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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:n nojalla tehtyä vireillepanoa koskeva päätös

ASIAN VIREILLEPANIJA
Hannu Merivuori. Tyyneläntie 18. 21500 PIIKKIÖ
ASIA, JOTA VIREILLEPANO KOSKEE
Hannu Merivuori on 2.12.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY -keskus) saapuneessa asiakirjassa vaatinut, että
kiinteistöjen (kiinteistötunnukset 202-520-2-4 ja 202- 520-6-14) maaperätutkimus on
tehtävä uudelleen viranomaisen valvomana ja syvemmältä. Lisäksi vaaditaan, että
kiinteistöillä 202-5205-16 ja 202-520-5-17 on tehtävä maaperätutkimuksia. Vaatimusta on täydennetty
7.1.2021 saapuneella asiakirjalla.
Asiakirjoissa todetaan mm., että maaperätutkimukset on tehtävä uudelleen, koska
tutkimuspöytäkirjan mukaan tutkimusta ei ole tehty joka paikasta mistä olisi pitänyt.
Tutkimus tehty ainoastaan maan pinnasta ja myrkyt tai öljy voi olla syvälläkin, koska
alue ollut viljeltynä viimeksi 15-20 vuotta sitten. Lisäksi maankäyttötarkoitus ei
olekaan maaperätutkimuksessa mainittu joutomaa vaan mm. betonilaatalle myönnetty
lupa varastoalueeksi, sekä muulle alueelle on ilmoitettu tulevan ravintokasvien viljelyä
sekä haetaan ympäristölupaa suojavallin tekoon lasijätteestä. Viljelyä ollut
maapohjassa betonilaatan kohdalla kuitenkin jo 15-20 vuotta ennen betonilaattaa.
Betonilaatan läpi ei ole porattu tai kairattu ja näin ollen maanäytteet jäänyt ottamatta
varsin suurelta alueelta. Betonilaatta on kiinni pihapiirissämme mihin on tarkoitus
rakentaa oma asuinrakennus, mutta jos maaperä onkin saastunut niin huolemme on
aiheellinen.
Öljysäiliön ympäristö. Näyte otettu vain 500 m3 säiliön pohjoispuolelta ja kattaa
ainoastaan n. 20 % säiliön ympärillä olevasta maaperästä. Koska säiliön perustuksen
läpi kasvaa puita (valokuvat) niin tutkimus ei ole luotettava, perustus on rapautunut ja
heikko. Pienemmän öljysäiliön itäpuolella oleva betonilaatta, jossa on sijainnut
pannuhuone, on myös tutkimatta.
Viereisellä kiinteistöllä 202-520-5-16 on myös 500 m3 öljysäiliö, joka on tyhjentämättä
jäteöljystä. Säiliö ollut hylättynä 15-20 vuotta. Kiinteistöllä ollut myös 4 pienempää
säiliötä, jotka on purettu. Koska alueella on massiivinen jäteongelma myös tällä
kiinteistöllä on syytä tehdä kattava maaperätutkimus, sekä viereisellä kiinteistöllä 202520-5-17, jossa on sijainnut kasvihuone ja haudattu jätteitä.
Asiakirjan liitteenä on Ramboll Finland Oy:n 27.10.2020 päivätty sähköposti, jossa
esitetään arvioita maaperätutkimuksista.
7.1.2021 saapuneessa asiakirjassa viitataan aiempaan viestiin, ja todetaan, että on
tärkeää määrätä maaperätutkimus myös kiinteistölle 202-520-5-16, koska
ympäristöriski on suuri. Kiinteistön maaperä on tutkittava, koska kiinteistöllä on ollut
1970-luvun lopulla öljyvahinko, jossa tuhansia litroja öljyä pääsi maantieojaan n.
kilometrin matkalle.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS. Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 TURKU
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
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KIINTEISTÖT, JOITA TOIMENPIDEVAATIMUKSET KOSKEVAT
ELY -keskuksen käsityksen mukaan toimenpidevaatimukset koskevat asiakirjojen
mukaan seuraavia kiinteistöjä:
Kiinteistötunnus

Toimenpidevaatimus

202-520-2-4, Kolmio
202-520-6-14, Nurmio
202-520-5-16, Lämpiö
202-520-5-17, Tyynelä

Maaperätutkimus uusittava, puutteita
Maaperätutkimus uusittava, puutteita
Maaperätutkimus tehtävä, ei tutkittu lainkaan
Maaperätutkimus tehtävä, ei tutkittu lainkaan

ASIAN AIEMPI KÄSITTELY ELY -KESKUKSESSA. KIINTEISTÖT 202-520-2-4 JA 202-520-614
ELY -keskus on antanut 8.10.2019 päivätyn lausunnon Tapio Strandberg Oy
tutkimusraportista, joka koskee kiinteistöillä 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 tehtyä
maaperätutkimusta. Lausunto on toimitettu tiedoksi asianosaisille.
Lausunnossa ELY -keskus on katsonut, että pilaantuneisuusselvitys on laadittu
tutkimuskohdekohtaiset olosuhteet ja ominaisuuden huomioiden luotettavasti ja
tarkoituksenmukaisin menetelmin. Haitta-aineet on analysoitu laboratoriossa yleisesti
käytössä olevien standardoitujen menetelmien avulla. Maaperätutkimuksista
vastanneella konsulttitoimistolla on ELY -keskuksen tietojen mukaan kokemusta
maaperätutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä puhdistustarpeen
arviointimenettelystä.
Edellä
mainituista
johtuen
arvio
maaperän
pilaantumattomuudesta on voitu esittää.
Pilaantuneisuusselvityksessä esitettyjen tietojen perusteella ELY -keskus arvioi, ettei
tutkimuksessa esitettyjen maaperänäytteiden edustamilla maa-alueilla vallitse
ympäristönsuojelulain (527/2014) 133 §:ssä tarkoitettua maaperän puhdistustarvetta.
Maaperän puhdistustarvetta ei kyseisillä maa-alueilla ole, koska alueelta otetuissa
maanäytteissä ei todettu haitallisia aineita, joiden kokonaispitoisuudet olisivat
ylittäneet valtioneuvoston asetuksen (214/2007) tarkoittamat kynnysarvot.
Puhdistustarpeettomuutta arvioitaessa on otettu huomioon myös alueen nykyinen
käyttötarkoitus sekä ympäristöolosuhteet.
VIREILLEPANOA KOSKEVA ASIAN KÄSITTELY ELY -KESKUKSESSA
ELY -keskus on 25.1.2021 päivätyllä asiakirjalla varannut hallintolain (434/2003) 34
§:n mukaisesti asianosaisille (kiinteistöjen omistajille) tilaisuuden lausua mielipiteensä
maaperän tutkimusvaatimuksesta, sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista
ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Merivuoren Puutarha Oy:ltä 3.2.2021 ja 25.2.2021 saapuneissa vastineissa todetaan
kiinteistöjen maaperätutkimuksiin liittyvistä asioista lyhyesti esitettynä seuraavaa:
Tutkimuksen tekijällä (Tapio Strandberg Oy) on monipuolinen ja vakuuttava kokemus
suuristakin ympäristötoimialan projekteista mm pilaantuneen maan tutkimuksesta ja
kunnostuksesta pääkaupunkiseudulla sekä mm. Turun kaupungin teettämiä
tutkimuksia tehtynä. Tutkimus tehtiin alan normaalin käytännön mukaisesti ja
Kaarinan Ympäristönsuojelusta ympäristöinsinööri Pasi Saario ohjeisti tutkimuksen
teossa. Tutkimuksen valmistuttua se meni käsiteltäväksi V-S Ely -keskukseen, mikä
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antoi siitä lausuntonsa. Kun huomioidaan viranomaisen tehtävänanto, voidaan sanoa,
että tutkimus tehtiin viranomaisten valvomana ja joka paikasta mistä se pitikin tehdä.
Maaperä alueella on savea, joten 3 metriin syvyyteen ulottuva näytteenotto ei olisi
tässä tapauksessa tuonut mitään lisäarvoa, sillä sekä öljyhiilivedyt sekä torjuntaaineet eivät kulkeudu savessa. Torjunta-aineita ei havaittu ylemmissä
maakerroksissa. Maaperätutkimuksessa tutkittiin myös DDT muiden 26 kemikaalin
ohella (Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan), eikä mitään niistä esiintynyt
maaperässä. Näin ollen valittajan väitteet torjunta-aineiden osalta ovat
perusteettomia.
Nurmion kiinteistöllä sijainneen puretun lämpölaitoksen ja olemassa olevan öljysäiliön
alueilta otetuista näytteistä analysoitiin raskasmetallit ja öljyhiilivedyt. Eli valittajan
väitteet siitä, että puretun pannuhuoneen alue olisi tutkimatta, eivät pidä paikkansa.
Öljysäiliö on tarkastettu jo ennen maaperätutkimuksen tekoa. Tyhjennys ja pesu
tehtiin alan yrityksen Pesupalvelu Hans Langh Oy:n toimesta ja virallisen
tarkastuksen teki LVI-Itälä Oy 15.10.2017. Tarkastuspöytäkirjassa todetaan, että
vuotoja ympäristöön ei ole ollut. Säiliö oli tiivis. Näin ollen valittajan väitteet eivät pidä
paikkansa ja lisätutkimukset säiliön ympäriltä olisivat olleet tarpeettomia.
Nurmio-Kolmio -alue on tällä hetkellä työmaa-aluetta, koska kunnostustyöt ovat
kesken. Nurmio-Kolmio -alueelle erääksi vaihtoehdoksi on suunniteltu päärynälehtoa.
Tällä hetkellä lasisen maan käyttö suojavallien tekemiseen on käsittelyssä Kaarinan
kaupungin ympäristönsuojelussa.
Vastineen kirjoittaja on saanut tietoja Kiinteistöllä Lämpiö 202-520-5-17 1970-luvun
lopulla tapahtuneesta öljyvahingosta, jossa öljyä vuosi lämpökeskuksen lattiaviemärin
kautta ojaan. Puhdistus tapahtui pelastuslaitoksen valvonnassa. Vuonna 1994 on
valunut öljyä lämpökeskuksen lattialle, mutta vuoto oli pieni. Pelastuslaitos kuitenkin
kävi toteamassa tilanteen.
Kiinteistöllä oleva iso öljysäiliö on tyhjennetty, pesty, tarkastettu ja poistettu käytöstä
vuonna 2010. Jätteitä alueelle ei ole haudattu, mutta tontille on kerätty välivarastoon
eri kierrätyksiin ja kaatopaikoille meneviä jätteitä. Katsomme, että vaatimus
maaperätutkimuksista Lämpiön ja Tyynelän 202-520-5-17 kiinteistöillä ovat
aiheettomia.
Mikäli nyt halutaan tehdä maaperätutkimuksia tai muita selvityksiä tai toimenpiteitä
menneiltä vuosikymmeniltä, on selvitettävä myös vastuukysymykset.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tutustunut vireillepanoa koskeviin asiakirjoihin ja
niiden vastineeksi toimitettuihin asiakirjoihin.
Varsinais-Suomen ELY -keskus päättää, ettei se tällä hetkellä käytössä olevien
tietojensa perusteella ryhdy ympäristönsuojelulain (527/2014) 137 §:ssä mainittuihin
hallintopakkomenettelyihin, joiden päätteeksi vaatimuksessa mainittujen kiinteistöjen
maaperän selvitysvastuussa oleva määrättäisiin selvittämään kiinteistöjen maaperän
pilaantuneisuus tai puhdistustarve.
ELY -keskus päivittää kyseessä olevia kiinteistöjä koskevat tiedot ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään. Päivitetty kohderaportti liitetään tähän päätökseen, joka liitteineen
lähetetään kiinteistöjen omistajille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
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PERUSTELUT
Tämä päätös on tehty ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:n perusteella tehdystä
vireillepanosta.
Ympäristönsuojelulain 186 §:ssä vireillepano-oikeuteen viitaten ELY –keskus katsoo,
että Hannu Merivuorella on ollut oikeus saattaa valituksessa mainittujen kiinteistöjen
maaperätutkimusta koskeva asia vireille, koska hän omistaa kiinteistöjä, jotka
rajoittuvat vireillepanoasiassa mainittuihin kiinteistöihin.
ELY -keskus katsoo, ettei asiakirjoissa ole tuotu esille sellaisia ympäristönsuojelulain
133 §:ssä tarkoitettuja terveys- tai ympäristöhaittoja tai -vaaroja, joiden perusteella
kiinteistöjä 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 koskevaa ELY -keskuksen 8.10.2019
päivättyä lausuntoa tulisi muuttaa.
Kiinteistöjen 202-520-2-4, 202-520-6-14, 202-520-5-16 ja 202-520-5-17 maaperän
selvitystarve käy ilmi tämän päätöksen liitteenä olevista ympäristönsuojelun
tietojärjestelmän kohderaporteista.
Ympäristönsuojelulain 137 §:n hallintopakkomenettelyä ei katsota tässä vaiheessa
tarpeelliseksi, koska maaperän puhdistamisesta vastuussa oleva voi ryhtyä
vapaaehtoisesti
tarvittaviin
toimenpiteisiin
maaperän
ja
pohjaveden
puhdistamistarpeen arvioimiseksi omistamillaan kiinteistöillä.
Päätöksen liitteenä on Ympäristönsuojelun tietojärjestelmässä olevista tiedoista
koottu kiinteistöjä koskeva kohderaportti. Kohderaportin mukana kiinteistöt on
merkitty kiinteistöiksi, joilla on maaperän selvitystarve. Kiinteistö, jonka lajiluokka on
selvitystarve, on kiinteistö, jolla maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut,
mutta maaperän tilasta ei ole tutkittua tietoa, tai tietoa ei ole riittävästi. Tällaisen
kiinteistön maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä viimeistään
siinä vaiheessa, kun kiinteistön käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa, tai mikäli
kiinteistön myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myyjä ja ostaja sopivat tutkimuksista.
Selvitystarve tulee ajan kohtaiseksi myös, mikäli esimerkiksi alueen pinta- tai
pohjavesissä todetaan sellaisia haitta-aineita, jotka ovat mahdollisesti peräsin
selvitystarpeisen kiinteistön maaperästä. Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa
kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksella tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa
kiinteistöllä oleskeluajan on mahdollista lisääntyä esimerkiksi asuin-, päiväkoti- tai
koulukäytön johdosta.
Ympäristönsuojelulain 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämät selvitykset
ja tutkimukset on tehtävä luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
Maaperätutkimuksia on yleisesti ohjeistettu esim. Suomen ympäristökeskuksen
ympäristöoppaassa
(Ympäristöopas
2014).
Maaperätutkimusten
kohdekohtaisuudesta johtuen, maassamme ei ole tarkkoja säädöksiä siitä millaisia
tutkimusmenetelmiä tai menettelyjä maaperätutkimuksissa tulisi noudattaa.
Maaperätutkimusten tavoitteet ja menettelyt tulevat pääsääntöisesti määritettyä
tutkimuksen tilaajan ja tutkimustyön toteuttavan asiantuntijan välisessä
sopimuksessa.
Kiinteistöjen 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 tutkimuksissa ei ole poikettu edellä
mainitusta yleisesti käytössä olevasta menettelystä.
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Ympäristönsuojelulaissa
ei
ole
säädöksiä,
joiden
mukaan
maaperän
tutkimussuunnitelmat tulisi toimittaa tai hyväksyttää valvontaviranomaisella.
Ainoastaan maaperän tutkimusraportit on toimitettava ympäristönsuojelulain 135 §:n
perusteella ELY -keskukselle.
Maaperätutkimuksia ei todennäköisesti koskaan saada niin kattaviksi, että voidaan
olla täysin varmoja niiden lopputuloksista jokaisessa osassa tutkimuksen kohteena
olleena alueen maaperää. Ainakin tällaisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
on taloudellisesti haastavaa. Tästäkin syystä maaperätutkimuksia toteutetaan
vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa maaperänäytteidenotto pyritään keskittämään
sellaisille alueille ja maakerroksiin, joissa voidaan arvioida olevan toiminnasta peräsin
olevia haitta-aineita, kuten tutkittujen kiinteistöjen tutkimuksissakin on menetelty.
Tutkimuksia laajennetaan, mikäli ensimmäisen vaiheen tulokset siihen antava aihetta.
Tästä syystä kiinteistöt 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 on merkitty kiinteistöiksi, joilla on
selvitystarve.
Tutkimusraportin mukaan kiinteistöjen maaperä on savea. Savimaan kykyä pidättää
haitta-aineita pidetään yleensä hyvänä. Tästä syystä savimaan pinnalle joutuneet
haitta-aineet pidättyvät hyvin savimaan pintakerrokseen (0-0,2 m syvyyteen
pintamaasta), eivätkä kulkeudu syvempiin maakerroksiin.
Kiinteistöillä 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 tehtyjen maaperätutkimusten yhteydessä
otetuissa maaperänäytteissä ei raportin mukaan todettu analysoituja torjunta-aineita.
On mahdollista, että 15-20 vuotta sitten käytössä olleet torjunta-aineet ovat
kulkeutuneet käyttökohteestaan muualle tai hajonneet niin, ettei niitä enää tunnisteta
maanäytteistä.
Kiinteistöllä 202-520-5-16 maaperän tutkimusvaatimus perustuu vireillepanijan
mukaan 1970 -luvulla tapahtuneeseen öljyvahinkoon. ELY -keskuksen käsityksen
mukaan öljyvahinko ei tällä hetkellä aiheuta kiellettyä haittaa tai vaaraa terveydelle tai
ympäristölle, koska tietoja esimerkiksi pintavesien haitta-aineista, jotka saattaisivat
olla peräsin öljyvahingosta, ei ole. Edellä mainitun tiedon perusteella kiinteistö
kuitenkin merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kiinteistöksi, jolla on
selvitystarve.
Kiinteistön 202-520-5-17 maaperän tutkimusvaatimus perustuu vireillepanijan
mukaan alueen aiempaan käyttötarkoitukseen ja maaperään sijoitettuihin jätteisiin.
ELY -keskukselle ei ole toimitettu tietoa esim. pintavesien haitta-aineista, jotka
saattaisivat olla peräsin kiinteistön maaperässä mahdollisesti olevista haitta-aineista.
Edellä mainitun tiedon perusteella kiinteistö kuitenkin merkitään ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään kiinteistöksi, jolla on selvitystarve.
Muut asiat
Mikäli ELY -keskukselle halutaan toimittaa Ympäristönsuojelun tietojärjestelemää
talletettavia kiinteistökohteisia maaperätietoja, jotka perustuvat tutkimustietoon, tai
muuhun jälkeenpäin tarkastettavaan luotettavaan tietoon, on asiassa syytä menetellä
kohderaportin saatekirjeen mukaisesti. ELY -keskus päivittää tietojärjestelmässä
olevia kohdetietoja järjestelmää koskevien ohjeiden mukaisesti.
Kiinteistöillä olevat käytöstä poistetut esineet tai asiat (mm. nesteet, maaperässä
olevat rakennusjätteet, käytöstä poistetut rakennukset tai rakenteet) ovat ELY keskuksen mielestä jätelain (646/2011) 5 §:ssä tarkoitettuja jätteitä. Lain 13 §:n
mukaan jätteestä ei saa aiheutua mm. roskaantumista.
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Kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii
kunnan
määräämä
toimielin
(kunnan
jätehuoltoviranomainen).
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen voi jätelain 75 §:n perusteella määrätä
siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Edellä mainittuun viitaten ELY keskus katsoo, ettei sillä ole toimivaltaa päättää tai määrätä kiinteistöllä olevista
jätteistä tai roskaantumisesta.
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 133, 135, 137 ja 186 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1–6 §
Hallintolaki (434/2003) 43–58 §
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi valitusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu
muutosta valittamalla liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.
SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksutta.

Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on
päätöksen viimeisellä sivulla. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Esa Wihlman ja sen
on ratkaissut ylitarkastaja Erika Liesegang.
PÄÄTÖKSEN TIEDOTTAMINEN
Päätös toimitetaan sähköisesti ilmoituksen tekijälle ja muille asianosaisille seuraavasti
Päätös
Hannu Merivuori hannu.merivuori@gmail.com
Päätös tiedoksi muille asianosaisille
Merivuoren Puutarha Oy. merivuoren.puutarha@columbus.fi
Kaarinan kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen. kirjaamo@kaarina.fi
PÄÄTÖKSEN KUULUTTAMINEN
Päätöksen antamisesta kuulutetaan ja päätös julkaistaan 2.3.2021 Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen ja ymparisto.fi verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Lisäksi päätös liitteineen on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta
Tieto päätöksen kuuluttamisesta julkaistaan myös Kaarinan kaupungin verkkosivulla.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen 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;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
LIITTEET
Kohderaportti, joka koskee kiinteistöjä 202-520-2-4, 202-520-6-14, 202-520-5-16 ja
202-520-5-17 (pdf-tiedosto)
Valitusosoitus

Saatekirje

Dnro VARELY/5595/2020

24.02.2021

Merivuoren Puutarha Oy
Toivonlinnantie 241
21500 PIIKKIÖ

x.x.2017
Tiedottaminen
̶ Kiinteistöä koskevat tiedot maaperän tilan tietojärjestelmässä

Arvoisa kiinteistönomistaja

Ympäristöviranomaiset ylläpitävät Maaperän tilan tietojärjestelmää. Järjestelmässä on
tietoja yli 25 000 alueesta, joiden maaperään on saattanut päästä haitallisia aineita.
Osa alueista on jo tutkittu tai kunnostettu. Niin maanomistajille kuin
ympäristöviranomaisille ja maankäytön suunnittelijoille on tärkeää, että tiedot
maaperän tilasta löytyvät yhdestä paikasta ja että ne ovat mahdollisimman luotettavia.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaa tämän kirjeen ja
sen liitteenä olevan kohderaportin avulla kiinteistön omistajalle tai omistajille tiedoksi,
että omistamanne kiinteistön maaperätiedoista on tehty merkintöjä Maaperän
tietojärjestelmää (Viite: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 12 § ja
20 §)
Kiinteistönne alueella on harjoitettu viranomaisten saamien tietojen mukaan toimintaa,
jossa on käsitelty ympäristölle haitallisia aineita. Aineita on voinut joutua myös
maaperään. Tämän vuoksi kiinteistönne on merkitty tietojärjestelmässä luokkaan
Selvitystarve. Viranomaisille ei ole toimitettu tietoa kiinteistön maaperän
pilaantuneisuudesta tai puhdistustarpeesta.
Tämän kirjeen johdosta Teidän ei ole tarvetta ryhtyä selvittämään maaperän tilaa.
Tarkemman tiedon hankkiminen maaperän tilasta voi kuitenkin tulla ajankohtaiseksi,
jos esimerkiksi aiotte myydä tai vuokrata kiinteistön, rakentaa sille tai ilmenee haittoja,
jotka viittaavat pilaantumiseen. Maankaivutoimenpiteiden suunnittelujen yhteydessä
on suositeltavaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristönsuojelun viranomaiseen.
Liitteenä olevasta kohderaportista näette, mitä tietoja kiinteistöstänne on tallennettu
tietojärjestelmään. Pyydämme Teitä tutustumaan kohderaportissa oleviin
tietoihin.
Toivomme lisäksi, että toimittaisitte kohderaportin tiedoksi myös mahdolliselle
kiinteistön haltijalle.
Käännä

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
vaihde 0295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

PL 236, 20101 Turku
Itsenäisyydenaukio 2, Turku
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 139 §:n selontekovelvollisuuden perusteella teidän
on, kiinteistön myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, syytä esittää kiinteistön uudelle
omistajalle tai haltijalle mm. tässä saatekirjeessä ja kohderaportissa esitetyt tiedot
kiinteistön maaperän tilasta.

Ystävällisin terveisin

Harjoittelija

Jarkko Kiviniitty

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö, Jarkko Kiviniitty
puhelin 0295 022 009, sähköposti jarkko.kiviniitty@ely-keskus.fi

Internetissä:
https://www.ymparisto.fi/pilaantuneetalueetsuomessa
https://www.maaperakuntoon.fi/fi-FI
Liitteet:
Kiinteistöä koskeva kohderaportti
Kiinteistöä koskeva kohderaportin karttaliite
Lähdetiedot:
Maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI)
Kiinteistötietojärjestelmä

Maaperän tilan tietojärjestelmä
Kohderaportti 24.02.2021

Merivuoren Puutarha Oy taimitarha+öljyvahinkoalue, Toivonlinnantie
Kohde_ID
Diaarinumero
Kunta
Valvontaviranomainen
Käyntiosoite
Selite
Toimivuus
Toimiala (PIMA)
PIMA-prosessit
Lajiluokka
Kiinteistötunnukset

Koordinaatit
PIMA-toimenpiteet

100312134
VARELY/2722/2017
Kaarina
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toivonlinnantie
taimi-kauppapuutarha (-1960) +lämpökeskuksen tulipalo 2010. Dnro
VARELY/2722/2017.
Lopetettu osio
Taimi- ja kauppapuutarhat
Maaperää pilaava prosessi, Öljyvahinko - Lopetettu
Maaperää pilaava prosessi, Torjunta-aineiden käyttö - Lopetettu
Selvitystarve
202-520-0006-0014 (Maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa ota yhteys
valvontaviranomaiseen)
202-520-0002-0004 (Maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa ota yhteys
valvontaviranomaiseen)
202-520-0005-0016 (Maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa ota yhteys
valvontaviranomaiseen)
202-520-0005-0017 (Maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa ota yhteys
valvontaviranomaiseen)
ETRS-TM35FIN-i: 254790 ETRS-TM35FIN-p: 6705044
Tietojen tarkistus/täydennys 24.02.2021 - Laji ja toimenpidearvionti tehty, koskee
kiinteistöjä 202-520-2-4, 202-520-6-14, 202-520-5-16 ja 202-520-5-17.
Tietojen tarkistus/täydennys 08.10.2019 - VARELY:n lausunto tutkimusraportista,
koskee kiinteistöjä 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 (VARELY/2722/2017).
Tutkimukset 07.09.2019 - Maaperätutkimukset Tapio Strandberg Oy, koskee
kiinteistöjä 202-520-2-4 ja 202-520-6-14 (VARELY/2722/2017).
Tietojen tarkistus/täydennys 09.01.2018
Tietojen tarkistus/täydennys 14.12.2017
Puhdistusvastuuarvio - on vastuutaho 29.03.2011
Kirje omistajalle 10.05.2007 - 06.07.2007
Tietojen tarkistus/täydennys 05.04.2007
Merkitseminen järjestelmään 01.01.2005

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puhelin: 0295022500
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

PL 236
Itsenäisyydenaukio 2
20101 Turku

Tietokenttien selitteet

Kohde_ID: Maaperän tilan tietojärjestelmän Kohde_ID (uuden järjestelmän ID-numero)
Diaarinumero: Valvontaviranomaisen diaarinumero
Kunta: Maa-alueen sijaintikunta
Valvontaviranomainen: ELY-keskus tai kunta (jos Helsinki tai Turku)
Käyntiosoite: Kohteen/alueen käyntiosoite
Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu) ja toimintavuodet
Selite: Lisätietoa lyhyesti toiminnasta ja sen historiasta
Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala
PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila
Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla
maaperän tilaa koskeva toimenpidetarvehuomio.
Lajiluokka:
Toimiva kohde: Kohteessa harjoitetaan toimintaa, josta voi aiheutua maaperän pilaantumista.
Selvitystarve: Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. Maaperän tilasta ei ole tutkimustietoja.
Arviointitarve: Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. Kohteen maaperässä on todettu haitta-aineita
siinä määrin, että maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava [valtioneuvoston asetus (214/2007)].
Puhdistustarve: Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. Maaperän puhdistustarve on todettu
[valtioneuvoston asetus (214/2007)].
Ei puhdistustarvetta nykyisellä maankäytöllä: Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. Maaperä on
puhdistettu päätöksen mukaisesti tai maaperässä ei ole arvioitu olevan puhdistustarvetta. Alueella on
kynnysarvopitoisuuden tai taustapitoisuuden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Ei puhdistustarvetta: Maaperää mahdollisesti pilaava toiminta on loppunut. Maaperä on puhdistettu päätöksen
mukaisesti tai alueen haitta-aineet on selvitetty. Alueella ei ole kynnysarvopitoisuuden tai taustapitoisuuden ylittäviä
haitta-ainepitoisuuksia.
Toimenpidetarvehuomio:
•
•

Ei toimenpidetarvetta: Alueen maa-ainesten käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa.
Maarakentamisessa tai maankäytön muutoksissa, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen
Valvontaviranomaisina toimivat alueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja paikallinen ELY- keskus.
Helsingin ja Turun kaupungin ympäristövalvonta ovat valvontaviranomaisia omien kuntien alueillaan.

Koordinaatit: tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN, i=itäkoordinaatit , p=pohjoiskoordinaatit
PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostus jne.
Kunnostustiedot:
Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä
Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)
Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia
Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu
Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.
Kunnostuksen massamäärät:
Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso (tai muut jätteet)
Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely
Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä
Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m2)
Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka
YSL 527/2014, 139 § Selontekovelvollisuus maa-alueen luovutuksen yhteydessä
Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot
alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän
tai pohjaveden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä.

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
24-helmi-2021

Kiinteistöjen sijaintikartta - Merivuoren Puutarha Oy taimitarha+öljyvahinkoalue, Toivonlinnantie

Lähde: Maanmittauslaitos
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LIITE / Valitusosoitus
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa 260 euron suuruinen
oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään erikseen niistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan
arkipäivään. Valitusaika päättyy 6.4.2021.
Sisältö
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Toimittaminen
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 203,
65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611, 029 56 42780 kirjaamo
vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka
lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla valitusviranomaisella
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-oloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https:\\asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tämä asiakirja VARELY/2722/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/2722/2017 har
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