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13827-2011 (231) 
 
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kuparikatu 13 
 
 

Asia 
 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puh-
distamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kuparikatu 13. 

 
Ilmoituksen tekijä 

 
Turun kiinteistöliikelaitos, Puutarhakatu 1, 20100 Turku 

 
Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 

 
Osoite:                                                                      

 
Kuparikatu 13, 20380 Turku 

 
Kiinteistö:                                                                  

 
853-95-9-3, 853-95-9-4 ja 853-95-9-5 

 
Kiinteistön omistaja:          

 
Turun kiinteistöliikelaitos  

 
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 2.12.2011, jolloin se jätettiin ympäristönsuojelutoimis-
toon (Dno 13827-2011). 

 
ILMOITUKSEEN LIITETYT ASIAKIRJAT 

• Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma 
• Kohteen sijaintikartta ja ilmakuva 
• Yhteystiedot 
• Rajanaapureiden yhteystiedot 
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• Nykyinen asemakaava 
• Pohjavesialuekartta 
• Tutkimustulokset ja yhteenvetotaulukko 
• Laboratorion analyysitulokset 
• Tontti- / kiinteistökartta 
• Valokuvat 
• Muistiot 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

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

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kohteen alueella on harjoitettu rakennusjätteiden käsittelytoimintaa vuosien 
1999 – 2011 välisenä aikana. Alueella on sijainnut myös tankkauspiste (ns. 
farmarisäiliö). 

 
Kiinteistön käyttö ja maaperäolosuhteet 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kohde on tällä hetkellä käyttämätön. Alueella sijaitsee varastohalli, joka 
suunnitelmien mukaan otetaan jatkossa vastaavaan käyttöön. Kohde on suu-
rimmalta osin sorapintainen. Osa alueesta on asfaltoitu. Alueelle suunnitel-
laan romuajoneuvojen varastointialuetta sekä Turun kaupungin varastointi-
aluetta, jossa säilytetään mm. yhdyskuntarakentamisen yhteydessä tarvittavia 
materiaaleja. Varastoalueen rakentamisen yhteydessä alueella tullaan teke-
mään kaivutöitä. Alueen teknisestä rakentamisesta on tehty suunnitelmat. 

 
Kiinteistöt sijoittuvat asemakaavassa T-3 merkitylle alueelle (ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). 

 
Kohde rajoittuu Kuparikatuun, metsäalueeseen ja rakentamattomaan niitty-
alueeseen. Alueen lähiympäristössä on teollisuus- ja varastorakennuksia se-
kä lähivirkistyskäyttöön kaavoitettu alue. 

 
Maaperä 

 
Tehtyjen tutkimusten perusteella kohteen maaperän pintakerrokset koostuvat 
pääasiassa täyttöhiekasta ja sekalaisesta täytöstä (mm. tiiltä, puuta, metallia, 
lasia). Noin 0,8 – 1,2 metrin syvyydestä alkaen esiintyy luonnonsavikerros 
jonka paksuutta ei tunneta. GTK:n maaperäkartan perusteella alueen maape-
rä koostuu savesta. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue 
(Lentokenttä) sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä kohteesta.  

 
Alueella muodostuvat pintavedet imeytyvät rakentamattomilla kohdilla maa-
han. Pintaveden virtaussuunta on karttatarkastelun perusteella kohti lounasta.  
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ILMOITUKSESSA ESITETTY ARVIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUU-
DESTA JA PUHDISTUSTARPEESTA 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Kiinteistön alueella on tehty maaperätutkimuksia kairaamalla (6 kairapistettä) 
ja kaivamalla koekuoppia (9 koekuoppaa) vuosina 2010 ja 2011. Tutkimuksis-
sa otetut näytteet on analysoitu kenttätestein ja täydentävin osin laboratorios-
sa. 

 
Kunnostettavan alueen maaperässä todettiin seuraavat haitta-aineiden mak-
simipitoisuudet: 

• keskitisleet (C10-C21): 530 mg/kg 
• raskaat öljyjakeet (C21-C40): 2.500 mg/kg 
• sinkki (Zn): 1.500 mg/kg 

 
Lisäksi kohteen maaperässä todettiin valtioneuvoston asetuksessa 
(214/2007) säädetyn kynnysarvon ylityksiä useiden epäorgaanisten haitta-
aineiden ja muutamien polyaromaattisten hiilivetyjen osalta. 

 
Kohteessa ei ole otettu pohjavesinäytteitä. 

 
Kunnostustarpeen arviointi ja pilaantuneen maan määrä 

 
Kohteen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty 
perusarviointina verraten todettuja pitoisuuksia valtioneuvoston asetuksessa 
(VNA 214/2007) esitettyihin alempiin ohjearvoihin. Arvioinnissa on huomioitu 
alueen olosuhteet ja tuleva käyttötarkoitus (varastokäyttö).  

 
Kunnostettavan alueen täyttömaakerros on voimakkaasti pilaantunut sinkillä 
ja raskailla öljyhiilivetyjakeilla. Kohteessa todettujen haitta-aineiden ei arvioida 
aiheuttavan nykyisen toiminnan jatkuessa välitöntä kunnostustarvetta eikä vä-
litöntä altistumisriskiä kohteessa oleville. Riski altistua epäorgaanisille ja or-
gaanisille haitta-aineille on olemassa ilman, pölyn tai suoran ihokosketuksen 
kautta.  

 
Aluetta suunnitellaan varastokäyttöön, joka edellyttää maanrakentamistoi-
menpiteitä. Alueen maaperä suunnitellaan kunnostettavaksi koko tutkimus-
alueella, johtuen kohollaan olevista haitta-aineista ja laajasta jätetäytöstä, 
jonka päälle ei rakennusteknisistä syistä voi toteuttaa kantavaa varastoaluet-
ta. 

 
Kunnostettavalla alueella arvioidaan olevan ylemmän ohjearvon ylittävää hait-
ta-ainepitoista maata noin 3.000 m3 ktr.  

 
KUNNOSTUSSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja –tavoitteet 

 
Kohteen maaperä puhdistetaan massavaihtomenetelmällä poistamalla alueel-
ta pilaantuneet maat ja korvaamalla ne pilaantumattomilla maa-aineksilla. 
Alueella olevat jätetäytöt poistetaan tarvittavin osin. 

 
Kohteen maaperän puhdistustavoitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuk-
sessa (VNA 214/2007) säädettyjä ylempiä ohjearvoja. Mikäli maaperään jää 
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kunnostustavoitteet ylittäviä maita tai jätetäyttöä, tarkastellaan niiden aiheut-
tamaa riskiä työn jälkeen riskinarvioinnilla, joka toimitetaan Turun kaupungin 
ympäristönsuojelutoimistolle hyväksyttäväksi. 

 
Mikäli kaivantoihin muodostuu merkittäviä määriä vettä, sen laatu tutkitaan la-
boratoriossa ennen sen johtamista viemäriin. Työmaan valvoja sopii veden 
johtamisesta viemäriin erikseen vesiliikelaitoksen kanssa.  

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa kaivutyötä ja maa-ainesten lajittelua 
työaikaisella näytteenotolla sekä kenttä- ja laboratorioanalyyseilla ja havain-
noilla. Kunnostettavalta alueelta otetaan seurantanäytteitä noin 50 m3 kaivu-
määrän välein. 10 % kenttänäytteistä varmennetaan laboratoriossa analysoi-
malla näytteistä epäorgaaniset haitta-aineet sekä C10-C40 öljyjakeet. Mikäli 
kaivuvaiheessa havaitaan viitteitä muista haitta-aineista, analysoidaan osasta 
näytteistä tarkistusluontoisesti ko. haitta-aineet. Maa-ainekset lajitellaan tehty-
jen havaintojen ja analyysien perusteella ja ohjataan pitoisuuksien mukaan 
vastaanottopaikkoihin.  

 
Maamassat esikäsitellään tarvittaessa lajittelemalla ja seulomalla ennen nii-
den kuljettamista vastaanottopaikkaan. Maa-ainesten joukossa olevat jätteet, 
kiviaines ja louhe erotellaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Eri jätejakeet 
toimitetaan käsittelylaitokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on 
hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. Mikäli alueella joudutaan välivarastoi-
maan seulottuja maa-massoja, suoritetaan kohteessa tarvittavat suojaustoi-
menpiteet haittojen leviämisen ehkäisemiseksi. Seulonnasta neuvotellaan Tu-
run kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kanssa ennen sen toteuttamista. 

 
Kiviainesta, louhetta ja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat pie-
nempiä kuin kunnostuksen tavoitetaso hyödynnetään mahdollisuuksien mu-
kaan kohteessa. 

 
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan ympäristöteknisen valvojan määritte-
lemiin luvallisiin vastaanottopaikkoihin kuorma- tai kasettirekka-autoilla kuor-
mat peitettyinä. Kuormien mukana toimitetaan valvojan laatimat pilaantuneen 
maan siirtoasiakirjat. Ongelmajätteeksi luokitellun maa-ainesjätteen kuormien 
mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, joista ilmenee Valtioneuvoston päätöksen 
(659/1996) mukaiset tiedot. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen  

 
Kunnostustyö päättyy, kun kaikki haitta-aineita yli tavoitetason sisältävät pi-
laantuneet maa-ainekset on poistettu kunnostettavalta alueelta tai muuten to-
detaan erillisellä riskiarvioinnilla haitta-aineiden laadun ja määrän olevan sel-
laisia, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle alueen tulevassa 
käytössä. 

 
Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seiniltä ote-
tuista näytteistä (vähintään 1 näyte / 200 m2). Vähintään 30 % jäännöspitoi-
suusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa. Jäännöspitoisuusnäytteistä ana-
lysoidaan laboratoriossa alueelta kunnostustyön aikana todettuja haitta-
aineita. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 
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Mikäli kunnostustyömaalla havaitaan uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta 
poikkeavaa, siitä informoidaan välittömästi ympäristönsuojelutoimistoa jatko-
toimenpiteiden määrittämistä varten. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu  

 
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja varoituskyltein. 
Kaivettavaa maata kostutetaan tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi. Kun-
nostustyössä noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja –työsuojeluohjeita. Ura-
koitsijalla tulee olla tarvittava koulutus ja luvat. Ympäristötekninen valvoja 
seuraa, että urakoitsija noudattaa velvoitteitaan sekä annettuja ohjeita ja mää-
räyksiä työsuojelun suhteen. 

 
Kaivantoon mentäessä huolehditaan siitä, että joku toinen henkilö valvoo ti-
lannetta kaivannon reunalta. Vaarallisiksi arvioiduista kaivannoista otetaan 
näytteitä vain kaivinkoneen kauhalla. 

 
Kirjanpito 

 
Kunnostuksesta vastaava ympäristötekninen valvoja pitää kunnostuksesta 
päiväkirjaa, johon merkitään vähintään seuraavat tiedot: 

• Tiedot alueelta poistetuista maista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoi-
tuspaikka ja ajankohta) 

• Tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset) 
• Näytepisteiden paikat 
• Maaperään mahdollisesti jäävien yli tavoitetason olevien maiden mää-

rä, niiden haitta-ainepitoisuudet ja sijainti 
• Erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista  

 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan 
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle. 

 
Tiedotus 

 
Kunnostustyön alkamisesta tehdään Turun kaupungin ympäristönsuojelutoi-
mistolle kirjallinen aloitusilmoitus, jossa ilmoitetaan eri osapuolten yhteystie-
dot kunnostustöiden aikana. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Ilmoituksen mukaan kunnostustyö on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman no-
peasti. Työn arvioidaan kestävän noin yhden kuukauden. 

 
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. Kiinteistöjen halti-
jalle, Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:lle, on annettu 
tieto asian vireilläolosta ja varattu mahdollisuus esittää mielipide maaperän 
puhdistamisesta. Kiinteistöjen haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautta-
mista ilmoituksesta. 
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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:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen 

 
1.  Maaperän puhdistustyötä on jatkettava kunnes toimenpidealueella olevat 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 
214/2007 säädettyjä haitta-ainekohtaisia ylempiä ohjearvoja. 

 
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 keskitisleiden (>C10-C21) ja raskaiden öljyja-
keiden (>C21-C40) sekä metallien ja puolimetallien pitoisuudet. Mikäli puhdis-
tustyön aikana havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutkimuksesta poik-
keavia haitta-aineita, tulee kyseisten 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) säädetyt 
alemmat ohjearvot. 

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

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

 
4.  Ongelmajätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ympä-
ristölupa vastaanottaa tai käsitellä em. jätettä. Alueelta poistettavat pilaantu-
neeksi luokitellut maa-ainesjätteet ja pilaantumattomat maa-ainesjätteet, jos-
sa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, on toimitettava käsiteltäväksi tai 
loppusijoitettavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa 
tai muu ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisiä maa-
ainesjätteitä. Mikäli pilaantuneita maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee 
niiden kaatopaikkakelpoisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää. Pilaantumat-
tomaksi luokitellut maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle kyn-
nysarvojen, voidaan käyttää suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tiesuun-
nitelma) hyödyksi alueella ja alueen ulkopuolella.  

 
Muut määräykset 
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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. 

 
6.  Ympäristöteknisen asiantuntijan, jolla on hyvä kokemus pilaantuneen 
maaperän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien 
käytöstä, 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.  Jätteitä sisältävän maa-aineksen seulonta- ja käsittelysuunnitelma on esi-
tettävä ympäristönsuojelutoimistolle hyväksyttäväksi ennen seulontatoimenpi-
teisiin ryhtymistä. 

 
10.  Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee veden mahdol-
liset 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 mah-
dollisimman pian kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanottopisteeseen tai kä-
sittelylaitokseen. Mikäli kiinteistöltä kaivettuja pilaantuneita maa-ainesjätteitä 
joudutaan kuljetusteknisistä tai seulontasyistä varastoimaan piha-alueella, tu-
lee ne säilyttää siten, ettei haitta-aineita pääse kulkeutumaan jo puhdistetuille 
alueille, kohteen lähiympäristöön tai vesistöön ja viemäriin. 

 
12.  Ympäristönsuojelutoimisto voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaa-
mattomien seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määrä-
yksiä. 

 
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. 
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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 
(VNA 214/2007) säädettyä ylempää ohjearvotasoa, jota yleensä pidetään riit-
tävänä puhtaustasona varastoalueella (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). 

 
Kohteen puhdistustyössä syntyy huomattava määrä 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). 
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Ympäristötoimenjohtaja 2 26.01.2012 

 
 

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 

 
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 26.1.2012 ja se on voimassa 
31.12.2017 asti.  

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 765 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Mikko Jokinen 

 
ympäristötoimenjohtaja 
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MUUTOKSENHAKU 
 

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 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 ao Kiinteistöliikelaitos, katu- ja viheralueet 
 tied Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 



Ympäristönsuojelutoimisto § 2 Liite 1 
 

 
Kuparikatu Liite 1 
 



Ympäristönsuojelutoimisto § 2 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  26.1.2012 , 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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