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Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 
 

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistami-
seen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-
aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muu-
alla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. 

 
Ympäristöministeriö on päätöksellään YM2/464/2015 siirtänyt Turun kaupun-
kisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle toimivallan käsitellä ympäristönsuoje-
lulain 14 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää ja pohjavettä koskevat asiat 
Turun kaupungin alueella. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on de-
legoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelujohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 16.12.2016, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelun palvelualueelle. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta ja asemapiirros 
 Kaavakartta 
 Naapureiden yhteystiedot 
 Tutkimusraportti (Golder Associates Oy 26.10.2016) 
 Kunnostussuunnitelma (Golder Associates Oy 9.12.2016) 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
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Ympäristönsuojelun tietojen mukaan aiemmin ei ole tehty tätä kohdetta kos-
kevia pilaantuneen maaperän puhdistamispäätöksiä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kohde on pääosin asfaltoitua tiealuetta ja varastokenttää eikä kiinteistön alu-
eella ole rakennuksia. Alueen lounaispäädyssä on sijainnut maanpäällinen 
Lassila & Tikanoja Oyj:n polttoöljysäiliö. Lisäksi yritys on välivarastoinut hie-
koitushiekkoja alueella. Lassila & Tikanoja Oyj on siirtämässä toimintansa 
pois alueelta. 

 
Ympäröivän alueen teollinen historia ulottuu 1800- ja 1900 –lukujen vaihtee-
seen. Teollisen historian alkuvaiheessa siellä on sijainnut juurikassokeriteh-
das, mutta toiminta on muuttunut kutomoteollisuudeksi, joka on päättynyt 
vuonna 1993. Nykyään alueella on pienyrityksiä, varastotoimintaa, liikuntatilo-
ja ja kerrostaloasuntoja. 

 
Kunnostettavan kiinteistön pinta-ala on 2956 m2. 

 
Kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Alue on vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa merkitty asuinpien-
talojen korttelialueeksi (AP-2).  

 
Kohde sijaitsee Turussa Raunistulan kaupunginosassa. Kiinteistö rajautuu 
etelä- ja länsisuunnassa Alfan pallokenttään ja leikkipaikkaan. Pohjois-, ja itä-
puolella on Kiinteistö Oy Barkerin aluetta ja Alfa-Center Oy:n katualuetta. Luo-
teispuolella on Turun kaupungin omistama kiinteistö. 

 
Maaperä 

 
Kohteen maaperä on hiekka/soramoreenia tai täyttömaata, joka on hiekkaa ja 
soraa. Kalliopinta nousee kiinteistön eteläpuolella tasolle +30 m. Kalliopinta 
on paikoin lähellä maan pintaa. 

 
Yhdessä näytepisteessä on todettu savea 2–4 metrin syvyydessä. Muissa 
näytepisteissä luonnonmaa on soraa/hiekkaa sekä moreenia tai silttiä 1,5–2,3 
metrin syvyyteen asti. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I-luokan pohjavesialue 
Huhtamäki (0285304) sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä kohteesta koilli-
seen. Tutkimuksen aikana näytepisteissä ei havaittu vettä. 

 
Pintavedet kulkeutuvat pääosin sadevesiviemäreihin. Pinnoittamattomilla alu-
eilla pintavedet imeytyvät suoraan maaperään. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Kohteessa on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia osana laajempaa 
kokonaisuutta vuosina 2001 ja 2013. Syyskuussa 2016 tehdyssä täydentä-
vässä maaperätutkimuksessa havaittiin yhdessä näytepisteessä, öljysäiliön 
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läheisyydessä, öljyhiilivetyjen C22–C40 pitoisuus 1300 mg/kg. Arseenin ja ras-
kasmetallien tuloksissa todettiin arseenin pitoisuus 78 mg/kg varastoidussa 
hiekoitushiekassa. Edellä mainitut tulokset ylittävät VNa 214/2007 mukaiset 
alemmat ohjearvot. PAH-yhdisteiden ja metallien pitoisuudet jäivät alle VNa 
214/2007 mukaisten kynnysarvojen. Myös öljyhiilivetyjen pitoisuudet muissa 
analysoiduissa näytteissä jäivät kynnysarvotason alapuolelle. 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty vertaamal-
la mitattuja pitoisuuksia VNa 214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvoihin. Ver-
tailun perusteella maaperä on pilaantunut öljysäiliön lähistöllä, joten alueella 
on maaperän kunnostustarve. Pilaantuneeksi luokiteltavaa maa-ainesta todet-
tiin 0–1 metrin syvyydeltä. Lisäksi varastoidussa hiekoitushiekassa todettiin 
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus arseenia. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Maaperä esitetään kunnostettavaksi alempaan ohjearvotasoon. Maaperän 
kunnostus suoritetaan massanvaihdolla. Maaperän kunnostusta ohjataan teh-
tyjen ennakkotutkimusten sekä kaivun aikana tehtävien havaintojen ja kenttä-
testien tai laboratorioanalyysien perusteella. Mikäli kunnostusmenetelmä vaih-
tuu tai täydentyy työn edetessä, sovitaan muutoksista Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelun kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista.  

 
Jätteiden ja veden käsittely 

 
Puhdistustyön 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-aines luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos jäteasetuksen 
179/2012 ja CLP -asetuksen mukaiset kriteerit täyttyvät.  

 
Maa-ainesjätteen luokittelussa käytetään apuna julkaisun Ympäristö-hallinnon 
ohjeita 2/2007 (Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi) liit-
teessä 14 esitettyjä, pilaantuneeseen maa-aines-jätteeseen sovellettavia raja-
arvoja ja Ympäristöministeriön muistiota ”Maa-ainesten hyödyntäminen – 
opas kaivettujen maa-ainesten luokittelusta jätteeksi ja hyödyntämiskelpoi-
suuden arvioinnista 3.7.2015”. 

 
Pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan pitoisuuksien perusteella asi-
anmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen tai jäteasemalle, jonka ympä-
ristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. Haitta-
ainepitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot alittavaa maa-ainesta voidaan käyttää 
kohteessa kaivantojen täytössä. 
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Mikäli kaivun aikana todetaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa maa-
ainesta, toimitetaan se käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa käsitellä koh-
teessa todettavia ko. maa-aineksia. 

 
Pilaantunut maa-aines kuljetetaan käsittelypaikkaan kuorma-autoilla ja kuor-
mat peitetään kuljetuksen ajaksi. Jätteen kuljettaja on merkitty jätelain 
(646/2011) mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Pilaantuneen maan kuljetuksista 
pidetään kuormakirjanpitoa ja haitta-aineilla pilaantuneita maita sisältävien 
kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle (jät-
teenkäsittelylaitos). Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä 
yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen puhdistustyön 
aloittamista. 

 
Kaivuiden yhteydessä mahdollisesti poistettava jäte käsitellään noudattaen 
Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräyksiä. 

 
Mikäli kaivannoista on tarpeen poistaa vettä, vesien johtamisesta viemäriin 
sovitaan Turun Vesihuolto Oy:n kanssa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. 
Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä vesi poistetaan loka-autolla. 

 
Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

 
Mikäli kaivutyön aikana todetaan muita kuin ennakkotutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita, noudatetaan niiden osalta myös puhdistustavoitteena olevia 
alempia ohjearvoja. Maa-ainekset toimitetaan käsiteltäviksi sellaisille laitoksil-
le, joilla on kyseisten massojen käsittelylupa. 

 
Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan pilaantuneisuuden jatkuvan kunnos-
tettavan kiinteistön ulkopuolelle tai ilmenee jotakin muuta pilaantuneisuuden 
tai puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää, asiasta ilmoitetaan Turun 
kaupungin ympäristönsuojeluun. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen 

 
Ympäristötekninen asiantuntija valvoo kaivutyötä ja massojen lajittelua työn-
aikaisella näytteenotolla. Haitta-ainepitoisuuksia seurataan kenttätestein ja 
laboratorioanalyysein. Valvoja ohjaa poistettavat massat pitoisuuksien mu-
kaan asianmukaisiin vastaanottopisteisiin. Massojen poiston jälkeen tarkiste-
taan kaivantojen seinämien ja pohjan jäännöspitoisuudet. 

 
Kaivun aikana otetaan massoista riittävästi näytteitä, joista tarkkaillaan haih-
tuvien yhdisteiden pitoisuuksia, arseenin ja raskasmetallien pitoisuuksia sekä 
kokonaisöljyhiilivetypitoisuuksia. Lisäksi massoista analysoidaan tarvittaessa 
laboratoriossa öljyhiilivedyt sekä arseenin ja raskasmetallien pitoisuudet. 

 
Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuus-
näytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jo-
kaista noin 100 m2:n pinta-alaa kohti. Näytteistä määritetään arseenin ja ras-
kasmetallien pitoisuudet sekä kokonaishiilivetypitoisuudet. Lisäksi n. 30 % ko-
koomanäytteistä varmistetaan laboratoriossa. Tarvittaessa analysoidaan 
myös muiden haitta-aineiden pitoisuuksia, mikäli niistä saadaan viitteitä kun-
nostuksen aikana. 

 
Mikäli pilaantunut alue ulottuu kunnostettavan kiinteistön ulkopuolelle, pilaan-
tuneet maat varaudutaan eristämään puhtaista täyttömaista erottavalla raken-
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teella. Ennen erottavan rakenteen asentamista ollaan yhteydessä ympäris-
tönsuojeluun. 

 
Kunnostus on päättynyt, kun kunnostustavoitteet on päätöksen mukaisesti 
saavutettu tai kun alueelle mahdollisesti jäävät, kunnostustavoitteet ylittävät 
maat on eristetty ympäristönsuojelun hyväksymällä tavalla.  

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Ennen kunnostusta työmaa-alue aidataan ulkopuolisilta sekä merkitään pi-
laantuneen maan kunnostustyöstä kertovin kyltein. 

 
Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita. Pilaantu-
neen maan kunnostustyön tekijät suojautuvat haitta-aineilta asianmukaisesti. 

 
Tiedotus ja raportointi 

 
Kunnostuksen aloittamisajankohta sekä kunnostuksen ympäristöteknisen val-
vojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Aloitusilmoitukseen kirjataan myös massojen vastaanottopistei-
den tiedot. Lopetusilmoitus toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun 
kunnostustyöt on saatu päätökseen. 

 
Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään kai-
vetut massat, kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulokset, mas-
sojen sijoitus- ja käsittelypaikat sekä muut kunnostuksen dokumentoinnin 
kannalta oleelliset tiedot. 

 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti kunnostuksen 
päätyttyä. Loppuraportissa esitetään poistettujen maamassojen määrät ja 
haitta-aineiden pitoisuudet sekä massanvaihtokaivannon rajaus ja näytepis-
teiden sijainti. Lisäksi esitetään analyysitulokset ja yhteenvetotaulukot alueel-
ta oteuista näytteistä.  

 
Kunnostuksen kesto 

 
Alustavan suunnitelman mukaan kunnostustyö oli tarkoitus aloittaa joulukuus-
sa 2016 ja sen kestoksi on arvioitu noin 2 viikkoa. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 

 
Ympäristönsuojelun käsityksen mukaan naapurien ennalta kuuleminen 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:  

 
1.  Maaperä tulee puhdistaa siten, että alueella todettujen haitta-aineiden pi-
toisuudet eivät ylitä VNa 214/2007 alempia ohjearvoja.  
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2.  Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on kaivannoista 
otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n suuruista 
seinämä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle 
jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet, jotka on merkittävä lop-
puraporttiin liitettävään karttaan, on valittava siten, että saatuja tuloksia voi-
daan verrata aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % 
jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on labo-
ratoriossa tutkittava ainakin ympäristöteknisissä tutkimuksissa tai puhdistus-
työn aikana havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

 
3.  Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistustavoitteet alittavaa maa-
ainesta voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä. Pilaantumattomak-
si luokitellut maa-ainekset voidaan hyödyntää suunnitelmallisesti (esim. ra-
kennuslupa, tiesuunnitelma) alueella ja alueen ulkopuolella.  

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on kohollaan 
olevia haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä) 
voidaan hyödyntää alueella tai myös muualla, mikäli siihen on erillinen lupa 
(esim. ympäristölupa tai valvovan viranomaisen muu hyväksyntä). 

 
4.  Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden käsittelyssä on nouda-
tettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun ohjeita.  

 
5.  Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. 
Asiantuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä. Ympäristötekni-
nen asiantuntija vastaa myös jätelain 121 §:n mukaisten siirtoasiakirjojen laa-
timisesta. Siirtoasiakirjat on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelulle. 

 
6.  Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainesjätteet tulee kuljettaa mahdol-
lisimman pian maa-ainesjätteiden vastaanottopisteeseen tai käsittelylaitok-
seen. Mikäli kiinteistöltä kaivettuja pilaantuneita maa-ainesjätteitä joudutaan 
kuljetusteknisistä syistä varastoimaan kunnostusalueella, tulee ne säilyttää 
peitettyinä.  

 
7.  Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee sen mahdolliset 
haitta-ainepitoisuudet selvittää laboratorioanalyysein. Veden jatkokäsittelystä 
tai johtamisesta kaupungin hule- tai jätevesiviemäriin tai maastoon tulee sopia 
Turun Vesihuolto Oy:n ja ympäristönsuojelun kanssa. 

 
8.  Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää haju-, melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen 
melumittausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häirit-
sevää haju-, melu- tai pölyhaittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelu 
voi tarvittaessa antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa 
koskevia määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentä-
mään. 

 
9.  Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdistustyön 
ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan maa-
ainesjätteen toimituspaikat. 

 
10. Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toi-
menpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 
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11. Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. 

 
12. Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka tulee toimittaa 
Turun kaupungin ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi 3 kuukauden kuluessa 
siitä, kun puhdistustyö on loppunut. Raportista tulee käydä ilmi, miten päätök-
sessä asetetut määräykset ovat toteutuneet. Puhdistuksen loppuraportti on lii-
tettävä myös kohteessa rakennettavien rakennusten tai kiinteistöjen huolto-
asiakirjoihin tai vastaaviin.  

 
Perustelut 

 
Maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelle-
taan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen 
on tapahtunut. 

 
Kohteeseen toteutetaan uudisrakennuksia, mikä vaatii maankaivua. Kohtee-
seen soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kunnostustavoitteeksi on esitetty VNa 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. 
Tätä voidaan pitää riittävänä puhtaustasona alueen tulevalle käytölle. (Mää-
räys 1) 

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä ja otetuista näytteistä tulee riittävä määrä analysoida laboratoriossa, 
jotta voidaan varmistua siitä, että puhdistustavoitteet saavutetaan. Näytepis-
teet tulee merkitä karttaan, jotta voidaan arvioida, ovatko tulokset vertailukel-
poisia aiempiin tutkimuksiin. (Määräys 2)  

 
Maa-ainesjätteiden ja jätteitä sisältävän maa-aineksen asianmukaisen käsitte-
lyn ja sijoituksen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toi-
minnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumis-
ta. (Määräys 3)  

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä. (Määräys 4)  

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. (Määräys 5). 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi. (Määräys 6) 

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asi-
anmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 
viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. (Määräys 7) 

 
Maanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asuvil-
le, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 8) 
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Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. (Määräys 9) 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. (Mää-
räys 10) 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 11). 

 
Loppuraporttiin tulee kerätä puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot, jotta puh-
distustyön lopputulos voidaan arvioida. Raportissa esitetään sellaiset työn to-
teuttamiseen liittyvät tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko puhdis-
tushanke toteutettu ilmoituksen ja siitä annetun päätöksen mukaisesti. Maa-
alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle 
käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai 
aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 
(Määräys 12) 

 
Sovelletut säännökset: 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

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

 
Jätelaki (646/2011)  

 
Jäteasetus (179/2012)  

 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 
Päätöksen antaminen ja sen voimassaolo 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.1.2017 ja se on voimassa tois-
taiseksi.  

 
Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 1000 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla  

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 
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vt. ympäristönsuojelujohtaja 
 

Muutoksenhaku 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä 
mainituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 tied Golder Associates Oy 
 tied Kiinteistö Barker Oy 
 ao Lassila & Tikanoja Oyj 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 



Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 10 Liite 1 

 

 
 



Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 10 Liite 2 

 

 

 
 





VALITUSOSOITUS  
 

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiassa. 

 
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 
ottamatta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 17.1.2017, jolloin sen on katsottava 
tulleen asianosaisten 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. Valituskirjan voi lähettää myös faksilla 
tai sähköpostin välityksellä. 
 

 
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 kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät 
-alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus), sekä toiminnan 
sijaintikunnan 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 
viranomaiselle 



 
 
 
     LIITE PÄÄTÖKSEEN 
 
 
 
 
 
 
HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
 
 
 
 
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian käsittelystä peritään hallinto-
oikeudessa 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. 
 
Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 
 

- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi  
- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 
- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen 

käsiteltäväksi 
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