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Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Laivastontie 2, Turku 
 
 

Ympäristönsuojelu, ympäristötarkastaja Jaana Gustafsson 18.7.2017: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 
 

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistajat 
 

Osoite: 
 

Laivastontie 2 
 

Kiinteistö: 
 

853-66-38-12 
 

Kiinteistöjen omistaja: 
 

Suomen valtio / Senaattikiinteistöt 
 

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 viran-
omaiselle. 

 
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 
delegoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelujohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 4.7.2017, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympäris-
tönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 
- Historiaselvitys 

 
- Sijaintikartta ja tutkimuspistekartta 

 
- Kaavakartta 

 
- Kiinteistö- ja naapuritiedot 
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- Yhteenvetotaulukko maanäytteiden tuloksista 

 
- Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma, FCG, 30.6.2017 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

 
Ympäristönsuojelun tietojen mukaan alueella ei ole aiemmin suoritettu maa-
perän kunnostustöitä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Alue käsittää telakka-alueen, jossa toimintaa on harjoitettu talvisodan alusta 
lähtien. Alkuvaiheessa alueella on toiminut mm. Värtsilän laivanrakennuste-
lakka. Puolustusvoimien hallintaan alue on tullut 1990-luvun alussa. 

 
Historiaselvityksen perusteella laivanrakennustelakan ja Puolustusvoimien 
hallinnan aikaisia mahdollisia maaperän pilaantuneisuutta aiheuttavia toimin-
toja alueella ovat olleet mm. telakkatoiminta (hiekkapuhallus, maalaus), kor-
jaamotoiminta sekä maanalaiset säiliöt. Nykyisellä korjaamoalueella on histo-
riatietojen perusteella sijainnut laivanrakennustelakan aikana sinkittämö. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kohde rajautuu etelässä merialueeseen, jolla on runsaasti laivaliikennettä. 
Merialueen takana, lähimmillään noin 850 m:n etäisyydellä, on Ruissalon 
luonnonsuojelualue. Myös koillisessa noin 1,2 km:n etäisyydellä on luonnon-
suojelualueita. Puolustusvoimien alueen itäpuolella on Pansion sataman toi-
mintoja.  

 
Kohteen lähiympäristössä on Puolustusvoimain toimintoja, mm. varastoja, 
alusten korjausta ja huoltoa, sekä ruokalarakennus ja toimistoja. Alueelle on 
pääsy vain kulkuluvalla. 

 
Maaperä 

 
Alueen maaperä koostuu pääasiassa hiekasta, savesta, louheesta sekä seka-
laisesta täyttömaasta. Paikoitellen täyttökerros on kivinen. Kallioiden päällä 
sekä ranta-alueella on myös louhekerroksia. Osassa tutkimuspisteistä havait-
tiin perusmaan pintana savi tai kallio. 

 
Pohja-, orsi- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tehdyissä koekuopissa ei to-
dettu pohjavettä. Kallion ja saven pinta kohoaa siten, että pohjavesi virtaa kal-
lion ja saven pinnalla kohti merta tai suotautuu kallioperän rakosysteemeihin. 
Merivedellä on hydraulinen yhteys rannan läheisiin täyttöihin. 

 
Toimenpidealueella ei ole pintavesialtaita. Alue ei ole päällystetty eikä pinta-
vesiviemäröity vaan pintavedet imeytyvät rakentamattomilla kohdilla suoraan 
maahan. Jatkossa toimenpidealueen pintavedet johdetaan asfaltin päältä ja 
johdetaan hallitusti mereen. Pintaveden virtaussuunta alueella on yleisesti 
kohti merta. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 
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Maaperän haitta-aineet  

 
Maaperässä on todettu arseenin, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, lyijyn, 
nikkelin ja sinkin pitoisuuksia, jotka ylittivät valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 kynnysarvotason ja osin myös alemman tai ylemmän ohjearvota-
son. Öljyhiilivetyjen osalta yhdessä näytteessä todettiin kynnysarvotason ylit-
tävä pitoisuus. PAH-yhdisteiden ja PCB:n osalta todettiin yksittäisiä kynnysar-
votason tai alemman tai ylemmän ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia. Or-
ganotinayhdisteitä ei ole analysoitu. 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Toimenpidealueella esiintyy epäorgaanisilla haitta-aineilla, keskiraskailla ja 
raskailla öljyhiilivedyillä sekä PAH- ja PCB-yhdisteillä pilaantuneita maa-ai-
neksia. Pilaantuneet maa-ainekset sijaitsevat pääasiassa maan pintaosissa. 
Haitta-aineita esiintyy toimenpidealueen maaperässä laajasti yli VNa 
214/2007 ylemmän ohjearvon. 

 
Kohteessa ei ole todettu riskiperustaista kunnostustarvetta. Pilaantuneen 
maaperän kunnostustoimet kohdistuvat alueelta uudistustöiden yhteydessä 
kaivettujen maiden käsittelyyn. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Toimenpidealueella on suunnitteilla vetotelakan uudistustyöt (asfaltointi ja hu-
levesilinjat), johon liittyen maaperää kaivetaan. Maaperää on suunniteltu 
tässä kunnostettavaksi siltä osin kuin rakentaminen edellyttää. 

 
Kohteen maaperän laadun, maaperää pilaavien haitta-aineiden koostumuk-
sen ja pilaantumisen laajuus huomioiden kustannustehokkain kunnostusme-
netelmä on massanvaihto. 

 
Varsinaisia numeerisia kunnostustavoitteita ei esitetä asetettavaksi, koska 
kunnostus ei ole riskiperustainen vaan kunnostuksen yhteydessä kaivumaat 
poistetaan valvotusti luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 

 
Maaperään jäävät haitta-aineet eivät aiheuta toimenpiteitä, koska niistä ei nyt-
kään arvioida aiheutuvan riskiperustaista kunnostustarvetta. Jäännöspitoi-
suuksien riskejä tarkastellaan tarpeen mukaan, jos kaivutyön aikana ilmenee 
merkittäviä poikkeamia tutkimuksen aikaisista. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Massat esikäsitellään tarvittaessa lajittelemalla ja seulomalla ennen niiden 
poiskuljetusta tai sijoitusta alueelle (pilaantumattomat maa- ja kiviainekset). 
Kaivettavan täyttömaan joukossa todettavat rakennus- yms. jätteet (mm. puu, 
metallit, muovit), tiili- ja betonijäte sekä kiviaines ja louhe erotellaan siinä 
määrin kuin se on mahdollista. 

 
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan valvojan määrittelemiin luvallisiin vas-
taanottopaikkoihin kuorma- tai kasettirekka-autoilla, kuormat peitettyinä. Kuor-
mien mukana toimitetaan valvojan laatimat pilaantuneen maan siirtoasiakirjat. 
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Betoni murskataan ja esitetään hyödynnettäväksi kohteella täyttöihin, mikäli 
sen määrä on suuri ja betoni on puhdasta. Sijoittamisesta tehdään tällöin il-
moitus. Muutoin betoni toimitetaan muualle loppusijoitettavaksi/hyötykäytettä-
väksi. 

 
Eri jätejakeet toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen 
tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen kä-
sittely. Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskoh-
dista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen massojen toimittamista. 

 
Kiviainesta, louhetta ja pitoisuuksiltaan alle alempien ohjearvojen olevia maa-
aineksia esitetään hyödynnettäväksi kohteella. Kaivantojen täyttöihin raken-
teellisesti soveltumattomat maamassat (ylijäämämaa) kuljetetaan valvojan 
osoittamalle luvanvaraiselle maankaatopaikalle. 

 
Pitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittäviä massoja ei sijoiteta merenpinnan ala-
puolelle. 

 
Massoja ei esikäsitellä tai välivarastoida muualla kuin kunnostamattomilla alu-
eilla toimenpidealueella. Mahdollisen seulomisen ja lajittelun jälkeen massat 
siirretään aumoihin, joista kohteen ympäristötekninen valvoja ottaa kokooma-
näytteet ja näytteiden tulosten perusteella määrittää massojen sijoituspaikan. 
Seulottuja maa-aineksia joudutaan mahdollisesti väliaikaisesti välivarastoi-
maan käsittelyalueella ennen niiden poiskuljetusta tai uudelleenhyödyntä-
mistä kohteella. 

 
Aumojen suojaukseen pitää varautua, jotta mahdolliset haitta-aineet eivät 
pääse leviämään ympäristöön. Aumat peitetään aina, jos niitä joudutaan va-
rastoimaa yön yli. Maa-aineksia ei varastoida alueella turhaan. 

 
Vesien käsittely 

 
Kohteessa ei ole ennakoitu olevan suurta suotoveden käsittelyn tarvetta, 
koska tutkimuksissa ei kohteen maaperässä ole todettu pohjavettä ja enna-
koidut kaivutasot ovat kaikkialla merenpinnan yläpuolella. 

 
Kaivannot pidetään tarvittaessa työn aikana kuivana pumppaamalla vettä up-
popumpuilla suoraan kaivannosta tai siiviläkaivosta ja johtamalla vedet maas-
toon. Jos veden pinnalla esiintyy öljykalvoa, käsitellään vedet öljynerottimella 
ja tarvittaessa myös aktiivihiilisuodattimella. Aktiivihiilisuodatinta käytetään, 
jos helposti haihtuvia hiilivetyjä esiintyy vedessä tutkimustuloksia ennakoitua 
enemmän. Urakoitsija vastaa toimittamiensa laitteistojen / menetelmän toimin-
nasta. Suodattimien käyttötarpeen määrittelee ympäristötekninen valvoja. 
Paikka mihin vettä johdetaan, tarkastetaan lopuksi maaperänäyttein ja kun-
nostetaan, mikäli tarpeen. 

 
Mikäli kaivantoon kertyy vettä paljon, veden laatu tutkitaan laboratoriossa 
analysoimalla kaivantovesinäytteestä kaivualueella todetut haitta-aineet. 
Haitta-ainepitoiset vedet voidaan vaihtoehtoisesti pumpata jätevesiviemäriin. 
Valvoja hakee tätä varten luvan Turun Vesihuolto Oy:ltä.  

 
Ranta-alue varustetaan työn ajaksi tarvittaessa öljy- tai imeytyspuomein mah-
dollisen öljykalvon varalta. 

 
Kunnostustyön laadunvalvonta ja päättyminen 
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Kunnostustyö päättyy, kun toimenpidealueen maaperästä on poistettu pilaan-
tuneiksi todetut / todettavat maa-ainekset uudistustöiden (asfaltointi ja huleve-
silinjat) vaatimassa laajuudessa. Kunnostettavan alueen leikkuupinnoille 
asennetaan ennen täyttöä huomiorakenne (esim. huomioverkko, muovinau-
hoitus) vähintään niille alueille, joilla kaivu rajautuu pilaantuneisiin massoihin. 

 
Kunnostustyön jälkeen toimenpidealueelle mahdollisesti jäävien tutkimusai-
kaisia pitoisuustasoja korkeampien jäännöspitoisuuksien aiheuttamaa riskiä 
arvioidaan kunnostustöiden jälkeen loppuraportissa tarvittaessa erillisellä ris-
kinarviolla. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja varoituskyltein. 
Kunnostusalue sijaitsee Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella, jossa liikku-
minen on rajoitettu. Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen 
estämiseksi. Haitta-aineiden leviäminen ympäristöön vältetään estämällä au-
tojen tarpeeton liikkuminen mahdollisella pilaantuneella alueella ja peittämällä 
kuormat. 

 
Kunnostustyössä noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja -suojeluohjeita. Ura-
koitsijalla tulee olla tarvittava koulutus ja luvat. Urakoitsija laatii kohdekohtai-
sen kunnostustyömaan työturvallisuussuunnitelman, missä yhteydessä selvi-
tetään myös riskien hallintatoimenpiteet ennen kunnostustöiden aloittamista. 
Kohteen valvoja tarkastaa työturvallisuussuunnitelman viimeistään kunnostus-
kohteen aloituskokouksen yhteydessä. 

 
Tiedotus ja raportointi 

 
Kunnostustyön alkamisesta tehdään Turun kaupungin ympäristönsuojelulle 
kirjallinen aloitusilmoitus, jossa ilmoitetaan valvojan yhteystiedot kunnostustöi-
den aikana. 

 
Työmaa varustetaan pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovilla kylteillä. 
Alueella työskenteleviä informoidaan työstä ennen sen aloitusta. Valvoja infor-
moi kunnostuksen kulusta ympäristöviranomaisia. Yleinen tiedotusvastuu 
hankkeesta (esim. lehdistölle) on Puolustushallinnon rakennuslaitoksella. 

 
Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään vä-
hintään seuraavat asiat: 

 
- Tiedot alueelta poistetuista maista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoitus-
paikka ja ajankohta); 

 
- Tiedot pumpatuista vesimääristä ja pitoisuuksista; 

 
- Tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset); 

 
- Näytepisteiden paikat; 

 
- Maaperään mahdollisesti jäävien haitta-ainepitoisten maiden määrä, niiden 
haitta-ainepitoisuudet ja sijainti; 

 
- Viranomaistarkastukset; 

 
- Erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista. 
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Lisäksi urakoitsija pitää päiväkirjaa johon kirjataan tehdyt toimenpiteet, ka-
lusto ja 

 
työmaan miehitys. 

 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan 
Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. Raportissa esitetään vähintään seu-
raavat asiat: 

 
- Tunnistetiedot; 

 
- Työn vastuuhenkilöt ja muut puhdistamiseen osallistuneet tahot; 

 
- Kirjanpidon yhteenveto; 

 
- Laadunvarmistusmenettelyt; 

 
- Kunnostustyön menetelmät ja aikataulu;-  Kunnostuksen aikainen näytteen-
otto ja näytteiden analysointi; 

 
- Kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-aineksista 
sekä massamäärät; 

 
- Massojen loppusijoituskohteet; 

 
- Jäännöspitoisuustiedot; 

 
- Mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen / alueiden riskiarvio tarvitta-
essa; 

 
- Käyttörajoitukset; 

 
- Piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista; 

 
- Asiakirjojen säilytys. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on alustavasti suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2017. Työn ar-
vioidaan kestävän 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:  
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1 Maaperä tulee puhdistaa kunnostussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Jos 
kunnostettavalle alueelle tai sen rajoille jää VNa 214/2007 ylemmät ohjearvot 
ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, tulee kaivualueen raja merkitä esimerkiksi 
huomioverkolla. 

 
2 Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on kaivannoista 
otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n suuruista sei-
nämä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle jää-
vän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet, jotka on merkittävä loppu-
raporttiin liitettävään karttaan, on valittava siten, että saatuja tuloksia voidaan 
verrata aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % jäännös-
pitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on laboratori-
ossa tutkittava ainakin ympäristöteknisissä tutkimuksissa tai puhdistustyön 
aikana havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

 
3 Haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 alemmat ohjearvot alittavaa maa-
ainesta voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä. Pilaantumatto-
maksi luokitellut maa-ainekset voidaan hyödyntää suunnitelmallisesti (esim. 
rakennuslupa, tiesuunnitelma) alueella ja alueen ulkopuolella.  

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on koholla ole-
via haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä) voi-
daan 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 noudatet-
tava Turun kaupungin ympäristönsuojelun ohjeita.  

 
5 Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. Asi-
antuntijalla 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 mahdolli-
simman 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 Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdistustyön 
ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan maa-ai-
nesjätteen toimituspaikat. 

 
9 Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toimen-
pidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

 
10 Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. 
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11 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 
liitettävä 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. 

 
Kohteessa suoritetaan kaivutöitä, joten kohteeseen soveltuu parhaiten mas-
sanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kunnostukselle ei ole esitetty tavoitepitoisuuksia vaan kaivu tehdään alueen 
kunnostuksen vaatimassa laajuudessa. Tätä voidaan pitää riittävänä, koska 
riskiperustaista kunnostustarvetta ei ole todettu. Huomiorakenteen asentami-
nen on tarpeen alueella jatkossa suoritettavien toimenpiteiden turvallisuuden 
varmistamiseksi. (Määräys 1) 

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä ja otetuista näytteistä riittävä määrä tulee 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 pilaantu-
mista. (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) 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. (Määräys 8) 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. (Mää-
räys 9) 
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Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 10). 

 
Loppuraporttiin tulee kerätä puhdistuksen kannalta oleelliset tiedot puhdistus-
työn lopputuloksen arvioimiseksi. Raportissa esitetään sellaiset työn toteutta-
miseen liittyvät tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko puhdistus-
hanke toteutettu ilmoituksen ja siitä annetun päätöksen mukaisesti. Maa-alu-
een 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 11) 

 
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 21.07.2017 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 

 
ympäristönsuojelujohtajan sijaisena 

 
  

 
  

 
Jaana Gustafsson 

 
ympäristötarkastaja 

 
Muutoksenhaku 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mai-
nituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 ao Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Brunila Nina 



Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 111 Liite 1 

 

 
 





 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 

21.07.2017 § 111 7984-2017 

 
Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-

tosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 
Päätöksen an-
taminen 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen, pvm: 21.07.2017 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- 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 päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
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 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 

Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 

Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 



- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi 

- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 

- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltä-
väksi 

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
Liitetään päätökseen/otteeseen 
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