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LIITE 1: NAANTALIN SATAMAN KEHITTÄMINEN 

 

Projektin kuvaus: Naantalin sataman kehityssuunnitelma koostuu 1) nykyisen sataman 

laajennuksesta pengertämällä yhtenäinen laituri sataman luoteisosaan ja ruoppaamalla 

pengerryksen alta esiin työntyvät massat (kehityssuunnitelmassa noin 70 000 m
3
), 2) uuden 

laiturin rakentamisesta Luonnonmaan satama-alueelle pengertämällä ja alueen savimassojen 

ruoppauksesta (noin 310 000 m
3
) ja 3) Turun korjaustelakan väylän syventämisestä ja kuopan 

ruoppaamisesta uivaa telakkaa varten (ruopattavia massoja noin 180 000 m
3
). Ruopattavien 

massojen läjitys on suunnitelmassa jo käyttöönotetulle läjitysalueelle syvänteeseen satama-

alueen ytimessä. Hankkeesta on toteutettu osittain korjaustelakan väyläruoppaus ja uivan 

telakan kuopparuoppaus (57 000 m
3
) vanhan luvan varassa, jotta korjaustelakan työpaikkoja 

olisi voitu säilyttää. 

 

Projektin kustannusarvio: 40 miljoonaa markkaa (1994 ml. laiturit), josta toteutuneiden 

töiden kustannus on ollut noin 1 miljoona markkaa. 

 

Suunniteltu toteutusaikataulu: 1996 – 

 

Lupaprosessin vaiheet: Sataman kehityssuunnitelma 1994 -95 

 

Vesioikeushakemus suunnitelman mukaisten ruoppaustoimenpiteiden  

toteuttamiseksi 8.5.1995 

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa sovitaan sedimenttinäytteistä  

ja –tutkimuksista 7.11.1995 

Sedimenttinäytetutkimukset valmistuvat 2.2.1996 

 

Länsi-Suomen vesioikeuden päätös (10 muistutusta ja vaatimusta) 28.8.1996 

Lupa myönnetään suunnitelman mukaisten ruoppaustoimenpiteiden toteuttamiseen. 

 

Muutoksenhaku vesiylioikeuteen vesioikeuden päätöksestä. 4 muutoksenhakijaa: 1) Lounais-

Suomen ympäristökeskus, 2) Turun kaupungin ympäristönsuojelulautakunta, 3) Turun 

maaseutuelinkeinopiiri ja 4) Airiston kalastusalue. Valitusten aihe: vaatimus lisätutkimuksista, 

haitta-aineet PCB ja DDT ja sen johdannaiset (perustuen HELCOM-läjitysohjeen tulkintaan) 

sekä 3:n ja 4:n osalta myös kalatalousmaksu. Vesiylioikeus pysyttää pääpiirteissään Länsi-

Suomen vesioikeuden päätöksen. 19.6.1997 

 

Turun kaupungin ympäristönsuojelulautakunta, Varsinais-Suomen TE-keskus ja Airiston 

kalastusalue hakevat vesiylioikeuden päätökseen muutoksenhakulupaa korkeimmasta 

hallinto-oikeudesta. Ympäristöministeriö antaa valituslupahakemusten ja valitusten johdosta 

lausunnon 23.11.1998, johon liittyy Suomen ympäristökeskuksen lausunto. Jälkimmäisessä 

esitetään korkeinta hallinto-oikeutta kieltämään töiden aloittaminen kunnes Suomen 

ympäristökeskuksen mielestä HELCOM-läjitysohjeessa edellytetyt hankkeen arvioinnissa 

tarvittavat selvitykset on tehty. Korkein hallinto-oikeus panee hankkeen 

täytäntöönpanokieltoon, kunnes valitusluvasta tai täytäntöönpanosta toisin määrätään

 26.11.1998 

 

Turun korjaustelakan osittainen väyläruoppaus ja uivan telakan kuopparuoppaus toteutetaan 

olemassa olevan luvan varassa 4.12.1998 – 30.4.1999 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 

kanssa käydyn neuvottelun ja toimenpideilmoituksen pohjalta. Näiden ruoppausten seuranta-

tutkimuksiin liitetään ympäristökeskuksen vaatimuksesta Suomen ympäristökeskuksen 
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lausunnossa mainitut tutkimukset (sedimenttinäytteiden PAH-, tina- ja organotinayhdiste-

pitoisuudet sekä läjitysalueen virtaustutkimus). 

 

Korkein hallinto-oikeus palauttaa asian Länsi-Suomen ympäristöviraston käsiteltäväksi, koska 

vesioikeudella ei ollut lupaa myöntäessään riittäviä selvityksiä koskien TBT- ja PAH-

yhdisteitä, vaikutusalueen laajuutta ja läjitysalueen soveltuvuutta 

   15.8.2000 

 

Prosessin kustannukset vuoteen 2000 mennessä: 
Ulkoiset hakemussuunnitelmat ja prosessilausunnot   245 000 mk 

Viranomaisten edellyttämät vesistötutkimukset, seuranta ja selvitykset   167 000 mk 

Kalataloustarkkailu   203 000 mk 

Lupaprosessiin ja tutkimusten hallinnointiin kulunut oma työ (ml. korjaustelakka) 500 000 mk 

Yhteensä       1 150 000 mk 

 

Hanketta karsitaan 

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myöntää luvan 50 000 m3 kunnossapito- 

ruoppaukseen  5.4.2004 

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen 

kalatalousyksikkö valittavat luvasta 

 

Vaasan hallinto-oikeus myöntää ruoppausluvan  5.10.2006 
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