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2680-2012 (231) 
 
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 3 
 
 

Asia 
 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puh-
distamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisen-
katu 3. 

 
Ilmoituksen tekijä 

 
Kiinteistö Oy Teutori 

 
Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 

 
Osoite:                                                                      

 
Lemminkäisenkatu 3, Turku 

 
Kiinteistö:                                                                   

 
853-1-25-2003 

 
Kiinteistön omistaja:                                                 

 
Kiinteistö Oy Teutori 

 
Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 

 
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan, maaperän puhdistamiseen pilaantu-
neella alueella tai pilaantuneen maaperän aineksen poistamiseen toimitetta-
vaksi muualle käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus toimival-
taiselle viranomaiselle. 

 
Ympäristöministeriö on päätöksellään YM2/464/2009 siirtänyt Varsinais-
Suomen elinkeino-, 

 
liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Turun 
kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle toimivallan käsitellä ympäris-
tönsuojelulain 12 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää koskevat asiat Tu-
run kaupungin alueella. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on delegoinut asi-
aa koskevan päätösvallan ympäristötoimenjohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012, jolloin se jätettiin ympäristönsuojelutoimis-
toon (Dno 2680-2012). Ilmoituksen kunnostussuunnitelmaa on täydennetty 
19.3.2012. 

 
ILMOITUKSEEN LIITETYT ASIAKIRJAT 

• Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 
• Sijaintikartta 
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• Yhteyshenkilötiedot 
• Kaavakartta 
• Naapuritiedot 
• Pohjavesialueiden sijaintitiedot 
• Kenttämittaus- ja analyysitulosten koontitaulukko 
• Asemapiirros 
• Valokuvat 
• Piirros kunnostettavasta alueesta 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

 
Ympäristönsuojelutoimiston tietojen mukaan kohteessa ei ole aiemmin tehty 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevia päätöksiä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Historiatietojen perusteella kohteen alueella on toiminut panimo sekä nahka- 
ja kenkätehdas. 

 
Kiinteistön käyttö ja maaperäolosuhteet   

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kiinteistöllä on ollut Turun yliopiston käytössä olevia tiloja. Kunnostettava alue 
on pääosin asfalttipäällysteistä piha-aluetta. Lisäksi kunnostettavalla alueella 
sijaitsee 1970 luvulla rakennettu entisen kenkätehtaan lisärakennus, joka pu-
retaan ennen kunnostustoimenpiteiden alkua.  Alueelle on tarkoitus rakentaa 
toimistokäyttöön tarkoitettu uudisrakennus. 

 
Asemakaavassa kiinteistö sijaitsee toimistorakennusten korttelialueella (kaa-
vamerkintä AP-1), jolla voidaan harjoittaa myös opetus-, tutkimus- ja hotelli-
toimintaa. 

 
Kunnostettava alue rajautuu Itäiseen Pitkäkatuun ja Lemminkäisenkatuun, 
sekä asuin- ja toimistokäytössä oleviin kiinteistöihin. 

 
Maaperä   

 
Tutkimusten perusteella alueella on kallion päällä noin 6 – 10 metriä paksu 
sorakerros, jonka päällä on 1 – 2 metrin kerros hiekkaa. Kohteen ylin pinta-
kerros (2 – 3 metriä) koostuu sekalaisesta täytemaasta. Tutkimusalueen poh-
jois- ja luoteisosissa todettiin runsaasti rakennusjätteitä. Maanpinta alueella 
vaihtelee tällä hetkellä tasolla + 22 - + 22,5. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pistemäinen pohjavesi-
alue (HK-Ruokatalon pohjavesialue) sijaitse noin 150 metrin etäisyydellä koh-
teesta. Alueella tehdyissä pohjavesimittauksissa on havaittu pohjaveden pin-
nan vaihtelevan välillä +16,0 - + 17,6.  Lähin pintavesistö (Aurajoki) sijaitsee 
noin 1 km etäisyydellä kohteesta. 

 
ILMOITUKSESSA ESITETTY ARVIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUU-
DESTA JA PUHDISTUSTARPEESTA 
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Maaperän haitta-aineet ja pilaantuneen maan määrä 
 

Kiinteistölle tehtiin vuonna 2011 yhdeksän koekuoppaa, joista otettiin maa-
näytteitä eri maakerroksista. Tehtyjen kenttämittausten perusteella maa-
näytteitä lähettiin laboratorioon, jossa näytteistä määritettiin metallit ja puoli-
metallit, PAH-yhdisteet sekä PCB-yhdisteet.  

 
Epäorgaanisten haitta-aineiden osalta todettiin ylemmän ohjearvotason ylittä-
viä sinkin (maksimi 560 mg/kg) ja kromin (maksimi 520 mg/kg) pitoisuuksia 
kahdessa koekuopassa. Kuparin, arseenin ja lyijyn pitoisuudet ylittivät alem-
man ohjearvotason kolmessa koekuopassa. Orgaanisten haitta-aineiden osal-
ta PAH-yhdisteiden summapitoisuudet ylittivät kolmessa koekuopassa alem-
man ohjearvotason ja Fluoranteenin pitoisuus ylemmän ohjearvotason kah-
dessa koekuopassa. Lisäksi PCB:n pitoisuus (maksimi 1,3 mg/kg) ylitti alem-
man ohjearvotason yhden koekuopan pintanäytteessä. 

 
Tutkimusten perusteella kunnostettavalla alueella on arvioitu olevan noin 300 
m3ktr maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon 
ja 2000 m3ktr maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät ylemmän 
ohjearvon. 

 
Kunnostustarpeen arviointi 

 
Kohteen kunnostustavoitteiden arvioinnissa on huomioitu kohteessa todetuis-
ta haitta-aineista aiheutuvat kulkeutumis-, terveys- ja ekologiset riskit. Arviointi 
on tehty Valtioneuvoston asetuksen (VNA 214/2007) ja siitä annettujen ohjei-
den (ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007 ja Suomen ympäristö 23/2007) mukai-
sesti. 

 
Kohteessa todettuja haitta-ainepitoisuuksia verrattiin terveysperusteisiin ja 
ekologisiin viitearvoihin (SHP-arvoihin). Haitta-ainepitoisuudet ylittivät terve-
ysperusteiset viitearvot paikoitelleen antimonin, lyijyn, bentso(a)pyreenin ja 
PCB-yhdisteiden summapitoisuuden osalta. Ekologiset viitearvot ylittyivät 
kromin, sinkin, bentso(a)antraseenin ja bentso(a)pyreenin osalta. 

 
Haitta-ainepitoisten maa-ainesten poiston jälkeen kohteen maaperän haitta-
ainepitoisuudet ovat maaperän luontaisten pitoisuuksien tasolla, eikä niistä 
aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kohteeseen saattaa jäädä maa-
aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat kynnysarvon ja alemman ohjear-
von välissä. Kyseisistä maa-aineksista ei arvioida aiheutuvan terveys tai eko-
logista riskiä, aineiden kulkeutumisominaisuuksien ja alueelle toteutettavien 
pintakerrosten perusteella.  

 
KUNNOSTUSSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja –tavoitteet 

 
Kohteen maaperää kunnostetaan massanvaihtomenetelmällä poistamalla pi-
laantuneita maa-aineksia kiinteistöltä ja korvaamalla ne tarvittavin osin puh-
tailla maa-aineksilla. Kunnostuksen tavoitetasona metallien, puolimetallien, 
PAH- ja PCB-yhdisteiden osalta käytetään valtioneuvoston asetuksessa (VNA 
214/2007) esitettyä alempaa ohjearvotasoa. 

 
Kynnysarvotason ja alemman ohjearvotason välissä olevia maa-aineksia 
hyödynnetään alueen täytöissä pintamaan alaisissa maakerroksissa. 
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Lisätutkimukset 
 

Kunnostustyön aikana tutkitaan alueelta purettavien rakennusten alapuolinen 
maaperä ja kunnostusta jatketaan tarvittaessa myös tällä alueella. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Pilaantuneiden maiden kaivu tehdään lajittelevana kuivakaivuna ja massat la-
jitellaan kunnostuksen aikana eri jakeisiin niiden pilaantuneisuuden perusteel-
la. Tarvittaessa maa-ainesjätteistä laaditaan kaatopaikkakelpoisuusarviot. 
Kunnostustyötä ohjaa henkilö, jolla on hyvä kokemus kunnostyön valvonnasta 
sekä ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointiin kuuluva pätevyystodistus. 
Työn valvoja on aina paikalla kun kaivetaan pilaantuneita maa-aineksia tai 
toimitetaan niitä muualle käsiteltäviksi. 

 
Pilaantuneet maa-ainekset lastataan suoraan kuorma-autoihin ja toimitetaan 
käsiteltäviksi tai loppusijoitettavaksi. Kuormista laaditaan kuormakirjat. Haitta-
ainepitoisuuksiltaan ylemmät ohjearvot ylittävät maa-aineskuormat peitetään 
kuljetusten ajaksi. 

 
Tarvittaessa maa-aineksia varastoidaan alueella lyhytaikaisesti, esimerkiksi 
massojen sisältämien haitta-aineiden selvittämiseksi. 

 
Kohteen maaperässä on havaittu tutkimuksissa runsaasti rakennusjätettä, joi-
den käsittelyssä ja kaivussa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä. Poistettavat 
rakennusjätteet toimitetaan sellaiseen käsittelylaitokseen tai vastaanottoon, 
jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Rakennusjätteitä ei poisteta raken-
tamisen vaatiman kaivutason alapuolelta ongelmajätteitä lukuun ottamatta, 
ellei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, terveydelle tai alueen ra-
kentamiselle. 

 
Vesien käsittely 

 
Mikäli kaivualueella havaitaan orsivettä, joka on poistettava kaivannosta, ote-
taan vedestä tarvittaessa näytteet, joiden haitta-ainepitoisuudet analysoidaan 
laboratoriossa. Analyysitulosten perusteella vesi pumpataan sade- tai jäteve-
siviemäriin. Ennen veden johtamista viemärijärjestelmään asiasta neuvotel-
laan ympäristöviranomaisten ja vesiliikelaitoksen edustajan kanssa. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen  

 
Maaperän kunnostus päättyy, kun kunnostustavoitteet on saavutet-
tu.Kaivantojen maaperän puhtaus- ja kunnostustoimenpiteiden riittävyys var-
mistetaan kaivannon pohjalta ja seinämiltä otettavien jäännöspitoisuusnäyt-
teiden ja niistä tehtävien haitta-aineanalyysien avulla.  

 
Kaivantojen pohjalta jäännöspitoisuudet tutkitaan ottamalla yksi 6-10 osanäyt-
teestä muodostettu kokoomanäyte jokaista 100 m2 kaivualuetta kohti. Kaivan-
tojen seinämistä otetaan yksi jäännöspitoisuusnäyte enintään 20 pituusmetriä 
kohden. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa kaikki ne 
haitta-aineet, joiden pitoisuudet ylittävät alemmat ohjearvot kunnostusalueella 
tehdyissä tutkimuksissa. 

 
Kunnostus rajoittuu kiinteistön rajoihin, poikkeuksena kunnostettavan alueen 
länsipuolella oleva raja, jonka pintamaa luiskataan. Samalla tarkistetaan ky-
seisen alueen pinta-maiden haitta-ainepitoisuudet. 
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Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 
 

Mikäli alueen maaperään tai kunnostusalueen ulkopuolelle jää haitta-
ainepitoisia maa-aineksia, niin rajalle asennetaan tarvittaessa huomio- ja ero-
tusrakenne tai eristysrakenne. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu  

 
Työmaa-alue merkitään pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyl-
tein. Alueella mahdollisesti sijaitsevat ja säilytettävät kaapeli- ja putkilinjat 
merkitään maastoon. 

 
Kunnostustyö arvioidaan ympäristövaikutuksiltaan normaaliin maanrakennus-
työhön verrattavaksi, mistä ei aiheudu erityistä haittaa. Kunnostuksessa nou-
datetaan yleisiä työsuojeluohjeita. Urakoitsija hankkii työntekijöille tarvittavat 
henkilökohtaiset suojavarusteet. 

 
Ulkopuolisten henkilöiden pääsy työmaalle estetään esimerkiksi aitaamalla 
alue. 

 
Tarvittaessa massojen pölyäminen estetään kastelemalla tai peittämällä 
mahdolliset varastokasat. 

 
Kirjanpito 

 
Kunnostustyön valvoja pitää kirjaa pilaantuneen maan poistamisen aikaisesta 
näytteenotosta, poistettavan massan määrästä ja sijoittamisesta sekä käsitte-
lystä. 

 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan 
ympäristönsuojelutoimistolle 3 kuukauden kuluessa kunnostustyön päättymi-
sestä. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Ilmoituksen mukaan kunnostustyö on tarkoitus aloittaa huhti – toukokuussa 
2012. 

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

 
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 

 
Ympäristönsuojelutoimiston käsityksen mukaan naapurien ennalta kuulemi-
nen 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. Maaperän puhdistustyötä on jatkettava kunnes toimenpidealueella olevat 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 
214/2007 määritettyjä haitta-ainekohtaisia 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 suoraan aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 
30 % jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on 
laboratoriossa tutkittava ainakin alueella todettujen metallien ja puolimetallien 
pitoisuudet, polyaromaattiset hiilivedyt ja niiden summapitoisuus sekä PCB-
yhdisteiden summapitoisuus. Mikäli puhdistustyön aikana havaitaan alkupe-
räisestä pilaantuneisuustutkimuksesta poikkeavia haitta-aineita, tulee kyseis-
ten haitta-aineiden jäännöspitoisuudet myös määrittää laboratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
3. Toimenpidealueelta poistettavat maat on luokiteltava kuormakohtaisesti 
kenttämittaus- tai laboratoriomittausmenetelmän avulla seuraavasti: 

• Ongelmajätteeksi, jos jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 4 (muutos 
1128/2001) ominaisuudet joiden perusteella jätteet luokitellaan ongel-
majätteiksi täyttyvät. 

• Pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet maa-
aineksissa ylittävät valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt 
alemmat ohjearvot. 

• Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia, jos haitta-ainepitoisuudet maa-aineksissa alittavat 
asetuksessa esitetyt alemmat ohjearvot mutta ylittävät kynnysarvot. 

• Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet 
maa-aineksissa alittavat asetuksessa esitetyt kynnysarvot. 

 
4. Ongelmajätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ympä-
ristölupa vastaanottaa tai käsitellä em. jätettä. Pilaantuneeksi luokiteltu maa-
ainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi laitokseen tai 
vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai muu ympäristönsuojelulaissa 
mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pilaantuneita maa-ainesjätteitä. 
Mikäli pilaantuneita maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee niiden kaa-
topaikkakelpoisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää. Pilaantumattomat maa-
ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot mutta ylit-
tävät kynnysarvot tulee toimittaa sellaiseen vastaanottoon tai maankaatopai-
kalle, jolla on ympäristölupa tai vastaava vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia 
tai ne voidaan hyödyntää kunnostuskohteessa. Pilaantumattomaksi luokitellut 
maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen, voidaan 
käyttää suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tiesuunnitelma) hyödyksi 
alueella ja alueen ulkopuolella.  

 
Muut määräykset   

 
5. Pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuljetuksista on laadittava 
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, joista on käytävä ilmi kuljetettavan maa-
ainesjätteen määrä, haitta-aineet ja niiden pitoisuudet, jätteen alkuperä, jät-
teenhaltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan yhteystiedot. Lisäksi siir-
toasiakirjasta on käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitoksessa, jolla on 
lupa käsitellä kyseistä jätettä. Ongelmajätteeksi luokitellun maa-ainesjätteen 
kuljetuksista on tehtävä valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset siir-
toasiakirjat. Siirtoasiakirjat on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelutoimistolle. 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  7 
 
Ympäristönsuojelutoimisto 
Ympäristötoimenjohtaja 9 27.03.2012 

 
 
 

6. Ympäristöteknisen asiantuntijan, jolla on hyvä kokemus pilaantuneen maa-
perän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käy-
töstä, tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. 

 
7. Ympäristönsuojelutoimistolle on varattava mahdollisuus suorittaa katsel-
mus toimenpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

 
8. Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelutoimistolle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdis-
tustyön ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan 
maa-ainesjätteen toimituspaikat. 

 
9. Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden (esim. betoni-, tiili-, me-
talli-, puujäte) käsittelyssä on noudatettava Turun kaupungin ympäristönsuo-
jelutoimiston ohjeita.  

 
10 Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee veden mahdolli-
set haitta-ainepitoisuudet selvittää laboratorioanalyysein. Veden jatkokäsitte-
lystä tai johtamisesta kaupungin pinta- tai jätevesiviemäriin tai maastoon, tu-
lee neuvotella vesiliikelaitoksen ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa. 

 
11. Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainesjätteet tulee kuljettaa mahdol-
lisimman pian kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanottopisteeseen tai käsitte-
lylaitokseen. Mikäli kiinteistöltä kaivettuja pilaantuneita maa-ainesjätteitä jou-
dutaan kuljetusteknisistä syistä varastoimaan piha-alueella, tulee ne säilyttää 
peitettyinä. 

 
12. Ympäristönsuojelutoimisto voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamat-
tomien seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyk-
siä. 

 
Raportointi 

 
13. Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka tulee toimittaa 
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon hyväksyttäväksi 3 kuukauden 
kuluessa siitä, kun puhdistustyö on loppunut.  

 
PERUSTELUT 

 
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan pi-
laantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menet-
telyssä sovelletaan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän 
pilaantuminen on tapahtunut. 

 
Maaperän puhdistamista koskeva asia on voitu ratkaista ilmoitusmenettelyllä, 
koska pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittä-
västi selvitetty, puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hy-
väksyttävää puhdistusmenetelmää eikä toiminnasta aiheudu ympäristön muu-
ta pilaantumista. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kohteen maaperän pilaantuneisuuden arviointi on tehty ns. ohjearvovertailu-
na. Kunnostuksen tavoitetasoksi on esitetty valtioneuvoston asetuksessa 
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Ympäristönsuojelutoimisto 
Ympäristötoimenjohtaja 9 27.03.2012 

 
 

(VNA 214/2007) esitettyä alempaa ohjearvotasoa, jota yleensä pidetään riittä-
vänä puhtaustasona asuinkiinteistöillä (Määräys 1).  

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä laboratorioanalyyseihin, jotta voidaan varmistua siitä, että puhdistus-
tavoitteet saavutetaan. Näytepisteet tulee merkitä karttaan, jotta voidaan arvi-
oida ovatko tulokset vertailukelpoisia aiempiin tutkimuksiin (Määräys 2).  

 
Puhdistustyön yhteydessä alueelta poistettava maa-ainesjäte on luokiteltava 
haitta-aineiden laadun ja pitoisuuksien perusteella, jotta se voidaan toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn tai vastaanottoon. Maa-ainesten luokittelu perus-
tuu jäteasetukseen ja ympäristöhallinnon ohjeeseen 2/2007 (Määräys 3). 

 
Maa-ainesjätteiden asianmukaisen käsittelyn ja sijoituksen varmistamiseksi 
on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista (Määräys 4).  

 
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle sekä 
viranomaisvalvontaa ja vastaanottavan tahon toimenpiteitä varten (Määräys 
5). 

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. Henkilön on aina oltava paikalla kun pilaantuneeksi todettuja 
maita poistetaan työmaa-alueelta, asianmukaisten siirtoasiakirjojen laatimi-
seksi (Määräys 6). 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi (Määräys 
7). 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten (Määräys 8). 

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä (Määräys 9).  

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 
ja viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi (Määräys 10). 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi (Määräys 11). 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä (Määräys 12). 

 
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 (Mää-
räys 13). 

 
Sovelletut säännökset 
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Ympäristötoimenjohtaja 9 27.03.2012 

 
 

Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) 
 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)  
 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 
 

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

 
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta (1128/2001) 

 
Jätelaki (1072/1993)  

 
Jäteasetus (1390/93)  

 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 
muuttamisesta (202/2006) 

 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelma-
jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SEN VOIMASSAOLO 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.3.2012 ja se on voimassa 
31.12.2017 asti.  

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 675 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla  

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
  

 
Mikko Jokinen 

 
ympäristötoimenjohtaja 

 
  

 
  

 
  

 
MUUTOKSENHAKU 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä 
mainituilla tahoilla.  

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  

 
  

 
 
Jakelu 
 ao Kiinteistö Oy Teutori 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 



Ympäristönsuojelutoimisto § 9 Liite 1 
 

 
§ 9 Liite 1 
 



Ympäristönsuojelutoimisto § 9 Liite 2 
 

 
VALITUSOSOITUS  

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
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 ot-
tamatta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen  27.3.2012 , jolloin sen on katsottava tulleen asi-
anosaisten 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. 

 
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 ky-
symyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset il-
menevät 
-alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus), sekä toiminnan sijainti-
kunnan 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 viran-
omaiselle 
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