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Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Unioninkatu, Turku (kortteli 49). 
 
 

Asia 
 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puh-
distamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Unioninkatu, 
Turku (kortteli 49). 

 
Ilmoituksen tekijä 

 
Wärtsilä Oyj, John Stenberginranta 2, 00530 Helsinki 

 
Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 

 
Osoite:                                 

 
Unioninkatu, Turku  

 
Kiinteistöt:                            

 
853-5-4-56 ja 853-5-4-52 

 
Kiinteistön omistaja:             

 
Wärtsilä Oyj 

 
Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 

 
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan, maaperän puhdistamiseen pilaantu-
neella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poistamiseen toimitetta-
vaksi muualle käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus toimival-
taiselle viranomaiselle. 

 
Ympäristöministeriö on päätöksellään YM2/464/2009 siirtänyt Varsinais-
Suomen elinkeino-, 

 
liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Turun 
kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toimivallan käsitellä ympäris-
tönsuojelulain 12 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää koskevat asiat Tu-
run kaupungin alueella. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on delegoinut asi-
aa koskevan päätösvallan ympäristötoimenjohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 30.12.2011, jolloin se jätettiin ympäristönsuojelutoi-
mistoon (Dno 108-2012). 

 
ILMOITUKSEEN LIITETYT ASIAKIRJAT  

 
Kohteen sijaintikartta ja alueen rajaus 
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Kaavakartta ja omistajatiedot 
 

Riskinarviointi 
 

Ympäristötekniset raportit 
 

Kunnostuksen yleissuunnitelma 
 

Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
 

Ympäristönsuojelutoimiston tietojen mukaan kohteessa ei ole aiemmin tehty 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevia päätöksiä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kohteen alueella on ollut telakkatoimintaa 1900-luvun alusta lähtien. Suunni-
tellut katualueet ovat pääosin aiemminkin olleet liikennöintikäytössä. Osalla 
alueista on maalattu ja hiekkapuhallettu laivan osia, osalla alueesta on sijain-
nut rakennusalusta. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit  

 
Kohteessa ei tällä hetkellä ole teollista tai muutakaan toimintaa. Kohdealue on 
kaavoitettu katualueeksi. Kohdealueen viereiset kiinteistöt on kaavoitettu 
pääasiassa asuinrakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialueiksi sekä virkis-
tysalueiksi. Lisäksi lähistöllä sijaitsee konepaja. 

 
Maaperä 

 
Alueen maanpinta on tasainen ja sijoittuu korkeustasolle n. +2,5 m. Telakka-
rannan eteläosassa sijaitseva Korppolaismäki kohoaa tasolle n.+30 m. Koh-
dealue on tällä hetkellä pääosin asfaltoitu. Asfaltti on paikoin heikossa kun-
nossa. Osa alueesta entisen korjaustelakan puolella on päällystämätöntä. 

 
Ympäristöteknisten maaperätutkimusten yhteydessä on asfaltin alla todettu 
hiekka-/sora-/louhetäyttöä n. 0,5–4,5 metrin syvyyteen, jonka alla on entisen 
korjaustelakan puolella todettu kallio ja entisellä laivanrakennuspuolella savi-
kerros. 

 
Laivanrakennuspuolella (kohteen itäosa) kallion pinta on aiempien geoteknis-
ten tutkimusten perusteella n. 15 – 20 m syvyydessä. Täyttömaakerroksessa 
on kohteen itäosassa todettu rakennusjätetäyttöä (betoni, tiili, koksikuona, 
metalli). 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kaarnin-
ko) sijaitsee n. 3,5 km kohteelta kaakkoon. 

 
Pohjaveden muodostuminen arvioidaan kohteen alueella vähäiseksi johtuen 
alueen pinnoituksesta ja vähäisistä maakerroksista. Kohteen välittömässä lä-
heisyydessä ei todettu pohjaveden käyttöä. Kiinteistöt tullaan liittämään kun-
nalliseen vesijohtoverkkoon. 
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On mahdollista, että karkearakeisessa täyttömaassa esiintyy vettä kallion pin-
nalla. Ympäristöteknisen tutkimuksen yhteydessä näytepisteissä ei todettu yh-
tenäistä pohjavesikerrostumaa. 

 
Lähin pintavesistö Aurajoki sijaitsee kohteen pohjoispuolella, kohteen välittö-
mässä läheisyydessä. Tutkimusalueella sadevedet kulkeutuvat sade-
vesiviemäreihin tai pinnoittamattomilla alueilla imeytyvät maaperään tai kul-
keutuvat pintavaluntana suoraan Aurajokeen. 

 
ILMOITUKSESSA ESITETTY ARVIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUU-
DESTA JA PUHDISTUSTARPEESTA 

 
Kohteesta laaditut ympäristötekniset raportit  

 
Golder Associates Oy on tehnyt 24.–27.1.2011 ympäristöteknisen maaperä-
tutkimuksen entisellä telakka-alueella Turussa. Suunnitelluilla katualueilla teh-
tiin 12 tutkimuspistettä, joista otettiin yhteensä 26 maanäytettä (Ympäristöar-
viointi, katualueet 27.6.2011). Lisäksi Golder Associates Oy on tehnyt alueella 
vuonna 2005 ympäristöteknisiä tutkimuksia (Ympäristöarviointi Alue IIA ja IIB 
13.12.2005). SCC Viatek Oy on tehnyt korjaustelakan alueella ympäristötek-
nisiä maaperätutkimuksia vuosina 1998 ja 1999 (Raportti SCC Viatek Oy, 
2000) ja Turun Viatek Oy on tehnyt maaperätutkimuksia suunnitellun Unionin-
kadun alueella vuonna 1996. 

 
Maaperän haitta-aineet ja pilaantuneen maan määrä 

 
Tehdyssä selvityksissä maaperässä on todettu orgaanisilla haitta-aineilla 
ylempien ohjearvojen ylitys öljyhiilivetyjen raskailla jakeilla (C22–C40) maksimi-
pitoisuuden osalta sekä tributyylitinalla (TBT) maksimi- ja mediaanipitoisuuk-
sien osalta. Epäorgaanisista haitta-aineista ylemmät ohjearvot ylittyivät ar-
seenilla, koboltilla, kromilla, kuparilla, nikkelillä, lyijyllä ja sinkillä maksimipitoi-
suuksien osalta. 

 
Golder Associates Oy:n 24.–27.1.2011 tekemässä ympäristöteknisessä maa-
perätutkimuksessa pilaantuneeksi on arvioitu alueet, joissa on todettu VNA 
214/2007 esitetyt alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Arvioissa 
on otettu huomioon myös alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset. 
Kaikkiaan suunnitelluille katualueille on tehty yhteensä 55 tutkimuspistettä. 
Katualueiden pinta-ala on noin 37.300 m2. VNA alemmat ohjearvot ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia on todettu noin 9.000 m2:n alueella. 

 
Kunnostustarpeen arviointi 

 
 Kohteesta laaditun riskitarkastelun perusteella kohteessa todetuista haitta-
aineista ei aiheudu kohteen tulevassa käytössä riskiä ihmisille tai ympäristölle 
eikä näin ollen myöskään kunnostustarvetta. Kohteen alueella on kuitenkin 
tarve poistaa massoja katu- ja yhdyskuntarakentamiseen liittyen. Siksi riski-
tarkastelun tuloksesta ja johtopäätöksistä huolimatta kohteen maaperän puh-
distustavoitteiksi esitetään todetuille haitta-aineille ongelmajätteen raja-arvoja. 
Poikkeuksena ovat alueet, joille sijoitetaan kunnallistekniikkaa (mm. vesi-, 
viemäri- ja sähkölinjat). Em. alueilla maaperä esitetään kunnostettavaksi si-
ten, että johtolinjojen kohdalla ja yhden metrin etäisyydellä niiden ympärillä 
minkään haitta-aineen pitoisuus ei ylitä VNa 214/2007 alempia ohjearvoja. 

 
 Katualueiden tutkimuksien aikana täyttömaan seassa todettiin paikoin tiiliä, 
betonia, metallia ym. reagoimattomia materiaaleja. Rakennustöiden yhtey-
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dessä täyttömaa poistetaan vain rakennustöiden vaatimassa laajuudessa 
(esim. katujen yms. rakennekerrokset, viemäri yms. kanaalit). Täyttömaata ei 
poisteta katualueiden maaperästä muilta osin, mikäli kunnostustavoite on 
saavutettu. 

 
 Verrattaessa kohteesta otetuista maanäytteistä tehtyjen laboratorioanalyysi-
en tuloksia kohteen maaperän puhdistukselle asetettuihin tavoitepitoisuuksiin 
otetaan huomioon käytettävien analyysimenetelmien virhemarginaalit. Ana-
lyysien virhemarginaalit ilmoitetaan kohteen maaperän puhdistamisesta laa-
dittavassa raportissa. 

 
 Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei 
tällä hetkellä ole tiedossa tai joita ei todettu kohteen alueella tehtyjen ympäris-
töteknisten maaperätutkimusten yhteydessä, maaperän puhdistuksen tavoite-
tasoiksi esitetään em. haitta-aineiden osalta ongelmajätteen raja-arvoja. Mikä-
li aiemmin tuntemattomia haitta-aineita todetaan huomattavia määriä tai eri-
tyisen korkeita pitoisuuksia, päivitetään riskinarvio koskemaan myös näitä 
haitta-aineita. 

 
 Mikäli maaperän puhdistustöiden jälkeen alueelle jää asetetut tavoitepitoi-
suudet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpi-
teiden tarve riskiarvion perusteella.  

 
KUNNOSTUSSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY  

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja –tavoitteet  

 
Katualueilta poistetaan pitoisuustasoltaan ongelmajäterajan ylittävät pilaantu-
neet maat. Lisäksi katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä tode-
tut pilaantuneet maat poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Kai-
vantojen seinämistä ja pohjista otetaan jäännöspitoisuusnäytteet 

 
puhtaustavoitteen varmistamiseksi. 

 
Kaivettu pilaantunut maa-ainesjäte, joka sisältää haitta-aineita yli VNa 
214/2007 ylemmän ohjearvon viedään vastaanottopisteisiin todettujen pitoi-
suuksien mukaan. Pilaantumaton maa-aines sekä maa-aines, jossa haitta-
ainepitoisuudet ovat alle ylemmän ohjearvon, hyödynnetään kaivantojen täy-
tössä, mikäli maa-aines kelpaa rakennusteknisesti kaivantojen täyttöön. Kai-
vettuja pilaantuneita maita (pitoisuus yli alemman ohjearvon) ei käytetä kun-
nallisteknisten rakenteiden kaivantojen täyttöön vaan ko. maat käytetään ka-
turakenteissa. Tarvittaessa kohteen alueelta kaivettavat maat välivarastoi-
daan ja seulotaan. 

 
Kohteen alueella tehtävien maanrakennustöidentöiden yhteydessä maaperäs-
tä poistetaan ongelmajätepitoiset maa-ainekset ja rakentamisen edellyttämät 
maa-ainekset sekä tulevien johtolinjojen kohdalta pilaantunut maa-ainesjäte. 

 
Maaperän kunnostaminen aloitetaan alueelta, josta rakennuttaja aloittaa koh-
teen katurakentamisen. Täyttömaana käytetään alueen tulevat rakenteet 
huomioiden tarkoitukseen soveltuvaa, pilaantumatonta maa-ainesta tai alueel-
ta kaivettua, pilaantunutta maa-ainesta, jossa haitta-ainepitoisuus on alle VNa 
214/2007 ylempien ohjearvojen. Johtolinjojen alueella täyttömaan tulee olla 
pilaantumatonta (haitta-ainepitoisuus alle VNa 214/2007 alemman ohjearvon). 
Tarvittaessa kaivannot eristetään haitta-aineita sisältävästä maaperästä esi-
merkiksi suodatinkankaalla. 
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Kohteen rakennustöiden yhteydessä kaivetaan myös alueilla joiden maape-
rässä ei ole todettu kunnostustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. 
Näiltä alueilta kaivettavat maat, samoin kuin pilaantuneisuuden vuoksi kaivet-
tavat maat välivarastoidaan Telakkarannan alueella, tarvittaessa seulotaan 
(jätettä sisältävät maat) ja haitta-ainepitoisuus tarkistetaan ympäristöteknisen 
valvojan toimesta. 

 
Mikäli kunnostusmenetelmän osalta on tarpeen tehdä muutoksia työn edetes-
sä, sovitaan muutoksista Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kanssa 
ennen toimenpiteiden aloittamista. 

 
Tutkimusten yhteydessä maaperässä ei ole todettu merkittää määrää orsi- tai 
pohjavettä, Mikäli kaivannoista on tarve poistaa vettä, vesien viemäriin johta-
misesta sovitaan Turun kaupungin vesilaitoksen kanssa ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä vesi poistetaan loka-
autolla. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely  

 
Kohteen rakennustöiden yhteydessä poistettava maa-aines luokitellaan VNa 
214/2007 mukaisesti seuraavasti:  

• Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaan-
tumatonta.  

• Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittävä ja alemman ohjearvon 
alittava maa-aines luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, 
jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

• Haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon ylittävä maa-aines luo-
kitellaan pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi  

• Maa-ainesjätteen luokittelu ongelmajätteeksi perustuu jäteasetukseen 
(1390/1993) ja ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden 
ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) ja siihen liittyvästä valtio-
neuvoston asetuksesta jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta 
(1128/2001). Maa-ainesjätteen luokittelussa käytetään apuna julkai-
sussa; Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007 (Maaperän pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arviointi) liitteessä 14 esitettyjä pilaantunee-
seen maa-ainesjätteeseen sovellettavia ongelmajäteraja-arvoja.  

 
Ongelmajätteeksi luokiteltava maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, 
jolla on lupa käsitellä kohteessa todettavia ko. maa-aineksia. 

 
Katualueilta kaivettu jätettä sisältämätön, haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 
214/2007 ylemmät ohjearvot ylittävä maa-aines kuljetetaan suoraan kaivan-
nosta pitoisuuksien perusteella asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitok-
seen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jät-
teen käsittely. Kaivettujen maiden haitta-ainepitoisuuksia seurataan kaivun 
edetessä yleisesti hyväksytyillä kenttätesteillä, joiden tulosten perusteella 
kuormat ohjataan sijoituspaikkoihin. 

 
Mikäli kaivettu maa-aines sisältää jätejakeita tai maa-aines voidaan hyödyn-
tää kaivantojen täytössä, maa-aines tarvittaessa välivarastoidaan Telakka-
rannan alueelle tarkoitukseen varattavalle alueelle. Välivarastoidut pilaantu-
neet maat peitetään. Maksimissaan Telakkarannan alueella välivarastoidaan 
kaivumassoja noin 6 kk ajan. Välivarastointialue sijoitetaan Telakkarannan 
alueelle paikkaan, jonka alueen maaperässä on todettu kohonneita haitta-
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ainepitoisuuksia. Välivarasto- ja seulonta-alue kunnostetaan muun alueen 
kunnostuksen päätyttyä aluetta koskevan kunnostussuunnitelman edellyttä-
mään kuntoon. Välivarasto- ja seulonta-alueelle tehdään koekuoppia puhtaus-
tason varmistamiseksi 

 
seulonnan päätyttyä. 

 
Jätejakeita sisältävä maa-aines seulotaan ja haitta-ainepitoisuudeltaan VNa 
214/2007 ylemmät ohjearvot ylittävä maa-aines kuljetetaan asianmukaiseen 
loppusijoituspaikkaan. Pilaantumattomaksi todettu tai haitta-
ainepitoisuudeltaan ylemmät ohjearvot alittava maa-aines käytetään mahdol-
lisuuksien mukaan katualueilla kaivantojen täyttöön. Tiili- ja betonikappaleista 
koostuvan puhtaan seulaylitteen (> 40 mm rakeet) maarakennuskelpoisuus 
selvitetään ennen hyötykäyttöä. Pilaantuneeksi todettu seulaylite toimitetaan 
pitoisuuksien perusteella asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen 
tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen kä-
sittely. 

 
Seulontaylitteen hyödyntämismahdollisuus maarakentamisessa varmistetaan 
arvioimalla seulottujen jätejakeiden ympäristökelpoisuus eräiden jätteiden 
hyödyntäminen maarakentamisessa -asetuksessa (VNa 591/2006) esitettyjen 
betonimurskeen hyödyntämiskriteerien mukaisesti. 

 
Mikäli ko. materiaaleja hyödynnetään kohteen kaivantojen täytöissä, laaditaan 
materiaaleista erillinen hyötykäyttöarvio perustuen VNa 591/2006 mukaisiin 
analyyseihin. 

 
Ympäristökelpoisuuden arvioiminen tehdään ottamalla seulotusta materiaalis-
ta edustavia kokoomanäytettä. Kokoomanäytteiden määrä arvioidaan tapaus-
kohtaisesti riippuen jätteen laadusta ja määrästä. Näytteistä tutkitaan jätema-
teriaalin sisältämät haitta-aineiden kokonaispitoisuudet: PAH- ja PCB-
yhdisteet, kokonaisorgaanien hiili (TOC) sekä raskasmetallipitoisuudet (As, 
Cd, Cr, Cu, Pb, Zn). Haitta-aineiden liukoisuusominaisuudet tutkitaan 2-
vaiheisella ravistelutestillä. Liukoisuustarkastelussa arvioidaan jätemateriaa-
lista liukenevien metallien, kloridin, sulfaatin, fluoridin ja orgaanisen hiilen 
(DOC) määrä. 

 
Jätemateriaali on maarakentamisessa hyödynnettävää, jos haitta-aineiden 
kokonaispitoisuudet ja liuenneet määrät eivät ylitä maarakentamiselle esitetty-
jä kriteerejä (VNa 591/2006). Jos hyödyntäminen tapahtuu luokittelemattomal-
la pohjavesi-alueella ja hyödyntämiselle esitetyt kriteerit täyttyvät, materiaalia 
voidaan käyttää maarakentamisessa. Tällöin hyödyntämiseen ei tarvita erillis-
tä ympäristölupaa. Jätteistä on kuitenkin tehtävä ilmoitus ympäristösuojelun 
tietojärjestelmään merkitsemistä varten.  

 
Pilaantunut ja seulottu maa-aines kuljetetaan käsittelypaikkaan kuorma-
autoilla. Pilaantuneita massoja sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajak-
si. Pilaantuneen maan kuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja haitta-
aineilla pilaantuneita maita sisältävien kuormien mukana toimitetaan 

 
siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle (jätteenkäsittelylaitos, jolla on asian 
mukainen lupa ottaa vastaan pilaantunutta maata). Kohteesta poistettavien 
massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaik-
kojen kanssa ennen puhdistustyön aloittamista. 

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  7 
 
Ympäristönsuojelutoimisto 
Ympäristötoimenjohtaja 4 29.02.2012 

 
 

Katualueilta poistettavat, haitta-ainepitoisuuksiltaan alle alemman ohjearvon 
olevat massat sijoitetaan luvanvaraiselle maankaatopaikalle tai kaatopaikalle 
tai käytetään kaivantojen täyttöön Telakkarannan alueella mikäli teknisesti 
soveltuvat täyttöön. Ennen massojen toimittamista vastaanottopisteisiin, laadi-
taan tarpeen mukaan kaatopaikkakelpoisuuslausunnot. 

 
Kaivun aikana muodostuvat mahdolliset muut jätteet, pois lukien hyödynnet-
tävä seulontaylite, toimitetaan asianmukaisiin jätteiden vastaanotto- tai kierrä-
tyspaikkoihin.  

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen  

 
 Kohteen maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Maaperän kunnostaminen 
aloitetaan katualueiden rakentamisen suunnitellusta aloituskohdasta, joka 
selviää alkuvuoden 2012 aikana. 

 
 Pilaantuneilta alueilta kaivettavien massojen haitta-ainepitoisuudet tarkiste-
taan. Lisäksi tarkistetaan pilaantuneiksi todettujen/todettavien kaivualueiden 
pohjan ja seinämien jäännöspitoisuudet. Ympäristötekninen asiantuntija on 
kohteessa paikalla, kun pilaantuneita massoja kaivetaan. 

 
Seulonta 

 
 Katualueilta kaivettava, jätettä sisältävä maa-aines seulotaan. Jätetäyttöä si-
sältävä maa-aines kaivetaan välivarastokasalle Telakkarannan alueelta tar-
koitukseen varattavalle alueelle. Välivarastokentästä tehdään erillinen suunni-
telma (sijainti, aitaus, peittäminen yms.), joka toimitetaan valvovalle viran-
omaiselle hyväksyttäväksi noin 2 viikkoa ennen työn aloittamista. Kaivetut 
massat välpätään ja seulotaan siten, että karkea aines ja jäte (~ > 40 mm ra-
keet) erotetaan hienorakeisesta maa-aineksesta. 

 
 Materiaalin laadusta riippuen voidaan seulontaa jatkaa pienempään reako-
koon (<20 mm) siten, että hienoaines, johon raskasmetallit pääosin ovat si-
toutuneet, voidaan mahdollisimman hyvin erotella karkearakeisesta maasta ja 
rakennusjätteestä. Seula-alitteesta tehtävien analyysien perusteella seula-
alite ohjataan oikeisiin sijoituspaikkoihin (pilaantuneet maa-ainekset) tai käy-
tetään kohteessa kaivantojen täyttöihin (puhtaat maa-ainekset). Seulaylitteen 
puhdas tiili- ja betonikappaleista koostuva ylite käytetään kaivantojen täyt-
töön, mikäli ylite on maarakentamiseen soveltuvaa ja sen ympäristökelpoi-
suusvaatimukset täyttyvät. 

 
 Maarakentamiseen kelpaamattomat jätejakeet toimitetaan kierrätykseen tai 
tarvittavat luvat omaavaan vastaanottopisteeseen. Seulonnan päätyttyä väli-
varastoalue kunnostetaan. 

 
Näytteenottosuunnitelma  

 
Tiealueiden rakentamisen yhteydessä kaivettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuudet tarkastaa riittävän asiantuntemuksen ja kokemuksen omaava 
ympäristötekninen valvoja. Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa pilaantunei-
den massojen kaivua kenttätestein ja laboratorioanalyysein. Kenttätesteillä 
määritetään maanäytteistä raskasmetallien pitoisuudet ja öljyhiilivetyjen koko-
naispitoisuudet. Lisäksi näytteistä mitataan tarvittaessa haihtuvien hiilivetyjen 
suhteellista esiintymistä. 
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Poistettavista massoista otetaan yksi kokoomanäyte 50–75 m3itd:n suuruista 
poistettavaa maa-aineserää kohti. Massanvaihtokaivannon rajoilta otetaan 
kokoomanäytteitä kaivannon pohjasta ja seinämistä. Näytteet otetaan maape-
rän kerrosrakenne huomioiden siten, että yksi kokoomanäyte edustaa n. 200 
m2:n suuruista puhdistettua aluetta. Kenttätestien tulosten varmistamiseksi 
riittävä määrä (vähintään 30 %) massanvaihtokaivannon rajoilta otetuista 
jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan myös laboratoriossa. Laboratorioon 
toimitettavista näytteistä analysoidaan ne haitta-aineet, joita ko. alueelta on 
todettu ennakkotutkimuksissa (esim. raskasmetallit, öljyhiilivedyt, PAH-
yhdisteet). 

 
Tarvittaessa analysoidaan laboratoriossa myös muiden haitta-aineiden pitoi-
suuksia, mikäli niiden esiintymisestä saadaan viitteitä kenttämittausten/-
havaintojen perusteella. 

 
Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta  

 
Mikäli pilaantunut alue ulottuu: 

• kunnostettavan kiinteistön ulkopuolelle; 
• sellaisen rakenteen alueelle, jota ei ole maaperän puhdistustyön yh-

teydessä mahdollista tai kustannustehokasta purkaa (esim. säilytettä-
vät maanalaiset rakenteet); 

• pilaantunut maa-aines on syvällä (>3 m tulevan maanpinnantason 
alapuolella); 

 
Pilaantuneet maat varaudutaan eristämään puhtaista täyttömaista eristysra-
kenteella. Mikäli haitta-aine on öljyhiilivetyjä, haihtuvia hiilivetyjä tai PAH-
yhdisteitä eristerakenteena esitetään käytettäväksi HDPE- muovikalvoa (pak-
suus vähintään 1,0 mm) tai bentoniittimattoa. Raskasmetallipilaantuman koh-
dalla eristemateriaalina käytetään suodatinkangasta. 

 
Eristämisestä ollaan yhteydessä Turun kaupungin ympäristösuojelutoimistoon 
ennen toimenpiteiden suorittamista. 

 
Eristerakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään raporttiin liitettävään 
karttaan. Ympäristötekninen valvoja on paikanpäällä, kun eristerakennetta 
asennetaan. Valvoja ottaa myös eri työvaiheista valokuvia. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Mikäli kaivutyön aikana todetaan muita kuin ennakkotutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita, noudatetaan niiden osalta myös puhdistustavoitteena esitettyjä 
ongelmajätteen raja-arvoa. Odottamattomia haitta-aineita sisältävät maa-
ainekset toimitetaan käsiteltäviksi laitoksille, joilla on kyseisten/todettavien 
massojen käsittelylupa. Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pi-
laantuneisuuden jatkuvan naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta ko. 
kiinteistön omistajalle sekä Turun kaupungin ympäristösuojelutoimistolle, mi-
käli ko. alueesta ei ole vireillä pilaantuneen maaperän kunnostamista koske-
vaa ilmoitusta Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa. 

 
Mikäli työn kuluessa ilmenee jotakin muuta maaperän pilaantuneisuuden tai 
puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää, ilmoitetaan siitä viipymättä ym-
päristöviranomaisille. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu  
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Työmaa-alue merkitään pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin 
kyltein. Pilaantuneen maaperän kunnostustyöhön osallistuvilla työntekijöillä 
tulee olla käytettävissä henkilökohtaiset suojavarusteet ja kuvallinen henkilö-
tunniste. Suojaimien käytöstä päättää kenttämittausten perusteella ympäristö-
tekninen asiantuntija ja työmaan vastaava mestari tai työsuojelusta vastaava 
henkilö (rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori). 

 
Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään teke-
mään siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Maaperän puh-
distamisen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat eivät poikkea maanrakennustyö-
maiden yleisesti aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Pilaantuneiden maiden 
kaivun, lastauksen tai seulonnan aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioidaan 
vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Seulonnan aikana voi esiintyä pilaantuneiden 
maiden pölyämistä. Massojen pölyämistä seurataan näköhavainnoin työn ai-
kana ja tarvittaessa massoja kastellaan pölyämisen ehkäisemiseksi. 

 
Kaivettavat massat kuljetetaan kuorma-autoilla käsittelypaikkoihin. Pilaantu-
neita maita kuljettavien kuorma-autojen lavat peitetään kuljetuksen ajaksi. 

 
Kirjanpito  

 
Pilaantuneen maaperän kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kir-
jataan kaivetut massat, kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulok-
set, massojen sijoitus- ja käsittelypaikat ym. kunnostuksen dokumentoinnin 
kannalta oleelliset tiedot. Lisäksi urakoitsijan työnjohtaja pitää työmaapöytä-
kirjaa. 

 
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään pilaantuneilta 
alueilta poistettujen maamassojen määrät ja haitta-ainepitoisuudet sijoituspai-
koittain sekä massanvaihtokaivannon rajaus ja näytepisteiden sijainti. Lisäksi 
esitetään analyysitulokset sekä yhteenvetotaulukot alueelta otetuista näytteis-
tä. Massanvaihdon toimenpideraportissa esitetään arvio puhdistustyön tavoit-
teiden toteutumisesta. 

 
Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, määritetään 
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvitta-
essa esitetään erillinen jatkotoimenpidesuunnitelma Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelutoimistolle. 

 
Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Turun kaupungin ympäristön-
suojelutoimistolle kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymises-
tä. 

 
Tiedotus 

 
Puhdistustöiden aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan Tu-
run kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle ennen töihin ryhtymistä. Kunnos-
tettava alue merkitään työn ajaksi pilaantuneen maaperän kunnostustyöstä 
kertovin kyltein.  

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2012. Työn kestoksi arvioi-
daan noin 4 kuukautta. 
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 
 

Ympäristönsuojelutoimiston käsityksen mukaan naapurien ennalta kuulemi-
nen ei ole ollut tarpeellista, koska työstä aiheutuvien haittojen ei ole arvioitu 
ulottuvan merkittävästi puhdistettavaa aluetta laajemmalle. 

 
Päätös Päätän hyväksyä ilmoituksessa esitetyn menettelyn. Kunnostettavaksi tulevan 

alueen (liitekartalla esitetyn toimenpidealueen) maaperän puhdistamisessa on 
noudatettava seuraavia määräyksiä, mikäli niissä mainittu menettely poikkeaa 
ilmoituksessa esitetystä:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen  

 
1. Maaperän puhdistustyötä on jatkettava kunnes alueella olevien orgaanisten 
haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
määritettyjä ylempiä ohjearvoja ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet eivät yli-
tä ongelmajätteen raja-arvoja.  

 
2. Pilaantuneita maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuus ei ylitä orgaanisten 
haitta-aineiden osalta VNa 214/2007 alempia ohjearvoja ja muiden haitta-
aineiden osalta asetuksen ylempiä ohjearvoja voidaan käyttää kaivantojen 
täyttöön kunnostettavalla alueella. 

 
3. Linjojen kohdalta, joille sijoitetaan kunnallisteknisiä johtoja (mm. vesi-, vie-
märi- ja sähkölinjat), maaperä on puhdistettava siten, että johtolinjojen kohdal-
ta ja yhden metrin etäisyydellä niiden kummaltakin puolelta minkään haitta-
aineen pitoisuus ei ylitä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alempia ohjear-
voja. Kaivannot on eristettävä pilaantuneesta maaperästä esimerkiksi suoda-
tinkankaalla. 

 
4. Jos kiinteistölle jää maa-aluetta, jota ei päällystetä kestopäällysteellä, tulee 
maaperä näiltä alueilta puhdistaa siten, että minkään haitta-aineen pitoisuus 
ei ylitä VNa 214/2007 alempia ohjearvoja. 

 
5. Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on toimenpidealu-
eelta otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n seinä-
mä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle jää-
vän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet on merkittävä loppuraport-
tiin liitettävään karttaan. Vähintään 30 % jäännöspitoisuusnäytteistä on ana-
lysoitava laboratoriossa. Näytteistä on laboratoriossa tutkittava ainakin maa-
perätutkimuksissa havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet (öljyhiilivetyjakeet, 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet, arseeni ja raskasmetallit). Mikäli puhdistustyön 
aikana havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutkimuksesta poikkeavia 
haitta-aineita, tulee kyseisten haitta-aineiden jäännöspitoisuudet myös määrit-
tää laboratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
6. Toimenpidealueelta poistettavat maat on luokiteltava kuormakohtaisesti 
kenttämittaus- tai laboratoriomittausmenetelmän avulla seuraavasti: 

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  11 
 
Ympäristönsuojelutoimisto 
Ympäristötoimenjohtaja 4 29.02.2012 

 
 

-  Ongelmajätteeksi, jos jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 4 (muutos 
1128/2001) ominaisuudet joiden perusteella jätteet luokitellaan ongelmajät-
teiksi täyttyvät. 

 
-  Pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet maa-
aineksissa ylittävät valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt alemmat 
ohjearvot. 

 
-  Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia, jos haitta-ainepitoisuudet maa-aineksissa alittavat asetuk-
sessa esitetyt alemmat ohjearvot mutta ylittävät kynnysarvot. 

 
-  Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet maa-
aineksissa alittavat asetuksessa esitetyt kynnysarvot. 

 
7.  Ongelmajätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ympä-
ristölupa vastaanottaa tai käsitellä em. jätettä. Alueelta poistettava, pilaantu-
neeksi luokiteltu maa-ainesjäte tulee toimittaa käsiteltäväksi tai loppusijoitet-
tavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai muu 
ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pilaan-
tuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli pilaantuneita maa-aineksia sijoitetaan kaato-
paikalle, tulee maa-ainesjätteiden kaatopaikkakelpoisuus kyseiselle kaatopai-
kalle selvittää. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-ainekset voidaan käyttää 
hyödyksi toimenpidealueella tai suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tie-
suunnitelma) alueen ulkopuolella. 

 
Muut määräykset 

 
8.  Ympäristöteknisen asiantuntijan, jolla on hyvä kokemus pilaantuneen 
maaperän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien 
käytöstä, tulee ohjata maaperän puhdistustyötä, näytteenottoa ja poistettavan 
maa-aineksen seulontaa. 

 
9.  Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen me-
lumittausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häiritse-
vää melua tai pölyhaittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelutoimisto 
voi tarvittaessa antaa työaikaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa koskevia määrä-
yksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään. 

 
10.  Alueen maaperästä poistettavien jätteiden (esim. betoni-, tiili-, metalli-, 
puujäte) käsittelyssä on noudatettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoi-
miston ohjeita. 

 
11.  Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee veden mahdol-
liset haitta-ainepitoisuudet selvittää, tarvittaessa laboratorioanalyysein. Veden 
jatkokäsittelystä tai johtamisesta kaupungin pinta- tai jätevesiviemäriin tai 
maastoon, tulee neuvotella vesiliikelaitoksen ja ympäristönsuojelutoimiston 
kanssa. 

 
12.  Kunnostuksessa syntyviä pilaantuneita maa-ainesjätteitä saa välivaras-
toida aineksia varten varattavalla alueella enintään kuuden kuukauden ajan. 
Pilaantuneet maa-ainekset on säilytettävä peitettyinä. 

 
13.  Pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuljetuksista on laadittava 
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, joista on käytävä ilmi kuljetettavan maa-
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ainesjätteen määrä, haitta-aineet ja niiden pitoisuudet, jätteen alkuperä, jät-
teenhaltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot. Lisäksi siir-
toasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksessa, jolla on 
lupa käsitellä kyseistä jätettä. Ongelmajätteeksi luokitellun maa-ainesjätteen 
kuljetuksista on tehtävä valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset siir-
toasiakirjat. Siirtoasiakirjat on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelutoimistolle. 

 
14.  Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kau-
pungin ympäristönsuojelutoimistolle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi 
puhdistustyön ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot, poistettavan 
maa-aineksen välivaraston sijainti sekä poistettavan maa-ainesjätteen toimi-
tuspaikat. 

 
15.  Ympäristönsuojelutoimistolle on varattava mahdollisuus suorittaa katsel-
mus toimenpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

 
16.  Ympäristönsuojelutoimisto voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaa-
mattomien seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määrä-
yksiä. 

 
Raportointi 

 
17.  Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka tulee toimittaa 
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon hyväksyttäväksi 3 kuukauden 
kuluessa siitä, kun puhdistustyö on loppunut. 

 
PERUSTELUT 

 
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pi-
laantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menet-
telyssä sovelletaan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän 
pilaantuminen on tapahtunut. 

 
Maaperän puhdistamista koskeva asia on voitu ratkaista ilmoitusmenettelyllä, 
koska pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittä-
västi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hy-
väksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muu-
ta pilaantumista. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kohteesta on laadittu riskinarviointi käsitteellisen mallin avulla, joka kuvaa pi-
laantuneen maaperän ja pohjaveden mahdollisesti aiheuttamien riskien muo-
dostumista. Riskinarvion perusteella kohteessa todetuilla haitta-
ainepitoisuuksilla ei arvioida muodostavan terveys-, ekologista tai kulkeutu-
misriskiä. Koska kyseessä on uutta asuntoaluetta palveleva katualue, on or-
gaanisten haitta-aineiden osalta syytä noudattaa tiukempaa puhdistustavoitet-
ta alueen työmaa-aikaisten riskien ja tuleville asukkaille aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi. (Määräykset 1 ja 2) 

 
Kunnallisteknisiä johtolinjoja, kuten vesi- viemäri- ja sähkölinjoja joudutaan 
ajoittain kunnostamaan, siksi ne tulee sijoittaa puhtaaseen maa-ainekseen, 
jolloin kunnostuksen yhteydessä ei jouduta käsittelemään pilaantunutta maa-
ainesta. (Määräys 3) 
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Jos kiinteistölle jää maa-aluetta, jota ei päällystetä kestopäällysteellä, tulee 
näiltä osin puhtaustasossa noudattaa alempia ohjearvoja, jotta suoran kontak-
ti tai pölyäminen ei aiheuta riskiä alueen käyttäjille. Samalla vähennetään 
haitta-aineiden kulkeutumisriskiä. (Määräys 4) 

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä laboratorioanalyyseihin, jotta voidaan varmistua siitä, että puhdistus-
tavoitteet saavutetaan. Näytepisteet tulee merkitä karttaan, jotta voidaan arvi-
oida ovatko tulokset vertailukelpoisia aiempiin tutkimuksiin. (Määräys 5)  

 
Puhdistustyön yhteydessä alueelta poistettava maa-ainesjäte on luokiteltava 
haitta-aineiden laadun ja pitoisuuksien perusteella, jotta se voidaan toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn tai vastaanottoon. Maa-ainesten luokittelu perus-
tuu jäteasetukseen ja ympäristöhallinnon ohjeeseen 2/2007. (Määräys 6) 

 
Maa-ainesjätteiden asianmukaisen käsittelyn ja sijoituksen varmistamiseksi 
on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista. (Määräys 7)  

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. Henkilön on aina oltava paikalla kun pilaantuneeksi todettuja 
maita poistetaan työmaa-alueelta, asianmukaisten siirtoasiakirjojen laatimi-
seksi. (Määräys 8) 

 
Maaperästä poistetun aineksen seulomisesta saattaa syntyä haittaa alueen 
ympäristössä asuville, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä 
haittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 9) 

 
Alueella on runsaasti myös muuta kuin maa-ainesjätettä, jonka käsittely saat-
taa edellyttää erityistoimenpiteitä. (Määräys 10)  

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä, ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 
ja viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. (Määräys 11) 

 
Pilaantuneet maa-ainekset tulee poistaa alueelta mahdollisimman nopeasti 
ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (Määräys 12) 

 
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle sekä 
viranomaisvalvontaa ja vastaanottavan tahon toimenpiteitä varten. (Määräys 
13) 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. (Määräys 14) 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. (Määrä-
ys 15) 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 16) 

 
Loppuraporttiin tulee kerätä puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot, jotta puh-
distustyön lopputulos voidaan arvioida. Raportissa esitetään sellaiset työn to-
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teuttamiseen liittyvät tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida onko puhdis-
tushanke toteutettu ilmoituksen ja siitä annetun päätöksen mukaisesti. (Mää-
räys 17) 

 
Sovelletut säännökset 

 
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 

 
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)  

 
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 

 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-
vioinnista (214/2007) 

 
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001) 

 
Jätelaki (1072/1993)  

 
Jäteasetus (1390/93)  

 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta (202/2006) 

 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelma-
jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SEN VOIMASSAOLO 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.2.2012 ja se on voimassa 
31.12.2016 asti.  

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 920 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla  

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Mikko Jokinen 

 
ympäristötoimenjohtaja 

 
  

 
MUUTOKSENHAKU 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä 
mainituilla tahoilla.  

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  

 
  

 
 
Jakelu 
 tied Golder Associates Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 ao Wärtsilä Oyj 
 tied Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 



Ympäristönsuojelutoimisto § 4 Liite 1 
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VALITUSOSOITUS  

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
Valitusviranomainen  
 

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.  
Korsholmanpuistikko 43, PL 204 65101 Vaasa 
Puhelin 010 36 42611, Telekopio 010 36 42760 
Sähköposti vaasa.hao@om.fi 

 
Valitusaika 
 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ot-
tamatta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen  29.2.2012 , jolloin sen on katsottava tulleen asi-
anosaisten tietoon.  
 
 
Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 

 
Valitusoikeus  
  

Valitusoikeus on: 
-sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
-rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella ky-
symyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset il-
menevät 
-alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus), sekä toiminnan sijainti-
kunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
-muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi ja kotikunta, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutoksenhakuvaatimus riittävästi yksilöitynä. 
- muutosvaatimusten perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 

 
Valituksen liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä: 
-päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aiemmin toimitettu viran-
omaiselle 
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