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Kiinteistön omistajat: 
 

Jaakkoo-Taara 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 viran-
omaiselle. 

 
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 
delegoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelujohtajalle. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 9.3.2016, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympäris-
tönsuojeluun (Dno 2735-2016). 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta ja asemapiirros 
 Pilaantuneisuusnäytteiden sijainti 
 Asemakaavaote 
 Ympäristöarviointi (Golder Associates Oy, 1.3.2016) 
 Maaperän puhdistuksen yleissuunnitelma 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
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Kiinteistöllä on toteutettu pilaantuneen maaperän kunnostustoimenpiteitä vuo-
sina 2010–2014 noudattaen Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston an-
tamaa päätöstä 7261-2010 (231). 

 
Kiinteistön luoteis-/pohjoisosassa maaperän kunnostus liittyi vanhan huolto-
aseman toimintaan ja oli osa SOILI –kunnostusohjelmaa. Työssä puhdistettiin 
polttoaineiden jakelutoiminnan seurauksena pilaantuneita maita in situ -käsit-
telyn ja massanvaihdon yhdistelmällä. Yhteensä alueelta poistettiin kunnos-
tustyön aikana 2 460,77 t öljyhiilivedyillä pilaantuneita maamassoja. 

 
Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen teettämässä kunnostuksessa vuonna 
2013 puhdistettiin massanvaihdolla lisäksi kiinteistön muita piha-alueita. Kai-
vutyön yhteydessä poistettiin alueelta öljyhiilivedyillä ja epäorgaanisilla haitta-
aineilla pilaantuneita maita yhteensä 3 287,25 t. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1911 valmistunut entinen öljytehdas (alkuperäi-
seltä nimeltään Vineto Oil Oy). Tehtaassa on mm. sekoitettu raakaöljystä voi-
teluöljyjä ja rasvoja. Rakennuksen luoteis-/pohjoisosassa on 1920-luvulla val-
mistuneet huoltamotilat, jossa polttoaineiden jakelutoimintaa on ollut 1990-
luvulle saakka. Maanalaiset polttoainesäiliöt on poistettu jakelutoiminnan pää-
tyttyä. 

 
Kiinteistön etelärajalla sijaitsee erillinen varastorakennus, joka on toiminut 
mm. hevostallina ja varastokäytössä. Öljytehtaan toiminnan loputtua tiloissa 
on ollut erilaisia vuokralaisia ja vuodesta 1974 Turun kaupungin liikenne-
merkki- ja liikennevalohuoltoryhmät. Nykyisin tilat ovat tyhjillään. 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Alueella on 20.4.2015 voimaan tullut asemakaava (21/2013), jossa se on 
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (asemakaavamer-
kintä TY-1). Kohdekiinteistöä ollaan kehittämässä ja vanhat rakennukset tul-
laan purkamaan. 

 
Maaperä 

 
Maaperäkartan mukaan kohde sijaitsee täytemaa-alueella. Alueella toteute-
tuissa ympäristöteknisissä toimenpiteissä (tutkimukset ja kunnostukset) on 
maaperän todettu koostuvan noin 0,5–3 m paksuisesta, karkearakeisesta 
sora/hiekka -täyttökerroksesta. Täyttökerroksen alapuolella on savi tai siltti-
nen savi. Rakennusten alapuolella täyttökerros puuttuu paikoin kokonaan. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden arvioitu virtaus-
suunta on tutkimusalueelta lounaaseen kohti Aurajokea ja Linnanaukkoa. Sa-
vikerroksen päälle saattaa ajoittain kertyä orsivettä. Rakennuksen alapuolelle 
kairatuissa tutkimuspisteissä todettiin paikoin vettä noin 1,5–2 m syvyydessä. 

 
Kohteen etelä-/lounaispuolella, noin 800 m etäisyydellä kulkee Aurajoki. Alu-
een sadevedet kertyvät viemäreihin. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 
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Maaperän ja orsiveden haitta-aineet  
 

Kiinteistöllä tehtiin maaperätutkimus 11.12.2015. Maanäytteitä otettiin 9 tutki-
muspisteestä piha-alueelta ja rakennuksen sisältä. Tutkimuksen avulla täy-
dennettiin aiempien puhdistustoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen tutkimusten 
tuloksia. 

 
Maaperä on kiinteistön alueella osittain pilaantunut öljyhiilivedyillä ja sinkillä. 
Täydentävän tutkimuksen yhteydessä tehtyjen näytepisteiden edustamalla 
alueella arvioidaan olevan pilaantunutta maata noin 150–350 m3 ktr, eli noin 
240–560 tonnia. Lisäksi alueelle on aikaisemmin toteutettujen kunnostustoi-
menpiteiden yhteydessä arvioitu jääneen n. 50–100 m3 ktr, eli n. 80–160 t pi-
laantunutta maata (VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia 
öljyhiilivetyjä, bentseeniä, lyijyä ja/tai sinkkiä). 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Tutkimuksen ja kunnostuksen aikaisten jäännöspitoisuusnäytteiden analyysi-
tulosten perusteella kohteessa on öljyhiilivedyillä, bentseenillä, lyijyllä ja sin-
killä pilaantunutta maata (pitoisuus yli VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon) ja 
näin ollen kunnostustarve. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Kohde on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alu-
een tuleva käyttö huomioiden maaperän puhdistustavoitteiksi esitetään VNa 
214/2007 ylempiä ohjearvoja. Rakennettavilla kunnallistekniikan alueilla (mm. 
vesi-, viemäri- ja sähkölinjat) ja yhden metrin etäisyydellä linjojen kummaltakin 
puolelta esitetään kunnostustavoitteeksi VNa 214/2007 alempia ohjearvoja. 

 
Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Kunnostaminen aloitetaan tutkimuk-
sen yhteydessä ja aikaisempien kunnostusten jäännöspitoisuusnäytteiden pe-
rusteella pilaantuneeksi todetuilta alueilta ja sitä jatketaan, kunnes saavute-
taan pilaantumattoman alueen tai kiinteistön raja. 

 
Täyttömaana käytetään alueen tulevat rakenteet huomioiden tarkoitukseen 
soveltuvaa, pilaantumatonta maa-ainesta tai pilaantumatonta maa-ainesta, 
jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

 
Myöhemmin toteutettavan rakentamisen yhteydessä tullaan kohteella kaiva-
maan maita myös muilla alueilla, joten kaivutyöstä vastaava urakoitsija seu-
raa kaivettavien maamassojen laatua aistinvaraisesti. Mikäli pilaantuneisuutta 
epäillään tai todetaan, ympäristötekninen asiantuntija tarkastaa maiden haitta-
ainepitoisuudet ja määrittää jatkotoimenpiteet näytteiden analyysitulosten pe-
rusteella tässä ilmoituksessa esitetyin periaattein. 

 
Mikäli kunnostusmenetelmä vaihtuu tai täydentyy työn edetessä, sovitaan 
muutoksista Turun kaupungin ympäristöviranomaisen kanssa ennen toimen-
piteiden aloittamista. 
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Mikäli pilaantuneeksi todetuille alueille tehtävistä kaivannoista on tarve pois-
taa työn aikana vettä, sovitaan vesien viemäriin johtamisesta Turun Vesiliike-
laitoksen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Merkittäviä haitta-ainepitoi-
suuksia sisältävä vesi poistetaan imuautolla. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Maa-ainesjäte luokitellaan jätelain 646/2011 ja asetuksen 179/2012 mukai-
sesti  

 
seuraavasti: 

 Pilaantumaton maa-aines, haitta-ainepitoisuudet alittavat VNa 
214/2007 alemman ohjearvon 

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittavan maa-aines, käyttöä ja sijoit-
tamista ei ole rajoitettu 

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ylittävä ja alemman ohjearvon alitta-
van maa-aines, käyttö ja sijoittaminen on rajoitettua 

 Tavanomainen jäte, haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon 
ylittävä maa-aines 

 Maa-aines luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi jos jäteasetuksessa (VNa 
179/2012 ja muutos VNa 86/2015), CLP-asetuksessa ja komission 
asetuksessa N:o 1357/2014 esitetyt kriteerit täyttyvät 

 
Maa-ainesjäte poistetaan ja toimitetaan pitoisuuksien perusteella asianmukai-
set luvat omaavaan käsittelylaitokseen tai jäteasemalle, jonka ympäristölu-
vassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely. Maa-aines voidaan myös 
vaihtoehtoisesti välivarastoida hyväksytylle alueelle ja käsitellä myöhemmin 
hyväksyttävällä menetelmällä tai laitteistolla. 

 
Kaivettavien maiden haitta-ainepitoisuuksia seurataan kenttätesteillä, joiden 
tulosten perusteella kuormat ohjataan sijoituspaikkoihin. Maa-aines kuljete-
taan käsittelypaikkaan kuorma-autoilla ja kuormat peitetään kuljetuksen 
ajaksi. Pilaantuneen maan kuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja haitta-
ainepitoisia maita sisältävien kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirja 
kuorman vastaanottajalle. Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon 
liittyvistä yksityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen puh-
distustyön aloittamista. Jätteen kuljettaja on merkitty jätelain mukaiseen jäte-
huoltorekisteriin. 

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 kynnysarvot alittavaa maa-ainesta 
pyritään ensisijaisesti käyttämään kohteessa kaivantojen täytössä. Ko. maat 
voidaan tarvittaessa hyödyntää suunnitelmallisesti myös muulla rakennustyö-
maalla. Maiden sijoittamista maankaatopaikalle pyritään välttämään. 

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 kynnysarvon ja alemman ohjearvon 
välissä oleva maa-aines käytetään ensisijaisesti kohteessa kaivantojen täy-
tössä. Mikäli maita ei voida esim. rakennusteknisistä syistä käyttää täyttöön, 
sijoitetaan ne luvanvaraiselle maankaatopaikalle tai kaatopaikalle. Ko. maita 
voidaan valvovan viranomaisen luvalla käyttää täyttöön myös jossain muussa 
kohteessa. Tällöin asiasta tehdään erillinen selvitys ennen maiden sijoitta-
mista. Ennen massojen toimittamista vastaanottopisteisiin, laaditaan kaato-
paikkakelpoisuuslausunto. 
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Pilaantuneiden massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei maa-ainesjätettä 
välivarastoida tontilla. Massoja voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida 
tontilla kunnostustyön aikana lyhytaikaisesti, mikäli kaivu- tai kuljetusteknisistä 
syistä niitä ei voida välittömästi kuljettaa vastaanottopaikkaan. Välivarastoidut, 
tavanomaiseksi jätteeksi luokitellut maat ja vaarallista jätettä sisältävät maat 
peitetään. 

 
Alueelta poistettavat, purettujen rakennusten maanalaiset betonirakenteet ja 
muut mahdolliset jätejakeet (esim. tiili) käsitellään Turun kaupungin jätehuol-
tomääräysten mukaisesti. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen 

 
Kohteen maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Maaperän kunnostus aloi-
tetaan tutkimuksissa pilaantuneeksi todetuilta alueilta ja kunnostusta jatke-
taan kunnes kohteelle asetettu puhdistustavoite tai kunnostettavan kiinteistön 
raja saavutetaan. 

 
Ympäristötekninen asiantuntija tarkastaa kaivettavien massojen haitta-ainepi-
toisuudet sekä kaivualueiden jäännöspitoisuudet. Ympäristötekninen asian-
tuntija on kohteessa paikalla, kun pilaantuneita massoja kaivetaan ja valvoo 
pilaantuneiden massojen kaivua ja poistamista kenttätestein ja laboratorio-
analyysein. Maanäytteistä analysoidaan hiilivetyjen kokonaispitoisuutta ja al-
kuaineiden pitoisuuksia kenttäteisteillä. 

 
Poistettavista massoista otetaan yksi kokoomanäyte noin 50 m3itd:n suuruista 
poistettavaa maa-aineserää kohti. Massanvaihtokaivannon rajoilta otetaan 
kokoomanäytteitä kaivannon pohjasta ja seinämistä. Näytteet otetaan maape-
rän kerrosrakenne huomioiden siten, että yksi kokoomanäyte edustaa maksi-
missaan 100 m2:n suuruista puhdistettua aluetta.  

 
Kenttätestien tulosten varmistamiseksi riittävä määrä (vähintään 30 %) jään-
nöspitoisuusnäytteistä analysoidaan myös laboratoriossa. Laboratorioon toi-
mitettavista näytteistä analysoidaan niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joilla 
kunnostettava alue on tutkimuksissa todettu pilaantuneeksi. Tarvittaessa ana-
lysoidaan laboratoriossa myös muiden haitta-aineiden pitoisuuksia, mikäli nii-
den esiintymisestä saadaan viitteitä kenttämittausten tai -havaintojen perus-
teella. 

 
Mahdollinen eristysrakenne 

 
Mikäli pilaantunut alue ulottuu kunnostettavan alueen ulkopuolelle tai sellai-
sen rakenteen alueelle, jota ei ole maaperän puhdistustyön yhteydessä mah-
dollista tai kustannustehokasta purkaa (esim. säilytettävät maanalaiset raken-
teet), pilaantuneet maat varaudutaan eristämään puhtaista täyttömaista eris-
tysrakenteella. Myös eri puhtaustasoille kunnostetut alueet eristetään toisis-
taan. Ennen erottavan rakenteen asentamista ollaan yhteydessä Turun kau-
pungin ympäristönsuojeluun. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Mikäli kaivutyön aikana todetaan muita kuin ennakkotutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita, noudatetaan niiden osalta puhdistustavoitteena kunnostussuun-
nitelmassa esitettyjä periaatteita. Odottamattomia haitta-aineita sisältävät 
maa-ainekset toimitetaan käsiteltäviksi laitoksille, joilla on kyseisten massojen 
käsittelylupa. 
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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 ym-
päristöviranomaisille. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Työmaa-alue ja kaivanto aidataan tai merkitään siten, että ulkopuolisten 
pääsy kunnostettavalle alueelle estetään. Työmaa-alue merkitään pilaantu-
neen 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 ja hajuhaittoja seurataan työn aikana ja niitä pyritään estämään kai-
vuteknisin keinoin. 

 
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. Maaperän puh-
distustöiden lopettamisesta ilmoitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelulle 
viikon sisällä siitä, kun viimeisten näytteiden laboratoriotulokset ovat valmistu-
neet. 

 
Kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kaivetut massat, 
kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulokset, massojen sijoitus- ja 
käsittelypaikat sekä muut kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset 
tiedot. 

 
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti, jossa esitetään pilaantuneilta 
alueilta poistettujen maamassojen määrät ja haitta-ainepitoisuudet sijoituspai-
koittain sekä massanvaihtokaivannon rajaus ja näytepisteiden sijainti. Lisäksi 
esitetään analyysitulokset sekä yhteenvetotaulukot alueelta otetuista näyt-
teistä. Toimenpideraportissa esitetään arvio puhdistustyön tavoitteiden toteu-
tumisesta. 

 
Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, määritetään 
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvitta-
essa esitetään erillinen jatkotoimenpidesuunnitelma Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelulle. 

 
Toimenpideraportti toimitetaan Turun kaupungin ympäristöviranomaiselle kol-
men kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymisestä. 

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  7 
 
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 70 18.03.2016 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Maaperä puhdistus aloitetaan vuoden 2016 aikana. Tarkempi aikataulu ilmoi-
tetaan aloitusilmoituksessa. 

 
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:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen 

 
1.  Maaperän puhdistustyö on toteutettava seuraavasti: 

 Maaperä tulee puhdistaa siten, että maaperässä olevien haitta-ainei-
den pitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) 
esitettyjä haitta-ainekohtaisia ylempiä ohjearvoja. 

 Tulevien vesijohto-,viemäri- ja kaapeliilinjojen kohdalla ja yhden metrin 
etäisyydellä niiden kummallakin puolella maaperän haitta-ainepitoisuu-
det eivät saa ylittää alempia ohjearvoja.  

 
2.  Maaperän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on kaivannoista 
otettava vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n suuruista sei-
nämä- ja pohja-aluetta kohti. Näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle jää-
vän maan laatua ja kerroksellisuutta. Näytepisteet, jotka on merkittävä loppu-
raporttiin liitettävään karttaan, on valittava siten, että saatuja tuloksia voidaan 
verrata suoraan aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % 
jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on labo-
ratoriossa tutkittava ainakin ympäristöteknisissä tutkimuksissa havaittujen ras-
kasmetallien pitoisuudet sekä polyaromaattiset hiilivedyt. Mikäli puhdistustyön 
aikana havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutkimuksesta poikkeavia 
haitta-aineita, tulee kyseisten haitta-aineiden jäännöspitoisuudet myös määrit-
tää laboratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
3.  Toimenpidealueelta poistettavat maat on luokiteltava kuormakohtaisesti 
kenttä- tai laboratoriomittauksin seuraavasti: 

 Vaaralliseksi jätteeksi, jos jäteasetuksen (179/2012) liitteissä 3 ja 4 
esitetyt kriteerit täyttyvät.  

 Pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet maa-ai-
neksissa 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. 
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 Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet 

maa-aineksissa alittavat asetuksessa esitetyt kynnysarvot. 
 

4.  Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ym-
päristölupa vastaanottaa tai käsitellä tällaista jätettä. Kohteesta poistettava 
pilaantuneeksi luokiteltu maa-ainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi tai lop-
pusijoitettavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai 
muu ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pi-
laantuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli vaarallisiksi jätteiksi tai pilaantuneiksi luo-
kiteltavia maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee niiden kaatopaikkakel-
poisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää.  

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistustavoitteet alittavaa maa-ainesta 
voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä, mikäli se rakennustekni-
sesti on siihen soveltuvaa. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-ainekset, joissa 
haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen, voidaan käyttää suunnitelmalli-
sesti (esim. rakennuslupa, tiesuunnitelma) hyödyksi alueella ja alueen ulko-
puolella.  

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on kohollaan 
olevia haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä), 
tulee toimittaa sellaiselle maakaatopaikalle, jonka ympäristölupa mahdollistaa 
kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanoton. Näitä maa-aineksia voidaan hyö-
dyntää maanrakentamiseen myös muualla, mikäli siihen on erillinen lupa 
(esim. ympäristölupa tai valvovan viranomaisen muu hyväksyntä). 

 
Mahdollinen jätettä sisältävä maa-aines tulee toimittaa laitokseen tai vastaan-
ottoon, jolla on ympäristölupa käsitellä ja vastaanottaa sellaista jätettä.  

 
Muut määräykset 

 
5.  Vaarallisen jätteen ja pilaantuneeksi luokitellun maa-ainesjätteen sekä 
mahdollisen rakennus- ja purkujätteen kuljetuksista on laadittava kuormakoh-
taiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tar-
peelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspai-
kasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava 
siitä, että siirtoasiakirja on mukana siirron aikana ja että se annetaan siirron 
päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen 
vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siirtoasiakirja. 
Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljen-
nös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Kopiot siirtoasiakirjoista on 
pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ympäristönsuojelulle.  

 
6.  Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. 
Asiantuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä. Ympäristötekni-
sen asiantuntijan on oltava paikalla siirtoasiakirjojen laatimiseksi, kun pilaan-
tuneeksi todettuja maita tai jätettä sisältävää maa-ainesta poistetaan työmaa-
alueelta. 

 
7.  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 
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koskevia määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentä-
mään. 

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

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

 
10. Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden käsittelyssä on nouda-
tettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun ohjeita.  

 
11. 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. 

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

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

 
Raportointi 

 
14. 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 
liitettävä 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 

 
Kunnostuksen tavoitetasoksi alueelle on esitetty ylempiä ohjearvoja, joita teol-
lisuus- ja varastotoimintojen korttelialueella on pidettävä riitettävinä. Kunnallis-
teknisiä johtolinjoja, kuten vesi- viemäri- ja sähkölinjoja joudutaan ajoittain 
kunnostamaan, siksi ne tulee sijoittaa puhtaaseen maa-ainekseen, jolloin kun-
nostuksen yhteydessä ei jouduta käsittelemään pilaantunutta maa-ainesta. 
(Määräys 1). 
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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).  

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

 
Maa-ainesjätteiden 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 pilaantu-
mista (Määräys 4).  

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

 
Jotta puhdistustyö toteutetaan luotettavasti, tulee työtä ohjaavalla henkilöllä 
olla riittävä kokemus pilaantuneen maa-alueen puhdistustyön ohjauksesta ja 
valvonnasta. (Määräys 6). 

 
Maanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asu-
ville, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 7). 

 
Työmaakatselmus tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mahdollis-
ten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi (Määräys 
8). 

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

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä (Määräys 10).  

 
Kaivantoihin mahdollisesti kertyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asi-
anmukaiseen käsittelyyn tai esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 
viemärijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi (Määräys 11). 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi (Määräys 12). 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä (Määräys 13). 

 
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 14). 

 
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 18.3.2016 ja se on voimassa tois-
taiseksi.  

 
Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

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

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
Liite 2 Valitusosoitus 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mai-
nituilla tahoilla. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 tied Golder Associates Oy 
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 ao Jaakkoo-Taara Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
 ao Kiinteistöliikelaitos 
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VALITUSOSOITUS  
 

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiassa. 

 
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 otta-
matta. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.3.2016, jolloin sen on katsottava tulleen asian-
osaisten 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. Valituskirjan voi lähettää myös faksilla tai sähköpostin välityksellä. 
 

 
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 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 
-toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät 
-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 

 
 
 
     LIITE PÄÄTÖKSEEN 
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HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
 
 
 
 
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa 250 
euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. 
 
Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 
 

- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi  
- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 
- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsitel-

täväksi 
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