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Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Eerikinkatu 33, Turku 
 
 

Ympäristönsuojelu, vs. ympäristöinsinööri Jaana Gustafsson 25.7.2016: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

As Oy Turun Blanka, As Oy Turun Herman ja Kiinteistö Oy Turun Eerik 3 / As 
Oy Koulukatu N:o 7,c/o Skanska Talonrakennus Oy 

 
Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistajat 

 
Osoite: 

 
Eerikinkatu 33, Turku 

 
Kiinteistöt: 

 
853-7-14-2004 ja 853-7-14-5 

 
Kiinteistöjen omistajat: 

 
Skanska Talonrakennus Oy 

 
Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 

 
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistami-
seen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-
aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muu-
alla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. 

 
Ympäristöministeriö on päätöksellään YM2/464/2015 siirtänyt Turun kaupun-
kisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle toimivallan käsitellä ympäristönsuoje-
lulain 14 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää ja pohjavettä koskevat asiat 
Turun kaupungin alueella. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on de-
legoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelujohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 10.6.2016, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 
- Sijaintikartta ja asemapiirros 

 
- Kaavakartta 

 
- Naapureiden yhteystiedot 

 
- Tutkimusraportti (Golder Associates Oy, 10.3.2016) 
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- Kunnostussuunnitelma 10.6.2016 
 

Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
 

Ympäristönsuojelun tietojen mukaan aiemmin ei ole tehty tätä kohdetta kos-
kevia pilaantuneen maaperän puhdistamispäätöksiä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Tontti 2004 on ollut pääasiassa asuinrakennuskäytössä 1800-luvun lopulta 
lähtien. Tontilla 5 on harjoitettu teollista toimintaa vuosien 1920–1970 välillä. 
Alueella ei kuitenkaan tiedetä olleen maaperää pilaavia toimintoja. Asema-
kaavan selosteen mukaan Eerikinkatu 34 kohdalla on sijainnut Turun ensim-
mäinen kaasulaitos. kaasulaitoksen sivutuotteena on syntynyt kivihiilitervaa, 
jota on käytetty kosteuseristysmassojen ja eristeiden tekoon. Kosteuseristeitä 
on mahdollisesti käytetty rakennuksissa, mikä on saattanut aiheuttaa pilaan-
tumista PAH-yhdisteillä. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kohde rajoittuu kaakossa Eerikinkatuun, lounaassa Koulukatuun, luoteessa 
kiinteistöön 853-7-14-3 ja koillisessa kiinteistöön 853-7-14-7. Alue on vuonna 
2014 voimaan tulleessa asemakaavassa merkitty asuin-, liike-, ja toimistoalu-
eiden korttelialueeksi (AL-1). Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi asuinker-
rostaloja. 

 
Vanha tehdasrakennus ja Koulukadun suuntainen puurakennus puretaan en-
nen kohteessa tehtäviä maaperän kunnostustoimenpiteitä. 

 
Maaperä 

 
Alueella on savikerroksen päällä hiekkatäyttömaata 0,5–1,5 paksuinen kerros. 
Täyttömaassa on paikoitellen tiilijätettä. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä. 
Lähin pintavesistö on alueen eteläpuolella noin 200 metrin etäisyydellä oleva 
Aurajoki.  

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Golder Associates Oy teki kiinteistöllä ympäristöteknisen maaperätutkimuk-
sen helmikuussa 2016. Tutkimus toteutettiin kaivamalla piha-alueelle viisi 
koekuoppaa. 

 
Tutkimuksessa todettiin VNa 214/2007 alempien ohjearvojen ylityksiä kolmen 
koekuopan alueella. Pitoisuudet todettiin pintamaassa 0,0-1,5 m syvyydellä. 
Yhdessä näytepisteessä todettiin fluoranteenin (5,6 mg/kg), benso(a)pyreenin 
(2,8 mg/kg) ja PAH-yhdisteiden summapitoisuuden (31 mg/kg) ylittävän VNa 
214/2007 alemmat ohjearvot. Yhdessä pisteessä todettiin alemman ohjearvon 
ylittävä elohopeapitoisuus (4,0 mg/kg) ja yhdessä sinkkipitoisuus (261 mg/kg). 
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Lisäksi kaikissa näissä pisteissä todettiin VNa 214/2007 kynnysarvojen ylityk-
siä. Maan pintaosan täyttökerroksessa oli jonkin verran merkkejä rakennusjät-
teestä, lähinnä tiilenpaloista. Tutkimuksen yhteydessä ei otettu näytteitä ra-
kennusten alla olevasta maaperästä. 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta on arvioitu vertaamalla todet-
tuja haitta-ainepitoisuuksia VNa 214/2007 mukaisiin alempiin ohjearvoihin. 
Tontin 853-7-14-5 itäosaan on suunniteltu tiekäyttöön tulevaa aluetta, jonka 
maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna VNa 
214/2007 ylempiä ohjearvoja. 

 
Kiinteistöjen alueella todettiin maaperän sisältävän kahden näytepisteen alu-
eella raskasmetallien pitoisuuksia ja yhden PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, jot-
ka ylittävät VNa 2014/07 mukaiset alemmat ohjearvot. Tämän perusteella 
kiinteistöjen 853-7-14-2004 ja 853-7-1-4-5 maaperä luokitellaan kahden näy-
tepisteen alueella metalleilla ja yhden näytepisteen alueella PAH-yhdisteillä 
pilaantuneeksi. Näin ollen alueella on maaperän puhdistustarve. 

 
Pääosa todetusta pilaantuneesta aineksesta sijaitsi maanpinnassa, noin 0,0-
1,0 metrin syvyydellä. Alustavasti voidaan arvioida maan pintaosassa olevan 
pilaantunutta täyttöä n. 950 m3ktr (1900 tn). Massamääräarvio varmentuu kai-
vuiden yhteydessä. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Kohteen maaperä kunnostetaan massanvaihdolla alueella tehtävien raken-
nustöiden yhteydessä. Kohteessa olevat rakennukset puretaan suojeltua ra-
kennusta lukuun ottamatta ennen maaperän kunnostamista. 

 
Yleisesti kiinteistön alueella, mukaan lukien päällystetyt piha-alueet, esitetään 
maaperän kunnostustavoitteeksi VNa 214/2007 alempia ohjearvoja. Alueen 
luoteiskulmaan tulee viheralue (kaavamääräys istutettava alueen osa), jolle 
ehdotetaan pintamaakerrokseen (noin 0,5 m) orgaanisille yhdisteille (mm. 
PAH-yhdisteille) VNa 214/2007 mukaisia kynnysarvoja. Epäorgaanisille hait-
ta-aineille myös pintaosan kunnostustavoitteeksi esitetään VNa 214/2007 
alempia ohjearvoja. Pintakerroksen alapuolisen maaperän puhdistustavoite 
on VNa 214/2007 alemmat ohjearvot. Tontin 853-7-14-5 itäpuolen tiekäyttöön 
tulevan alueen puhdistustavoitteeksi esitetään VNa 214/2007 ylempiä ohjear-
voja. 

 
Vaihtoehtoisesti puhdistustavoite voidaan saavuttaa peittämällä maanpintaa 
noin 0,5 m paksuisella pilaantumattomalla (pitoisuus alle VNa 214/2007 kyn-
nysarvon) maakerroksella. Tällä toimenpiteellä estetään suora kontakti haitta-
ainepitoiseen maa-ainekseen. 

 
Mikäli maaperässä todetaan uudisrakentamisen edellyttämän kaivutason ala-
puolella VNa 214/2007 alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, ar-
vioidaan kaivun jatkamisen tai mahdollisten muiden toimenpiteiden tarve to-
detut haitta-aineet, pitoisuudet, pilaantuneen maan määrä ja sijainti huomioi-
den. Ympäristötekninen konsultti esittää jatkotoimenpide-ehdotuksen Turun 
kaupungin ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi. siten, ettei työmaatoiminta 
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keskeydy merkittävästi asian käsittelyn ajaksi. Sovitut jatkotoimenpiteet do-
kumentoidaan työstä laadittavassa loppuraportissa. 

 
Mikäli maaperän puhdistustöiden jälkeen alueelle jää asetetut tavoitepitoisuu-
det ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan mahdollisten jatkotoimenpitei-
den tarve riskitarkastelun perusteella. 

 
Mikäli kunnostusmenetelmä vaihtuu tai täydentyy työn edetessä, sovitaan 
muutoksista Turun kaupungin ympäristönsuojelun kanssa ennen toimenpitei-
den aloittamista. 

 
Mikäli maaperän kunnostuksen yhteydessä kaivannoista on tarve poistaa vet-
tä, vesien viemäriin johtamisesta sovitaan Turun Vesiliikelaitoksen kanssa 
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä 
vesi poistetaan loka-autolla. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Puhdistustyön yhteydessä poistettava maa-aines luokitellaan VNa 214/2007 
mukaisesti seuraavasti: 

 
- Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaantuma-
tonta. 

 
- Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittävä ja alemman ohjearvon alit-
tava maa-aines luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jossa on 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

 
- Haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon ylittävä maa-aines luokitel-
laan pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi 

 
- Maa-ainesjätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi perustuu jäteasetukseen 
(VNa 179/2012). 

 
Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitok-
seen, jolla on lupa käsitellä ko. maa-aineksia. 

 
Pilaantunut maa-aines (pitoisuus yli VNa 214/2007 alemman ohjearvon) toimi-
tetaan asianmukaiset luvat omaavalle käsittelylaitokselle tai jäteasemalle, 
jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. 

 
Kohteesta poistettavat pilaantuneeksi ja tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
massat kuljetetaan vastaanottopisteisiin kuorma-autoilla. Em. massoja sisäl-
tävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maan/vaarallisen jät-
teen kuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja kuormien mukana toimitetaan 
siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle (jätteenkäsittelylaitos). Kohteesta 
poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan vas-
taanottopaikkojen kanssa ennen puhdistustyön aloittamista. 

 
Ennen massojen toimittamista vastaanottopisteisiin, laaditaan tarpeen mu-
kaan kaatopaikkakelpoisuuslausunnot. 

 
Kiinteistön alueelta poistettavat, haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 
kynnysarvojen ja alemman ohjearvon välissä olevat, rakennusteknisesti täyt-
töön soveltumattomat massat sijoitetaan luvanvaraiselle maankaatopaikalle, 
kaatopaikalle tai muulle ei-herkälle maa-alueelle. Mikäli em. massoja toimite-
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taan muualle kuin maankaatopaikalle tai kaatopaikalle, laaditaan maiden si-
joittamisesta erillinen suunnitelma, joka toimitetaan Turun kaupungin ympäris-
tötoimialan ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi. 

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 kynnysarvot alittavaa maa-ainesta 
voidaan tarvittaessa hyödyntää myös muulla rakennustyömaalla. 

 
Pilaantuneiden massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei pilaantunutta 
maa-ainesta välivarastoida pitkiä aikoja tontilla. Massoja voidaan kuitenkin 
tarvittaessa välivarastoida tontilla kunnostustyön aikana lyhytaikaisesti, mikäli 
kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä massoja ei voida välittömästi kuljettaa vas-
taanottopaikkaan. Välivarastoidut pilaantuneet maat ja vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavat maat peitetään tällöin varastoinnin ajaksi. 

 
Kohteen alueen kaivuiden yhteydessä poistettava mahdollinen jäte käsitellään 
noudattaen Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräyksiä. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen 

 
Alueen maaperän kunnostamista ja massojen poistoa ohjaa riittävän koke-
muksen omaava ympäristötekninen asiantuntija. Ympäristötekninen asiantun-
tija tarkistaa massojen kaivun aikana kaivettavien massojen haitta-
ainepitoisuuksia kenttätestein ja laboratorioanalyysein. 

 
Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa poistettavat massat (pitoisuudet yli VNa 
214/2007 alemman ohjearvon) pitoisuuksien perusteella asianmukaisiin vas-
taanottopisteisiin. Urakoitsija vastaa pilaantumattomaksi todettujen massojen 
sijoittamisesta. 

 
Massanvaihtokaivantojen rajoilta otetaan kokoomanäytteitä kaivantojen poh-
jista ja seinämistä. Näytteet otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden si-
ten, että yksi kokoomanäyte edustaa n. 100 m2:n suuruista puhdistettua aluet-
ta. Seinämä- ja pohjanäytteistä määritetään arseenin ja muiden raskasmetal-
lien pitoisuudet kenttämittarilla. Lisäksi noin 30 % kokoomanäytteistä varmis-
tetaan laboratoriossa arseenin ja muiden raskasmetallien pitoisuudet labora-
torioanalyysein. Alueilla, jossa on ennakkotutkimuksissa tai kunnostuksen ai-
kana todettu PAH- yhdisteitä yli maaperän kunnostustavoitteen, varmistetaan 
jäännöspitoisuusnäytteistä myös PAH-yhdisteet laboratoriossa. 

 
Tarvittaessa analysoidaan jäännöspitoisuusnäytteistä laboratoriossa myös 
muiden haitta-aineiden pitoisuuksia, mikäli niiden esiintymisestä saadaan viit-
teitä kunnostuksen aikana kenttähavaintojen perusteella 

 
Mahdollinen eristysrakenne 

 
Mikäli pilaantunut alue ulottuu kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuolelle tai 
sellaisen rakenteen alueelle, jota ei ole maaperän puhdistustyön yhteydessä 
mahdollista tai kustannustehokasta purkaa, pilaantuneet maat varaudutaan 
eristämään puhtaista täyttömaista eristysrakenteella. Mahdolliset eristeraken-
teet kuvataan loppuraportissa ja merkitään raporttiin liitettävään karttaan. 
Ympäristötekninen valvoja on paikalla, kun eristerakennetta asennetaan. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Mikäli kaivutyön aikana todetaan muita kuin ennakkotutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita, noudatetaan niiden osalta puhdistustavoitteena VNa 214/2007 
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alempia ohjearvoja paitsi tiekäyttöön suunniteltavan alueen osalta VNa 
214/2007 ylempiä ohjearvoja. Odottamattomia haitta-aineita sisältävät maa-
ainekset toimitetaan käsiteltäviksi laitoksille, joilla on kyseisiä haitta-aineita si-
sältävien massojen käsittelylupa. 

 
Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden jatku-
van naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta tämän kiinteistön omista-
jalle sekä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 

 
Mikäli työn kuluessa ilmenee jotakin muuta maaperän pilaantuneisuuden tai 
puhdistustoimenpiteiden kannalta yllättävää, ilmoitetaan siitä viipymättä Turun 
kaupungin ympäristönsuojelulle. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Työmaa-alue ja kaivanto aidataan tai merkitään siten, että ulkopuolisten pää-
sy kunnostettavalle alueelle estetään. Työmaa-alue merkitään pilaantuneen 
maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin kyltein. 

 
Pilaantuneen maaperän kunnostustyöhön osallistuvilla työntekijöillä tulee olla 
käytettävissä henkilökohtaiset suojavarusteet. Suojainten käytöstä päättää 
kenttämittausten perusteella työmaan vastaava mestari tai työsuojelusta vas-
taava henkilö. 

 
Maaperän puhdistamiseen liittyvät työt (kaivu, kuljetus jne.) pyritään teke-
mään siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta haittaa ympäristölle. Massojen pö-
lyämistä seurataan näköhavainnoin työn aikana ja tarvittaessa massoja kostu-
tetaan pölyämisen ehkäisemiseksi. 

 
Kaivettavat massat kuljetetaan kuorma-autoilla käsittelypaikkoihin. Pilaantu-
neita maita kuljettavien kuorma-autojen lavat peitetään kuljetuksen ajaksi. 

 
Tiedotus ja raportointi 

 
Puhdistustöiden aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan Tu-
run kaupungin ympäristönsuojelulle ennen töihin ryhtymistä. Aloitusilmoituk-
seen kirjataan myös massojen vastaanottopisteiden tiedot. Maaperän kunnos-
tuksen lopetusilmoitus toimitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelulle, kun 
maaperän kunnostustyöt kohteessa on saatu päätökseen. 

 
Maaperän kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kaivetut 
massat, laboratorioanalyysien tulokset, massojen sijoitus- ja käsittelypaikat 
ym. kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot. 

 
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään pilaantuneelta 
alueelta poistettujen maamassojen määrät ja haitta-ainepitoisuudet sijoitus-
paikoittain sekä massanvaihtokaivannon rajaus ja näytepisteiden sijainti. Li-
säksi esitetään analyysitulokset sekä yhteenvetotaulukot alueelta otetuista 
näytteistä. Massanvaihdon toimenpideraportissa esitetään arvio puhdistus-
työn tavoitteiden toteutumisesta. 

 
Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata (pitoisuus yli 
VNa 214/2007 alempien ohjearvojen), määritetään mahdollisten jatkotoimen-
piteiden tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvittaessa esitetään erillinen jat-
kotoimenpidesuunnitelma Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. 
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Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Turun kaupungin ympäristön-
suojelulle kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymisestä. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa syksyllä 
2016. Kunnostustyön kestoksi arvioidaan noin 2 viikkoa. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 

 
Ympäristönsuojelun käsityksen mukaan naapurien ennalta kuuleminen ei ole 
ollut tarpeellista, koska työstä aiheutuvien haittojen ei ole arvioitu ulottuvan 
merkittävästi puhdistettavaa aluetta laajemmalle.  

 
Ympäristönsuojelujohtajan päätös 

 
Päätän hyväksyä ilmoituksessa esitetyn menettelyn. Kunnostettavaksi tulevan 
alueen (liitekartalla esitetyn toimenpidealueen) maaperän puhdistamisessa on 
noudatettava seuraavia määräyksiä, mikäli niissä mainittu menettely poikkeaa 
ilmoituksessa esitetystä:  

 
1 Maaperä tulee puhdistaa siten, että pinnoittamattomaksi jäävillä piha-
alueilla maaperän pintakerroksen vähintään 0,5 merin paksuudelta tulee olla 
pilaantumatonta (valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt haitta-
ainekohtaiset pitoisuudet alle kynnysarvotason), tulevan katu/tiealueen koh-
dalla haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä asetuksen ylempiä ohjearvoja ja muilla 
alueilla pitoisuudet eivät ylitä alempia ohjearvoja. Jos tie/katualueelle kuiten-
kin sijoitetaan kunnallisteknisiä johtolinjoja, tulee näiden kohdalla sekä yhden 
merin etäisyydellä linjojen kummallakin puolella maaperä puhdistettava siten, 
että haitta-ainekohtaiset pitoisuudet eivät ylitä alempia ohjearvoja. 

 
2 Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on kaivannoista 
otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n suuruista 
seinämä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle 
jäävän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet, jotka on merkittävä lop-
puraporttiin liitettävään karttaan, on valittava siten, että saatuja tuloksia voi-
daan verrata aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % 
jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on labo-
ratoriossa tutkittava ainakin ympäristöteknisissä tutkimuksissa tai puhdistus-
työn aikana havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

 
3 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistustavoitteet alittavaa maa-
ainesta voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä. Pilaantumattomak-
si luokitellut maa-ainekset voidaan hyödyntää suunnitelmallisesti (esim. ra-
kennuslupa, tiesuunnitelma) alueella ja alueen ulkopuolella.  

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on kohollaan 
olevia haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä) 
voidaan hyödyntää alueella tai myös muualla, mikäli siihen on erillinen lupa 
(esim. ympäristölupa tai valvovan viranomaisen muu hyväksyntä). 

 
4 Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden käsittelyssä on noudatet-
tava Turun kaupungin ympäristönsuojelun ohjeita.  
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5 Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. Asi-
antuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä. Ympäristötekni-
nen asiantuntija vastaa myös jätelain 121 §:n mukaisten siirtoasiakirjojen laa-
timisesta. Siirtoasiakirjat on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelulle. 

 
6 Alueelta poistettavat pilaantuneet maa-ainesjätteet tulee kuljettaa mahdolli-
simman pian maa-ainesjätteiden vastaanottopisteeseen tai käsittelylaitok-
seen. Mikäli kiinteistöltä kaivettuja pilaantuneita maa-ainesjätteitä joudutaan 
kuljetusteknisistä syistä varastoimaan kunnostusalueella, tulee ne säilyttää 
peitettyinä.  

 
7 Mikäli kaivantoihin kertyy puhdistuksen aikana vettä, tulee sen mahdolliset 
haitta-ainepitoisuudet selvittää laboratorioanalyysein. Veden jatkokäsittelystä 
tai johtamisesta kaupungin hule- tai jätevesiviemäriin tai maastoon tulee sopia 
vesiliikelaitoksen ja ympäristönsuojelun kanssa. 

 
8 Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää haju-, melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen 
melumittausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häirit-
sevää haju-, melu- tai pölyhaittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelu 
voi tarvittaessa antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa 
koskevia määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentä-
mään. 

 
9 Puhdistustyön aloituksesta ja päättymisestä on ilmoitettava Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoituksesta tulee käydä ilmi puhdistustyön 
ohjauksesta vastaavan asiantuntijan yhteystiedot sekä poistettavan maa-
ainesjätteen toimituspaikat. 

 
10 Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmus toi-
menpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

 
11 Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. 

 
12 Maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti, joka tulee toimittaa 
Turun kaupungin ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi 3 kuukauden kuluessa 
siitä, kun puhdistustyö on loppunut. Raportista tulee käydä ilmi, miten päätök-
sessä asetetut määräykset ovat toteutuneet. Puhdistuksen loppuraportti on lii-
tettävä myös kohteessa rakennettavien rakennusten tai kiinteistöjen huolto-
asiakirjoihin tai vastaaviin.  

 
Perustelut 

 
Maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menettelyssä sovelle-
taan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä milloin maaperän pilaantuminen 
on tapahtunut. 

 
Kohteeseen toteutetaan uudisrakennuksia, mikä vaatii maankaivua. Kohtee-
seen soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 
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Pinnoittamattomilla piha-alueilla pintamaan haitta-ainepitoisuuden tulee alittaa 
kynnysarvotaso, jotta voidaan varmistaa alueen rajoitukseton käytettävyys. 
Muutoin asuinkiinteistöillä alempaa ohjearvotasoa voidaan pitää riittävänä. 
Tulevalla tie/katualueella kunnostuksen tavoitetasoksi on esitetty valtioneu-
voston asetuksessa (VNA 214/2007) esitettyjä ylempiä ohjearvoja, mitä on pi-
dettävä riittävänä puhtaustasona pinnoitettavalla liikennöintiin tarkoitetulla 
alueella. Kunnallisteknisten linjojen kohdalla on kuitenkin tarpeen tiukempi 
puhtausvaatimus, koska näitä voidaan joutua kaivamaan huoltotöiden yhtey-
dessä. (Määräys 1) 

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä ja otetuista näytteistä tulee riittävä määrä analysoida laboratoriossa, 
jotta voidaan varmistua siitä, että puhdistustavoitteet saavutetaan. Näytepis-
teet tulee merkitä karttaan, jotta voidaan arvioida, ovatko tulokset vertailukel-
poisia aiempiin tutkimuksiin. (Määräys 2)  

 
Maa-ainesjätteiden ja jätteitä sisältävän maa-aineksen asianmukaisen käsitte-
lyn ja sijoituksen varmistamiseksi on annettu määräyksiä, jotta kyseisistä toi-
minnoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumis-
ta. (Määräys 3)  

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä. (Määräys 4)  

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. (Määräys 5). 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi. (Määräys 6) 

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asi-
anmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 
viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi. (Määräys 7) 

 
Maanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asuvil-
le, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 8) 

 
Puhdistustyön aloituksesta ja loppumisesta on ilmoitettava viranomaisvalvon-
taa varten. (Määräys 9) 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. (Mää-
räys 10) 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 11). 

 
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. Maa-
alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle 
käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai 
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aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 
(Määräys 12) 

 
Sovelletut säännökset: 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

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

 
Jätelaki (646/2011)  

 
Jäteasetus (179/2012)  

 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 
Päätöksen antaminen ja sen voimassaolo 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.7.2016 ja se on voimassa tois-
taiseksi.  

 
Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 1000 euron maksu.  

 
  

 
Jaana Gustafsson 

 
ympäristösuojelujohtajan varahenkilö 

 
  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä 
mainituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 tied Golder Associates Oy 
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 ao Skanska Talonrakennus Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus 
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