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1820-2017 (235) 
 
Ympäristölupapäätös Kailan maisemavalli 
 
 

Ympäristönsuojelu vs. ympäristötarkastaja Katariina Riipinen 6.6.2017 
 

1. Asia 
 

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos on 13.2.2017 jättänyt ympäristölupahake-
muksen, joka koskee Jäkärlään Kailan peltoalueelle rakennettavaa maisema-
vallia. 

 
2. Luvan hakija 

 
Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos 

 
PL 11, 20101 Turku 

 
Y-tunnus: 0204819-8 

 
3. Toiminnan sijainti 

 
Osoite: Koskennurmentie, 20460 Turku 

 
Kiinteistöt: 853-448-2-46, 853-505-12-2, 853-448-2-69 

 
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 

 
 Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomai-
nen ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12 a) mukaan. Lau-
takunta on delegoinut ympäristönsuojelujohtajalle päätösvallan ratkaista asia. 

 
6. Asian vireille tulo 

 
 Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
13.2.2017, jolloin asia on tullut vireille. 

 
7. Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat  

 
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue sijaitsee maa- ja metsäta-
lousalueeksi merkityllä alueella (M). Turun kaupungin yleiskaavassa (yleis-
kaava 2020) alue sijaitsee pientalovaltaisen asuntoalueen virkistykseen tar-
koitetulla alueen osalla. Alue kuuluu Maaria-Ilmarisen osayleiskaava-aluee-
seen. Osayleiskaavaluonnoksessa maisemavallin alue on merkitty suojaviher-
alueeksi (EV).  
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 Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Maisemavallin 
alue kuuluu alueeseen, jolle on laadittu ”Jäkärlän Kaila” -asemakaava ja ase-
makaavanmuutos (asemakaavatunnus 3/2010). Kaavaluonnoksessa Tampe-
reen valtatien ja Koskennurmentien välissä oleva peltoalue on osoitettu ylijää-
mämaiden sijoituspaikaksi, josta muodostetaan aluetta suojaava maisema-
valli. Luonnoksessa kaavamerkintä maisemavallin alueella on VE 
(pelto/niitty), ja maisemavallin lähistöllä on metsää (V), korttelialue (AO) ja ve-
sialue (W). Alueella ei ole voimassa olevia lupia tai muita toimintaa koskevia 
päätöksiä ja sopimuksia. 

 
8. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö 

 
Suunnittelualue sijaitsee peltoaukealla, joka rajautuu metsäalueisiin ja Tam-
pereen valtatiehen. Alueen maisemakuva on tavanomainen, eikä alueella ole 
erityisiä luontoarvoja. Etäisyys lähimpään luonnonsuojelualueeseen on noin 7 
km (Pomponrahkan Natura-alue). Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella 
eikä pohjaveden muodostumisalueella. Etäisyys lähimpään pohjavesialuee-
seen on noin 6,5 km (Lentokentän pohjavesialue). Alueen välittömässä lähei-
syydessä ei ole varsinaisia pintavesistöjä. Alueen keskivaiheilla kulkee avo-
oja, jonka virtaussuunta on kaakkoon. Suunnittelualueella ei ole arvokkaaksi 
luokiteltuja kallio- tai maaperämuodostumia. GTK:n maaperäkartassa maa-
perä on merkitty saveksi (Sa). 

 
Lähin asuinkiinteistö sijaitsee maisemavallin alueen välittömässä läheisyy-
dessä, noin 50 m päässä alueesta. 

 
9. Hakemuksen mukainen toiminta 

 
Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet 

 
Alueelle rakennetaan maisemavalli, jonka pohjan pinta-ala on noin 5 ha. Ra-
kentamisessa hyödynnettävät maat ovat kaupungin omistamilta maa-alueilta 
kaivettavaa pilaantumatonta ja osin ns. kynnysarvomaata (haitta-ainepitoisuu-
det VNa 214/2017 esitetyn kynnysarvon ja alempien ohjearvojen välissä) ja 
rakennusjätteen (betoni ja tiili) sekaista maa-ainesta. Kynnysarvomaita käyte-
tään vallin sisäosissa ja ulkoreunat muotoillaan pilaantumattomista maa-ai-
neksista. Vallin lopullinen korkeus tulee olemaan noin 2-8 m ja kaltevuus 1:5. 
Maisemavallin täytössä käytetään noin 200 000 m3 maa-ainesta. Vuosittain 
rakenteeseen sijoitettavan materiaalin määrä on alle 50 000 t. Toiminta on 
tarkoitus aloittaa vuonna 2017, ja alustavan rakentamissuunnitelman mukaan 
maisemavalli rakennetaan noin viiden vuoden aikana. Massoja kuljetetaan 
hankealueelle arkipäivisin klo 7.00–17.00 välisenä aikana. 

 
Peltoalueen poikki kulkeva oja paalutetaan ja putkitetaan maisemavallin koh-
dalta. Alustavan suunnitelman mukaan maisemavalli rakennetaan kerroksit-
tain siten, että rakenteen pohjalle tulee kantava tie esim. betonimurskeesta, 
vallin ulkoreunat muotoillaan pilaantumattomista maa-aineksista ja täyttömas-
soina käytetään ns. kynnysarvomaita ja rakennusjätepitoista maa-ainesta. 
Täytön päälle rakennetaan noin 0,5 m paksuinen pintakerros. Pintakerrok-
sessa pyritään käyttämään savisempaa materiaalia, jolla estetään pintaveden 
pääsyä rakenteeseen. Pintakerroksen päälle tulee kasvukerros, joka taimete-
taan. Rakennusvaiheessa maisemavallin läpi suotautuvat vedet ohjataan hal-
litusti purkupisteiden kautta avo-ojaan. Mahdollisia märkiä massoja, joita ei 
voida suoraan tiivistää rakenteeseen, kuivatetaan rakennusalueelle muotoilta-
vassa altaassa. 
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Hyödynnettävien materiaalien pitoisuudet selvitetään kaivu-/purkukohteessa; 
materiaalien toimittaja vastaa tarvittavien analyysien ja tutkimusten suorittami-
sesta. Alueelle tuotavia kuormia tarkkaillaan aistinvaraisesti ja kuormien siir-
toasiakirjat tarkistetaan. Valliin tuotavien massojen sisältämistä pitoisuuksista 
pidetään kirjaa kohteittain. Maisemavallin rakennuksessa hyödynnettävien 
massojen jätenimikkeet ovat:  

 pilaantumaton maa-aines (17 05 04) 
 pilaantumaton ruoppausmassa (17 05 06) 
 mineraalista purkumateriaalia sisältävä pilaantumaton maa-aines (17 

09 04) 
 betoni ja tiilet (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 19 12 12) 

 
Energiankulutus 

 
Maisemavallin rakentamisessa käytetään työkoneita, kuten kuorma-autoja ja 
kaivinkoneita, jotka käyttävät polttoainetta. Valmistumisen jälkeen maisema-
valli on pysyvä rakenne, eikä energiaa tarvita. 

 
Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja tärinä 

 
Maisemavallin rakentamisen aikana alueelta voi aiheutua kiintoainespäästöjä 
avo-ojaan. Kiintoainespäästöt voidaan erottaa rakennettavan selkeytysaltaan 
avulla. 

 
Vallin rakentamisessa käytetään työkoneita, joista aiheutuu ilmapäästöjä. Li-
säksi liikenteestä ja maarakentamisesta voi aiheutua pölyämistä, mikäli käy-
tettävä materiaali on kuivaa. Pölyämistä ehkäistään kostuttamalla materiaalia 
ja pitämällä tiealueet mahdollisimman puhtaina. Valmistumisen jälkeen maise-
mavalli on pysyvä rakenne eikä siitä synny ilmapäästöjä. 

 
Vallin rakentamisen aikana aiheutuu melua massojen kuljetuksista, kuormien 
purkamisesta sekä massojen levityksestä, tiivistyksestä ja muotoilusta. Ra-
kennustöiden aikana liikennemäärä tulee lisääntymään Talolankadulla. Val-
miin maisemavallin tarkoituksena on vähentää moottoritien liikenteestä aiheu-
tuvaa meluhaittaa tulevalle ja nykyiselle asuinalueelle. 

 
Maisemavallin rakenteessa käytetään vain pilaantumattomia maita, eikä käy-
tetyistä materiaaleista arvioida aiheutuvan päästöjä pohjavesiin tai maape-
rään. Rakenteesta johtuen valmiin rakenteen läpi suotautuvien vesien määrä 
arvioidaan vähäiseksi, eikä ekologista haittaa esimerkiksi avo-ojan pieneliöille 
aiheudu pitkällä aikavälillä. 

 
Syntyvät jätevedet ja vedenkulutus 

 
Alueella ei muodostu rakentamisen aikana tai rakenteen valmistumisen jäl-
keen viemäröitäviä vesiä. Rakennusvaiheessa rakenteen läpi suotautuvat ve-
det ohjataan hallitusti purkupisteiden kautta alueen läpi kulkevaan avo-ojaan. 
Valmiin rakenteen läpi suotautuvien vesien määrä arvioidaan vähäiseksi, eikä 
erityisiä suotovesijärjestelyjä tarvita. Alueelle voidaan tuoda säiliöllä vettä, 
joka sumutetaan maa-aineksen pölyämisen estämiseksi. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaan käytön soveltaminen 
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Maa-aineksen hyödyntämisellä maisemavallissa vähennetään kaatopaikalle 
sijoitettavien materiaalien määrää sekä säästetään kustannuksia ja neitseelli-
siä luonnonvaroja. 

 
Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi 

 
Maisemavallin rakentamisen aikaiset riskit liittyvät lähinnä normaalin maara-
kennustyömaan riskeihin. Hankealueelle johtavalle ajotielle sijoitetaan lukit-
tava puomi, joka pidetään suljettuna toiminta-aikojen ulkopuolella. Alueelle on 
mahdollista sijoittaa myös valvontakamerat. 

 
Maisemavallin rakentamisen aikana työkoneissa käytetään polttoaineita, joi-
den varastoinnissa noudatetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyk-
siä. 

 
Rakentamisessa käytettävästä materiaaleista aiheutuva riski liittyy materiaa-
lien pölyämiseen, joka estetään tarvittaessa kostuttamalla materiaaleja. Mai-
semavallin rakentamisessa käytettävien materiaalien sisältämien haitta-ainei-
den ympäristö- ja terveysvaikutusten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on tehty 
erillinen riskinarviointi. Riskinarvioinnin perusteella maisemavalli voidaan to-
teuttaa lupahakemuksen mukaisesti käyttäen VNa 214/2007 mukaisia alem-
man ohjearvotason alittavia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia 
ilman, että maa-aineksen hyödyntämisestä syntyy ympäristö- tai terveyshait-
taa pitkällä aikavälillä. Poikkeuksena ovat pentakloorifenoli, endosulfaani ja 
TBT-TPT, joiden pintaveden pitoisuuslisät riskinarvioinnin perusteella ylittävät 
valmiissa rakenteessa pintaveden laatunormit, mikäli näiden haitta-aineiden 
osalta alemman ohjearvotason tasolla olevia massoja sijoitetaan vallin raken-
teeseen. Tämän vuoksi kyseisille yhdisteille on laskettu riskinarviossa maise-
mavalliin sijoittamiselle soveltuvat pitoisuudet, jotka on määritetty tasolle, 
josta ei arvioida aiheutuvan haittaa pitkällä aikavälillä. 

 
Riskinarvioinnin perusteella maisemavallin rakentamisvaiheen aikana saatta-
vat lähinnä koboltti, ksyleenit, kloorifenolit ja torjunta-aineet näkyä kohonneina 
pitoisuuksina avo-ojan purkupisteessä, mikäli niitä sisältäviä alemman ohjear-
von tasoisia maa-aineksia on sijoitettu maisemavallin rakenteeseen lasken-
nassa arvioidun noin 5 000 m3 määrinä/vuosi. Hetkellisesti mahdollisesti ha-
vaittavista pitoisuustasoista ei arvioida aiheutuvan ekologista haittaa peltoalu-
een avo-ojassa. Valmiissa rakenteessa haitta-aineiden kulkeutuminen avo-
ojaan pintarakenteen toimiessa on vähäistä, eikä ekologista haittaa avo-ojan 
eliöille aiheudu pitkällä aikavälillä  

 
10. Lupahakemuksen käsittely 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja interne-
tissä 27.2.2017–31.3.2017. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 33 
naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle. 

 
Hakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta (päivätty 31.3.2017), joissa on esi-
tetty, ettei maisemavallin rakentaminen saa haitata liikennettä Koskennur-
mentiellä eikä rakentamisesta ja työmaaliikenteestä saa aiheutua melua ja 
pölyämistä Varsojankadulla ja Koskennurmentiellä. 
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Hakija on vastineessaan (päivätty 2.5.2015) todennut, ettei Koskennurmen-
tietä ja Varsojankatua käytetä työmaa-ajoihin, vaan työmaatie tulee kulke-
maan Talolankadulta maisemavallin alueelle, eikä kohtuutonta haittaa Var-
sojankadun asukkaille pitäisi aiheutua. Pölyämistä estetään tarvittaessa mas-
sojen kastelulla. 

 
Lausunnot 

 
Ympäristönsuojelu pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin ympäris-
töterveydenhuollolta.  

 
Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että maisemavallin raken-
taminen on alueen asemakaavan hyväksymisen kannalta välttämätöntä, jottei 
alueen melutaso ylitä ohjearvoja. Tärkeimpinä terveyshaittoina voidaan pitää 
pölyämistä ja pölyn mukana kulkeutuvia haitta-aineita. Maa-ainesta on pölyä-
misen estämiseksi tarvittaessa kasteltava.  

 
Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Tu-

run kaupungin kiinteistöliikelaitokselle Kailan maisemavallin rakentamiselle 
kiinteistöillä 853-448-2-46, 853-505-12-2, 853-448-2-69. 

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

 
Toiminta 

 
1.  Maisemavallin alueella saa vastaanottaa ja läjittää vuosittain alle 50 000 
tonnia pilaantumatonta maa-ainesta. Alueelle läjitettävien ylijäämämaiden ko-
konaismäärä ei saa ylittää 200 000 m3. Maisemavallin rakentamisessa on 
noudatettava hakemuksessa esitettyjä periaatteita ja täyttökorkeuksia. Vallia 
ei saa ulottaa muille kuin hakemuksen liitekartassa merkitylle toimenpidealu-
eelle.  

 
Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 

 
2.  Alueelle saa tuoda vain VNa 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot alitta-
vaa maa-ainesta. Käytettävien ylijäämämaiden puhtaus on tarvittaessa todet-
tava soveltuvin näytteenotoin. Tarvittavat haitta-aineanalyysit on määritettävä 
massojen lähtöpaikan toimintahistorian perusteella. 

 
3.  Mikäli toimenpidealueelle päätyy muuta kuin pilaantumatonta maa-ainesta 
tai hakemuksessa mainittua jätettä, on ne välittömästi toimitettava sellaiseen 
vastaanottoon tai laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisenlaisia maita 
tai jätteitä, tai palautettava jätteen haltijalle. 

 
4.  Maisemavallin rakennustoimintaa saa harjoittaa arkisin klo 7.00–17.00 vä-
lisenä aikana. Perustellusta syystä toimintaa voidaan harjoittaa myös muina 
aikoina, jolloin toiminta-ajoista on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristön-
suojeluun sekä alueen asukkaille ennen toiminnan aloittamista. 

 
5.  Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää meluhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen melumittaus-
ten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häiritsevää melua 
lähialueiden asukkaille, Turun kaupungin ympäristönsuojelu voi tarvittaessa 
antaa työaikaa rajoittavia määräyksiä, ellei meluhaittaa muilla keinoin pystytä 
riittävästi vähentämään. 
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6.  Alueella tapahtuva toiminta on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei 
toiminnasta aiheudu pölyämistä, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai 
ympäristön roskaantumista, maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantu-
misvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Ympäristön siisteyttä on val-
vottava. Pölyämisen estämiseksi ajoteitä ja läjitettäviä maita on kasteltava tar-
vittaessa. 

 
7.  Hakijan tulee tiedottaa etukäteen mahdollisista erityisen meluavista ja pö-
lyävistä työvaiheista alueen maanomistajille ja asukkaille. 

 
8.  Alueella oleva avo-oja on pidettävä avoimena maisemavallin rakennuksen 
aikana. Toiminnasta aiheutuvia kiintoainespäästöjä pintavesiin on ehkäistävä 
hulevesien kiintoaineksen erottavilla selkeytysaltailla. 

 
Tarkkailu- ja valvontamääräykset 

 
9.  Toimenpidealueelle on nimettävä asianmukaisen pätevyyden omaava vas-
taava hoitaja, jonka vastuulla maa-ainesten vastaanotto ja alueen hoito ja 
tarkkailu on. Tiedot toimenpidealueen hoitajasta on toimitettava Turun kau-
pungin ympäristönsuojeluun ennen toiminnan aloittamista. 

 
10.  Toimenpidealueella olevan avo-ojan vedenlaatua on rakentamisen ai-
kana tarkkailtava ottamalla ojasta vesinäytteitä kahdesti vuodessa, keväällä ja 
syksyllä. Ensimmäiset näytteet otetaan ennen rakentamisen aloittamista, ja 
ojanäytteenottoa jatketaan vähintään kaksi vuotta vallin valmistumisen jäl-
keen. Näytteistä on analysoitava pH, kiintoaine, BOD7, kokonaisfosfori ja ko-
konaistyppi sekä metallit, öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet, kloorifenolit, torjunta-
aineet, aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit sekä biosidit (TBT-TPT). Näyte-
tulokset ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset on toimitettava Turun kau-
pungin ympäristönsuojeluun vuosiraportin yhteydessä. 

 
11.  Toimenpidealueelle tuotavista materiaaleista on pidettävä kirjaa, josta 
ilmenee maa-ainesten paino, laatu, alkuperä, tuontipäivämäärä, tuoja ja mah-
dolliset analyysitulokset. Lisäksi on pidettävä kirjaa poikkeuksellisista tilan-
teista. 

 
12.  Luvanhaltijan on viivytyksettä pelastuslaitoksen lisäksi ilmoitettava Turun 
kaupungin ympäristönsuojeluun ja terveysvalvontaviranomaiselle onnetto-
muuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa 
aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa tervey-
delle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen 
korjaamiseksi. 

 
13.  Maisemavallin rakennustoiminnasta on annettava ympäristönsuojelulle 
vuosittain yhteenvetoraportti, josta on käytävä ilmi seuraavat tiedot: 

 Ojavesinäytteiden tiedot johtopäätöksineen 
 Toimenpidealueella käytetyn maa-aineksen syntypaikat, määrät, laatu 

ja sijoituspaikat 
 Läjitysalueella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilan-

teet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön tai joista on voinut ai-
heutua vaaraa tai haittaa terveydelle.  

 
Yhteenvetoraportti tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 
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Toiminnan lopettaminen 
 

14.  Tiivistettyjen maakerrosten päälle on rakennettava noin 0,5 m paksuinen 
pintakerros, jossa käytetään savisempaa materiaalia, jolla estetään pintave-
den pääsyä rakenteeseen. Lisäksi valli on maisemoitava istutuksin tai kylvä-
mällä heinää. Ojavesien laatua koskevan tarkkailun lopettamisesta on sovit-
tava erikseen Turun kaupungin ympäristönsuojelun kanssa.  

 
15.  Kun täyttötoiminta päättyy ja enimmäistäyttömäärä ja -korkeus on saavu-
tettu, on toiminnanharjoittajan tehtävä ilmoitus Turun kaupungin ympäristön-
suojeluun. 

 
Lupaharkinnan perustelut 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää toiminta ympäristönsuojelu- 
ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristölu-
van myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, eritystä luonnonolosuh-
teiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tar-
koitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit 
sekä alueen kaavamääräykset. 

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Maisemavallin rakentamisessa hyödynnettävien ainesten puhtausvaatimuk-
silla varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista eikä 
terveyshaittaa tai maankäyttörajoituksia. (Määräykset 2 ja 3) 

 
Toiminta-aikoja, melua ja pölyämistä koskevat määräykset ovat tarpeen alu-
een lähistöllä olevien asuinkiinteistöjen viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. 
(Määräykset 4, 5, 6, 7) 

 
Ojan kunnossapitoa koskevalla määräyksellä ehkäistään tulvimisvaaraa. 
(Määräys 8) 

 
Vastaava hoitajan nimeäminen on tarpeen toiminnan asianmukaisuuden var-
mistamiseksi. (Määräys 9) 

 
Tarkkailua ja valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toi-
minnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauk-
sista, kuten ympäristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista ja 
toiminnan olennaisista muutoksista, on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, 
jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. Toimin-
nanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäris-
töön sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vai-
kutuksia. (Määräykset 10,11,12,13) 

 
Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkei-
sistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä.. 
(Määräykset 14, 15) 

 
Sovelletut säännökset 

 
Jätelaki (646/2011) 
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Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 
 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 
 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 
 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
 

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

 
Luvan voimassaolo 

 
Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. 

 
Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 

 
Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupa-
päätöstä noudattaen.  

 
YSL 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyt-
täen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan 
pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 
huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. 

 
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 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
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 97 §:ssä mai-
nituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Luoma Simo 
 tied Zenikov Denis 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
 ao Kiinteistöliikelaitos 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 

14.06.2017 § 84 1820-2017 

 
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: 14.06.2017 

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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