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Itäharjun alue
Pilaantuneet maat ja jätteet

KESKEISET KÄSITTEET

PIMA Pilaantunut maa-aines. Pilaantuneeksi luokiteltavalla alueella on maaperässä
haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä
riski ympäristölle ja terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin
verrattavissa olevaa haittaa.

PIMA-asetus Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-
vioinnista 214/2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
oinnissa käytetään apuna asetuksen liitteessä säädettyjä haitallisten ainei-
den viitearvoja.

PIMA-ilmoitus Maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhtey-
dessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistami-
seen toimitettavaksi muualle käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä
YSL:n (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus viranomaiselle.

Kynnysarvo Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai use-
amman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksen 214/2007
mukaisen kynnysarvotason. Alueilla, joilla maaperän luontainen taustapitoi-
suus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taustapitoi-
suutta.

Alempi ohjearvo Asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason ylittyessä maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai
liikennealueena tai muuna vastaavana.

Ylempi ohjearvo Asetuksen 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason ylittyessä maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto-
tai liikennealueena tai vastaavana.

MATTI-rekisteri Valtakunnallisessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on tietoja alu-
eista, joiden maaperään on voinut päästä haitallisia aineita, joiden tilaa on
selvitetty tai jotka on jo kunnostettu.

In situ -kunnostus Maaperän kunnostaminen kohteessa maa-aineksia kaivamatta ja siirtämättä
muualle käsiteltäväksi.

On site -kunnostus Maaperän kunnostaminen kaivamalla ja käsittelemällä maa-aines kohteessa.

Off site -kunnostus Maaperän kunnostaminen kaivamalla ja siirtämällä maa-aines muualle käsi-
teltäväksi.

MARA-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentami-
sessa 843/2017

MASA-asetus Tuleva valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteiden hyödyntämisestä maan-
rakentamisessa
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1. JOHDANTO

Turun Tiedepuisto on yksi Turun kaupungin kaupunkistrategiaa toteuttavista kärkihankkeista. Kär-
kihankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnos-
tava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti
vetovoimainen. Turun Tiedepuiston laajentumisalueena toimii Itäharjun teollisuusalue, jonka jat-
kosuunnittelun pohjaksi Kaupunginvaltuusto on kesäkaudella 2018 hyväksynyt Turun Tiedepuiston
vision ja masterplanin. Käynnissä olevassa yleiskaavan 2029 päivitystyössä Itäharjun alue on osoi-
tettu keskustatoimintojen alueeksi.

Turun Tiedepuiston laajentamiseksi Itäharjun teollisuusalueelle, Kalevantien eteläpuolelle on suun-
nitteilla alueen kehittämistä mahdollistavia asemakaavanmuutoksia. Nykyisessä asemakaavassa
alue on osoitettu pääasiassa teollisuus- ja varastoaluekäyttöön. Alueella on harjoitettu teollista
toimintaa 1930-luvulta alkaen. Tulevaisuudessa alueelle on suunniteltu asuin- ja toimistoraken-
nuksia. Tämän lisäksi alueen läpi tulee mahdollisesti kulkemaan raitiotie. Voimassa olevassa Turun
yleiskaavassa 2020 Itäharjun alue on jo osoitettu työpaikkojen ja asumisen alueeksi.

Tässä Itäharjun alueen kehittämistä tukevassa tarkastelussa käsitellään pilaantuneiden maiden,
jätteiden sekä purkumateriaalien hallintaa sekä arvioidaan Itäharjun alueen maaperässä olevien
haitta-aineiden ja jätteiden sekä purkujätteen merkitystä ja mahdollisia vaikutuksia alueen kaa-
voittamiseen ja tulevaan rakentamiseen. Tässä dokumentissa alueen kehittämistä ja siihen
liittyviä ratkaisuja tarkastellaan nimenomaan pilaantuneiden maiden ja jätteiden sekä
niihin liittyvän riskinhallinnan näkökulmasta. Työ on jatkoa vuonna 2017 valmistuneelle esi-
selvitykselle, jossa toteutettiin Itäharjun alueen riskitoimintojen ja ympäristökustannusten tarkas-
telua (Ramboll Finland Oy, 11.8.2017).

Luvussa 2 kuvataan alueen kehittämiseen liittyvät keskeiset elementit: tavoitteet, visio ja ehdote-
tut toimenpiteet. Luvuissa 3-9 esitetään alueen kuvaus sekä taustatietoja ja perusteluja esitetyille
toimenpiteille.

Työ on tehty Turun kaupungin toimeksiannosta osana EU-rahoitteista Baltic Urban Lab hanketta.
Baltic Urban Lab hankkeessa tutkitaan yhtenä osa-alueena muuntuvien maankäytön alueiden
(Brownfield-alueiden) pilaantuneiden maiden hallintaan liittyviä kysymyksiä. Tilaajan yhteyshenki-
lönä toimi vastaava rakennuttaja Mikä Pitkänen.  Lisäksi työtä ovat ohjanneet tilaajan puolelta
Janne Mustonen, Suvi Panschin ja Katja Tyni-Kylliö.

Työn ovat laatineet Ramboll Finland Oy:stä Oona Niiranen, Maiju Nylund ja Kim Brander. Projekti-
päällikkönä on toiminut Suvi Pekkarinen.

2. ALUEEN KEHITTÄMISEN KESKEISET ELEMENTIT

2.1 Tavoitteet

Tässä raportissa esitetään Itäharjun alueen kehittämiseen liittyen ne suuntaviivat, joilla pilaantu-
neista maa-alueista, maa-ainesjätteestä ja muista jätteistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä voi-
daan hallita kestävällä ja kustannuksia säästävällä tavalla. Raportissa arvioidaan vaikutuksia eten-
kin kaavoituksen, aluesuunnittelun ja kiinteistökauppojen näkökulmasta.
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Tällä raportilla pyritään tukemaan ja ohjaamaan tulevaa suunnittelua siten, että Itäharjun alueen
kehittämisessä mahdollisimman hyvin huomioitaisiin erilaisten kehittämiseen liittyvien päätösten
ja suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutukset pilaantuneiden maiden ja jätteiden osalta.

Tilaajan edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on päätetty seuraavista Itäharjun kehittämi-
seen liittyvistä tavoitteista koskien pilaantuneita maita ja jätteitä:

1. Aluetta kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ratkaisuja teh-
dessä arvioidaan eri vaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutukset. Soveltuvin osin
tarkastellaan myös sosiaalisia vaikutuksia.

2. Pilaantuneiden alueiden kunnostaminen sekä pilaantuneiden maa-ainesten ja
jätteiden käsittely toteutetaan kustannustehokkaasti. Vaihtoehtojen kustannusver-
tailua toteutetaan kaavoitusvaiheesta rakentamisvaiheeseen ja valitaan mahdollisuuksien
mukaan vähiten kustannuksia alueen kehittämisen elinkaaren aikana tuottava ratkaisu.

3. Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden käsittelyssä toimitaan koko alueella yh-
tenäisten periaatteiden ja toimintamallien mukaisesti. Näin pyritään varmistamaan,
että vaikka alueen kehittyminen, ja näin ollen myös kiinteistöjen luovuttaminen, tapahtuu
useiden vuosien aikana, olisivat periaatteet ja toteutustavat yhdenmukaisia eri kiinteis-
töillä.

4. Aluetta kehitetään niin, että rakentamisen hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä
mm. hyödyntämällä mahdollisimman paljon kiertotalouden keinoja. Tavoite pienentää ra-
kentamisen hiilijalanjälkeä perustuu Turun kaupungin tavoitteeseen tehdä Turusta hiili-
neutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä.

2.2 Toimintamalli

Kaivumaiden ja syntyvien jätteiden hallintaan on luotu toimintamalli, jossa alueen kehittämisen
aikana sovelletaan useampia eri menetelmiä, päämääränä saavuttaa kappaleessa 2.1 esitetyt ta-
voitteet. Toimintamallin keskeisenä elementtinä on alueen rakentamisen ajaksi perustettava
maa-ainesten ja jätteiden käsittelyalue, ns. kierrätyskeskus, jossa kiinteistöillä syntyviä
maa-aineksia ja jätteitä käsitellään ja jalostetaan uudelleenkäytettäväksi. Käsittelyalueen avulla
massavirrat alueen ulkopuolelta ja ulkopuolelle voidaan pitää minimissään ja samalla vähentää
kuljetusten aiheuttamia päästöjä ilmaan sekä muita haittoja. Kiertotalouden periaatteiden mukai-
sesti materiaalit pysyvät kierrossa, kun niitä ei loppusijoiteta esim. kaatopaikoille. Käsittelyalueen
toimintaa on havainnollistettu kuvassa 1. Vastaavalla tavalla alueella voidaan jalostaa rakennus-
ten purun yhteydessä syntyviä jätteitä.

Kuva 1. Käsittelyalueen toimintaperiaate.
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Suurimman hyödyn saamiseksi käsittelyalueen tulisi olla kaupungin omien hankkeiden ja kiinteis-
töjen lisäksi myös yksityisten maanomistajien ja kiinteistökehittäjien käytössä.

Materiaaleja kierrättävien ja uusiomateriaaleja (esim. betonimurske) valmistavien toimijoiden,
liiketoiminta perustuu yleensä jätteen vastaanotosta sekä valmiin uusiomateriaalin myynnistä
saatavaan tuloon. Itäharjun kierrätyskeskuksen tapauksessa tilanne olisi osittain erilainen. Eten-
kin, jos lähtökohta on se, että toiminta palvelee vain Itäharjun alueen rakentamista, eikä keskuk-
sessa näin ollen otettaisi vastaan materiaaleja alueen ulkopuolelta. Keskuksesta saatavat talou-
delliset hyödyt syntyvät kahta kautta.

- Kun kierrätyskeskukseen tuodaan materiaalia sellaiselta kiinteistöltä/rakennuskohteesta,
jossa kaupunki vastaa esim. maaperän kunnostuksen kustannuksista, syntyy taloudelli-
nen hyöty kustannussäästöjen muodossa. Kustannussäästöjä syntyy myös, kun kierrätet-
tävillä materiaaleilla korvataan maarakentamisessa käytettäviä kiviaineksia.

- Konkreettista liikevaihtoa voi syntyä, kun keskukseen otetaan vastaan haitta-ainepitoisia
tai jätettä sisältäviä maita, tai rakennusten purussa syntyviä jätteitä muiden toimijoiden
hankkeista. Liikevaihtoa syntyy myös jalostettujen uusiomateriaalien myymisestä ulko-
puolisten toimijoiden maarakennushankkeisiin Itäharjun alueella.

Käsittelystä perittävän maksun tulee pysyä kohtuullisena suhteessa maa-ainesten ja jätteiden
loppusijoitusmaksuihin erilaisissa ulkopuolisissa käsittely- ja vastaanottopaikoissa.

Liiketoimintamallia suunniteltaessa esimerkkiä voi hakea esimerkiksi Ämmässuon Ekomo-ekoteol-
lisuuskeskuksesta. Ämmässuolla, mittakaavaltaan suuremmalla alueella toimii useita yrityksiä,
joiden yhteistyössä toinen yritys voi esimerkiksi hyödyntää liiketoiminnassaan toisen jätettä.

Käsittelyalueen merkitystä, siitä saatavia hyötyjä, vahvistaa tulevaisuudessa hankaloituva pilaan-
tuneiden maa-ainesten ja jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille. Orgaanisen jätteen määrän rajoi-
tus kaatopaikoille on aiheuttanut jätteellisten pilaantuneiden maa-ainesten loppusijoituksen kus-
tannusten nousua, eikä trendille ole näkyvissä muutosta. Kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden
määrä vähenee myös jätteenpolton yleistyessä, eikä täten kaatopaikoilla ole tarvetta pilaantu-
neille maa-aineksille jätekerrosten peitossa.

Materiaalivirrat tällaisessa pitkäkestoisessa hankkeessa eivät ole tasaisia. Syntyvän materiaalin
määrä ja rakennushankkeissa tarvittavan täyttöaineksen tarve eivät useinkaan ole yhtä suuria
tiettynä ajanhetkenä. Käsittelyalue mahdollistaa tarjonnan ja kysynnän tasaamisen.

Täyttöihin kelpaavan maa-aineksen lisäksi alueella voidaan jalostaa nykyisten rakennusten purun
yhteydessä syntyviä materiaaleja. Etenkin murskatulle betonille ja tiilelle on todennäköisesti run-
saasti käyttökohteita mm. katujen ja mahdollisesti rakennettavan raitiotien rakennekerroksissa.

Toinen toimintamallin keskeinen tekijä on kaivutarpeen vähentäminen. Tätä pyritään toteutta-
maan suunnittelullisesti esim. nostamalla yleistä maanpinnan korkotasoa siellä missä se on mah-
dollista, suunnittelemalla ja toteuttamalla rakenteellisia riskinhallintaratkaisuja asuintaloihin sekä
kunnostamalla soveltuvia maa-alueita in situ -menetelmin.

Korkotason määrittäminen on myös olennainen elementti käsittelyalueen toiminnassa. Jos korko-
taso pidetään nykyisellään, täyttömateriaaleja tarvitaan alueella vähemmän, eikä käsittelyalueen
toiminnasta mahdollisesti saada irti täyttä hyötyä. Yleisen korkotason nosto taas luo paremmat
edellytykset käsittelyalueen toiminnalle.

Pilaantuneen maa-aineksen ja maaperässä olevan jätteen poistamisesta aiheutuvat kustannukset
Itäharjun alueella on esiselvityksessä arvioitu olevan useita kymmeniä miljoonia euroja. Kaivu-
tarvetta ja massojen kaatopaikkasijoittamista vähentämällä voidaan näin ollen todennäköisesti
saavuttaa useiden miljoonien eurojen säästöjä.
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Toimintamallia ja sen keskeisiä elementtejä on havainnollistettu kuvassa 2.

Kuva 2. Itäharjun alueen kehittämisen toimintamalli.

2.3 Toimeenpano

Jotta alueen kehittämisessä päästään asetettuihin tavoitteisiin, tulee toimenpiteitä toteuttaa jo-
kaisessa kehitysvaiheessa alueen kaavoituksesta rakentamiseen. Tunnistetut toimenpiteet ovat
sellaisia, joita on käytetty yksittäisesti erilaisissa kehityshankkeissa jo pitkään. Ne eivät siis ole
ns. uutta tekniikkaa, vaan niiden mahdollisuudet ja vaikuttavuus tunnetaan jo varsin hyvin.

Innovatiivisena voidaan pitää toimenpiteiden yhdistämistä tavoitteita tukevaksi koko-
naisuudeksi ja sitä, että toimenpiteille luodaan edellytykset jo hyvin varhaisessa suun-
nitteluvaiheessa. Hankkeen läpi menevä tahtotilan ylläpitäminen ja toteuttaminen on ollut
usein suurissa hankkeissa vähäistä. Tästä johtuen erilaisten toimenpiteiden toteutusedellytykset
ovat jääneet puuttumaan ja vaikutukset saavuttamatta. Onkin tärkeää huomioida, että kuvatun
toimintamallin unohtaminen Itäharjun suunnittelun alkuvaiheessa voi johtaa siihen, ettei joitakin
toimenpiteitä ole mahdollista enää myöhemmissä vaiheissa tehdä ja tavoitteita ei saada toteutet-
tua.

On toki mahdollista, että Itäharjun alueen kehittäminen Turun kaupungin vision mukaisesti ja sii-
hen liittyvät suunnitteluratkaisut johtavat siihen, etteivät kaikki tässä dokumentissa esitetyt toi-
menpiteet enää ole toteutettavissa. Tällaiset päätökset pitäisi kuitenkin pystyä tekemään
niin, että niiden vaikutukset esitettyihin tavoitteisiin tiedostetaan, eivätkä poissulkevat
päätökset synny vahingossa.
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Tavoitteiden saavuttaminen ja niitä tukevien toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, että:
1. Itäharjun alue maaperän ympäristötekninen tila tunnetaan riittävän hyvin jo ennen kaa-

voitusta.
Ø Tunnistetaan eri tavoin pilaantuneet alueet.
Ø Toimintojen sijoittelussa asemakaavatasolla asuinrakennukset pyritään sijoitta-

maan vähemmän pilaantuneille alueille. Pahimmin pilaantuneille alueille pyritään
sijoittamaan muita toimintoja, kuten parkkitaloja tai -paikkoja.

2. Luodaan edellytykset vähentää kaivutarvetta esim. korkotasoja nostamalla tai hyödyntä-
mällä sellaisia riskinhallintakeinoja, jotka eivät edellytä kaivamista.

Ø Mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä etenkin alueilla, joilla maaperässä tiede-
tään olevan rakennusjätteitä

Ø Edellyttää, että maaperään jäävien haitta-aineiden ja jätteiden aiheuttamat riskit
tunnistetaan ja hallitaan

Ø Edellyttää, että riskienhallinnan periaatteet kommunikoidaan alueen kehittäjille si-
ten, etteivät maaperään jäävät haitta-aineet tai jätteet aiheuta perusteettomia
”pelkoja”.

3. Luodaan edellytykset Itäharjun rakentamisen ajaksi alueelle perustetavalle maa-ainesten
ja jätteiden käsittelykeskukselle.

Ø Käsittelykeskukselle osoitetaan paikka aluesuunnittelun alkuvaiheessa ja huoleh-
ditaan siitä, että se voi toimia niin pitkään kuin mahdollista.

Ø Käsittelykeskuksessa seulotaan, murskataan ja muuten käsitellään jätteitä niin,
että mahdollisimman suuri osa voidaan palauttaa rakennusmateriaalina alueelle.
Eli, kun kaivumaita ja jätteitä rakentamisen takia syntyy, niistä suurin osa pyritään
hyödyntämään alueen rakentamisessa.

4. Alueen kehittäminen toteutetaan niin, että menettelytavat alueiden suunnittelun, myynnin
ja vuokrauksen suhteen ovat avoimia ja yhdenmukaisia.

Ø Tietoa hyödynnetään laajasti ja sitä jaetaan ymmärrettävässä muodossa ja avoi-
mesti.

Ø Hyödynnetään esim. paikkatietopohjaisia tietojärjestelmiä.

3. KOHTEEN KUVAUS

3.1 Sijainti, rajaukset ja koko

Kohdealue sijaitsee Turun kaupungin Itäharjun alueella. Alue rajautuu pohjoisessa Kalevantiehen,
idässä/kaakossa Mikkolanmäen metsäalueeseen ja lännessä/etelässä Teollisuuskatuun. Kohdealu-
een pinta-ala on noin 60 ha.

Kohdealueen sijainti on esitetty liitteessä 1.

3.2 Omistus

Kohdealueen 62 tontista on Turun kaupungin omistuksessa 49 tonttia. Yksityisiä maanomistajia
alueella on yhteensä 13 tontilla. Turun kaupungin maanomistus on esitetty kuvassa 3. Moni Turun
kaupungin omistamista kiinteistöistä on vuokrattu yksityisille toimijoille. Osa vuokrasopimuksista
on hyvinkin pitkäaikaisia.
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Kuva 3. Turun kaupungin maanomistus Itäharjun alueella (vihreällä) (Turun kaupungin karttapalvelu
2018).

3.3 Toimintahistoria

Itäharjun alue on ollut 1930-luvulle asti pääosin viljely- ja laidunmaata. Kohdealueen pohjoisosia
on tiettävästi käytetty 1930–1950-luvuilla savenottoon Kupittaalla toimineen savitehtaan toimesta.
Savenottoalueille muodostuneita kuoppia on sittemmin täytetty sekalaisella täyttömateriaalilla ra-
kentamisen laajentuessa kyseisille alueille. Saatujen tietojen mukaan alueen täytöissä on käytetty
myös jätteensekaista maa-ainesta. Laajamittainen rakentaminen täyttömaa-alueilla on alkanut ar-
violta 1940-luvulla, jolloin kohdealue on otettu teollisuusaluekäyttöön. Itäharjun teollisuusalue on
laajentunut pohjoisesta kohti kaakkoa 1960–1970-luvuilla. Vanhoja ilmakuvia alueelta on esitetty
liitteessä 2.

Kohdealueen toimintahistoria on monipuolinen ja alueella on harjoitettu mm. metalliteollisuutta,
autojen purku- ja korjaustoimintaa, maalausta, kirjapainotoimintaa, betoniteollisuutta, konepaja-
toimintaa, asfaltin valmistusta, kierrätystoimintaa, pesulatoimintaa ja polttonesteiden jakelua. Näi-
den lisäksi alueella on ollut aikaisemmin myös raideliikennettä, jonka avulla alueelle on kuljetettu
raaka-aineita teollisuuden käyttöön sekä valmiita tuotteita jakeluun.

3.4 Nykyinen toiminta

Kohdealueella sijaitsevien yritysten toiminta ja sijoittuminen alueella on hyvin tiedossa alueelle
kesällä 2018 laaditun riskitoimintojen ja ympäristökustannusten tarkastelun perusteella (Ramboll
Finland Oy, 2017). Alueen nykyisiä toimijoita ovat pääasiassa pienet ja keskisuuret teollisuuden
alan liiketoiminnan harjoittajat. Alueella harjoitetaan nykyään mm. varastointi-, huoltoasema-, pe-
sula-, korjaamo-, konepaja-, leipomo- ja kierrätystoimintaa sekä betoniteollisuutta. Näiden lisäksi
alueella on myös toimisto- ja asuinkäytössä olevia kiinteistöjä sekä paikoituskäytössä olevia alu-
eita. Kohdealueella on myös tyhjillään olevia rakennuksia ja tontteja.

Useat tutkimusalueella sijaitsevista rakennuksista ovat alkuperäisiä 1950–1970-luvuilla rakennet-
tuja öljyllä lämmitettäviä rakennuksia, joiden lämmitysöljysäiliöt sijaitsevat joko maan päällä tai
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maanpinnan alapuolella. Useissa alkuperäisistä rakennuksista on tehty kunnostuksia, joskin laajoja
peruskorjauksia on tehty melko vähän.

3.5 Kaavatilanne

Kohdealue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialueeksi (kaavamerkintä T) (kuva 2). Näiden lisäksi alueelta on osoitettu alueita myös
toimitilarakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä KTY) ja puistoalueeksi (kaavamerkintä P)
(kuva 4).

Kuva 4. Ote Itäharjun ajantasa-asemakaavasta (Turun kaupungin karttapalvelu 2018).

Kohdealueella ei ole vireillä olevia asemakaavamuutoksia. Alueen maankäyttö on suunniteltu muu-
tettavan nykyisestä teollisuus- ja varastointikäytöstä asuin- ja toimistokäyttöön.

Voimassa olevassa Turun yleiskaavassa 2020 kohdealue on osoitettu työpaikkojen ja asumisen
alueeksi (kaavamerkintä PAK) (kuva 5). Kaavamerkinnän mukaisesti kohdealuetta tulisi kehittää
osa-alueittain tehokkaammaksi ja viihtyisämmäksi työpaikka- ja asuntoalueeksi palveluineen.
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Kuva 5. Ote Turun yleiskaavasta 2020 (45/1999) (Turun kaupunki 2004).

3.6 Topografia

Kohdealueen maanpinnan korkeustaso viettää loivasti kohti etelää. Maanpinnan korkeus on alueen
pohjoisosassa noin tasolla + 26 m mpy ja eteläosassa tasolla + 20 m mpy (kuva 6). Kohdealueen
keskellä sijaitsee Satulamäen metsäinen kallioalue, jonka huippu on noin tasolla + 37 m mpy.

Kuva 6. Maanpinnan korkeustaso kohdealueella.
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3.7 Maa- ja kallioperä

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäaineistojen perusteella Itäharjun alueen maaperä koostuu
pääosin täyttömaa-aineksesta (kuva 7). Etenkin alueen pohjoisosissa on todettu paksujakin täyt-
tömaakerroksia alueella aikaisemmin harjoitetusta savenotosta johtuen. Kohdealueella suoritettu-
jen maaperätutkimusten perusteella alueen täyttömaakerroksen paksuus vaihtelee noin puolesta
metristä useaan metriin ja täyttömaa-aineksen on havaittu koostuvan paikoitellen rakennusjät-
teestä.

Täyttömaakerrosten alapuolella oleva luonnollinen maa-aines on todettu aikaisemmissa tutkimuk-
sissa pääasiassa saveksi. Kohdealueen länsiosa on osa kaakko-luodesuuntaista harjujaksoa, joka
kulkee Piispanristin alueelta Turun lentokentän alueelle. Kohdealueen keskellä sijaitseva Satula-
mäki on merkitty maaperäaineistoissa kalliomaaksi.

Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäaineistojen perusteella kohdealueen kallioperä koostuu
pääasiassa granodioriitista (kuva 8), joka on graniitin sukuinen syväkivi. Kallionpinnan korkeusase-
masta kohdealueella ei ole ollut saatavilla tarkkaa tietoa. Alueen keskiosassa sijaitsevan Satula-
mäen korkein kohta on noin tasossa + 37 m mpy.

Kuva 7. Kohdealueen maaperäolosuhteet.
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Kuva 8. Kohdealueen kallioperäolosuhteet.

3.8 Pinta-, orsi- ja pohjavedet

Kohdealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen välittömässä läheisyydessä. Lähin
luokiteltu pohjavesialue sijaitsee kohteesta noin 1 km etelään (Kaarninko, ID 0285352, I-luokka).
Kohdealueen sijainti suhteessa lähimpään luokiteltuun pohjavesialueeseen on esitetty piirustuk-
sessa 001. Kohdealueella suoritetuissa maaperätutkimuksissa tehtyihin koekuoppiin on usein suo-
tautunut orsivettä. Kohdealueella ei tiettävästi ole pohjaveden havaintoputkia tai käytössä olevia
kaivoja.

Kohdealueen hulevedet ohjautuvat asfaltoiduilla alueilla kaupungin sadevesiviemäriin. Päällystä-
mättömillä alueilla sadevedet imeytyvät alueen maaperään. Lähin pintavesistö, Jaaninoja, sijaitsee
noin 0,5 km kohdealueen kaakkoisreunalta itään. Jaaninojaan johtaa kohdealueen itäosasta las-
kuoja. Jaaninoja laskee kohdealueen pohjoispuolella noin 2 km päässä kulkevaan Aurajokeen.

4. TIEDOT MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDESTA JA JÄTTEI-
SYYDESTÄ SEKÄ PURKUMATERIAALEISTA

4.1 Aikaisemmat tutkimukset ja kunnostukset

Kohdealueelle on tehty joitakin maaperän haitta-ainetutkimuksia, mutta suuri osa kohdealueen
maaperästä on edelleen tutkimatta. Osa tehdyistä maaperän haitta-ainetutkimuksista kattaa koko
tutkitun kiinteistön alueen, kun taas osassa on keskitytty vain johonkin tiettyyn kiinteistön osaan
(esim. öljysäiliön läheisyyteen tai kemikaalivuodon vaikutusalueelle). Tehdyissä tutkimuksissa on
todettu maaperässä kohonneita pitoisuuksia mm. seuraavia haitta-aineita: raskasmetallit, öljyhii-
livedyt, PCB-yhdisteet ja PAH-yhdisteet.

Kohdealueen 62 tontista 41 tontilla on merkintä MATTI-rekisterissä. Kohdealueella on tehty muu-
tamia pilaantuneen maaperän kunnostuksia, joissa kunnostusmenetelmänä on ollut massanvaihto.
Kunnostettujen alueiden koko on vaihdellut muutamasta kymmenestä neliömetristä lähes koko
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kiinteistön kattaviin kunnostuksiin. Kunnostusten tavoitetasona on ollut pääasiassa valtioneuvos-
ton asetuksen 214/2007 mukainen ylempi ohjearvotaso.

Itäharjun alueelle laaditussa riskitoimintojen ja ympäristökustannusten tarkastelussa (Ramboll Fin-
land Oy, 2017) kerättiin ja tarkennettiin tietoja kohdealueen käyttöhistoriasta ja mahdollisista
maaperää pilaavista toiminnoista ja tapahtumista, arvioitiin pilaantuneen maa-aineksen määrää ja
kunnostustoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia sekä arvioitiin haitta-aineita sisältävien raken-
nusmateriaalien ja rakenteiden määrää sekä niihin liittyviä kustannuksia. Tarkastelu perustui saa-
tavilla oleviin julkisiin ja Turun kaupungin toimittamiin tietoihin sekä Itäharjun alueen nykyisten
toiminnanharjoittajien ja/tai kiinteistönomistajien haastatteluihin sekä kohdekäynteihin.

4.2 Määräarvio

4.2.1 Pilaantuneet maat

Ramboll Finland Oy:n laatimassa Itäharjun teollisuusalueen riskitoimintojen ja ympäristökustan-
nusten tarkastelussa arvioitiin kohdealueella olevien mahdollisesti pilaantuneiden maa-ainesten
määrää. Huomioiden alueen pitkä teollinen historia ja sitä edeltänyt maa-ainesten ottaminen, voi-
daan arvioida, että jonkintasoinen maaperän pilaantuneisuus on mahdollista, tai jopa todennä-
köistä, kaikilla tarkastelualueella sijaitsevilla kiinteistöillä.

Pilaantuneisuus alueella on peräisin pilaantuneista täyttömaista sekä toiminnasta. Itäharjun alu-
eella täyttöjä on tehty useassa eri vaiheessa. Yksittäinen laajempi täyttöalue sijaitsee alueen poh-
joisosassa vanhalla savenottoalueella, jossa myös täyttökerrokset ovat oletettavasti paksuimmat.
Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella täyttöalueiden laajuus on noin 16 hehtaaria. On kuiten-
kin todennäköistä, että lähes koko alueella on ohut täyttömaakerros, joka on tuotu saven päälle
alueen rakentamisen aikana.

Pilaantuneeksi luokiteltavan maa-aineksen määrän on arvioitu olevan koko tarkastelualueella noin
200 000 – 300 000 m3 (sis. suunnitellun raitiotielinjauksen). Arvio on erittäin alustava, eikä
edellä kuvatun mukaisesti perustu kiinteistökohtaiseen tutkimustietoon.

4.2.2 Jätteellinen maa-aines

Alueelta tehdyissä tutkimuksissa jätteiden dokumentointi on ollut vähäistä. Etenkin vanhoilla
savenottoalueilla on kuitenkin havaittu selkeitä jätetäyttökerroksia. Savenottoalueen ulkopuolella-
kin täyttöjä on todennäköisesti tehty laajasti. On mahdollista, että Itäharjun alueen maaperässä
on hyvinkin yleisesti etenkin tiili- ja betonijätettä.

Jätteen sekaisen maa-aineksen määrän on arvioitu olevan koko tarkastelualueella noin 100 000 -
150 000 m3.

4.2.3 Purkumateriaali

Alueen rakennusrannasta on huomattava osa peräisin 1950–1970-luvuilta. Rakennusvuosien pe-
rusteella on todennäköistä, että useissa Itäharjun teollisuusalueen rakennuksissa on edelleen
haitta-ainepitoisia rakennusmateriaaleja.

Itäharjun teollisuusalueen riskitoimintojen ja ympäristökustannusten tarkastelussa arvioitiin puret-
taviin rakennusmateriaaleihin liittyviä lisäkustannuksia. Arvio ei sisällä ns. normaaleja purkukus-
tannuksia, vaan ainoastaan arvion niistä lisäkustannuksista, jotka ovat aiheutuneet toimintaan liit-
tyviin haitta-aineisiin. Täten purkumateriaalin tarkastelu rajattiin vain rakennusten lattiaan.

Pilaantuneiden (hyödynnettäväksi kelpaamattomien) purkumateriaalien määräksi on arvioitu koko
tarkastelualueelle noin 10 000 – 20 000 m3.
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5. TÄRKEIMMÄT KUSTANNUSTEKIJÄT

Pilaantuneisiin maihin ja jätteisiin liittyvien riskienhallintatoimien kustannukset vaihtelevat mer-
kittävästi kohteesta riippuen. Kustannusten arviointi ilman konkreettisia tutkimustietoja onkin hy-
vin karkealla tasolla. Tässä kappaleessa esitetyt kustannusvaihtelut perustuvat toteutettujen
kohteiden kustannustietoihin.

Yksikkökustannuksiin vaikuttavat käytännössä maa-aineksen pilaantuneisuuden laatu (haitta-ai-
neen laatu ja pitoisuudet) ja jätteen laatu. Myös kunnostustavalla ja jätteiden kaivun jälkeisellä
käytöllä on merkittäviä vaikutuksia kustannuksiin.

Keskeiset kustannustekijät kunnostushankkeissa ovat pilaantuneet (ja haitta-ainepitoiset) maat,
jätteet ja jätettä sisältävät maat sekä pilaantuneet purkumateriaalit. Em. lisäksi kustannuksia voi
syntyä esim. kaivantoihin kertyvän haitta-ainepitoisen veden käsittelystä, mutta sitä ei tarkas-
tella ns. merkittävänä kustannustekijänä.

Maaperän kunnostushankkeen kustannukset eivät nouse aivan lineaarisesti hankkeen laajuuden
kasvaessa. Eli suuren hankkeen yksikkökustannus (esim. €/t) on alempi kuin pienempien hank-
keiden. Ero ei kuitenkaan usein ole kovin merkittävä, joten massanvaihdolla toteuttavissa kun-
nostushankkeissa voidaan yleistetysti todeta, että tehokkain keino alentaa kustannuksia, on pyr-
kiä pienentämään kaivutarvetta.

5.1 Pilaantuneet maat

Pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvät kustannukset sijoittuvat usein välille 70-120 €/m3.  Esisel-
vityksen perusteella kohteiden ympäristöteknisten tutkimusten kustannusvaraus on noin 0,5 M€.
Kunnostusten ja lisätutkimusten kustannustasovaraus vaihtelee 16-36 M€ välillä.

Vaihteluun vaikuttavat etenkin pilaantuneisuuden laatu (haitta-aineet), pitoisuuksien voimak-
kuus, kunnostustavoitteet sekä hyödyntämis- ja käsittelymahdollisuudet alueen sisällä.

5.2 Jätteellinen maa-aines

Maa-aineksen seassa olevan jätteen laatu vaikuttaa voimakkaasti sen aiheuttamiin kustannuk-
siin. Jos maa-aineksen seassa on vain vähäinen määrä mineraalista rakennusjätettä, jää jätteen
aiheuttamat lisäkustannukset suhteellisen maltillisiksi. Jos maa-aineksen seassa taas on etenkin
orgaanista ainesta kuten puuta, jätteen lisäkustannukset nousevat merkittävästi.  Kustannuksia
laskee, jos jonkinlaisen käsittelyn (esim. seulonta) jälkeen jätteensekaisia maa-aineksia voidaan
hyödyntää maarakentamisessa. On huomioitava, että jätteellisiä maa-aineksia voi olla sekä pi-
laantuneita että pilaantumattomia.

Jätteiden ja jätettä sisältävien maa-ainesten aiheuttamat kustannukset arvioidaan olevan vaihte-
luvälillä 90-300 e/m³. Koko tarkastelualueella jätteistä aiheutuvat on arvioitu välille 9-45 M€.

5.3 Pilaantunut purkumateriaali

Pilaantuneen purkumateriaalin määrä on arvioitu olevan suhteellisen alhainen. Sen aiheuttamat
kustannukset vaihtelevat kuitenkin noin välillä 100-150 e/m3. Kustannuksiin vaikuttaa pilaantu-
neisuuden laatu ja sen voimakkuus. Kokonaiskustannukset laskevat, jos lievästi pilaantuneita
purkumateriaaleja voidaan hyödyntää alueen rakentamisessa.

Koko tarkastelualueella pilaantuneista purkumateriaaleista aiheutuvat kustannukset on arvioitu
välille 4-9 M€.
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6. RISKIENHALLINNAN KESKEISET VAIKUTUSKEINOT

Pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinta on prosessi, joka kattaa koko riskejä koskevan suun-
nittelun, päätöksenteon ja toteutuksen. Riskin muodostuminen edellyttää, että on olemassa riskin
lähde (esim. maaperässä oleva haitta-aine), kulkeutumisreitti (esim. haihtuminen rakennuksen
sisäilmaan) ja altistuja (esim. rakennuksessa asuva henkilö). Riskinhallinta voidaan toteuttaa
poistamalla, joku kolmesta tekijästä. Maaperän kunnostuskohteissa riskin vähentäminen toteute-
taan usein poistamalla riskin lähde maaperästä, mutta riskejä voidaan hallita myös rakentamisen
ja maankäytön suunnittelun keinoin.

Riskienhallinnan eri vaihtoehdoilla voidaan vaikuttaa myös alueen kehittämiseen liittyviin kustan-
nuksiin ja rakentamisen kestävyyteen. Seuraavissa kappaleissa on esitetty eri vaikutusmahdolli-
suuksia ja toimintatapoja, jotka voisivat tulla kyseeseen Itäharjun alueella.

6.1 Esimerkkinä Jätkäsaari, Helsinki

Helsingin Jätkäsaari, vanha satama-alue, päätettiin muuttaa asuinkäyttöön 1990-luvun lopulla.
Asuinkäyttö tuli mahdolliseksi, kun kolme vanhaa satama-aluetta päätettiin yhdistää Vuosaareen,
Itä-Helsinkiin. Ensimmäiset maaperän pilaantuneisuustutkimukset Jätkäsaaressa tehtiin jo 1990-
luvulla, ennen päätöksen syntymistä. 2000-luvulla Jätkäsaaressa aloitettiin kaavoitus ja yleis-
kaava alueelle valmistui 2006. Vuoden 2008 jälkeen, kun tavarasataman toiminnot siirtyivät Vuo-
saareen, alkoi alueen rakentaminen ja ensimmäiset asemakaavat valmistuivat. Jätkäsaaren alue
valmistuu näillä näkymin 2020-luvun lopulla.

Jätkäsaaren alue on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ennen Jätkäsaa-
ren rakentamista alueelle tehtiin kattavat tutkimukset ja riskinarvio, joiden perusteella määritet-
tiin pilaantuneiden alueiden kunnostustavoitteet ja kaivutarpeet. Jätkäsaaren alueelta syntyvät
maa-ainekset ja jätteet on tarkasti hyödynnetty alueen rakentamisessa niin, että ulkopuolista
maa-ainesta on ollut tarpeen tuoda alueelle mahdollisimman vähän. Jätkäsaaren alue on ”paloi-
teltu” useaan asemakaava-alueeseen, joiden kaavoitus ja rakentaminen valmistuvat vaiheittain.

Syntyneet betonimurskeet ja asfalttirouheet on hyödynnetty meritäytöissä ja katujen raken-
teissa, puhtaat maa-ainekset täytöissä ja pilaantuneita maa-aineksia on hyödynnetty puiston ra-
kentamisessa (kuva 9). Vuosina 2009-2012 vain n. 10 % kaikista pilaantuneista maa-aineksista
jouduttiin kuljettamaan Jätkäsaaren ulkopuolelle loppusijoitukseen. Jätkäsaaressa pilaantuneiden
maiden hyödyntämisellä säästettiin pelkästään vuosina 2009-2012 yhteensä 2,4 m€ verrattuna
tilanteeseen, jossa kaikki pilaantuneet maat olisi kuljetettu kaatopaikoille loppusijoitukseen.

Kuva 9. Jätkäsaaren hyödyntämisalueiden kaavoitus.
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Laajamittaisen hyödyntämisen mahdollistaa n. 20 hehtaarin välivarastointialue (kuva 10). Alu-
eella käsitellään ja varastoidaan maa-aineksia ja jätteitä, jotka odottivat tutkimuksia tai sopivaa
hyödyntämiskohdetta. Alueelle tuodaan maa-aineksia myös Jätkäsaaren ulkopuolelta.

Kuva 10. Jätkäsaaren välivarastointialue.

Betonimurskeen, asfalttimurskeen ja pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämiseen sekä väliva-
rastointialueelle on haettu ympäristöluvat ja osaan myös vesilupa. Osalla asemakaava-alueista
pilaantuneet maat on kunnostettu ympäristöluvalla ja osalla PIMA-ilmoituksella riippuen esimer-
kiksi siitä, onko kyseisellä asemakaava-alueella toteutettu jätteiden hyödyntämistä.

6.2 Ennakkotutkimukset ja riskinarvioperusteinen kunnostustavoitteiden asettaminen

Useimmat pilaantuneet maa-alueet kunnostetaan tavoitepitoisuuksiin, jotka on asetettu valtio-
neuvoston asetuksessa 214/2007 (alemmat ja ylemmät ohjearvot). Asuin- ja liikerakennusalu-
eelle käytössä ovat yleensä alemmat ohjearvot.

Kattaviin ennakkotutkimuksiin perustuvalla ympäristö- ja terveysriskien arvioinnilla voidaan usein
nostaa ohjearvoperusteisia tavoitepitoisuuksia suuremmiksi etenkin metallien osalta. Toisaalta
riskinarvion perusteella tavoitepitoisuudet voivat myös asettua ohjearvoja pienemmiksi (esim.
bentseeni).

Riskinarvioinnilla on mahdollista saada vähennettyä pilaantuneisuuden takia kaivettavien maa-
ainesten määrää, mikäli riskinarvion perusteella voidaan osoittaa, että haittoja ei jossain tietyssä
tilanteessa aiheudu.

Riskinarvio tulee tehdä pilaantuneeksi epäillylle alueille aina, mutta eniten tutkimuksista ja katta-
vasta riskinarviosta saadaan hyötyjä, kun se tehdään kerralla koko Itäharjun alueelle tai vaihto-
ehtoisesti yhdelle kaavoitusalueelle kerrallaan. Näin yksittäisille kiinteistöille ei muodostu eri vaa-
timuksia esimerkiksi kunnostustavoitteiden suhteen. Eri tavoitteet asettaisivat kiinteistöt kustan-
nuksiltaan eriarvoiseen asemaan.

6.3 Käsittelyalue ja on site -kunnostus

Käsittelyalueen toiminnalla on mahdollista optimoida massojen liikkumista alueen sisällä niin,
että minimoidaan alueen ulkopuoliset massavirrat. Käsittelyalueen ja on site -kunnostusten
avulla voidaan siis merkittävästi vähentää ostettujen maa-ainesten määrää, kun alueen maa-ai-
nekset voidaan käsittelyn jälkeen sijoittaa takaisin alueen rakenteisiin. Käsittelyalue toimii par-
haiten, kun sille varataan tila koko Itäharjun rakentamisen ajaksi. Käsittelyalue ja siellä tehtäville
toiminnoille tulee hakea ympäristölupa.

On site -kunnostus voi pitää sisällään esimerkiksi maa-ainesten kompostointia tai termistä käsit-
telyä. On site -kunnostus tapahtuu käsittelyalueella, jolloin se entisestään pienentää ulkopuolisia
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kuljetuksia. Kuljetusten vähentyessä pienennetään kustannuksia ja päästöjä ilmaan. Käsittely-
alue pienentää viihtyvyyshaittaa lähiympäristön asukkaille, kun suurin osa raskaasta liikenteestä
kulkee vain alueen sisällä.

Käytännössä tulee varata tilaa, joka olisi käytössä koko alueen rakentamisen ajan. Käsittelyalu-
een toimintoja olisivat mm.:

- pilaantuneiden ja puhtaiden maa-ainesten välivarastointi,
- maa-ainesten seulonta ja lajittelu,
- jätteiden (esim. betonin) murskaus ja seulonta sekä
- pilaantuneiden maa-ainesten on site -kunnostus.

Mahdollisia käsittelyalueen sijainteja on hahmoteltu kuvaan 11. Jotta käsittelyalue voisi toimia
tehokkaasti, tarvitaan riittävästi tilaa. Tilantarpeeseen vaikuttaa mm. se, millaisia käsittelymene-
telmiä päätetään hyödyntää sekä kuinka pitkän ajan kuluessa ja kuinka suurina kokonaisuuksina
Itäharjun alueen kehittäminen ja rakentaminen tapahtuu. Minimissään tilaa tarvitaan joitakin
hehtaareja.

Kuva 11. Käsittelyalueen sijaintimahdollisuuksia.

6.4 Massojen ja purkujätteiden hyödyntäminen

Alueella muodostuvien maa-ainesten ja purkujätteiden hyödyntäminen vähentää luonnonkiviai-
nesten käyttöä ja samalla pienentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja kustannuksia. Mahdolli-
sia hyödyntämiskohteita alueilla ovat täytöt, rakennettavat meluvallit tai muut rakenteet sekä
teiden, kenttien ja rakennusten pohjarakenteet.

Pilaantuneita kaivumaita voidaan hyödyntää PIMA-ilmoituksella kunnostusalueen rajojen sisäpuo-
lella ja kohteen ulkopuolella ympäristöluvalla. Purkujätteiden, kuten betonin ja tiilien, hyödyntä-
minen voidaan toteuttaa MARA-asetuksen mukaisesti rekisteröinti-ilmoituksella, kun materiaali ja
rakenne täyttävät asetuksen vaatimukset. Myös purkumateriaalien hyödyntämiseen voidaan ha-
kea ympäristölupa. Pilaantuneiden maa-ainesten ja jätteiden hyödyntämistä rakentamisessa
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voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että hyödyntämisalueille (katujen rakenteet, melu/maisema-
vallit, puistoalueet) haetaan oma ympäristölupa ja maa-ainesten kaivut toteutetaan PIMA-ilmoi-
tuksilla.

Maa-ainesten ja jätteiden hyödyntämisellä on saavutettu selkeitä kustannussäästöjä. Helsingissä
Vuosaaren ja Jätkäsaaren satama-alueiden pilaantuneen maaperän kunnostusten yhteydessä pi-
laantuneiden maa-ainesten paikallisella hyödyntämisellä pystyttiin puolittamaan kustannukset
verrattuna vaihtoehtoon, jossa maa-ainekset olisi kuljetettu kaatopaikoille.

Turun Skanssin alueelle tutkittiin CO2-päästöpotentiaaliarvioinnin yhteydessä erilaisia kustannus-
säästöjä tuottavia keinoja; betonimurskeen käyttö luonnonmurskeen sijasta vähentäisi arvion
mukaan kustannuksia n. 20 %. Kohteesta kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen alueella puo-
littaisi massojen käsittelyyn liittyvät kustannukset.

Päästövähennysten potentiaali on yksittäisten toimenpiteiden osalta suuri. Pilaantuneiden maa-
ainesten käsittelyssä paikallisella hyödyntämisellä on saavutettu jopa 80 % päästövähennykset
Helsingin kohteissa. Turun Skanssikadun rakennushankkeessa päästövähennyspotentiaali oli las-
kelmien mukaan koko hankkeessa 10 % ja yksittäisissä toimenpiteissä jopa lähes 80 % (kuva
12).

Kuva 12. Skanssinkadun päästövähennykset rakennusosittain verrattuna perustapaukseen (Turun kau-
punki/Ramboll Finland Oy, 2018).

6.5 Kaivutarpeen vähentäminen korkotasoilla

Jos alueen maanpinnan korkotasoa on mahdollista nostaa, pystytään todennäköisesti vähentä-
mään rakentamisen vuoksi kaivettavien pilaantuneiden maa-ainesten määrää, ja täten niiden ai-
heuttamia kustannuksia. Pilaantuneiden maa-ainesten jättäminen maahan vaatii kuitenkin riskin-
arvion siitä, ettei niistä aiheudu haittaa alueiden asukkaille pitkälläkään aikavälillä. Korkotason
nosto voi aiheuttaa kustannusten kasvua, jos tuodut maa-ainekset joudutaan ostamaan eikä
täyttömaina voida hyödyntää esimerkiksi Turun muista kohteista kaivettuja maa-aineksia.

6.6 In situ -kunnostusmenetelmät

In situ -kunnostaminen tarkoittaa sitä, että maaperä kunnostetaan kohteessa maa-aineksia kai-
vamatta ja siirtämättä muualle käsiteltäväksi. Maaperän kunnostamiseen soveltuvia In situ -me-
netelmiä on useita, kuten ilmastus, biologinen puhdistus, kemiallinen hapetus tai pelkistys, säh-
kökemialliset menetelmät ja terminen käsittely. Maaperän puhdistaminen in situ -menetelmillä
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voidaan toteuttaa pima-ilmoituksen kautta. Useimmat menetelmistä soveltuvat kohteisiin, joissa
haitta-aineet ovat orgaanisia, kuten öljyhiilivedyt ja haihtuvat yhdisteet.

In situ -menetelmien etuna on etenkin se, että kunnostaminen voidaan aloittaa jo ennen nykyi-
sen toiminnan lopettamista. Kunnostus vaatii vain lyhyen aktiivivaiheen, jossa tehdään tarvitta-
vat asennukset ja esim. injektoidaan maaperään bakteereita. Passiivivaiheessa kunnostus on
käynnissä maaperässä ilman, että se häiritsee maan päällä olevia toimintoja. Haasteina pidetään
etenkin sitä, että tietyllä menetelmällä voidaan kunnostaa vain rajattuja haitta-aineyhdistelmiä.
Kunnostusmenetelmät siten harvoin sopivat ns. sekapilaantuneelle alueelle. In situ -menetelmien
käyttäminen vaatiikin laajoja ennakkotutkimuksia koko kunnostusalueelta. Toinen in-situ mene-
telmiin liittyvä haaste on se, että niiden toteuttaminen vaatii usein melko paljon aikaa. Mikäli in-
situ menetelmiä aiotaan käyttää, on se huomioitava hyvissä ajoin suunnittelua.

6.7 Tulevien toimintojen sijoittelu ja kaavoitus

Toimintojen sijoittelulla voidaan vähentää pilaantuneiden maa-ainesten kaivutarvetta huomatta-
vasti. Kun herkät toiminnot (asunnot, leikkipuistot) sijoitetaan vähemmän pilaantuneille alueille,
maaperän kunnostustarve vähenee. Esimerkiksi pysäköintitalot ja -alueet taas voidaan sijoittaa
voimakkaammin pilaantuneille alueille. Toimintojen sijoittelua voidaan toteuttaa yleiskaavata-
sosta lähtien asemakaavatasolle. Koska Itäharjun alueelle on jo tehty alustava maankäytön
suunnitelma, seuraava kaavoitusvaihe on asemakaavoitus.

Jotta toimintoja voidaan sijoitella pilaantuneisuus huomioon ottaen, tulisi alue tutkia yleisellä ta-
solla ennen asemakaavoituksen aloittamista. Tällä hetkellä kaavoitus on ajateltu toteutettavan
vaihteittain (kuva 13). Vaiheittain kaavoittaminen ei estä toimintojen sijoittelua pilaantuneisuus
huomioon ottaen, jos koko kaavoitettava alue on tutkittu etukäteen ja kaavoituksessa noudate-
taan yhdenmukaisia periaatteita vaiheistuksesta huolimatta.

Otteita Itäharjun alueelle tehdystä kehittämissuunnitelmasta, Turun Tiedepuisto -kärkihankkeen
toimeenpanosta sekä Kaupunki kehittyy osana maailmaa – kaupungit kasvun moottoreina -esi-
tyksestä on esitetty liitteessä 3.

Kuva 13. Itäharjun kehittämisen vaiheistus (Turun kaupunki 2018).
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6.8 Kaatopaikkasijoitus

Pilaantuneet maa-ainekset ja purkujätteet voidaan myös kuljettaa kaatopaikoille loppusijoituk-
seen tai käsittelyyn. Tässä vaihtoehdossa kunnostustavoitteet asetetaan alas, esimerkiksi alem-
paan ohjearvoon. Tällöin maa-alueille ei jää käyttörajoitteita tai rasitteita haitta-aineita tai jätettä
sisältävien maa-ainesten takia.

Kaikkien pilaantuneiden maiden ja jätteiden kuljettaminen loppusijoitukseen on kuitenkin hyvin
kallista, ja vaihtoehdon toteuttaminen tarkoittaa sitä, että kustannuksissa tulee tässä tapauk-
sessa varautua vaihteluvälien yläpäähän.

7. JURIDINEN KEHYS

7.1 Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulakia (YSL 527/2014) voidaan pitää yleislakina, kun puhutaan pilaantuneista
maa-alueista ja niihin liittyvästä toiminnasta. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on mm. edistää
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja samalla vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta. Tarkoi-
tuksena on myös ehkäistä ympäristön pilaantumista ja poistaa pilaantumisesta aiheutuvia hait-
toja ja ympäristövahinkoja.

Alueellista maankäytön muutosta tehdessä ympäristönsuojelulaki ja sen määrittelemät velvolli-
suudet tulee ottaa huomioon. Ympäristönsuojelulaki määrittelee mm. selvitysvelvollisuuden, puh-
distamisvelvollisuuden ja selontekovelvollisuuden maa-alueen luovutuksen yhteydessä. Jos maa-
perän tai pohjaveden epäillään pilaantuneen, puhdistamisesta vastuussa olevan tulee selvittää
alueen tila. Pilaantumisen aiheuttajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus puhdistaa pilaantunut
maaperä tilaan, jossa ympäristö- ja terveysriskit ovat hyväksyttävällä tasolla (ns. ”pilaaja mak-
saa -periaate”). Alueilla, joilla pilaantuneisuuden aiheuttajasta ei ole tietoa, tai aiheuttajaa ei ole
mahdollista saada vastuuseen, puhdistusvelvollisuus voi kohdistua myös alueen omistajaan tai
haltijaan.
Alueen myyjän tai vuokraajan on kerrottava uudelle haltijalle/omistajalle maaperän tai pohjave-
den liittyvistä epäilyistä ja tutkimuksista sekä tehdyistä kunnostuksista (”selontekovelvollisuus”).
Myös maaperään sijoitetuista jätteistä tulee kertoa, vaikka niistä ei aiheutuisi vaaraa ympäris-
tölle.

7.2 PIMA-ilmoitusmenettely

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus) vaaditaan, kun tarkoitus on
kunnostaa tai kaivaa pilaantunutta aluetta. Kunnostusalueena voi toimia vain osa kiinteistöstä tai
niiden joukko. Ilmoituksen käsittelyaika on maksimissaan 45 vrk ja sen käsittelee ELY-keskus
(Turussa ja Helsingissä kaupunki).

PIMA-ilmoitusmenettely on ympäristölupaa nopeampi prosessi, mutta se rajoittaa esimerkiksi pi-
laantuneiden maa-ainesten hyödyntämisen vain kunnostuskohteen sisälle.

7.3 Ympäristölupa

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) määrittelee ne toiminnat, jotka vaativat ympäristöluvan.
Pilaantuneiden maiden ja jätteiden sekä rakentamisen kannalta olennainen pohdinta liittyy siihen,
mikä on ammattimaista jätteiden käsittelyä. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää
ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristölu-
van myöntää alueen tai kunnan ympäristölupaviranomainen
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Ympäristöluvan myöntämisen esteinä voivat toimia mm:
- kaavoitus (lupaa ei saa myöntää kaavan vastaisesti),
- maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaara,
- terveysvaara,
- Natura 2000-verkoston tai luonnonsuojelualueiden läheisyys tai
- kohtuuton haitta naapureille.

Ympäristöluvan hakeminen maaperän kunnostamiseen liittyen on PIMA-ilmoitusta raskaampi ja
pitkäkestoisempi prosessi. Sen etuna on, että lupaa voidaan hakea hyvin monenlaisille toimenpi-
teille, mm. haitta-aineita sisältävien kaivumaiden sijoittamiselle kunnostettavan kiinteistön ulko-
puolella.

7.4 MARA-asetus

Rakennusten purkamisessa syntyneitä jätteitä voidaan tietyin reunaehdoin hyödyntää ns. MARA-
rekisteröinti-ilmoituksen kautta. MARA-ilmoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen eräiden jät-
teiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017, MARA-asetus).

MARA-ilmoituksen kautta on mahdollista hyödyntää jätteitä väylillä, kentillä, valleilla sekä teolli-
suus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. Itäharjun alueella kyseeseen tulisivat etenkin tie-
alueet, vallit ja parkkialueiden rakenteet.

Hyödynnettäviä materiaaleja ovat betonimurske, asfalttirouhe, tiilimurske, lentotuhkat, valimo-
hiekat, kalkit, kokonaiset renkaat ja rengasrouhe sekä käsitelty jätteenpolton tuhka. Kuvassa 14
on esitetty MARA:n mukaisesti hyödynnettävät materiaalit ja niiden mahdolliset hyödyntämiskoh-
teet.

7.5 MASA -asetus

Valmisteilla oleva MASA -asetus tulee edistämään tietynlaisten maa-ainesjätteiden hyödyntä-
mistä ympäristölupa kevyemmällä menettelyllä (vastaava kuin MARA -asetuksessa). Asetuksen
valmistelu on tämän hetkisen tiedon perusteella sellaisessa vaiheessa, että asetus voisi olla lain-
voimainen vuoden 2019 aikana.

MASA-asetuksen mukaisia hyödynnettäviä maa-ainesjätteitä olisivat mm. pienehköjä määriä jät-
teitä sisältävä maa-aines ja haitta-aineita sisältävä maa-aines.

Kuva 14. MARA-asetuksella hyödynnettävät jätteet ja hyödyntämiskohteet.
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8. ALUEEN KEHITTÄMISEN VAIHEISTUS

Jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään, Itäharjun pilaantuneiden maa-alueiden hallinnan toteutta-
minen tulee aloittaa järjestelmällisillä tutkimuksilla. Tutkimusten tavoitteena on saada selkeä kä-
sitys Itäharjun alueen maaperän laadusta ja sen pilaantuneisuudesta.

Kun pilaantuneiden maa-alueiden laajuus ja laatu on karkeasti selvitetty, voidaan asemakaavoi-
tuksen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan painottaa pilaantumattomampia alueita asuinraken-
tamiselle ja pilaantuneita alueita tukitoiminnoille (parkkipaikat, puistot jne.). Kaavoitusvaiheessa
määritetään myös alueen korkotaso. Jos maanpintaa pystytään nostamaan esimerkiksi 0,5 m ny-
kyistä tasoa ylemmäs, rakentamisen edellyttämä kaivutarve voi vähentyä ja toisaalta alueella
voidaan hyödyntää paljon suurempia määriä kaivumaita.

Massojen tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi alueelle perustetaan käsittelyalue, joka
on toiminnassa koko alueen kehittämisen ajan. Käsittelyalue pyritään perustamaan sellaiseen
paikkaan, jonka rakentaminen aloitetaan viimeisten joukossa. Käsittelyalue tulee huomioida alu-
een asemakaavoituksessa, jotta siitä ei muodostu kaavan vastaista toimintaa. Alueella on nyt
voimassa oleva yleiskaava, joka ei kiellä käsittelyalueen perustamista. Jos käsittelyalueelle va-
rattu alue asemakaavoitetaan, kaavaan tulisi merkitä rakentamisen aikainen käsittelyalue. Käsit-
telyalue vaatii ympäristöluvan, ja sen valmisteluun tulee ryhtyä hyvissä ajoin. Ympäristölupaha-
kemuksen käsittely kestää tyypillisesti 1-2 vuotta.

Alueen suunnitteluvaiheessa tulee myös pohtia mahdolliset rakennustekniset riskienhallinta rat-
kaisut, joilla voidaan vähentää kaivutarvetta pilaantuneilla alueilla. Tällaisia ratkaisuja voivat olla
mm. koneellisesti tuuletetut alapohjat ja parkkihallin sijoittaminen rakennuksen alimpaan kerrok-
seen. Myös in situ -kunnostuksilla voidaan pienentää kaivutarvetta, jos haitta-aineet ja maaperä
soveltuvat kunnostustapaan.

Toimintojen vaiheistus ja niistä tehtävät päätökset tulee tehdä ajoissa ennen alueen rakenta-
mista. Kuvassa 15 on havainnollistettu päätöksenteon vaiheita eri toiminnoille.

Kuva 15. Päätöksenteon aikataulu eri toimenpiteille.
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9. VASTUU- JA IMAGO-KYSYMYKSET

9.1 Vastuiden määrittely alueen kehittämiseen ja esim. tonttien luovutukseen liittyen

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 14 luvun 133 § määrittelee pilaantuneen maaperän puh-
distamiseen liittyvät vastuut seuraavasti:

”Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus

Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen
puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden (pilaantunut alue) siihen tilaan, ettei
siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvolli-
suuttaan ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai hän on tiennyt
tai hänen olisi pitänyt tietää alueen tila sitä hankkiessaan, on alueen haltijan puhdistettava
alueen maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin
edellytyksin myös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut
kyseisen alueen maaperän pilaantumisesta.

Jollei pilaantuneen alueen haltijaa voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää,
kunnan on selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava maaperä.”

Itäharjun alueen kehittämisen ja alueen rakentamisen ajaksi kehitetään yhtenäinen toimintamalli
alueiden luovutukseen ja rakentamiseen.

Toimintamallissa määritetään
- ympäristöteknisistä tutkimuksista ja selvityksistä vastaava taho,
- kunnostuksista vastaava taho,
- kustannusten kohdistumisen periaatteet,
- kunnostustavoitteet ja kunnostamisen periaatteet niin, että ne ovat mahdollisimman yh-

tenevät kiinteistöjen välillä,
- erot luovutuksessa, kun kyseessä myytävä tai vuokrattava kiinteistö,
- periaatteet käsittelyalueen käytölle, kun jätteet tulevat yksityisen tahon toteuttamasta tai

kaupungin toteuttamasta kunnostuksesta sekä
- periaatteet materiaalin luovuttamiselle käsittelyalueelta, kun kyseessä yksityisen tai kau-

pungin omistama kiinteistö.

9.2 Imago-tekijät ja tiedottaminen

Kun Itäharjun alueen kehittämisessä käytetään tässä dokumentissa esitettyjä, erilaisten riskin-
hallintakeinojen yhdistelmiä, on tämä huomioitava kunnostamisen liittyvässä kommunikaatiossa
ja tiedottamisessa. Kestävän riskinhallinnan ja kunnostamisen periaatteiden mukaisesti päädy-
tään todennäköisesti siihen, ettei alueen maaperästä poisteta kaikkia todettavia haitta-ainepitoi-
sia maamassaoja ja jätteitä.

Mikäli valittuihin malleihin liittyvä tiedottaminen epäonnistuu, tai on puutteellista, voi syntyä mie-
likuva, alueesta, jonka ”maaperään jätettiin myrkkymaita ja haudattiin jätteitä”. Vaikka kyse on-
kin suunnitelmallisesta ja tarkoin punnitusta toiminnasta.

Hyvän ja onnistuneen tiedottamisen kautta sen sijaan voidaan luoda mielikuva alueesta, jonka
toteuttaminen on tehty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, innovatiivisesti
erilaisia riskinhallintakeinoja yhdistelemällä.

Tiedottaminen tulee suunnitella huolellisesti ja hyvissä ajoin. Tämä on tärkeää, jotta jo ensim-
mäisiä tontteja luovutettaessa on alueen tulevilla kehittäjillä yhtenäinen, positiivinen mielikuva
niistä periaatteista, joiden mukaisesti riskinhallintaa ja kunnostamista Itäharjun alueen kehittä-
miseen liittyen tehdään.
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10. JATKOTOIMENPITEET

Kuten kappaleessa 2.3 todetaan, on hankkeen läpi menevä tahtotilan ylläpitäminen ja toteutta-
minen usein ollut hyvin haasteellista etenkin Itäharjun kaltaisissa suuren mittakaavan hank-
keissa. Tästä johtuen erilaisten kestäviin ratkaisuihin ja kustannussäästöihin tähtäävien toimenpi-
teiden toteutusedellytykset ovat jääneet puuttumaan ja vaikutukset saavuttamatta.

Kappaleissa 4 ja 5 esitetyt määrä- ja kustannustiedot antavat käsityksen siitä, että mittakaava
Itäharjun hankkeessa on suuri. Arviot ovat erittäin alustavia, joten todelliset määrät voivat olla
hyvinkin erilaisia. Selvää kuitenkin on, että alueella on erittäin suuri määrä haitta-aineita ja/tai
erilaisia jätteitä sisältäviä maamassoja. Kyseisten massojen poistaminen alueen kehittämiseen
liittyen aiheuttaa useiden kymmenien miljoonien eurojen kustannukset (esitetyissä arvioissa 25-
81 M€).

Vaikka vaihtoehtoisilla toteutustavoilla aikaan saatuja kustannussäästöjä arvioitaisiin hyvinkin
konservatiivisesti, on silti todennäköistä, että ne ovat useita miljoonia tai jopa joitakin kymmeniä
miljoonia euroja. Kun selvien rahallisten säästöjen lisäksi tarkastellaan sitä säästöpotentiaalia,
joka liittyy esim. erilaisiin päästöihin, voidaan perustellusti todeta, että tässä dokumentissa esi-
tettyä toimintamallia tulisi pyrkiä pitämään näkyvillä Itäharjun alueen kehittämisen jatkosuunnit-
telussa.

Koska rakentamishankkeiden päästöistä yli 90% ja valtaosa kustannuksista ratkaistaan suunnit-
teluvaiheessa, vaikutusmahdollisuudet hankkeen toteutusvaiheessa ovat merkittävästi vähäisem-
piä (kuva 16).

Kuva 16. Päästö- ja kustannusvähennyksiin liittyvien päätösten vaikuttavuus hankkeen eri vaiheissa.

Itäharjun alueen kehittäminen raportissa kuvatulla tavalla edellyttää, että pilaantuneisiin maihin
ja jätteisiin liittyvät kysymykset, ja niitä koskeva suunnittelu on aktiivista koko hankkeen ajan.

Pikaisesti toteutettaviksi jatkotoimenpiteiksi esitetään:

- Alueen maaperän laatua ryhdytään tutkimaan järjestelmällisesti. Tutkimukset aloite-
taan vaiheittain niin, että ensin kaavoitettava alue tutkitaan ensin.

- Laaditaan esim. paikkatietoon perustuva alusta, johon voidaan päivittää alueella teh-
tävien tutkimusten yhteydessä saatavia tietoja ja maaperän pilaantuneisuuteen liitty-
vää kustannustietoa
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- Laaditaan toimintamalli kiinteistöjen luovutukseen liittyen (kappaleen 9.1. mukaisesti)

- Tehdään päätös käsittelyalueen perustamisesta alueelle. Mahdollisen myönteisen pää-
töksen jälkeen ryhdytään selvittämään käsittelyalueen tarkempaa sijaintia ja valmiste-
lemaan käsittelyalueen ympäristöluvitusta.

30.9.2018
Ramboll Finland Oy

Kim Brander Oona Niiranen
johtava asiantuntija suunnittelija
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Otteita alueen suunnitelmista



• Otteita seuraavista esityksistä:

• Itäharjun kehittämisen toimeenpano (Timo Hintsanen ja Riitta Birkstedt, Turun kaupunki, 12.6.2018,
Turun kaupunginhallituksen kokous 18.6.2018)

• Itäharjun kehittämissuunnitelma (Turun kaupunginhallituksen kokous 18.6.2018)

• Turun tiedepuiston Masterplan (Turun kaupunki, 4.12.2017, https://www.turku.fi/uutinen/2017-12-
04_turun-tiedepuiston-uusi-tulevaisuuskuva-tahtaa-rohkeaan-kasvuun )
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Turun Tiedepuisto

Rohkean kokeileva ja
kansainvälisesti verkottunut
osaamiskeskittymä
kaupungin sykkeessä.

Rohkean
kokeileva

Logistisesti
vetovoimainen

24/7/365
elävä

Kestävästi
kasvava



Kestävästi kasvava
kaupunginosa

TOIMENPITEET:
• Älykäs rakentaminen ja energiatehokkuus:

• Energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta tukevat kokeilut. Älykäs infra ja rakentaminen. Suunnitelma
verkostokoulun toteutuksesta. Hybridirakentamisen edistäminen.

• Yhdyskuntasuunnittelu:
• Kehittäminen Masterplanissa osoitettujen isojen kokonaisuuksien kautta. Itäharjun asemakaavoitus ja

liikenneverkko. Kokonaistavoitteita tukevat yksittäishankkeet.
• Jakamistalouden ratkaisut:

• Jakamistaloutta tukevien alustojen, ratkaisuiden ja palveluiden kehittäminen. Yhteiskäyttöpyörät ja -autot.



Vaiheistus

Vaihe Vaihekohtaisia tavoitteita

1

- Itäharjun alueen syöttöliikenteen mahdollistava
Helsinginkadun liittymä

- Kupittaan ja Itäharjun liittäminen yhteen kansirakenteella
- Nopea asuntotuotannon aloitus + kaupungin tonttivaranto

- Joukkoliikenneakselin mahdollistaminen
- Kumppanuudet

- Mahdollinen korkea rakentaminen

2

- Hippoksentien jatkeen huomiointi
- Alueen vihersydämen luominen

- Kaupungin tonttivaranto
- Palveluhybridin varaus

3 - Työpaikkarakentamisen laajentumisalue
- Leipomotoiminnan mahdollistaminen alueella

4 - Asuntotuotannon laajentamisalueet








