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Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Satamakatu 15-17, Turku 
 
 

Asia 
 

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puh-
distamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Satamakatu 15–
17, Turku 

 
Ilmoituksen tekijä 

 
Turun Kiinteistöliikelaitos 

 
Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 

 
Osoite:                                 

 
Satamakatu 15-17, Turku  

 
Kiinteistö:                            

 
853-514-3-0 

 
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 5.3.2012, jolloin se jätettiin ympäristönsuojelutoimis-
toon (Dno 2634-2012). 

 
ILMOITUKSEEN LIITETYT ASIAKIRJAT  

 
Kohteen sijaintikartta ja alueen rajaus 
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Kaavakartta ja omistajatiedot 
 

Riskinarviointi (maaperän pilaantuneisuuden tarkentava arviointi) 
 

Ympäristötekniset raportit 
 

Kunnostussuunnitelma 
 

Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
 

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

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Alue on rakennettua vanhaa teollisuusaluetta. Alueella on Matti-rekisterin mu-
kaan toiminut 1900-luvun alussa konepaja/tehdas ja vuosina 1947–1986 me-
tallivalimo/kuumasinkityslaitos. Alueella on toiminut myös muuta metalliteolli-
suutta sekä konepaja/tehdas.  

 
Ilmakuvien 15.5.1939 ja 13.9.1945 mukaan kohdetta ympäröivät rakennukset 
ovat pääosin samat kuin nykyisin. Piha-alue on molemmissa kuvissa raken-
tamaton. Vuoden 1939 kuvassa pihalla on mahdollisesti suuri hiili- tai koksi-
kasa, joka puuttuu vuoden 1945 kuvasta.  

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit  

 
Kunnostettava alue sijaitsee satama-alueella. Se on rakentamaton pysäköin-
tikäytössä oleva piha. Pihan eteläpuolella on vanhoja VR:n viljamakasiineja ja 
itäpuolella kaksi vanhaa teollisuus-/varastorakennusta. Länsipuolella liikenne-
alue rajoittuu vanhaan rakennukseen ja Juhana Herttuan puistoon sekä poh-
joispuolella Satamakatuun. 

 
Alueella ei ole tällä hetkellä muuta aktiivista toimintaa kuin pysäköintiä. Alue 
on sorapintainen. Rakennukset ovat lähinnä varastokäytössä. 

 
Voimassa olevan asemakaavan (853 68/1952, 23.10.1953) mukaan alueen 
länsiosa on merkitty teollisuus- ja varastokortteliksi (TVK) ja itäosa on merkitty 
puistoksi (Linnanpuisto). Kaavaan ei ole tiettävästi suunnitteilla muutosta. 

 
Alueelle on suunnitteilla sataman pysäköintialue, johon liittyen alueelle teh-
dään kaivutöitä ja hulevesiviemäröinti. 

 
Maaperä 

 
Kohde sijaitsee lähellä ranta-aluetta, joka GTK:n maaperäkartan mukaan 
koostuu täytöstä. Maaperätutkimusten mukaan alueella on noin 1–2 metrin 
syvyyteen täyttömaata, jonka alapuolella perusmaana on vanhaa merenpoh-
jan savea / liejua. Täyttökerros koostuu pääasiassa sorasta, hiekasta ja sa-
vesta. Maanpinnan korkeus on nykyisin noin +2,5 m mpy. Alue on suhteelli-
sen tasainen. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kaarnin-
ko) sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä kaakkoon. Syvimmillään 2,5 
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m:n syvyyteen tehdyissä koekuopissa ei todettu merkittävästi vettä. Osaan 
koekuoppiin suotautui kuitenkin hitaasti vettä. Tutkimuksessa ei otettu pohja- 
tai orsivesinäytteitä. 

 
Todennäköistä on, että täyttökerroksen alapuolella, merellisen saven pinnalla, 
esiintyy ajoittain vähäisiä määriä orsivettä. Vedenpinnan arvioidaan olevan 
lähellä meriveden pintaa. Orsiveden virtaussuuntaa ei voida tarkasti arvioida, 
koska alue on hyvin tasaista. Maanpinta viettää lieväsi kohti Satamakatua. 

 
Lähin vesistö (Aurajoki) sijaitsee noin 300 metrin päässä tutkimusalueen 
kaakkoispuolella. Kohteessa ei ole nykyisin pintavesiviemäröintiä. Sadevesi 
imeytyy alueella suoraan maahan. 

 
ILMOITUKSESSA ESITETTY ARVIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUU-
DESTA JA PUHDISTUSTARPEESTA 

 
Kohteesta laaditut ympäristötekniset raportit  

 
FCG Oy on laatinut maaperän pilaantuneisuustutkimuksen sekä maaperän pi-
laantuneisuuden tarkentavan riskinarvion (Turun kaupunki. Satamakatu, 
parkkialue, maaperän pilaantuneisuuden selvitys. Tutkimusraportti, 
25.7.2011, FCG Oy ja Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Satamakatu, park-
kialue, maaperän pilaantuneisuuden tarkentava arviointi, 27.1.2012, FCG 
Oy). Vuonna 2012 FCG selvitti lisäksi kohteen pilaantuneiden maiden kaato-
paikkakelpoisuutta vastaanottopaikkoja varten. 

 
FCG Oy:n tutkimuksissa 28.6.2011 otettiin yhteensä 28 maanäytettä kymme-
nestä kaivinkoneella tehdystä koekuopasta. Ympäröivien rakennusten alta ei 
otettu näytteitä. 

 
Maaperänäytteistä tutkittiin kenttätestein haituvien hiilivetyjen, metallien sekä 
öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuutta. Laboratorioanalyysein tutkittiin bensiini-, 
öljy-, metalli- ja PAH-pitoisuuksia. Näytepisteet sijoitettiin tasaisesti kohdealu-
eelle. Koekuoppia sijoitettiin myös tulevien hulevesiviemäreiden ja kaivojen 
kohdille. Näytteenotto ulotettiin kaikissa pisteissä luontaiseen perusmaahan. 

 
Maaperän haitta-aineet ja pilaantuneen maan määrä 

 
Tutkimusalueella on todettu ylemmän ohjearvotason ylittäviä metallien, öljyhii-
livetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Alueen länsiosassa ei alustavissa 
tutkimuksissa ole todettu alemman ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. 
Lisäksi alueella esiintyy rakennusjätettä ja koksia. 

 
Maaperässä todettiin ylemmät ohjearvot ylittäviä kuparin (max. 5 400 mg/kg), 
lyijyn (max. 13 000 mg/kg) ja sinkin (max. 4 200 mg/kg) pitoisuuksia. Ylemmät 
ohjearvot ylittävät pitoisuudet sijaitsevat pääasiassa maaperän pintakerrok-
sissa. Viidessä näytepisteessä todettiin kynnysarvon ylittävä öljyhiilivetyjen 
kokonaispitoisuus. 

 
Kunnostettavalla alueella ei todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia haihtu-
via orgaanisia yhdisteitä. PAH-yhdisteiden osalta todettiin kynnysarvon ja 
alemman ohjearvon välissä olevia yksittäisiä pitoisuuksia. Yhdessä näytepis-
teessä fluoranteenin pitoisuus ja PAH-yhdisteiden summapitoisuus ylittivät 
myös ylemmän ohjearvon. 
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Alueelle tehdyn maaperätutkimuksen perusteella ei voida varmuudella arvioi-
da haitta-ainepitoisen maan määrää. On todennäköistä, että suurin osa koh-
teen itäosassa olevasta mineraalimaatäytöstä ylittää pitoisuuksiltaan ylem-
män ohjearvotason. Alueella esiintyy myös maamassoja, joiden haitta-
ainepitoisuus ylittää metallien osalta ongelmajäteraja-arvon. 

 
Alueella olevan täyttömaan paksuus on länsiosassa noin 0,8 m ja itäosassa 
noin 1,5 m. Alemman ohjearvon ylittävän haitta-ainepitoisen maan paksuus 
on keskimäärin noin 1,3 metriä, noin 2 800 m²:n alueella (n. 3 640 m³ktr). 

 
Ongelmajätteen raja-arvon ylittävän haitta-ainepitoisen maan määrän arvioi-
daan olevan noin 610 m3ktr yhteensä noin 640 m2:n alalla. Hulevesiviemärilin-
jan rakentamisen yhteydessä kaivettavan maa-aineksen määrän arvioidaan 
olevan noin 250 m3ktr noin 100 metrin viemäröintialueella. Hulevesiviemärilin-
ja ei sijaitse maaperätutkimusten perusteella VNa:n 214/2007 ohjearvot ylittä-
vän maa-aineksen alueella. Linjalta kaivettava maa-aines tulee kuitenkin tut-
kia. Viemärilinjoilta kaivettava maa-aines ehdotetaan käytettäväksi ongelma-
jäteraja-arvon ylittävien maiden kaivantojen täyttöihin, mikäli haitta-
ainepitoisuudet eivät ylitä ylempiä ohjearvoja. 

 
Kunnostustarpeen arviointi 

 
Kriittisten aineiden aiheuttamaa kulkeutumis- ja terveysriskiä arvioitiin kvanti-
tatiivisesti RISC WorkBench 5.0 -ohjelmalla. Riskinarviossa tarkasteltiin kaik-
kia kynnysarvon ylittäneitä haitta-aineita: arseeni, elohopea, kadmium, kupari, 
lyijy, nikkeli, sinkki, antraseeni, bentso(a)antraseeni, bentso(k)fluoranteeni, 
bentso(p)pyreeni, fenantreeni, fluoranteeni sekä öljyhiilivedyt C10–C40. 

 
Kohteessa todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei riskinarvion perusteella ai-
heudu merkittävää kulkeutumis-, terveys- tai ekologista riskiä. Riskiperustei-
sesti maaperällä ei myöskään ole puhdistustarvetta. Alueelle rakennetaan kui-
tenkin hulevesiviemäröinti, jonka yhteydessä maaperää tullaan kaivamaan. 
Lisäksi ohjeelliset ongelmajätepitoisuudet ylittävät maa-ainekset esitetään 
poistettavaksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti, vaikka merkittäviä riskejä 
niiden jättämisestä paikoilleen ei arvioitu olevan. 

 
KUNNOSTUSSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja –tavoitteet 

 
Kohteessa suoritetaan osittainen massanvaihto, jossa esitetään poistettavaksi 
hulevesiviemäröinnin rakentamisen yhteydessä kaivettavat haitta-ainepitoiset 
maa-ainekset sekä maa-ainekset, joiden epäorgaanisten haitta-aineiden pitoi-
suudet ylittävät ongelmajätteen raja-arvon. Orgaanisille yhdisteille ei esitetä 
numeerisia tavoitepitoisuuksia. Mikäli kohteen kunnostuksen yhteydessä kui-
tenkin todetaan merkittävästi suurempia öljyhiilivetyjen tai PAH-yhdisteiden pi-
toisuuksia, kuin kohteen tutkimuksessa on todettu, keskustellaan valvovan vi-
ranomaisen kanssa ko. haitta-aineiden kunnostustavoitteista. 

 
Viemärilinjojen massanvaihto tehdään vain asennustyön vaatimassa laajuu-
dessa. 

 
Massanvaihdossa pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ja kaivannot täyte-
tään tarvittavissa määrin pilaantumattomilla maa-aineksilla tai kohteesta kai-
vetuilla täyttöihin soveltuvilla ylemmät ohjearvot alittavilla maa-aineksilla. Hu-
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levesikaivantojen täyttöihin käytetään ainoastaan muualta tuotuja pilaantu-
mattomia maa-aineksia. 

 
Alueelle jäävät haitta-ainepitoiset maat eristetään asfaltin tms. alle, jos niitä ei 
muuhun rakentamiseen liittyen tarvitse poistaa. Mikäli maaperään jää kunnos-
tustavoitteet ylittäviä maita, tarkastellaan niiden aiheuttamaa riskiä työn jäl-
keen riskinarvioinnilla. 

 
Kunnostuksen jälkeen koko alue asfaltoidaan. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely  

 
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan asianmukaiset luvat omaa-
vaan käsittelylaitokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristöluvassa on hyväk-
sytty vastaavan jätteen käsittely. Kohteesta poistettavien massojen vastaanot-
toon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen 
massojen toimittamista. Vastaanottopaikat kilpailutetaan ennen kunnostusta 
ja ne ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle ennen kuljetusten aloittamista. 

 
Kiviainesta, louhetta ja alle ylempien ohjearvotasojen olevia maa-aineksia esi-
tetään hyödynnettäväksi kohteella. Kaivantojen täyttöihin mahdollisesti raken-
teellisesti soveltumattomat haitta-ainepitoiset massat kuljetetaan valvojan ni-
meämälle luvanvaraiselle kaatopaikalle. 

 
Maaperässä on todettu jätetäyttöä (vähän tiiltä ja puuta) lähes koko tutkimus-
alueella. Kaikissa pisteissä todettiin maa-aineksen seassa koksia. Mikäli koh-
teessa todetaan runsaasti jätejakeita, ne lajitellaan erikseen, ja jätejakeet toi-
mitetaan asianmukaiseen luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 

 
Kohteessa ei ole ennakkoon arvioitu olevan seulonnan tarvetta. Mikäli seulon-
taan päädytään, esitetään siitä valvovalle viranomaiselle tarvittaessa erillinen 
suunnitelma. 

 
Massoja ei lähtökohtaisesti esikäsitellä tai välivarastoida. Mikäli haitta-
ainepitoista maata joudutaan väliaikaisesti varastoimaan alueella (esim. yön 
yli), tulee suojaukseen varautua, jotta mahdolliset haitta-aineet eivät pääsisi 
leviämään ympäristöön esim. sateen tai tuulen johdosta. Varastointi tapahtuu 
kohteella kunnostamattomalla alueella, ja massat peitetään peitteillä. 

 
Suotovesien käsittely 

 
Kohteessa ei ole ennakoitu olevan suotoveden käsittelyn tarvetta. Mikäli kai-
vantoihin kertyy paljon vettä, veden laatu tutkitaan laboratoriossa analysoi-
malla kaivantovesinäytteestä kaivualueella todetut haitta-aineet, jonka jälkeen 
vedet voidaan pumpata uppopumpulla kaivannosta ja johtaa ne öljynerottimen 
ja mahdollisesti aktiivihiilisuodattimen kautta maastoon tai jätevesiviemäriin. 
Paikka, mihin vettä johdetaan, tarkastetaan lopuksi maaperänäyttein ja kun-
nostetaan, mikäli tarpeen. Valvoja hakee tätä varten luvan Turun vesilaitok-
selta. Vesilaitoksen määrittämiä viemäröitävän veden enimmäispitoisuuksia ei 
ylitetä. 

 
Mikäli veden määrä on vähäinen, voidaan se poistaa myös poistettavien 
maamassojen mukana tai imuautolla.  

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen  
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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. 

 
Mikäli maaperään jää kunnostustavoitteet ylittäviä maita (esim. kaivuteknisistä 
esteistä johtuen) tai jätetäyttöä, tarkastellaan niiden aiheuttamaa riskiä työn 
jälkeen riskinarvioinnilla, joka toimitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelu-
toimistolle hyväksyttäväksi. 

 
Näytteenottosuunnitelma  

 
Kunnostuksen ympäristötekninen valvoja ohjaa kaivutyötä ja maa-ainesten la-
jittelua työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttä- ja laboratorioanalyyseilla ja 
havainnoilla. Kunnostuksen valvoja ottaa kunnostettavalta alueelta seuranta-
näytteitä noin 50 m3 kaivumäärän välein. Laboratoriossa 

 
analysoidaan kunnosteltavalta alueelta todettujen haitta-aineiden pitoisuudet 
(epäorgaanisten haitta-aineiden, C10–C40 –öljyhiilivetyjen ja / tai PAHyhdistei-
den pitoisuuksia). Mikäli kaivuvaiheessa havaitaan viitteitä muihin haitta-
aineisiin, analysoidaan osasta näytteistä tarkistusluontoisesti ko. haitta-aineet. 

 
Kenttähavaintojen ja –analyysien (XRF, PetroFlag, PID) perusteella maa-
ainekset lajitellaan tarkasti, ja ohjataan pitoisuuksien mukaan oikeaan vas-
taanottopaikkaan. Haitta-ainepitoisuuksia seurataan työn aikana kenttäana-
lyysein. Kenttäanalyysien tuloksista n. 10 % varmennetaan ja kalibroidaan la-
boratorioanalyysein. 

 
Työn valvojan yhteystiedot ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Valvoja tie-
dottaa valvovalle ympäristöviranomaiselle (Turun kaupungin ympäristönsuoje-
lutoimistolle) poikkeavista olosuhteista. Kaivutyötä ohjaa ympäristötekninen 
valvoja ennakkotutkimuksien ja -tietojen, kunnostussuunnitelman sekä Turun 
kaupungin ympäristönsuojelutoimiston lupapäätöksen mukaisesti. 

 
Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta  

 
Niiltä osin kuin kohteeseen joudutaan jättämään kunnostustavoitteet pitoi-
suuksiltaan ylittäviä maa-aineksia, täyttömassat eristetään suodatinkankaalla 
tai bentoniittimatolla tai vastaavalla eristysrakenteella. 

 
Viemärilinjan puhtaat täyttömassat eristetään bentoniittimatolla, jos kaivura-
joille jää VNa 214/2007:n alemmat ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Pilaantuneen maa-alueen kunnostustyön aikana saattaa ilmetä odottamatto-
mia tilanteita. Lieviä työtapaturmia varten työmaalle varataan ensiapuvälineet. 
Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä uusia 
haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos tällaisia löy-
tyy, asiasta informoidaan välittömästi tilaajaa ja ympäristöviranomaisia. Mah-
dollisista toimenpiteistä neuvotellaan heidän kanssaan. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu  
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Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitauksin ja varoituskyltein. 
Tarvittaessa kaivettavaa maata kostutetaan pölyämisen estämiseksi. Haitta-
aineiden leviäminen ympäristöön vältetään estämällä autojen tarpeeton liik-
kuminen kunnostusalueella ja peittämällä kuormat. Kaivantoihin mahdollisesti 
kertyvää öljyistä vettä ei johdeta puhdistamattomana maastoon. 

 
Kunnostustyössä noudatetaan yleisiä työturvallisuus- ja -suojeluohjeita. Ura-
koitsijalla tulee olla tarvittava koulutus ja luvat. 

 
Pilaantuneen maaperän kunnostustyö vastaa normaalia maarakennustyötä, 
josta tämän suunnitelman ja ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti 
toteutettuna ei aiheudu ympäristölle erityistä haittaa. 

 
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkoihin kuorma- tai ka-
settirekka-autoilla kuormat peitettyinä. Kuormien mukana toimitetaan valvojan 
laatimat pilaantuneen maan siirtoasiakirjat. Ongelmajätteeksi luokitellun maa-
ainesjätteen kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirjat, joista ilmenee Val-
tioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot. Kuljetuskaluston reitit 
suunnitellaan niin, etteivät haitta-aineet leviä kunnostustyömaan ulkopuolelle. 
Tarvittaessa autojen ajoreitit puhdistetaan työn jälkeen. 

 
Työntekijöiden on käytettävä kulloisenkin työtilanteen vaatimusten mukaisesti 
henkilökohtaisia suojavarusteita. Työmaavalvoja määrittää suojavarusteiden 
tarpeen. Kaivantoon mentäessä (esim. valvoja näytettä otettaessa) huolehdi-
taan, että joku toinen henkilö valvoo tilannetta kaivannon reunalla. Vaarallisik-
si arvioiduista kaivannoista otetaan näytteitä vain kaivinkoneen kauhalla. 

 
Urakoitsija vastaa työntekijöiden työturvallisuudesta työalueella ja järjestää 
kaikille työntekijöille ja aliurakoitsijoille perehdyttämistilaisuuden, jossa käy-
dään lävitse työhön mahdollisesti liittyvät terveysriskit. 

 
Jos kunnostettavalla alueella pölyäminen on runsasta, käytetään kunnostus-
työn aikana hengityssuojaimia. 

 
Kirjanpito  

 
Kunnostuksen valvoja pitää kunnostuksesta päiväkirjaa, johon merkitään vä-
hintään seuraavat asiat: 

• 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, sekä; 
• Erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista. 

 
Pilaantuneen maan kunnostustyöstä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan 
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle. Raportissa esitetään vähin-
tään seuraavat asiat: 

• Tunnistetiedot; 
• Työn vastuuhenkilöt; 
• Kunnostuksen aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi; 
• Kaivutyön toteutus ja aikataulu; 
• Kunnostustyön seuranta ja tiedot poistetuista pilaantuneista maa-

aineksista sekä massamäärät; 
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• Jäännöspitoisuustiedot; 
• Mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen riskiarvio; 
• Piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista ja; 
• Asiakirjojen säilytys. 

 
Loppuraportista tehdään myös tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepal-
velua 

 
käyttäen. 

 
Tiedotus 

 
Kunnostustyön alkamisesta tehdään Turun kaupungin ympäristönsuojelutoi-
mistolle kirjallinen aloitusilmoitus, jossa ilmoitetaan eri osapuolten yhteystie-
dot kunnostustöiden aikana. Yleinen tiedotusvastuu kunnostustyöstä on Tu-
run Kiinteistöliikelaitoksella. 

 
Työmaa varustetaan pilaantuneen maan kunnostuksesta kertovilla kylteillä. 
Valvoja informoi tarvittaessa kunnostuksen kulusta ympäristöviranomaisia.  

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on suunniteltu aloitettavaksi mahdollisimman nopeasti, keväällä 
2012. Työn kestoksi arvioidaan noin 1 kuukausi. Kunnostustyö toteutetaan 
hulevesiviemärin rakentamisen yhteydessä, joten haitta-ainepitoisen maan 
kaivu ei todennäköisesti ole yhtäjaksoista. 

 
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:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen 

 
1. Maaperän puhdistustyötä on jatkettava kunnes alueella olevien orgaanisten 
haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 
määritettyjä ylempiä ohjearvoja ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet eivät yli-
tä ongelmajätteen raja-arvoja.  

 
2. Pilaantuneita maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuus ei ylitä VNa 
214/2007 ylempiä ohjearvoja voidaan käyttää kaivantojen täyttöön kunnostet-
tavalla alueella.  

 
3. Hulevesiviemärilinjojen kohdalta maaperä on puhdistettava siten, että linjo-
jen kohdalta ja yhden metrin etäisyydellä niiden kummaltakin puolelta min-
kään haitta-aineen pitoisuus ei ylitä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
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alempia ohjearvoja. Kaivannot on eristettävä pilaantuneesta maaperästä ben-
toniittimatolla. 

 
4. Jos kiinteistölle jää maa-aluetta, jota ei päällystetä kestopäällysteellä, tulee 
maaperä näiltä alueilta puhdistaa siten, että minkään haitta-aineen pitoisuus 
ei ylitä VNa 214/2007 ylempiä ohjearvoja. 

 
5. Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on toimenpidealu-
eelta otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n seinä-
mä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle jää-
vän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet on merkittävä loppuraport-
tiin liitettävään karttaan. Vähintään 30 % jäännöspitoisuusnäytteistä on ana-
lysoitava laboratoriossa. Näytteistä on laboratoriossa tutkittava ainakin maa-
perätutkimuksissa havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet (öljyhiilivetyjakeet, 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja raskasmetallit). Mikäli puhdistustyön aikana 
havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutkimuksesta poikkeavia haitta-
aineita, tulee kyseisten haitta-aineiden jäännöspitoisuudet myös määrittää la-
boratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
6. 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. 

 
7. Ongelmajätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ympä-
ristölupa vastaanottaa tai käsitellä em. jätettä. Alueelta poistettava, pilaantu-
neeksi luokiteltu maa-ainesjäte tulee toimittaa käsiteltäväksi tai loppusijoitet-
tavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai muu 
ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pilaan-
tuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli pilaantuneita maa-aineksia sijoitetaan kaato-
paikalle, tulee maa-ainesjätteiden kaatopaikkakelpoisuus kyseiselle kaatopai-
kalle selvittää. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-ainekset voidaan käyttää 
hyödyksi toimenpidealueella tai suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tie-
suunnitelma) alueen ulkopuolella. 

 
Muut määräykset 

 
8. Ympäristöteknisen asiantuntijan, jolla on hyvä kokemus pilaantuneen maa-
perän puhdistustyön ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käy-
töstä, tulee ohjata maaperän puhdistustyötä, näytteenottoa ja poistettavan 
maa-aineksen seulontaa. 
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9. Alueen maaperästä poistettavien jätteiden (esim. betoni-, tiili-, metalli-, puu-
jäte) käsittelyssä on noudatettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimis-
ton ohjeita. 

 
10. Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee veden mahdol-
liset haitta-ainepitoisuudet selvittää, tarvittaessa laboratorioanalyysein. Veden 
jatkokäsittelystä tai johtamisesta kaupungin pinta- tai jätevesiviemäriin tai 
maastoon, tulee neuvotella vesiliikelaitoksen ja ympäristönsuojelutoimiston 
kanssa. 

 
11. Kunnostuksessa syntyviä pilaantuneita maa-ainesjätteitä saa välivarastoi-
da vain väliaikaisesti. Pilaantuneet maa-ainekset on säilytettävä peitettyinä.  

 
12. 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. 

 
13. Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kau-
pungin ympäristönsuojelutoimistolle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi 
puhdistustyön ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot, poistettavan 
maa-aineksen välivaraston sijainti sekä poistettavan maa-ainesjätteen toimi-
tuspaikat. 

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

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

 
Raportointi 

 
16. 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 
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Koska kohde ollaan rakentamassa pysäköintialueeksi, voidaan maaperän 
puhdistamisessa pitää riittävänä VNa 214/2007 ylempiä ohjearvoja orgaanis-
ten haitta-aineiden ja ongelmajätteen raja-arvoja muiden haitta-aineiden osal-
ta. Varovaisuusperiaatteen vuoksi maa-ainekset, jotka sisältävät tätä enem-
män haitta-aineita on kuitenkin syytä poistaa. (Määräykset 1 ja 2) 

 
Hulevesiviemäreitä voidaan ajoittain joutua kunnostamaan, siksi ne tulee si-
joittaa puhtaaseen maa-ainekseen, jolloin kunnostuksen yhteydessä ei joudu-
ta käsittelemään pilaantunutta maa-ainesta. (Määräys 3) 

 
Jos kiinteistölle jää maa-aluetta, jota ei päällystetä kestopäällysteellä, tulee 
näiltä osin puhtaustasossa noudattaa ylempiä ohjearvoja, jotta suora kontakti 
tai pölyäminen ei aiheuta riskiä alueen käyttäjille. Samalla vähennetään hait-
ta-aineiden kulkeutumisriskiä. (Määräys 4) 

 
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 5)  

 
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 6) 

 
Maa-ainesjätteiden asianmukaisen käsittelyn ja sijoituksen varmistamiseksi 
on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toiminnoista ei aiheudu vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista. (Määräys 7)  

 
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 8) 

 
Alueella on runsaasti myös muuta kuin maa-ainesjätettä, jonka käsittely saat-
taa edellyttää erityistoimenpiteitä. (Määräys 9)  

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

 
Pilaantuneet maa-ainekset tulee poistaa alueelta mahdollisimman nopeasti 
ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (Määräys 11) 

 
Siirtoasiakirjat ovat tarpeen mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle sekä 
viranomaisvalvontaa ja vastaanottavan tahon toimenpiteitä varten. (Määräys 
12) 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. (Määräys 13) 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. (Määrä-
ys 14) 
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Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 15) 

 
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 16) 

 
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 19.3.2012 ja se on voimassa 
31.12.2016 asti. Päätös korvaa 14.3.2012 annetun päätöksen. 

 
ILMOITUKSEN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 630 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla  

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Mikko Jokinen 
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ympäristötoimenjohtaja 
 

  
 

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 FCG Finnish Consulting Group Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 ao Kiinteistöliikelaitos 
 tied Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 



Ympäristönsuojelutoimisto § 8 Liite 1 
 

 
Satamakatu 15-17 kartta 
 



Ympäristönsuojelutoimisto § 8 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  19.3.2012 , 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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