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10435-2016 (231) 
 
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Gregorius IX:n tie 12, Turku 
 
 

Ympäristönsuojelu, vs. ympäristöinsinööri Jaana Gustafsson 16.11.2016: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

St1 Oy 
 

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistajat 
 

Osoite: 
 

Gregorius IX:n tie 12, Turku 
 

Kiinteistö: 
 

853-94-41-2 
 

Kiinteistöjen omistajat: 
 

Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos 
 

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 
 

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

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

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 5.10.2016, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta ja asemapiirros 
 Kaavakartta 
 Naapureiden yhteystiedot 
 Tutkimusraportti (FCG Suunnittelu  ja Tekniikka Oy 26.9.2016) 
 Kunnostuksen yleissuunnitelma 26.9.2016 

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

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kohteessa sijaitsee St1 Oy:n polttoaineen jakeluasema (automaattiasema) ja 
pesuhalli (ei tällä hetkellä käytössä). Kiinteistöllä on harjoitettu polttoaineenja-
kelutoimintaa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Kohteessa ei ole todettu / ra-
portoitu tapahtuneen polttoainevuotoja tms. onnettomuuksia. Mahdollinen 
maaperän pilaantuminen on tapahtunut normaalin jakelutoiminnan seurauk-
sena. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kohde sijaitsee Turussa Halisten kaupunginosassa. Kiinteistö rajautuu poh-
jois-, itä- ja länsipuolilla puisto/peltoalueisiin. Eteläpuolella sijaitsee liike- ja 
kauppakeskus. Gregorius IX:n tie kulkee kohteen lähellä itäpuolella. 

 
Kiinteistöllä sijaitsee St1 miehittämätön polttoaineen jakeluasema ja autojen 
pesuhalli. St1 Oy:n vuokrasopimus kiinteistöllä päättyy 31.12.2016. Kohteen 
jakelutoiminta tullaan lopettamaan ja polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet 
purkamaan 30.6.2017 mennessä. Myös kohteessa sijaitseva pesuhalli tullaan 
purkamaan. Samassa yhteydessä kunnostetaan myös maaperän mahdollinen 
pilaantuminen.  

 
Kohteen tulevasta käytöstä ei ole tietoa. 

 
Kohde on merkitty asemakaavassa huoltoasemarakennusten korttelialueeksi 
(kaavamerkintä LH). 

 
Maaperä 

 
Maaperä koostuu noin 1–3 metrin syvyyteen täyttömaasta (hiekka/sora). Täyt-
tömaan alapuolella maaperä koostuu savesta. Syvimmät tutkimuspisteet ulot-
tuivat n. 5 metrin syvyyteen. Kallionpinnantasosta ei ole tietoa. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I-luokan pohjavesialue 
Huhtamäki (0285304) sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä kohteesta luotee-
seen. Tutkimuspisteissä todettiin märkää maata noin 2 m syvyydeltä maan-
pinnasta. Varsinaista pohjavettä ei todettu. 

 
Lähin pintavesistö Aurajoki, sijaitsee noin 600 metrin päässä etelässä. Hule-
vedet on polttoaineenjakelualueilla ja pesuhallin alueella viemäröity hiekan- ja 
öljynerottimien kautta jätevesiviemäriin. Muilla alueilla hulevedet on johdettu 
sadevesiviemäriin tai ne kulkeutuvat alueen reunoille. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
PetroFlag-kenttätestien tulokset vaihtelivat 68-702 ppm:n välillä. Näytteissä ei 
aistinvaraisesti havaittu polttoaineen hajua tms. Laboratorioanalyyseihin toimi-
tettiin viisi maanäytettä. Yhdessä maanäytteessä todettiin määritysrajan ylittä-
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vä öljyhiilivetyjen C10-C40 pitoisuus 52 mg/kg. Missään muussa maanäyttees-
sä ei todettu laboratorion määritysrajan ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia min-
kään tutkitun haitta-aineen osalta. Pitoisuudet alittavat pima-asetuksen kyn-
nysarvot. 

 
Todettu laboratorion määritysrajan ylittävä pitoisuus koostui raskaista öljyja-
keista, minkä perusteella tämä pitoisuus ei todennäköisesti liity polttoaineen-
jakeluun. 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Suoritetussa tutkimuksessa ei todettu PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kyn-
nysarvoja ylittäviä tutkittujen öljyhiilivety-yhdisteiden ja bensiinin lisäaineiden 
pitoisuuksia. Tämän perusteella kohteessa ei todettu pilaantuneita maa-
aineksia. 

 
Alueella sijainneet maanalaiset polttoaineen jakelutoiminnot, sähkökaapelit ja 
viemärit/vesijohdot yms. sekä maanpäälliset toiminnot ja rakenteet vaikuttivat 
suurelta osin tutkimuspisteiden sijoittamiseen ja pilaantuneisuuden laajuuden 
selvittämiseen. Tämän johdosta kaikkia mahdollisia päästölähteitä tai alueita 
ei päästy tutkimaan parhaalla mahdollisella tavalla. On mahdollista, että esim. 
mittarikentän alapuolisessa maaperässä esiintyy hieman öljyhiilivetypitoisia 
maa-aineksia (HDPE-suojakalvon päällä). 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Polttonesteen jakelutoiminta lopetetaan ja polttoaineen jakeluun liittyvät ra-
kenteet puretaan viimeistään alkuvuodesta 2017. Myös kohteessa sijaitseva 
pesuhalli puretaan. Samassa yhteydessä kunnostetaan myös maaperän 
mahdollinen pilaantuminen. 

 
Maaperä esitetään kunnostettavaksi alempaan ohjearvotasoon. Maaperän 
kunnostus suoritetaan massanvaihdolla. 

 
Jätteiden ja veden käsittely 

 
Kunnostustyömaalla syntyvät jätteet kerätään, lajitellaan ja toimitetaan luvan-
varaisiin jätteen vastaanotto- tai kierrätyspisteisiin. 

 
Kaivantoon kertyvien työnaikaisten vesien johtamisesta viemäriverkostoon tai 
maastoon sovitaan tarpeen mukaan paikallisen vesihuoltolaitoksen tai ympä-
ristöviranomaisen kanssa. Ennen mahdollista veden johtamisesta, pumpatta-
va vesi käsitellään tarpeen mukaan paikalla olevan tai siirrettävän painovoi-
maisen erottimen avulla tai muilla vedenkäsittelylaitteistoilla (esim. aktiivihiili-
suodatin). Vaihtoehtoisesti pilaantunut vesi kuljetetaan pois imuautolla asian-
mukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. 

 
Kaivantoon kertyvistä vesistä pyritään ottamaan työnaikana edustavia vesi-
näytteitä. Viemäriin johdettavien vesien näytteenotosta sovitaan paikallisen 
vesihuoltolaitoksen kanssa. 

 
Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 
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Ympäristötekninen valvoja seuraa työn aikana työmaalta mahdollisesti löyty-
viä uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos 
kunnostuksen aikana havaitaan pilaantuneen alueen levinneen naapurikiin-
teistön puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, maanomistajalle sekä ympäris-
töviranomaisille. Kunnostuksen jatkamisesta naapurikiinteistön puolelle sovi-
taan tarpeen mukaan kiinteistön omistajan ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen 

 
Kunnostuksen valvoja ohjaa kaivutyötä ja massojen lajittelua työnaikaisella 
näytteenotolla. Näytteet tutkitaan aistinvaraisesti sekä kenttäanalysaattoreilla. 
Kaivettavista maa-aineksista otetaan kokoomanäytteitä (5–10 osanäytettä).  

 
Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden kenttätestituloksista vähintään 
noin 10% varmistetaan laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa 
hiilivetyjakeiden C5-C40 pitoisuudet sekä BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien 
pitoisuudet. Jos kohteessa todetaan aistinvaraisesti tai kenttämittauksin pe-
suliuottimia, analysoidaan näytteistä laboratoriossa myös VOC-yhdisteet. 

 
Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta jäännöspitoisuus-
näytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään yksi kokoomanäyte jo-
kaista noin 100 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannos-
ta otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Muutaman neliömetrin 
kaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte pohjas-
ta ja seinämistä. 

 
Jäännöspitoisuusnäytteet tutkitaan kenttätestein. Kenttätestien perusteella la-
boratorioanalyysiin toimitetaan vähintään kaksi näytettä kaivantoa kohden 
(suuremmat kaivannot). Näytteistä tutkitaan hiilivetyjakeiden C5-C40 pitoisuu-
det sekä BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet. Jos kohteessa to-
detaan aistinvaraisesti tai kenttämittauksin pesuliuottimia, analysoidaan näyt-
teistä laboratoriossa myös VOC-yhdisteet. 

 
Kaivualueilla (tai kaivusyvyyksillä, esim. pintatäytöissä), joissa ei ole ollut polt-
toaineenjakelutoimintaa tai muuta mahdollista pilaavaa toimintaa, ja joissa 
kenttätestein sekä aistinvaraisin havainnoin voidaan todeta olevan puhdasta, 
kynnysarvot alittavaa maa-ainesta, laboratorioanalyysejä jäännöspitoisuus-
näytteistä ei ole tarvetta tehdä. 

 
Kunnostus on päättynyt, kun kunnostustavoitteet on päätöksen mukaisesti 
saavutettu tai kun alueelle kunnostustavoitteet ylittävien maiden jättämisestä 
on sovittu asianomaisten (maanomistajat ja viranomaiset) kanssa. Tarpeen 
mukaan pilaantuneet maat eristetään. Mahdollisesti kohteeseen jääneiden 
haitta-aineiden riskejä arvioidaan muutostöistä tehtävässä toimenpiderapor-
tissa. 

 
Kaivantojen täyttämisestä ja tiivistämisestä sovitaan tarpeen mukaan kiinteis-
tön omistajan kanssa. Periaatteellisesti kaivannot täytetään kaivettua materi-
aalia vastaavalla täyttömateriaalilla. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Ennen kunnostusta työmaa-alue aidataan ulkopuolisilta sekä merkitään pi-
laantuneen maan kunnostustyöstä kertovin kyltein. 
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Kunnostustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita. Pilaantu-
neen maan kunnostustyön tekijät suojautuvat haitta-aineilta asianmukaisesti. 

 
Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma- tai ka-
settirekka-autoilla. Pilaantuneiden maiden kuormat peitetään. Kuormien mu-
kana toimitetaan asianmukaiset siirtoasiakirjat vastaanottopaikkaan. 

 
Tiedotus ja raportointi 

 
Kunnostuksen aloittamisajankohta sekä kunnostuksen ympäristöteknisen val-
vojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Työmaasta tehdään tarpeen mukaan ilmoitus myös Lounais-
Suomen aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiselle. 

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

 tiedot alueelta poistetuista maista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoi-
tuspaikka ja ajankohta) 

 tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset) 
 näytepisteiden paikat 
 maaperään mahdollisesti jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet ja si-

jainti sekä 
 erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista. 

 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti kunnostuksen 
päätyttyä. Loppuraportissa esitetään vähintään seuraavat asiat: 

 kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi 
 kaivutyön toteutus 
 kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-

aineksista 
 jäännöspitoisuustiedot 
 mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen riskiarvio 
 piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista 
 tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista 
 mahdolliset jatkotoimenpiteet 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on tarkoitus suorittaa vuoden 2016 tai alkuvuoden 2017 aikana. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 

 
Ympäristönsuojelun käsityksen mukaan naapurien ennalta kuuleminen ei ole 
ollut tarpeellista, koska työstä aiheutuvien haittojen ei ole arvioitu ulottuvan 
merkittävästi puhdistettavaa aluetta laajemmalle.  

 
Päätös Päätän hyväksyä ilmoituksessa esitetyn menettelyn. Kunnostettavaksi tulevan 

alueen (liitekartalla esitetyn toimenpidealueen) maaperän puhdistamisessa on 
noudatettava seuraavia määräyksiä, mikäli niissä mainittu menettely poikkeaa 
ilmoituksessa esitetystä:  

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

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

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

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

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

 
6. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainesjätteet tulee kuljettaa 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 
vesiliikelaitoksen ja ympäristönsuojelun kanssa. 

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

 
9 Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdistustyön 
ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan maa-
ainesjätteen toimituspaikat. 
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10. Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toi-
menpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

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

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

 
Perustelut 

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

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

 
Määräyskohtaiset perustelut 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Sovelletut säännökset: 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

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

 
Jätelaki (646/2011)  

 
Jäteasetus (179/2012)  

 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 
Päätöksen antaminen ja sen voimassaolo 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.11.2016 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 
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Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
Muutoksenhaku 

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

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 ao ST1 Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 





VALITUSOSOITUS  
 

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

 
Valitusviranomainen  
 

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.  
Korsholmanpuistikko 43, PL 204 65101 Vaasa 
Puhelin 010 36 42611, Telekopio 010 36 42760 
Sähköposti vaasa.hao@om.fi 

 
Valitusaika 
 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun 
ottamatta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 21.11.2016, jolloin sen on katsottava 
tulleen asianosaisten tietoon.  
 
 
Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjan voi lähettää myös faksilla 
tai sähköpostin välityksellä. 
 

 
Valitusoikeus  
  

Valitusoikeus on: 
-sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
-rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät 
-alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus), sekä toiminnan 
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 
-muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi ja kotikunta, 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- muutoksenhakuvaatimus riittävästi yksilöitynä. 
- muutosvaatimusten perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 

 
Valituksen liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä: 
-päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aiemmin toimitettu 
viranomaiselle 
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