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13172-2017 (231) 
 
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Vähäheikkiläntie 58-64, Turku. 
 
 

Ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelutarkastaja Virpi Laine 15.1.2018: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

Jatke Länsi-Suomi Oy 
 

Puhdistettavan alueen sijainti: 
 

Vähäheikkiläntie 58-64 
 

Kiinteistöt, niiden omistajat ja haltijat: 
 

853-41-19-13, omistaja Mandatum Life Vuokratontit I Ky 
 

853-41-19-7, omistaja Turun kaupunki, haltija Jatke Oy 
 

843-41-19-2, omistaja Mandatum Life Vuokratontit I Ky 
 

853-41-9903-0, omistaja Turun kaupunki, haltija Jatke Oy 
 

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 kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaisena toimivalle Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympä-
ristölautakunnalle(nykyinen rakennus- ja lupalautakunta) toimivallan käsitellä 
ympäristönsuojelulain 14 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää ja pohja-
vettä koskevat asiat Turun kaupungin alueella. Rakennus- ja lupalautakunta 
on delegoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelupäällikölle 
11.1.2018. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 5.12.2017, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Kunnostustarpeen arviointi ja kunnostussuunnitelma 
 Sijaintikartta 
 Pilaantuneisuusnäytteiden sijainti 
 Tulosten yhteenvetotaulukko 
 Valokuvat ja ilmakuvat 
 Laboratorion tutkimustodistukset 
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 Kaavaote ja suunnitelmaluonnos 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

 
Lounais-Suomen ympäristökeskus on antanut päätöksen kiinteistön 853-41-
19-2 (Vähäheikkiläntie 64) maaperän puhdistamisesta 30.10.2000 (Dnr 
0200Y0679-17,31YLO/S). 

 
Osoitteeseen Vähäheikkiläntie 64 jäi paikoin ylemmän ohjearvon ylittäviä öl-
jyhiilivetypitoisuuksia, joita ei kohteen silloisessa käyttötarkoituksessa edelly-
tetty poistettaviksi. Alueelle jäi silloisen arvion mukaan yhteensä noin 60 m3 
eli noin 100 tonnia maita, joissa ylittyy öljyhiilivetyjen alempi tai ylempi oh-
jearvo. Kohonneet pitoisuudet esiintyvät savikerroksessa noin 1 – 2 metrin 
syvyydessä piha-alueella. Jäännösnäytteissä todettiin korkeimmillaan seuraa-
vat öljyhiilivetypitoisuudet: TVOC C6-C10 150 mg/kg, keskiraskas öljyjae C10-
C21 2400 mg/kg, bentseeni 0,4 mg/kg ja TEX 2,8 mg/kg. 

 
Lausunnossaan 22.12.2016 ympäristökeskus katsoi, että maaperä puhdistet-
tiin silloisen ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaisesti. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Puukeskus on toiminut kohteessa 1980-luvulta lähtien ja harjoittanut puutava-
ran varastointia ja myyntiä. Kohteessa on aiemmin toiminut ainakin Solifer 
Koskelo Oy (autonvuokraus), Gulf (huoltoasema) ja Mahogany Oy (varas-
tointi). Tankkaustoimintaa kohteessa on ollut 1960-luvulta 1980-luvulle. Täl-
löin kohteessa on ollut myös autojen korjaustoimintaa ja pesua. 

 
Alueen rakennukset on rakennettu useassa vaiheessa. Ensimmäinen raken-
nus on vuodelta 1963 ja viimeisin 2000-luvulta. Esimerkiksi vuoden 1973 il-
makuvassa alueella näkyy kolme rakennusta; kaksi isoa hallirakennusta sekä 
huoltoasemarakennus, joka on edelleen kohteessa. Hallit ovat purettu 2000-
luvulla ja tilalle on rakennuttu yksi suurempi halli, joka sekin on jo purettu ja 
siirretty muualle vuonna 2016. 

 
Ensimmäisten rakennusten lämmitykseen käytettiin öljyä. Maanalainen öl-
jysäiliö sijaitsi lähellä Vähäheikkiläntietä rakennusten pohjoispuolella. Sittem-
min kiinteistö on siirtynyt kaukolämpöön. 

 
Kiinteistöt 853–41-19-2 ja 853–41-9903-0 on merkitty viranomaisten ylläpitä-
mään Maaperän tilan tietojärjestelmään mahdollisesti pilaantuneeksi kohteiksi 
niissä olleiden (19-2) huoltoasema- ja (9903-0) konepajatoimintojen takia. 

 
Kiinteistön käyttö ja maaperäolosuhteet 

 
Kiinteistöillä 853-41-19-13 ja 853-41-19-7 olleet rakennukset on purettu 
vuonna 2016. Kiinteistöllä 853-41-19-2 (Vähäheikkiläntie 64) oleva rakennus 
puretaan mahdollisesti vuonna 2018. Vuoden 2001 maaperän puhdistuksesta 
tehdyn toimenpideraportin mukaan rakennuksessa on ollut huoltoaseman toi-
minnan aikana huolto- ja pesuhalli. Huoltoasematoiminta on lopetettu 1980-
luvun loppupuolella, jonka jälkeen rakennus on ollut Puukeskuksen konttori- 
ja liiketilana. Rakennuksen rakenteiden mahdollista pilaantuneisuutta ei ole 
tutkittu. Lattian alta otetaan näytteet alkavan maaperän kunnostuksen yhtey-
dessä.  
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Geologian tutkimuskeskuksen Maankamara – palvelun perustella kohdealu-
een maaperä on pääosin täytemaata. Vuonna 2015 tehtyjen tutkimusten pe-
rusteella täyttökerroksen alapuolinen perusmaa on savea. Perusmaan päällä 
on 0,5 – 1 metrin paksuinen täyttömaakerros. Täyttömaa koostuu murs-
keesta, hiekasta ja sorasta. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Alueella on voimassa oleva asemakaava. Alue on pääosin kaavoitettu toimiti-
larakennusten korttelialueeksi (KTY, kaavan voimaantulo 2001). Eteläisin kiin-
teistö on kaavoitettu katualueeksi (kaavan voimaantulo 1956). 

 
Alue tulee todennäköisesti sekä asuin- että liiketilakäyttöön (elintarvikemyy-
mälä). Ilmoituksen liitteenä on kaavaluonnos alueen tulevasta käytöstä. 

 
Alue rajautuu pohjoisessa Vähäheikkiläntiehen ja toisella puolella tietä sijait-
sevaan Leipomo Salonen Oy:n kiinteistöön. Lännessä tutkimusalue rajautuu 
Rykmentintiehen ja toisella puolella tietä sijaitsevaan peltoon. Idässä tutki-
musalue rajautuu entiseen tekstiilitehtaaseen, jossa nykyään on pääosin toi-
mistotiloja. Etelässä kohde rajautuu kapeaan puistoalueeseen ja sen toisella 
puolella sijaitsee konepaja, autokorjaamo ja metallin pintakäsittelyä harjoit-
tava yritys. 

 
Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai muita suoje-
lualueita. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohdekiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (0285352, 
Kaarninko) sijaitsee noin 3 km etäisyydellä kohteesta itään. 

 
Kohteesta on noin 730 m merenrantaan, Pitkäänsalmeen. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän ja pohjaveden haitta-aineet  

 
Kohteessa on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2001, 2014 ja 2015. Vuoden 
2001 tutkimukset ja kunnostus koskivat osoitetta Vähäheikkiläntie 64, myö-
hemmät tutkimukset ovat kattaneet koko kohteen alueen.  

 
Vuoden 2014 tutkimuksissa otettiin maaperänäytteet yhdeksästä näytepis-
teestä ja lisäksi yhdestä näytepisteestä otettiin pohjavesinäyte. Pisteet sijoitet-
tiin todennäköisimmin pilaantuneille alueille. Riskikohteiksi tunnistettiin huolto-
asema ja siihen liittyvä huolto- ja pesutoiminta, entinen lämmitysöljysäiliö, tut-
kimushetkellä käytössä ollut trukkien tankkaussäiliö sekä kohteeseen rajautu-
vat etelä- ja itäpuolen kiinteistöt, jotka on myös merkitty maaperän tilan tieto-
järjestelmään mahdollisesti pilaantuneiksi kohteiksi. 

 
Tehtyjen tutkimusten perusteella kohteessa todettiin kolme erillistä aluetta, 
joilla ylittyi vähintään alempi ohjearvo. Entisen lämmitysöljysäiliön alueella 
näytepisteessä PF5 todettiin ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus keskiras-
kasta öljyjaetta C10-C21 sekä alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus raskasta 
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öljyjaetta C22-C40. Alueen eteläreunalla sijaitsevassa näytepisteessä PF9 to-
dettiin ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet sinkkiä ja kuparia. Alueen itä-
reunalla todettiin alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus raskasta öljyjaetta C22-
C40. Lisäksi kolmessa muussa pisteessä todettiin arseenin kynnysarvon ylitys.  

 
Tutkitussa vesinäytteessä oli koholla C5-C10 (1,97 mg/l), C10-C21 (178 mg/l), 
C22-C40 (27,2 mg/l) ja PAH-yhdisteiden (1,56 mg/l) pitoisuudet. Erityisesti öl-
jyhiilivetyjen pitoisuudet olivat korkeita. Lisäksi kobolttia, kromia, nikkeliä ja 
sinkkiä todettiin hieman kohonneina pitoisuuksina. Näyte ei kuvaa alueen 
yleistä pohjaveden tilaa, koska vesinäyte oli otettu kohdasta, jossa maape-
rässä todettiin voimakasta öljyn hajua. Alueella oli ilmeisesti aiemmin ollut 
lämmitysöljysäiliö, josta oli päässyt maaperään öljyä. Muissa pisteissä vettä ei 
havaittu. 

 
Vuoden 2015 lisätutkimuksissa alemman (AO) tai ylemmän (YO) ohjearvon 
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia havaittiin kahdessa näytepisteessä. Lisäksi 
kynnysarvopitoisuus (KA) ylittyi viidessä näytepisteessä.  

 
Kynnysarvopitoisuudet ylittyivät laajahkolla alueella arseenin osalta. Suomen 
Geokemian atlaksen (GTK 1992) mukaan arseenin luontaiset taustapitoisuu-
det moreenimaassa ovat Turun seudulla tasoa 5 - 10 mg/kg, mikä ylittää kyn-
nysarvon 5 mg/kg. Näytteessä PF22 0,5-1m todettu öljyjen C10-C40 summa-
pitoisuuden kynnysarvon ylitys johtui raskaasta öljyjakeesta C22-C40. Yksit-
täinen raskaan öljyjakeen kohonnut pitoisuus saattaa johtua maan seassa 
olevasta luonnon humusaineesta, koska aistinvaraisesti näytteessä ei ha-
vaittu öljyä. 

 
Kahdessa näytepisteessä (PF25 ja PF33) arseenipitoisuus oli selvästi koholla 
(pitoisuudet yli alemman ja ylemmän ohjearvon). Syytä näiden pisteiden ar-
seenipitoisuuksiin ei ole tiedossa. Saadun tiedon mukaan kohde on toiminut 
vain puutavaran varastona, eikä siellä ole käsitelty puutavaraa. 

 
Huomioiden alueella tehty maaperän kunnostus vuonna 2001 sekä vuosien 
2014 ja 2015 tutkimukset alemman (AO) tai ylemmän (YO) ohjearvon ylittävät 
haitta-ainepitoisuudet voitiin alustavasti rajata viidelle alueelle, joissa pilaantu-
neisuus, massamäärät ja haitta-aineet arvioitiin seuraavasti: 

Osa-alue pinta-
ala 

keskimääräinen 
kerrospaksuus 

tilavuus, 
ktr  

massa 

Kunnostusalue 
v.2001 (öljyt) 

200 m2 0,5 m 100 m3 180 tonnia 
(AO+YO) 

PF5 (öljyt) 
PF25 (As) 

150 m2

100 m2
3 m 
0,5 m 

450 m3 
50 m3 

810 tonnia 
(AO+YO) 
90 tonnia 
(AO+YO) 

PF8 (öljyt) 150 m2 1 m 150 m3 270 tonnia 
(AO) 

PF9 (Zn, Cu) 150 m2 0,7 m 100 m3 180 tonnia 
(YO) 

PF33 (As) 350 m2 1 m 350 m3 630 tonnia 
(AO) 

 
Kunnostustarpeen arviointi  
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Kunnostustarpeen arvioinnin tarkoitus oli selvittää maaperästä todetuista 
haitta-aineista aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä sekä maaperän kunnos-
tustarvetta, kun alue otetaan suunniteltuun käyttöön. Riskinarvioinnin lähtö-
kohta on alueen tuleva käyttö asuin-, elintarvikemyymälä-, liikenne- ja pysä-
köintialueena. Riskinarvioinnissa keskityttiin niihin haitta-aineisiin, joita alu-
eella havaittiin useammissa pisteissä kohonneina pitoisuuksina ja jotka siten 
voivat aiheuttaa ympäristöön tai terveyteen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. 
Tällaisia haitta-aineita kohteessa ovat öljyhiilivedyt C10-C40, haihtuvat hiilive-
dyt C5-C10, BTEX-yhdisteet, PAH-yhdisteet arseeni, kupari ja sinkki. 

 
Riskitarkastelun mukaan kohteeseen soveltuvat käytettäviksi maaperän 
osalta viitearvoina Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) annetut alemmat 
ja ylemmät ohjearvot. 

 
Asuntorakentamiseen ja elintarvikemyymälätoimintaan alustavasti suunnitel-
tujen alueiden kunnostus tehdään massanvaihdolla alempaan ohjearvotasoon 
saakka. 

 
Alueilla, joille suunnitellaan muuta toimintaa kuin asuin- ja elintarvikemyymä-
lärakentamista, pilaantuneisuus huomioidaan toimintojen sijoittelussa. Pysä-
köinti- ja liikennealueilla pintamaan asfaltointi on tehokas toimenpide estä-
mään haitta-aineille altistumisen, jolloin massanvaihtoa ei tarvitse toteuttaa 
yhtä laajasti kuin herkemmillä alueilla. Alueiden kunnostus ylempään ohjear-
votasoon arvioidaan riittäväksi. Alueen savimaa estää haitta-aineiden leviä-
mistä laajemmalle. 

 
Pilaantuneet massat poistetaan myös alueilta, joissa pilaantuneita massoja 
jouduttaisiin kaivamaan rakentamisen takia (perustukset, kunnallistekniikka, 
kaapelit, johdot). Maanalaiset rakenteet sijoitetaan puhtaaseen maahan. Pi-
laantuneisuudesta saattaa aiheutua riski rakenteiden kestävyydelle ja viemäri- 
ym. kanavat voivat edistää haitta-aineiden kulkeutumista. 

 
Alueella on myös monin paikoin todettu alemman ohjearvon alittavia, mutta 
kynnysarvon/taustatason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, jotka eivät aiheuta 
jatkotoimenpiteitä. Jos kyseisiä maita joudutaan kaivamaan rakentamisen yh-
teydessä, kaivumaita on mahdollista hyödyntää saman kiinteistön täytöissä, 
mikäli esim. kaavassa tai rakennussuunnitelmassa on tätä esitetty (esim. 
melu- ja maisemavallit, pohjatäyttö), mutta massojen poisviennille on rajoit-
teita. Ne saa viedä vain luvanvaraiseen loppusijoituspaikkaan. 

 
Haitta-aineita esiintyy pääosin täyttömaassa. Alueella on todettu useita piste-
mäisiä pilaantuneita alueita. Tämä kertoo alueen heterogeenisuudesta, eli 
vaikka alueelle on sijoitettu näytepisteitä melko kattavasti, niin varmuus tutki-
mattomien alueiden puhtaudesta saadaan vasta rakentamisen yhteydessä. 

 
Jos alueet jätetään rakentamatta, eikä alueelle sijoiteta mitään uusia toimin-
toja, pilaantuneista massoista ei aiheudu alueen nykyisessä käytössä tervey-
dellistä tai muuta haittaa. Pilaantuneet massat ovat tyypillisesti täyttökerrok-
sessa, jonka päällä on tiivis asfaltti ja alapuolella tiivis savi.   

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Kunnostussuunnitelma on laadittu sen pohjalta, että jätteelliset ja haitta-ai-
nepitoisuuksiltaan alemman ja ylemmän ohjearvon ylittävät maat poistetaan 
alueelta. 
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Kunnostus toteutetaan massanvaihtona poistamalla alueelta kaikki jätettä si-
sältävät maat ja maat, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät asuinrakentami-
sen alueilla, elintarvikemyymälän alueilla ja viheralueilla alemman ohjearvon-
tason sekä pysäköinti- ja liikennealueilla ylemmän ohjearvotason. 

 
Kaivu aloitetaan kiinteistön itärajalta edeten länttä kohti. Tehtyjen selvityksien 
perusteella jätteellistä maata on kiinteistön pohjoisrajalla. Täyttömaan seassa 
todettiin hieman rakennusjätemäistä täyttöä yhdessä näytepisteessä noin 0,5 
m paksuudelta. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Kunnostusta ohjaa pilaantuneen maan kunnostuksen kenttävalvoja. Kunnos-
tusta ohjataan tehtyjen tutkimusten ja työn aikana tehtävien jätehavaintojen ja 
laboratorioanalyysien sekä tarvittaessa myös kenttämittausten (esimerkiksi 
InnoV-kenttämittari, joka on yleisesti kyseisissä kunnostustöissä käytetty mit-
tauslaite) perusteella. Kenttävalvojan työhön kuuluvat: 

 työn aikainen näytteenotto ja näytetulosten kirjaaminen 
 kaivun ohjaus 
 eri asteisesti pilaantuneiden/ jätteellisten  massojen ohjaus oikeaan 

loppusijoituspaikkaan 
 pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjojen laatiminen 
 jäännösnäytteiden otto 
 siirtoasiakirjojen ja punnitustositteiden tallentaminen 

 
Työn aikana otetaan maaperästä ohjausnäytteitä pilaantuneilta alueilta vähin-
tään yksi näyte jokaista 100 m2:n ruutua kohti. Ohjausnäytteinä voidaan käyt-
tää myös aiemmin tehtyjen tutkimuksien tuloksia. Tarvittaessa näytteet voi-
daan yksittäisissä kohdissa ottaa suoraan kaivinkoneen kauhasta. Yksi näyte 
koostuu noin 10 osanäytteestä. Tuloksen perusteella osa näytteistä voi olla 
myös jäännöspitoisuusnäytteitä. 

 
Kaivantojen seinämistä ja pohjista otetaan edustavat jäännösnäytteet jään-
nöspitoisuuksien selvittämiseksi. 

 
Näytteiden lopullisessa määrässä huomioidaan kaivannon koko. Kaivannon 
kustakin neljästä seinämästä otetaan vähintään yksi jäännösnäyte ja pohjasta 
otetaan vähintään yksi näyte jokaista 100 m2:n aluetta kohti. Näytteet otetaan 
kunnostetuilta pilaantuneilta tai jätteellisiltä alueilta. 

 
Kaikista jäännösnäytteistä tutkitaan laboratoriossa kyseisellä alueella tutki-
muksissa todetut haitta-aineet. 

 
Ympäristötekninen asiantuntija valvoo työmaata ja ohjaa kynnysarvot ylittä-
vien maiden kaivutyötä ja poistamista kenttätestein ja laboratorioanalyysein.  

 
Kohteesta poistettavat maa-ainekset, joissa ylittyy haitta-aineiden alemmat 
ohjearvot toimitetaan kuormat peitettynä laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseisiä maa-ainesjätteitä. Kaikkien vastaanottopaikkaan kuljetettavien kyn-
nysarvopitoisuudet ylittävien kuormien mukana on ympäristöteknisen valvojan 
täyttämä siirtoasiakirja, jossa ilmoitetaan kuormassa olevan maa-aineksen 
haitta-ainepitoisuus. Maa-ainekset, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat 
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alemmat ohjearvot ja kynnysarvot hyödynnetään tontin täytöissä. Mikäli kysei-
siä maamassoja ei ole mahdollista hyödyntää kohteessa ne toimitetaan asian-
mukaiseen vastaanottoon esim. maankaatopaikalle tai muuhun hyödyntämis-
paikkaan. Tällöin hyödyntämiskohteella tulee olla erillinen lupa esim. ympäris-
tölupa tai valvovan viranomaisen muu lupa. 

 
Kaivutyöt tehdään alueittain pitoisuusmittausten perusteella tarvittavaan sy-
vyyteen saakka. Alustavat massalaskennat on tehty tutkimustulosten mukai-
sesti, mutta lopulliset massamäärät tarkentuvat työn aikaisten mittausten ja 
analyysien perusteella. Kaivutyöt tehdään konetyötarkkuudella. Massojen 
poistamisesta ja vastaanottopaikasta päätetään pitoisuuksien mukaan. Työn 
aikana maasta mahdollisesti havaittavat sekalaiset ainekset tai jätteet (esim. 
betoni, puu, metalli ym.) pyritään erottamaan maamassoista ja toimittamaan 
sopivaan käsittelypaikkaan tai hyötykäyttöön. Lohkareet ja isot kivet erotel-
laan pilaantuneista maista. 

 
Alueella ei tarvita erillistä orsiveden puhdistusta. Jos kaivantoon kertyvää 
vettä joudutaan maaperän kunnostuksen takia poistamaan, otetaan vedestä 
näyte ennen viemäriin laskemista (lupa pyydetään Turun Vesihuolto Oy:ltä) 
tai vesi imetään loka-autolla pois. 

 
Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

 
Mahdolliset poikkeukselliset tai työtä hidastavat tilanteet käydään läpi ennen 
kunnostusta järjestettävässä aloituspalaverissa. Poikkeuksellisiin tilanteisiin 
varaudutaan opastamalla työntekijöitä työmaan luonteesta ja siihen liittyvistä 
vaaratekijöistä. Kaivun yhteydessä esiin tulevia poikkeuksellisia tai työtä hi-
dastavia tilanteita voivat olla: 

 Pilaantuneen alueen tai jätetäytön odotettua suurempi laajuus tai ve-
sien purkautuminen kaivantoon 

 Kaivettavien pilaantuneiden tai jätteellisten massojen pölyäminen 
 Poikkeavien haitta-aineiden tai jätetäytön löytyminen 

 
Kunnostuskaivun yhteydessä esiin mahdollisesti tulevat poikkeavat erät pois-
tetaan kaivannosta erän laatu huomioiden ja toimitetaan asianmukaiselle, voi-
massa olevan ympäristöluvan omaavalle jätteenkäsittelyasemalle. Pilaantu-
neisuuden voimakkuus ja jätteen määrä kirjoitetaan muistiin ja sijainti merki-
tään kartalle. 

 
Työsuojelu 

 
Työn aikana varoitetaan ulkopuolisia ja kiinteistöllä työskenteleviä pilaantu-
neen maaperän kaivusta kertovin kyltein. Kaivantojen luiskaukset tehdään 
työturvallisuus huomioiden. Kaivanto eristetään suojapuomein. Tarvittaessa 
maita kastellaan pölyämisen estämiseksi. 

 
Kunnostuskohteessa työskentelevillä on käytettävissä puhtaat, asianmukaiset 
työhaalarit, turvakengät ja suojakäsineet. Haitta-aineiden pääseminen ruoan-
sulatukseen ja hengitysteihin estetään asianmukaisella suojavaatetuksella ja 
noudattaen hyviä työtapoja. Haitta-aineiden haihtumisen ja maan pölyämisen 
varalta jokaisella työntekijällä on oltava varalla henkilökohtainen puolinaamari 
varustettuna A2P3-luokan suodattimella. 

 
Raportointi ja tiedotus 
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Kunnostustyöstä laaditaan kunnostuksen lupapäätöksen ehtojen mukainen 
loppuraportti soveltaen Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti 
– ympäristöopasta (Suomen ympäristökeskus 2010). Raportissa kuvataan 
työn toteutus, maaperän tila töiden päätyttyä sekä syntyneiden jätteiden käsit-
tely. Tavoitteena on myös esittää, miten työlle asetetut tavoitteet on saavu-
tettu. 

 
Lähialueen kiinteistöjä informoidaan töistä. Lisäksi kohteeseen sijoitetaan asi-
anmukaiset pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovat kyltit. Kylteissä ilmoi-
tetaan kunnostuksen osapuolet sekä yhteyshenkilön tiedot. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Ilmoituksen mukaan kunnostus on alustavasti tarkoitus toteuttaa alkutalvesta 
2017/2018. 

 
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:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen 

 
1.  Maaperän puhdistustyö on toteutettava seuraavasti: 

 Asuinrakennusten kohdalla ja rakennusten viereinen maaperä (noin 5 
metriä rakennuksesta) tulee puhdistaa siten, että maaperässä olevat 
haitta-aineet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitet-
tyjä haitta-ainekohtaisia alempia ohjearvoja. 

 Pinnoittamattomilla herkässä käytössä olevilla asuinpiha-alueilla maa-
perän ylin kerros (noin 0 - 0,5 metriä) tulee puhdistaa siten, että maa-
perässä olevat haitta-aineet eivät ylitä haitta-ainekohtaisia kynnysar-
voja tai alueen taustapitoisuuksia. 

 Tulevien vesijohto- ja viemärilinjojen kohdalla ja yhden metrin etäisyy-
dellä niiden kummallakin puolella maaperän haitta-ainepitoisuudet ei-
vät saa ylittää kynnysarvoja.  

 Pinnoitetuilla piha-alueilla maaperänpuhdistus on toteutettava siten, 
että maaperän haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä ylempiä ohjearvoja. 

 
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 suoraan aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % 
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jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on labo-
ratoriossa tutkittava ainakin haihtuvien hiilivetyjen, muiden hiilivetyjen, PAH-
yhdisteiden, BTEX-yhdisteiden, arseenin, kuparin ja sinkin pitoisuudet. Mikäli 
puhdistustyön aikana havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutkimuksesta 
poikkeavia haitta-aineita, tulee kyseisten haitta-aineiden jäännöspitoisuudet 
myös määrittää laboratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

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

 Vaaralliseksi jätteeksi, jos jäteasetuksen (179/2012) liitteissä 3 ja 4 
esitetyt kriteerit täyttyvät.  

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

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

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

 
4.  Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ym-
päristölupa vastaanottaa tai käsitellä tällaista jätettä. Kohteesta poistettava 
pilaantuneeksi luokiteltu maa-ainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi tai lop-
pusijoitettavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai 
muu ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pi-
laantuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli vaarallisiksi jätteiksi tai pilaantuneiksi luo-
kiteltavia maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee niiden kaatopaikkakel-
poisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen 
eri osa-alueiden puhdistustavoitteet alittavaa maa-ainesta, voidaan hyödyntää 
kohteen kaivantojen täytöissä, mikäli se rakennusteknisesti on siihen soveltu-
vaa. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet 
ovat alle kynnysarvojen, voidaan käyttää suunnitelmallisesti (esim. rakennus-
lupa, tiesuunnitelma) hyödyksi alueella ja alueen ulkopuolella. 

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on kohollaan 
olevia haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä), 
tulee toimittaa sellaiselle maankaatopaikalle, jonka ympäristölupa mahdollis-
taa kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanoton. Näitä maa-aineksia voidaan 
hyödyntää maanrakentamiseen myös muualla, mikäli siihen on erillinen lupa 
(esim. ympäristölupa tai valvovan viranomaisen muu hyväksyntä). 

 
Mahdollinen jätettä sisältävä maa-aines tulee toimittaa laitokseen tai vastaan-
ottoon, jolla on ympäristölupa käsitellä ja vastaanottaa sellaista jätettä.  

 
Muut määräykset 

 
5.  Vaarallisen jätteen ja pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen sekä 
mahdollisesta rakennus- ja purkujätteen kuljetuksista on laadittava kuorma-
kohtaiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta 
tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspai-
kasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava 
siitä, että siirtoasiakirja on mukana siirron aikana ja että se annetaan siirron 
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päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen 
vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siirtoasiakirja. 
Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljen-
nös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Kopiot siirtoasiakirjoista on 
pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle.  

 
6.  Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. 
Asiantuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä. Ympäristötekni-
sen asiantuntijan on aina oltava paikalla, kun pilaantuneeksi todettuja maita 
tai jätettä sisältävää maa-ainesta poistetaan työmaa-alueelta asianmukaisten 
siirtoasiakirjojen laatimiseksi. 

 
7.  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 haittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelu voi tarvittaessa an-
taa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia taikka pölyntorjuntaa koskevia mää-
räyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään. 

 
8.  Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toi-
menpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

 
9.  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. Ympäristönsuojelulle on myös toimitettava suunni-
telma työnaikaisten riskien hallinnasta ja työsuojelusta ennen puhdistustöiden 
alkua. 

 
10. Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden (esim. asfaltti, betoni- 
ja tiilijäte) käsittelyssä on noudatettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun 
ohjeita.  

 
11. 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 Seudun Vesi Oy:n ja ympäristönsuojelun kanssa. 

 
12. 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.  

 
13. Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. 

 
Raportointi 

 
14. 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 
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liitettävä myös kohteessa rakennettaviin rakennusten tai kiinteistöjen huolto-
asiakirjoihin tai vastaaviin.  

 
Perustelut 

 
Kohteen maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menette-
lyssä sovelletaan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän 
pilaantuminen on tapahtunut. 

 
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavaksi päivittäistavarakauppa ja kohteen 
länsireunaan suunnitellaan asuinrakentamista, jotka vaativat mittavaa maan-
kaivua. Kohteeseen soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kunnostuksen tavoitetasoksi on esitetty asuinrakentamisen ja elintarvikemyy-
mälän alueilla sekä viheralueella alempia ohjearvoja, joita yleensä pidetään 
riittävänä puhtaustasona esim. asuinkiinteistöillä. Pinnoittamattomilla piha-
alueilla ja leikkipaikoilla on kestävän kunnostuksen periaatteiden mukaisesti 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) asetettu pintamaiden puhtaustavoitteeksi 
kynnysarvo- tai alueellinen taustapitoisuustaso. Pinnoitetuilla piha-alueilla on 
tavoitteeksi asetettu ylemmät ohjearvot, joita yleensä pidetään riittävinä teolli-
suus- ja katualueilla. Kunnallisteknisiä johtolinjoja, kuten vesi- viemäri- ja säh-
kölinjoja ja talojen vierustoja joudutaan ajoittain kunnostamaan, siksi ne tulee 
sijoittaa puhtaaseen maa-ainekseen, jolloin kunnostuksen yhteydessä ei jou-
duta käsittelemään pilaantunutta maa-ainesta. (Määräys 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).  

 
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 3). 

 
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 4).  

 
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle sekä 
viranomaisvalvontaa ja vastaanottavan tahon toimenpiteitä varten (Määräys 
5). 

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. (Määräys 6). 

 
Maanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asu-
ville, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 7). 
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Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi (Määräys 
8). 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. Puhdistustyöhön saattaa liittyä terveysriskejä, joihin tulee varautua 
ennalta. (Määräys 9). 

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä (Määräys 10).  

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

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi (Määräys 12). 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä (Määräys 13). 

 
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. Koh-
teen orsi- ja pohjavesiin voi puhdistamisesta huolimatta jäädä haitta-aineita, 
josta syystä loppuraporttiin tulee sisältyä arvio kyseisten vesien tarkkailun tar-
peesta. Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omista-
jalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta 
sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista (Määräys 14). 

 
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 18.1.2018 ja se on voimassa tois-
taiseksi.  
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Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

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

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
va. ympäristönsuojelupäällikkö 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
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 Jatke Länsi-Suomi Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 



Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 2 Liite 1 

 

 
 





 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 

18.01.2018 § 2 13172-2017 

 
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: 18.01.2018 

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. 
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