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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen 
maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ 

Neste Markkinointi Oy
Oil Retail Finland
PL 95, 00095 Neste

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI

Kohde sijaitsee Ikaalisissa, osoitteessa Pirkantie 2 sijaitsevalla kiinteistöllä 
143-3-17-4. 

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Lidl Suomi Ky

VIREILLETULOPERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §

ASIAN VIREILLETULOAIKA

2.7.2020

TOIMINTA   

Kiinteistöllä toimii Neste Express -automaattiasema ja päivittäistavaramyymälä. 
Polttoaineen jakelutoiminta kohteessa on aloitettu vuonna 2006. Kohteessa 
myydään bensiiniä ja dieseliä maanalaisesta säiliöstä. Säiliön tilavuus on 50 m3 ja 
se on jaettu siten, että bensiinin varastointitilavuus 30 m3 ja dieselin 20 m3. 

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella (KL-2 Liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue, lisämerkintä pj, joka sallii polttoaineiden jakelun). Kaavoitukseen ei 
ole tiedossa muutoksia. Jakelutoiminta kiinteistöllä on suunniteltu lopetettavan 
30.9.2020. Polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet tullaan purkamaan 
välittömästi sen jälkeen, muilta osin kiinteistön toimintaan ei ole tiedossa 
muutoksia.

Kohteen läheisyydessä on asutusta sekä liike- tai pienteollisuutta, oppilaitos sekä 
puistomaisia tai rakentamattomia alueita.

MAKSU 550 €
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MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT

Tutkimuksen perusteella kohteen perusmaa on hiekkaa, silttistä ja hiekkaista 
moreenia. Tutkimusalueella täyttökerroksen (hiekkaa ja soraa) paksuus vaihteli 
välillä noin 1…2 n, Kallionpinta tai iso kivi todettiin yhdessä tutkimuspisteessä 
noin 5,5 m syvyydessä. Muutamassa tutkimuspisteessä todettiin tiivis 
moreenikerros 6…7 m syvyydessä.

. Lähin vesistö (Kyrösjärven Läykkälänlahti) sijaitsee kohteesta noin 600 m 
länteen. Polttoaineen jakelualue on asfaltoitu ja hulevedet on polttoaineen 
jakelualueella viemäröity hiekan- ja öljynerottimien kautta sadevesiviemäriin. 

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Heinistö 
0214302) sijaitsee noin 2 km päässä lännessä. Pohjaveden paikallisen 
kulkeutumissuunnan arvioidaan olevan länteen maaston muotojen mukaisesti. 
Kiinteistöllä ei ole talousvesikaivoja.

MAAPERÄTUTKIMUKSET JA TEHDYT PUHDISTUSTOIMENPITEET

Kiinteistöllä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus 25.5.2020. Tutkimukset 
kohdennettiin polttoaineen jakeluaseman alueelle ja sen läheisyyteen. 

Maanäytteet (yhteensä 73 kpl) otettiin keskiraskaalla porakonekalustolla 10 
tutkimuspisteestä. Kaikista näytteistä mitattiin haihtuvat yhdisteet PID-
kenttämittarilla. Lisäksi 15 näytteestä tutkittiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus 
PetroFlag-kenttäanalyysillä. Viidestä maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa 
kevyiden (C5-C10), keskiraskaiden (C10-C21) ja raskaiden (C21-C40) 
öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden (bentseenin, tolueenin, 
etyylibentseenin ja ksyleenien), ETBE:n, MTBE:n, TAME:n ja TAEE:n pitoisuudet. 
Lisäksi yhdestä näytteestä analysoitiin orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus 
(TOC), määritettiin hiilivetyfraktiot ja raekoko.

Tutkimuksissa ei todettu VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia.

EPÄVARMUUSTARKASTELU

Alueella sijainneet maanalaiset rakenteet, kuten sähkökaapelit ja viemärit sekä 
maanpäälliset toiminnot ja rakenteet vaikuttivat suurelta osin tutkimuspisteiden 
sijoitteluun. Edellä mainitun vuoksi kaikkia mahdollisia päästölähteitä tai alueita ei 
päästy tutkimaan täysin kattavasti. Tutkimuspisteitä ei siten voitu sijoittaa 
esimerkiksi jakelumittareiden tai säiliöiden välittömään läheisyyteen kuin osittain. 
Edellä mainitun asian ei kuitenkaan arvioida merkittävästi vaikuttavan 
tutkimuksessa saatuun kokonaiskuvaan alueen maaperän 
öljyhiilivetypitoisuuksista tai niiden levinneisyydestä. Koska kaikkia alueita ei 
pystytty tutkimaan kattavasti, on mahdollista, että säiliö- ja jakelualueella sekä 
öljynerotusjärjestelmän alueella sijaitsee haitta-ainepitoisia maa-aineksia arviolta 
enintään 100 m2:n alalla noin 210 t.



PIRELY/5565/2020 3/12

PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI JA PUHDISTUSTAVOITTEET

Kohteessa ei todettu VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvotasojen ylittäviä 
pitoisuuksia, minkä vuoksi kohteen maaperää ei katsota pilaantuneeksi. Koska 
maanalaisten rakenteiden vuoksi säiliö- ja jakelualueen maaperää ei ole pystytty 
tutkimaan täysin kattavasti, on mahdollista, että alueen maaperässä saattaa olla 
pilaantuneita maita rakenteiden läheisyydessä. Mikäli purkutöiden yhteydessä 
todetaan maaperän pilaantuneisuutta, esitetään pintamaasta (0-0,5 m) 
poistettavan haitta-aineita yli kynnysarvotason sisältävät maa-ainekset ja 
syvemmistä maakerroksista maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
ylemmät ohjearvot purkamisen vaatimassa laajuudessa.

Edellä esitetyt puhdistustavoitteet arvioidaan riittävän turvallisiksi huomioiden 
alueen nykyinen ja tuleva käyttö (päivittäistavarakaupan kiinteistö, asfaltoitu piha-
alue). 

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Kiinteistöltä poistetaan automaattiasema ja siihen liittyvät maanpäälliset ja 
maanalaiset rakenteet. Ympäristötekninen valvoja toimittaa purku- ja kaivutyön 
aloitusilmoituksen Pirkanmaan ELY-keskukselle, Ikaalisten kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ennen purku- ja 
kaivutöiden aloittamista. Alue varustetaan purku- ja kaivutöistä kertovin kyltein ja 
rajataan aidoin. 

Kaivutöitä valvoo ympäristötekninen asiantuntija, joka seuraa kaivettavien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksia näytteenoton avulla. Maa-ainesten haitta-
ainepitoisuuksia seurataan kenttä- ja laboratorioanalyyseillä. Näytteistä 
analysoidaan öljyhiilivedyt (C5-C40), BTEX-yhdisteet sekä öljyhiilivetyjen 
oksygenaatit (MTBE-TAME). Valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois 
kuljetetuista maista, tilavuuspainosuhteista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja 
ajankohdista.

Mikäli aseman purkutöiden yhteydessä purkualueella todetaan haitta-ainepitoisia 
maa-aineksia yli puhdistustavoitteen, poistetaan ne kaivamalla ja toimitetaan 
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset 
kuljetetaan kuormat peitettyinä ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Purku- ja kaivutyö toteutetaan siten, ettei kiinteistöllä olevan 
päivittäistavarakaupan toiminnalle eikä liikennöintialueiden liikenteelle aiheudu 
merkittävää häiriötä, eikä työn yhteydessä aiheuteta vaurioita alueella oleville 
säilytettäville rakenteille, kuten kaapeleille. 

Mikäli kaivantoon kertyy kaivun aikana sadevesiä, käytetään niiden poistamiseen 
ensisijaisesti kohteen öljynerotinta, minkä jälkeen maastoon laskukohta 
tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistetaan. Veden määrän ollessa vähäinen, 
voidaan vesi pumpata paikalle tuotuun säiliöön ja toimittaa imuautolla pois 
muualle käsiteltäväksi. Mahdollisesti kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen 
pumppausta ja käsittelyn päätyttyä. Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt (C5-C40) 
sekä BTEX-yhdisteet ja öljyhiilivetyjen oksygenaatit (MTBE-TAME). 
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Purku- ja kaivutyön sekä mahdollisen maaperän puhdistustyön arvioidaan 
kestävän noin 10 päivää. Tavoitepitoisuuteen kaivettu alue täytetään 
pilaantumattomalla, muualta tuodulla tai kohteesta kaivetulla, tiivistyskelpoisella 
ja puhdistustavoitteet täyttävällä maalla. Asfaltointi toteutetaan mahdollisimman 
pian puhdistustyön loppumisen jälkeen. Työstä on laadittu yksityiskohtainen 
kaivusuunnitelma, joka on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Ikaalisten 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Mikäli kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia todetaan 
laajemmalla kuin purkutyön vuoksi tehtävällä kaivualueella, arvioidaan niiden 
haitat ja mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet erillisellä riskinarviolla käyttäen 
kohdekohtaisia, kaivun yhteydessä hankittavia lähtötietoja.

Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään myös tarvittaessa 
riskinarviointi. Raportti toimitetaan hyväksyttäväksi Pirkanmaan ELY-keskukseen.

KIINTEISTÖN OMISTAJAN SUOSTUMUS

Kiinteistöä koskevassa vuokrasopimuksessa on edellytetty tekemään 
maaperätutkimus, kun vuokrasopimus on päättymässä. Kiinteistön omistaja on 
tietoinen tehdyistä tutkimuksista, alueella tehtävistä kaivutöistä sekä 
mahdollisesta maaperän puhdistustyöstä.

PIRKANMAAN ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut sille toimitetun ilmoituksen pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta Ikaalisissa, osoitteessa Pirkantie 2 sijaitsevalla 
kiinteistöllä 143-3-17-4 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin: 

Puhdistustavoitteet

1. Kiinteistöltä tulee poistaa purkutöiden vaatimassa laajuudessa pintamaasta 
(0-0,5 m) maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 
mukaisen kynnysarvotason ja syvemmistä maakerroksista maa-ainekset, 
joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen ylemmän 
ohjearvotason.

2. Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden 
kuljettamista vastaanottoon. Maanäytteistä tulee analysoida aiemmissa 
tutkimuksissa havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. Näytteet on otettava 
ja analysoitava siten, että kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet 
saadaan luotettavasti selvitettyä. 

Maa-ainesten käsittely, varastointi ja kuljettaminen

3. Kiinteistöltä poistettavat jätejakeet, pilaantuneet maa-ainekset sekä 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei 
hyödynnetä määräyksen 5 mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa 
mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 
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loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseisiä maa-aineksia. Kiinteistön alueelta ei saa toimittaa haitta-aineita 
sisältäviä maa-aineksia pohjavesialueille, eikä rakennuspaikoille, joilla ei 
ole lupaa vastaanottaa niitä.

Mikäli kiinteistöltä aiotaan viedä pilaantumattomia maa-aineksia muualle 
hyödynnettäväksi, tulee niiden pilaantumattomuus varmistaa luotettavasti. 

4. Mikäli alueella on tarpeen välivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineksia, 
tulee välivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitava 
maa-aines ei saa sisältävää helposti kulkeutuvia haitta-aineita. 
Välivarastoitava maa-aines on peitettävä, jos sääolosuhteet ovat sellaiset, 
että maa-ainekset voivat levitä tuulen tai sadevesien mukana.

5. Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-aineksia. 
joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä asetettuja puhdistustavoitteita ja 
jotka sisältävät jätettä alle 10 painoprosenttia.

Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät täyttökerrokset tulee merkitä 
selkeästi perinteisestä suodatinkankaasta erottuvalla huomiorakenteella. 
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maiden hyödyntämispaikat 
ja -määrät tulee dokumentoida ja merkitä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin.

6. Työnaikainen maankaivu ja liikenne on toteutettava siten, ettei niistä 
aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettävä 
kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten sekä rakennus- ja 
purkujätteiden kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, josta tulee ilmetä 
jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. 
Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoitta-
jalle.

Kaivantovesien käsittely

7. Sade- ja hulevesien pääsy alueelle kaivettuihin kaivantoihin tulee estää. 
Mikäli pilaantuneella alueella sijaitsevaan kaivantoon kertyy vettä, on sen 
haitta-ainepitoisuus tutkittava ennen sen pois johtamista. Vedestä on 
analysoitava maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet. Vettä ei tule 
johtaa jätevesiviemäriin ilman vesilaitoksen kanssa tehtyä sopimusta.  

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai puhdistettava 
paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, jonka käytön 
Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt. 
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Talteen otettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toimitettava käsiteltäväksi 
laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Vaarallisen jätteen 
kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja jätelain (646/2011) 121 §:n 
mukaisesti.

Kaivualueen jäännöspitoisuudet 

8. Kaivutyön päätyttyä kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa 
jäännöspitoisuusnäytteet. Näytteet on otettava niin, että kaivualueen 
maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitetyiksi. 
Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä 
kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden 
pitoisuudet.

Riskinarviointi 

9. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustyön jälkeen asetettujen 
puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee niitä koskien 
laatia riskinarviointi. Riskinarviointi tulee liittää määräyksen 13 mukaiseen 
loppuraporttiin. Riskinarvioinnin perusteella Pirkanmaan ELY-keskus arvioi 
tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

10. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten 
noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Kyseisen henkilön nimi- ja 
yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on 
ilmoitettava kunnostusalueen kiinteistön maanomistajalle sekä kirjallisesti 
Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelu-
viranomaiselle. 

11. Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri 
käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista 
sekä pilaantuneen maa-aineksen ja muiden jätejakeiden määristä ja 
vastaanottopaikoista.

12.   Mikäli kaivutyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole 
todettu alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tai havaitaan muita 
lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin 
ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava 
viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

13. Työn päätyttyä on laadittava raportti, jossa on esitettävä ainakin seuraavat 
tiedot:

 puhdistetun alueen tunnistetiedot
 puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskestoaika
 maanäytteiden analyysitulokset
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 kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyydeltä pilaantunutta 
maata on poistettu sekä laboratoriossa analysoitujen 
jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti

 poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden 
käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite) ja niihin toimitetun jätteen ja 
maan kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet

 yhteenveto vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden 
poistamisesta ja käsittelystä

 arvio puhdistuksen lopputuloksesta sekä siihen liittyvät 
epävarmuustekijät 

14. Puhdistamisen loppuraportti on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa 
puhdistustyön päättymisestä tarkastettavaksi Pirkanmaan ELY-keskukselle 
sekä tiedoksi Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Määräys 1. Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustavoitteet, koska ne on katsottu 
riittäviksi ympäristö- ja terveysriskien näkökulmasta huomioiden maaperässä 
todettujen haitta-aineiden ominaisuudet ja alueen maankäyttö.

Määräys 2. Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on tutkimaan, jotta 
maa-ainekset pystytään toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn. 

Määräys 3. Kiinteistöiltä poistettavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 5 
mukaisesti, on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja 
toissijaisesti loppukäsiteltäviksi luvan omaavaan vastaanotto- ja 
käsittelypaikkaan, koska jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa 
toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää 
uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.

Määräykset 4 ja 6. Jätelain 13 §:ssä edellytetään muun muassa, että jätteestä ja 
jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin 
rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja 
kuljetuksessa on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai 
viihtyisyyden vähenemistä.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. 
pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava 
mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. 
Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.
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Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen 
jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Määräys 5. Kiinteistöiltä kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-ainepitoisuudet 
alittavat puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu kiinteistöillä, koska maa-
ainesten sisältämistä haitta-aineista ei arvioinnin perusteella aiheudu terveys- 
eikä ekologista riskiä.

Määräys 7. Kaivantoihin kertyvien vesien haitta-ainepitoisuudet on edellytetty 
selvittämään ja pilaantuneet vedet käsittelemään, jotta vedessä olevat haitta-
aineet eivät pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle, eivätkä aiheuttamaan 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Määräys 8. Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla varmistetaan 
puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen 
jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.

Määräys 9. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen 
puhdistustavoitteen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia on niiden mahdollisia riskejä 
edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta valvova viranomainen pystyy 
arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Määräykset 10-14. Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva tiedottaminen, 
puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen 
viranomaisvalvonnan kannalta.

MAKSUPERUSTE

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 1372/2018 elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020. Asetuksen 
maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän 
ilmoituksen käsittely maksaa 55 euroa/h. Tämän ilmoituksen käsittelyyn on 
kulunut 10 tuntia, joten maksu on 550 euroa. Lasku lähetetään erikseen 
myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen 
noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston 
asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista 
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan 
maksutaulukkoon.
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 133, 136, 191, 192 § 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 § 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista (214/2007) 
Jätelaki (646/2011) 
Jäteasetus (179/2012) 
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista 
suoritteista vuosina 2019 ja 2020

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä päätös on voimassa 9.7.2025 saakka.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteessä 2.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla 
kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-
keskus.fi/pirkanmaa > Ajankohtaista > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kunnan 
verkkosivuilla.

LISÄTIETO
Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -
vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä.  Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja 
Emmi Pajunen.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Tämän päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Emmi Pajunen ja ratkaissut 
ylitarkastaja Vesa Hyvärinen. Asia on hyväksytty sähköisesti ja merkintä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa. 

PÄÄTÖS Ilmoituksen tekijälle 

TIEDOKSI Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Jussi Virtanen (sähköpostitse)
AFRY Finland Oy, Seppo Nikunen (sähköpostitse)

http://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
http://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
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LIITTEET Liite 1. Kartta kaivualueesta
Liite 2.  Valitusosoitus
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Liite 1.

Kuva 1. Kohteen sijainti
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Liite 2

 VALITUSOSOITUS 
 
 Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta kirjallisella valituksella.  

 Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.  
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdas-
ta.  Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto 
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 17.8.2020. 

 Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
* valittajan nimi ja kotikunta 
* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava 
* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, 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 
*mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, 
sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä. 

 Valituskirjelmän liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 
* mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen 
toimivallasta   

Valituskirjelmän toimittaminen perille 
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituksen voi tehdä hallinto- 
ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai 
sähköpostilla.  

 Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava 
käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 Oikeudenkäyntimaksu 
Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei 
peritä.  

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot: 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa 
Puhelin: 029 56 42780 ja Telefax: 029 56 42760 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
aukioloaika: klo 8-16.15 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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