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13202-2017 (235) 
 
Ympäristölupapäätös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Skarppakullantie 10 Turku 
 
 

Vs. ympäristötarkastaja Katariina Riipinen 28.9.2018 
 

1. Asia 
 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on 28.7.2017 jättänyt ympäristölupaha-
kemuksen, joka koskee hautausmaan hoitotöissä syntyvien maatuvien jättei-
den kompostointia Turun Vasaramäen kaupunginosassa osoitteessa Skarp-
pakullantie 10 (kiinteistö 853-514-2-0). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. 

 
2. Luvan hakija 

 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 

 
PL 922, 20101 Turku 

 
Y-tunnus: 0204809-1 

 
3. Toiminnan sijainti 

 
Osoite: Skarppakullantie 10, 20720 Turku 

 
Kiinteistö: 853-514-2-0 

 
4. Luvan hakemisen peruste  

 
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin 
sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan (jätteen ammattimainen 
tai laitosmainen käsittely). 

 
5. Toimivaltainen lupaviranomainen 

 
Rakennus- ja lupalautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristön-
suojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12 a) mukaan. Lautakunta on 
11.1.2018 delegoinut ympäristönsuojelupäällikölle päätösvallan ratkaista asia. 

 
6. Asian vireilletulo 

 
Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
8.12.2017, jolloin asia on tullut vireille.  

 
7. Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka, maaperä ja alueen kaavoitus-
tilanne 

 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän käytössä oleva kiinteistö sijaitsee Va-
saramäen kaupunginosassa ja rajoittuu Skarppakullantiehen, Uudenmaan-
tiehen ja Hautausmaantiehen. Huoltokeskus sijaitsee kiinteistön itälaidalla 
Skarppakullantien varressa. Kompostointikenttä on huoltokeskuksen yhtey-
dessä ja on pinta-alaltaan noin hehtaarin suuruinen. Toiminnalla on aikai-
sempi, 9.5.2006 § 358 myönnetty ympäristölupa. Aikaisempi ympäristölupa 
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on koskenut kompostoinnin lisäksi polttonesteiden jakelupistettä. Polttonestei-
den jakelutoiminta on rekisteröity 22.3.2018 eikä sisälly tähän lupaan.  

 
Turun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu erityisalueeksi merkinnällä E. Lä-
himmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 300 m päässä. Alue on pohjavesialu-
een (Kaarningon pohjavesialue) välittömässä läheisyydessä. Alueelle ei sijoitu 
arvokkaita luonto- tai suojelukohteita. Lähin luonnonsuojelualue (Koivulan 
pähkinäpensaslehto) sijaitsee noin 750 m päässä alueesta. Alueen maaperä 
on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kompostointikentän 
eteläosassa hietaa/savea. Kentän pohjoisosan maaperää ei ole kartoitettu. 

 
8. Hakemuksen mukainen toiminta 

 
Toiminnan kuvaus 

 
Toiminta on hautausmaan hoitotöissä syntyvän maatuvan puutarhajätteen 
kompostointia noin 1 hehtaarin kokoisella kompostointikentällä. Kompostoin-
nissa syntyy valmista multaa noin 1300 m3 vuodessa. Multa käytetään hau-
tausmaan viheralueiden kunnostukseen. 

 
Kompostikentän pinta on asfaltoitu. Alueella on keräilykaivo, johon suotovedet 
ja sadevedet valuvat. Kaivossa on ylivuotoputki, joka johtaa Skarppakullantien 
varressa olevaan avo-ojaan. 

 
Kompostiaumat käännetään koneellisesti kaksi kertaa vuodessa. Kolmannen 
vuoden auma seulotaan ennen mullan käyttöönottoa. Aumat on peitetty hak-
keella, joka sitoo kosteutta ja toimii ilmastajana.  

 
Toiminnassa syntyvät jätteet 

 
Kompostin seulonnassa syntyy maatumatonta seulontajätettä noin 30 tonnia 
vuodessa. Seulontajäte toimitetaan Topinojan jätekeskukseen. 

 
Hautausmaan alueella on hyötyjätepisteitä, joissa polttokelpoinen jäte, lasi ja 
metalli kerätään erikseen. 

 
Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden ehkäiseminen  

 
Toiminnasta ei aiheudu melua, tärinää tai päästöjä ilmaan. Kompostikentän 
valumavedet johdetaan keräilykaivon kautta viereiseen avo-ojaan. Valumave-
det sisältävät kompostoitavien jätteiden puristenesteitä. Valumavesien määrä 
vaihtelee sään ja sadannan mukaan. Puristenesteet ovat eloperäistä materi-
aalia ja niiden määrät vähäisiä.  

 
Seurakuntayhtymällä on kirkon ympäristödiplomijärjestelmä, joka perustuu 
ISO 14 001 ja EMAS -normeihin. 

 
9. Lupahakemuksen käsittely 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja interne-
tissä 25.1.–26.2.2018 välisenä aikana. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse 
tieto 11 naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle. 
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Muistutukset, mielipiteet, lausunnot ja vastineet 

 
Lupahakemuksesta pyydettiin lausunto Turun kaupungin ympäristöterveyden-
huollolta. Ympäristöterveydenhuolto totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huo-
mautettavaa. 

 
Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia. 

 
Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan turun 

ja Kaarinan seurakuntayhtymälle osoitteeseen Skarppakullantie 10 (kiinteistö 
853-514-2-0).  

 
Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.  

 
Toiminta 

 
1. Alueella saa kompostoida puutarhajätettä ja siihen rinnastettavaa maatu-
vaa jätettä. Kompostoinnissa ei saa käyttää lantaa tukiaineena. 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 

 
2. Kompostointiaumojen kääntäminen ja mullan seulonta on ajoitettava suo-
tuisiin sääolosuhteisiin siten, ettei siitä aiheudu haju- tai pölyhaittoja lähistön 
asukkaille. Kompostiaumoissa olevat irtoroskat, kuten kevyet muoviruukut, 
muovipussit, styroksi ja paperit on kerättävä erilleen, jotta ne eivät leviä naa-
purikiinteistöille. 

 
3. Oksien ja risujen haketusta sekä kompostimullan seulontaa saa suorittaa 
arkisin klo 07-17 välisenä aikana. 

 
4. Kompostointikentän keräilykaivo on tyhjennettävä kerran vuodessa sinne 
kertyvästä kiintoaineesta. Kompostoinnissa vapautuvaa vettä ja hulevesiä on 
mahdollisuuksien mukaan palautettava prosesseihin ja käytettävä uudelleen. 

 
Tarkkailu- ja valvontamääräykset 

 
5. Kompostointikentän keräilykaivosta tai kenttää reunustavasta avo-ojasta on 
vuosittain otettava vesinäyte, josta on analysoitava kokonaistyppi, ammo-
niumtyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfori sekä BOD ja ojaveden hygieeni-
nen tila. 

 
6. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa kompostointitoiminnasta. Kirjanpidosta on 
käytävä ilmi ainakin 

 Vuosittain kompostoitujen puutarha- ja maatuvien jätteiden määrä 
 Kompostoinnissa valmistuneen mullan määrä ja sen hyödyntämiskoh-

teet 
 Seulontajätteen määrä 
 Vesinäytteiden analyysitulokset. 

 
Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun men-
nessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 
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7. Luvanhaltijan on määrättävä kompostointikentän asianmukaista hoitoa, 
käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten vas-
taava hoitaja, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristön-
suojeluun. 

 
8. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen 
selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava 
toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. 

 
Vakuus 

 
9. Luvan haltijan on asetettava jätteen hyödyntämistä ja käsittelytoimintaa 
varten 2000 euron vakuus. Vakuus tai vakuustodistus on toimitettava Turun 
kaupungin ympäristönsuojeluun 14.11.2018 mennessä. Vakuuden suuruutta 
voidaan tarvittaessa muuttaa. 

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan 
annettuja määräyksiä, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshait-
taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, ve-
denhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa-
rantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantu-
misen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. 

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Määräykset on annettu ympäristölle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. 
(Määräykset 1-3) 

 
Kompostoinnissa syntyvien vesien uudelleenkäytöllä voidaan vähentää vesis-
töön kohdistuvaa kuormitusta. Vuosittaisella ojavesien tarkkailulla seurataan 
kompostoinnista aiheutuvaa vesistökuormitusta ja tarvittaessa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin kuormituksen vähentämiseksi. (Määräykset 4-5) 

 
Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvon-
taa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. (Määräykset 6-7) 

 
Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siisti-
miseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. (Määräys 
8) 

 
Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava ympäristönsuojelulain 
59–61 §:issä tarkoitettu vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tark-
kailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmis-
tamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä em. toimien hoitamiseksi ottaen huomi-
oon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. 
(Määräys 9) 
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Sovelletut oikeusohjeet 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Jätelaki (646/2011)  

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)  

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

 
Luvan voimassaolo 

 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajenta-
miseen tai muuttamiseen on haettava uutta lupaa. 

 
Tämä lupa korvaa aiemman, 9.5.2006 § 358 myönnetyn luvan. 

 
Asetuksen noudattaminen 

 
Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 
noudatettava. 

 
Ympäristöluvasta perittävä maksu 

 
Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman 
taksan mukainen maksu 2400 euroa. 

 
Päätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
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 
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 ao Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 

04.10.2018 § 41 13202-2017 

 
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 

Sähköinen asiointi: 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

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: 04.10.2018 

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. 

 
 
 


	Seurakuntayhtyma
	Seurakuntayhtyma_Vo

