtävän noin 140 kappaletta, mutta määrä voi lisääntyä vielä 

muutamalla kymmenellä. Reiät ovat noin 5-10 senttimetriä halkaisijaltaan. 

Heikkilällä ei ollut tarkkaa tietoa poravaunun pölynkeräyslaitteistoista, mutta 

keskustelussa todettiin, että huolellinen pölyämisen ehkäisy on välttämätöntä. 

Tärinän vaikutusaluetta selvitetään suunnitelmien edetessä ja tiedotusaluetta 

laajennetaan, jos on epäily, että poraus voi aiheuttaa laajemmin tärinähaittaa 

esimerkiksi porauksen alkuvaiheessa. Anttalainen korosti, että yöaikaan pienikin 

tärinä voi häiritä lepoa. Keskusteltiin mahdollisen pilaantuneen maan huomioon 

ottamisessa työssä. ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen pilaantunutta 

maata koskevissa asioissa.  

 

Ympäristöpäällikön päätös  

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu: 

 

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille ja muille kohteille, 

joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä, on toimitettava tiedote 

viimeistään viikko ennen häiriöitä aiheuttavien töiden alkamista. Kustakin 

työkohteesta on tiedotettava erikseen määräyksen 2 mukaisesti. 

Tiedotteessa on kerrottava työstä, sen aiheuttamasta melu- ja muusta 

haitasta, haittojen kestosta ja aikatauluista, syyt mahdolliselle yötyölle 

sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. Tiedotus on tehtävä 

uudelleen, jos työssä on pitkä tauko välillä. (YSL 122 §) 
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Kunkin työkokonaisuuden tiedotusalue riippuu siitä, mihin 

vuorokaudenaikaan melua tai tärinää aiheuttavia työvaiheita tehdään:  

• Päiväaikaan, kello 7.00-22.00 tehtävästä työstä on tiedotettava 

meluilmoituksessa esitetylle alueelle, kustakin työkohteesta erikseen 

siitä aiheutuvien haittojen leviämisen kannalta riittävän laajasti. 

Tiedote on toimitettava vähintään porraskäytäväkohtaisesti.  

• Yöaikaan kello 22.00-7.00 tehtävästä, häiriötä aiheuttavasta työstä on 

tiedotettava vähintään kahden korttelin etäisyydelle kyseistä 

työkohteesta, vähintään oheisessa kuvassa osoitetulle alueelle. 

Tiedotteet on vietävä aina jos mahdollista asuntokohtaisesti. Jos tämä 

ei ole mahdollista, on tiedote vietävä porraskäytäväkohtaisesti. Tiedote 

on vietävä kuvattua laajemmalle alueelle, jos on epäily, että jonkin 

työmenetelmän aiheuttama yöaikainen meluhaitta voi olla merkittävä 

ennakoitua laajemmalla alueella. (YSL 122 §) 
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2. Mahdolliset erityisen herkät kohteet, kuten hoitolaitokset tai laitokset, 

joissa on kuvantamislaitteita, on kartoitettava 200 metrin etäisyydellä 

työmaasta. Riskit näiden kohteille herkille toiminnoille tai käyttäjäryhmille 

on kartoitettava . Tarvittaessa laitosten edustajien kanssa on neuvoteltava 

etukäteen töiden suorittamisesta ja toimintojen yhteensovittamisesta, 

jotta kohtuuttomat haitat herkille käyttäjäryhmille erityisesti yöaikaan tai 

muille herkille toiminnoille vältetään. Riittävä tiedotus ja toimiva 

neuvotteluyhteys koko työn ajalle on varmistettava. (YSL 122 §)  

 

3. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavat työt, kuten poraaminen 

tai vastaava, on pyrittävä tekemään ensi sijassa arkipäivisin 

maanantaista perjantaihin kello 7.00-18.00. Vähäisempää melu- 
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tai tärinähaittaa aiheuttavat työt on pyrittävä tekemään päiväaikaan klo 

7.00-22.00. Yötöitä voidaan tehdä pakottavista syistä, mutta niiden määrä 

on pyrittävä pitämään mahdollisimman vähäisenä ja haitat on pyrittävä 

ehkäisemään kaikin mahdollisin keinoin. Työt on esimerkiksi ajoitettava - 

aina jos mahdollista - mieluummin ilta- kuin aamuyöhön. (YSL 122 §) 

 

4. Työmaan toiminnot on sijoitettava ja työt suoritettava niin, että työstä 

aiheutuu mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittoja altistuviin 

kohteisiin. Melualtistuksen kannalta kriittisissä yötyökohteissa on 

tarvittaessa käytettävä melusuojarakenteita tai esimerkiksi vaimennettua 

porauskalustoa, jos sellaista on mahdollista käyttää työssä. (YSL 122 §) 

 

5. Porauksen yhteydessä maanpintaan nousevan mahdollisesti pilaantuneen 

maa-aineksen tai lietteen tutkimisessa ja käsittelyssä on noudatettava 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjeita. (YSL 122 §) 

 

Lisäksi työssä on noudatettava voimassa olevia Tampereen kaupungin 

ympäristönsuojelumääräyksiä (jatkossa YSM). 1.4.2019 voimaan tulleiden 

ympäristönsuojelumääräysten mukaan: 

 

• Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely 

tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, 

pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset 

nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, 

katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai astioissa tai muulla vastaavalla 

tavalla, jolla estetään niiden pääsy ympäristöön tai viemäriin. Suoja-altaan 

on oltava tiivis ja siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta 

kestävä… Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää. Öljy- ja 
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polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön 

siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja 

tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Ulkona olevat 

maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on sijoitettava 

kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta 

mahdolliset vuodot on kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan 

riittävästi irti. Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei 

tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-

altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-

altaaseen. Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastojen ja säiliöiden on 

oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin ja 

jätteisiin on estettävä muulla tavoin. Kemikaalien varastointiin 

käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö tai 

astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus 

koskee myös vaarallisia jätteitä. Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat 

tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja 

pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. … Kemikaalien käsittely- ja 

varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten 

vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. Öljyjen, 

vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja 

varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava 

välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin 

vahingon leviämisen estämiseksi. (YSM 10 §) 

 

• Maa- tai kallioperän porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja 

kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu 

haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa 

sellaisenaan kiinteistön ulkopuolelle, suoraan vesistöön, ojiin tai 
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yleisiin viemäreihin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin 

maaperään imeytettäväksi tai selkeytettynä lähiojiin, tulee se tehdä niin, 

ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista. 

Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei se pölyä tuulen mukana 

tai leviä sateen mukana lietteenä hallitsemattomasti ympäristöön. (YSM 14 

§) 

 

• Rakennus- ja purkutyöt sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen 

käsittely on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa 

mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa sekä 

rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä 

riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä, kun pölystä saattaa 

aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava 

ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta rakennustyömailla ja niiden 

vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen 

kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSM 17 §) 

 

Päätöksen perustelut 

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen 

ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti 

toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön 

pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta 

merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n 

mukainen kuuleminen ole tarpeen. 

 

Määräykset 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan asukkaille ja muille 

toimijoille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja 
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haittoja. Koska työkokonaisuus kattaa laajan alueen ja työ ajoittuu monen vuoden 

ajalle, on tiedotus syytä tehdä työkohdekohtaisesti. 

 

Määräys 2. Päiväaikainen tiedotus vastaa toiminnanharjoittajan 

meluilmoituksessaan esittämää.  

 

Määräys 3. Yöaikaisista töistä tiedottamiseen on annettu tarkentavia määräyksiä, 

koska yöllä vähäisempikin melu voi häiritä lepoa. Kesäaikoina saatetaan 

asunnoissa nukkua ikkunat auki, jolloin vaimeampikin melu voi häiritä unta. 

Tiedotusalueella on myös rakennuksia, joissa ei välttämättä yövytä, mutta koska 

kaikista rakennusten toiminnoista ei välttämättä ole viranomaisella tietoa, on 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti tiedotusalueeseen otettu yöaikaisten töiden 

osalta myös nämä rakennukset  

 

Määräys 4. Erityisen herkkien kohteiden edustajien kanssa neuvottelu ennen 

töiden aloitusta on välttämätöntä, jotta pystytään kartoittamaan erityisen herkät 

toiminnot ja herkät käyttäjäryhmät sekä keinot, joilla kohtuuttomat haitat näille 

pystytään yhteistyössä ehkäisemään.  

 

Määräys 5. Työaikojen rajoittaminen on perusteltua lähiasukkaiden levon ja 

virkistyksen turvaamiseksi. Määräys noudattaa Tampereen kaupungin yleisissä 

ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja rajoja. Raideliikenteen vaatimuksista 

johtuen myös yötyöt ovat sallittuja, mutta niiden määrä ja haitat on minimoitava. 

 

Määräys 6. Altistuvien kohteiden läheisyys edellyttää ympäristö- ja 

terveyshaittojen tehokasta ehkäisyä. Toimintojen suunnitelmallisella 

sijoittamisella ja huolellisilla toimintatavoilla sekä parhaalla käyttökelpoisella 

tekniikalla voidaan ehkäistä melu-, pöly- ja tärinähaittoja.  
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Määräys 7. Määräys on annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pilaantuneiden 

maa-ainesten osalta toimivaltainen viranomainen on ELY-keskus, joka päättää 

tarvittaessa lisätoimenpiteistä. 

 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 

550 €. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.2.2019, 14, 17, 19, 20, 21 

ja 24 §:t  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §  

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 22.2.2022, 16 §  

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan 

valitusosoituksen mukaisesti. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Päätös tehdään 6.6.2022. 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 

7.6.2022. 
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Kati Skippari 

Ympäristöpäällikkö  

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Kopio päätöksestä sähköpostitse: ilmoitusvelvollinen, Sisä-Suomen poliisilaitos, 

Pirkanmaan ELY-keskus 

 

Lisätietoja 

Ympäristötarkastaja Mirkka Anttalainen,  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 521 5186 

 

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö 

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere 

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi 

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste) 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 

pääasiasta. 

Valitusaika 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.  

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen 

julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusaika päättyy 14.7.2022. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää 

myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun 

valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

virka-ajan päättymistä. 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-

oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin 

päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 

yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 

viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 

asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on 

tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- selvitys valitusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen 

oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen 

toimivallasta. 
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Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä 

oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 

11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa 

maksua ei peritä. 

Pöytäkirja  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin 

ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, 

sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen 

palvelupiste). 


