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Nokian kaupungin kaupunkikehityspalvelut, ympäristönsuojeluyksikkö 

ALOITE TOTTIJÄRVELLÄ OLEVAN VANHAN KAATOPAIKAN PUHDISTAMISEKSI

Esitämme, eJä ympäristönsuojeluyksikkö ryhtyy toimenpiteisiin ToKjärven vanhan 
kaatopaikan puhdistamiseksi mahdollisimman pian. Kaatopaikka sijaitsee ToKjärven 
taajaman keskustan tuntumassa. Useita vakituisesI asuJuja taloja on alle 200 metrin 
etäisyydellä kaatopaikasta ja lähin on alle 100 metrin päässä. Kaatopaikka sijaitsee 
ToKjärveen idästä laskevalla valuma-alueella. Suojaamaton enInen kaatopaikka on 
kunnan omistamalla maalla.

Esitämme, eJä kaatopaikalla tehdään kenJätutkimukset, joissa selvitetään maaperän 
kemiallinen Ila sekä arvioidaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat riskit. Valuma-
alueen alapuolisesta vesistöstä tulee oJaa näyJeet ja tehdä seuranta koko puhdistamisen 
ajan. Alueelta ei ole mitään käyteJävissä olevia tutkimustuloksia.

Kaatopaikka oli toiminnassa vuosina 1969–1987. Kaatopaikalle on tuotu vakavia 
ympäristöriskejä aiheuJavia jäJeitä, kuten autojen akkuja, mooJoriöljyä ja metalleja. 
Kaatopaikalle on viety kokonaisia romuautoja kaikkine nesteineen. Sinne on tyhjenneJy 
lokakaivoja koko sen ajan, kun kaatopaikka oli auki.

JäJeistä on syntynyt valumia, jotka ovat ojia myöden päätyneet ToKjärveen. Valumat ovat
osaltaan aiheuJaneet järven rehevöitymistä.

ToKjärvi-Seura ry 26.9.2022

c/o puheenjohtaja Helinä Tiura-Virta
JoutsjoenIe 17
37310 ToKjärvi
040 533 9687
toKjarvenkylalehI@gmail.com

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry
c/o puheenjohtaja Marko Jaakkola
Jaakkolankatu 5 A
37130 Nokia
040 136 7723
nokianluonto@gmail.com

Nokian kaupungin kaupunkikehityspalvelut, ympäristönsuojeluyksikkö 

ALOITE TOTTIJÄRVELLÄ OLEVAN VANHAN KAATOPAIKAN PUHDISTAMISEKSI

Esitämme, eJä ympäristönsuojeluyksikkö ryhtyy toimenpiteisiin ToKjärven vanhan 
kaatopaikan puhdistamiseksi mahdollisimman pian. Kaatopaikka sijaitsee ToKjärven 
taajaman keskustan tuntumassa. Useita vakituisesI asuJuja taloja on alle 200 metrin 
etäisyydellä kaatopaikasta ja lähin on alle 100 metrin päässä. Kaatopaikka sijaitsee 
ToKjärveen idästä laskevalla valuma-alueella. Suojaamaton enInen kaatopaikka on 
kunnan omistamalla maalla.

Esitämme, eJä kaatopaikalla tehdään kenJätutkimukset, joissa selvitetään maaperän 
kemiallinen Ila sekä arvioidaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat riskit. Valuma-
alueen alapuolisesta vesistöstä tulee oJaa näyJeet ja tehdä seuranta koko puhdistamisen 
ajan. Alueelta ei ole mitään käyteJävissä olevia tutkimustuloksia.

Kaatopaikka oli toiminnassa vuosina 1969–1987. Kaatopaikalle on tuotu vakavia 
ympäristöriskejä aiheuJavia jäJeitä, kuten autojen akkuja, mooJoriöljyä ja metalleja. 
Kaatopaikalle on viety kokonaisia romuautoja kaikkine nesteineen. Sinne on tyhjenneJy 
lokakaivoja koko sen ajan, kun kaatopaikka oli auki.

JäJeistä on syntynyt valumia, jotka ovat ojia myöden päätyneet ToKjärveen. Valumat ovat
osaltaan aiheuJaneet järven rehevöitymistä.



Kaatopaikkaa ei ole siivoJu, ja sen jälkihoito on laiminlyöty. Kaatopaikka on sekä terveys- 
eJä ympäristöriski.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 135.1 §:n mukaan, jos on aiheJa epäillä maaperän 
tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamisesta vastuussa olevan on selviteJävä alueen 
pilaantuneisuus ja puhdistamistarve. 3 momenIn mukaan pilaantuneen maaperän ja 
pohjaveden puhdistamistarpeen arvioinnissa on oteJava huomioon pilaantuneen alueen, 
sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyJö sekä pilaantumisesta terveydelle 
tai ympäristölle mahdollisesI aiheutuva vaara tai haiJa. 

YSL 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
(pilaantunut alue) siihen Ilaan, eJei siitä voi aiheutua vaaraa tai haiJaa terveydelle tai 
ympäristölle. Jos maaperän pilaantumisen aiheuJajaa ei saada selville tai täyJämään 
puhdistamisvelvollisuuJaan ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen halIjan 
suostumuksella tai hän on Iennyt tai hänen olisi pitänyt Ietää alueen Ila sitä 
hankkiessaan, on alueen halIjan puhdisteJava alueen maaperä siltä osin kuin se ei ole 
ilmeisen kohtuutonta. Alueen halIja vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen 
pohjaveden puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut kyseisen alueen maaperän 
pilaantumisesta. Jollei pilaantuneen alueen halIjaa voida velvoiJaa puhdistamaan 
pilaantunuJa maaperää, kunnan on selviteJävä maaperän puhdistamistarve ja 
puhdisteJava maaperä. 

Nokian kaupungilla on enIsenä kaatopaikan halIjana ja nykyisenä maa-alueen halIjana 
vastuu kaatopaikan siivoamisesta sekä saaJamisesta ympäristön ja asukkaiden kannalta 
vaaraJomaan Ilaan. Tämä on myös Ekologisen Nokian tavoiJeiden mukaista.

Pyydämme vastausta aloiJeeseemme. Vastauksen pyydämme toimiJamaan molemmille 
yhdistyksille.

Helinä Tiura-Virta Marko Jaakkola
Puheenjohtaja Puheenjohtaja
ToKjärvi-Seura ry Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry

JAKELU 
Ympäristöpäällikkö Raimo Tuohisaari
Ympäristönsuojelutarkastaja OuI Riihimäki
YmpäristönsuojelusuunniJelija
kirjaamo@nokiankaupunki.fi

LIITTEET Tähän vielä liiJeet
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