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1443-2017 (231) 
 
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kärsämäentie 35, Turku 
 
 

Ympäristönsuojelu, vs. ympäristöinsinööri Jaana Gustafsson 13.6.2017: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

Huhtamäki Oyj 
 

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistajat 
 

Osoite: 
 

Kärsämäentie 35, Turku 
 

Kiinteistö: 
 

853-84-24-28 
 

Kiinteistön omistajat: 
 

Kiinteistö Oy Kärsämäen puutalot, Kiinteistö Oy Turun Living Center, Kiin-
teistö Oy Leaf Center 

 
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 3.2.2017, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympäris-
tönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat  

 Sijaintikartta ja alueen rajaus 
 Kaavakartta 
 Kiinteistö- ja naapuritiedot 
 Maaperän ja pohjaveden tutkimustulokset 
 Puhdistuksen yleissuunnitelma 
 Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 
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Ympäristönsuojelun tietojen mukaan aiemmin ei ole tehty tätä kohdetta kos-
kevia pilaantuneen maaperän puhdistamispäätöksiä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Turun Kärsämäessä on toiminut vuodesta 1916 lähtien makeistehdas (aluksi 
Hellas Oy). Makeistehdas aloitti toimintansa vanhan panimon tiloissa. Teh-
taassa valmistettiin makeisia tammikuuhun 2007 saakka, viimeksi Leaf Oy:n 
toimesta. Kohteen alueella on ollut muun muassa vedenottamo sekä oma 
lämpökeskus. Tutkitulla lämpökeskuksen alueella on todennäköisesti viisi 
maanalaista öljysäiliötä sekä yksi maanpäällinen öljysäiliö. Kiinteistön lämmi-
tysmuotona on ollut öljylämmitys arviolta 1950-luvulta vuoteen 2008. Tällä 
hetkellä kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. 

 
Alueen maaperässä ja orsivedessä on todettu pilaantuma, joka on seurausta 
alueen öljylämmitysjärjestelmien vuodoista tai huolimattomasta käytöstä.  

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kiinteistön 853-84-24-28 omistavat Kiinteistö Oy Kärsämäen Puutalot 
(70/435), Kiinteistö Oy Turun Living Center (200/435) ja Kiinteistö Oy Leaf 
Center (165/435). 

 
Lämpökeskusrakennus on nykyisin toimisto-, huoltoliike-, varasto- ja asuin-
käytössä. Tehdasrakennus on nykyisin mm. toimisto-, koulutus-, ravintola- ja 
liikuntakäytössä (Leaf Center). 

 
Kiinteistö rajautuu länsireunalla Kärsämäentiehen, etelässä Puustellinkatuun 
ja yksittäiseen teollisuuskiinteistöön, pohjoisessa ja idässä asuinkiinteistöihin. 
Pilaantunut alue sijoittuu kohdekiinteistön luoteisosassa sijaitsevan lämpökes-
kuksen alueelle ja sen lähiympäristöön. Alueen pinta-ala on n. 2 300 m2. 

 
Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (Ympäristöministeriön vahvistama 
23.8.2004) suunnittelualue sijoittuu työpaikka-alueelle (TP). Voimassa ole-
vassa yleiskaavassa (Yleiskaava 2020, 45/1999). on kaavamerkintänä T (tuo-
tanto- ja varastotoiminnan alue). Asemakaavassa vanhan makeistehtaan 
alue, jolla lämpökeskusrakennus sijaitsee, on yhdistettyjen teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialuetta (asemakaavan kaavamerkintä TTV). Kiinteis-
tön 853-84-24-28 alueella on myös voimassa oleva asemakaava ”Munttis-
mäki” (37/2008), jossa kaavamerkintä on VP-1 eli puisto. 

 
Maaperä 

 
Kohde sijaitsee Turun halki kulkevalla harjualueella. Entisen makeistehtaan 
alue sijaitsee karttatarkastelun perusteella arvioituna harjumuodostuman 
reuna-alueella, jossa hiekka- ja sorakerrosten välissä esiintyy myös hienora-
keisia savi/silttikerroksia. Kohteen itäpuolisella alueella maaperä vaihettuu 
saveksi. 

 
Tutkimusten yhteydessä lämpökeskuksen alueelle tehdyissä näytepisteissä 
maaperän on arvioitu olevan pääosin hiekkaa ja soraa. Uusimmissa tutkimuk-
sissa on todettu yhtenäinen savi/hienoainesmoreenikerros lämpökeskuksen 
alueella. 
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Lähes kaikissa tutkimuspisteissä on todettu välikerroksena silttistä hiekkaa ja 
hienorakeisia savi/silttikerroksia. Pohjatutkimusten ja uusimpien kairaustutki-
musten perusteella savikerros on pilaantuneella alueella yhtenäinen ja sen 
yläpinnan taso vaihtelee n. välillä +20,5...22,5 ja alapinta välillä +13...19 
(N2000). Ohuimmillaan savikerroksen paksuus on n. 2,5 m ja paksuimmillaan 
n. 6 m. 

 
Pohja- ja pintavedet 

 
Kohde sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (Huhta-
mäki 0285304). Pohjavesialueen vettä käytetään enää ainoastaan As Oy 
Riutojan alueella. Pohjaveden pinnankorkeus on saatavilla olevan aineiston 
mukaan vaihdellut välillä +19,95…+22,4 m, joista korkein taso on mitattu 
vuonna 2002, kun pohjavettä vielä käytettiin prosessissa. 

 
Tutkimuksissa aiemmin todettu pohjavesi on todennäköisesti orsivettä eikä 
varsinaista pohjavettä, koska pohjavesiputkien siivilä on asennettu lämpökes-
kuksen alueella hienoaineskerroksen yläpuolisiin vettä johtaviin kerroksiin tai 
läpi koko putken, jolloin mahdollinen orsivesi ja varsinainen pohjavesi pääse-
vät sekoittumaan putkessa. Orsivesiputkissa pinnan korkeus on vaihdellut 
12/2016 - 1/2017 n. +22...+23,25. 

 
Pinnankorkeusmittausten perusteella orsiveden pääasialliset virtaussuunnat 
ovat koilliseen/kaakkoon. Pohjaveden virtaussuunta on koilliseen/itään. 

 
Entisen makeistehtaan alueelta laskee oja, joka kulkee itään aina Piipanojaan 
asti. Oja voi kerätä pintavesien lisäksi maaperästä mahdollisesti purkautuvaa 
orsivettä. Pohjavesialueelta voi purkautua pohjavettä kohteen itäpuolella kul-
kevaan Piipanojaan tai eteläpuolella olevaan Vähäojaan. Kohdekiinteistön sa-
devedet johdetaan kaupungin sadevesiviemäröintijärjestelmään pihalla ole-
vien sadevesiviemäreiden kautta. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän pilaantuneisuustutkimukset 

 
Suunnittelualueelle on tehty maaperän ja orsi- ja pohjaveden pilaantuneisuus-
selvityksiä vuosina 2005, 2009, 2012 ja 2017. 

 
Selvityksistä on laadittu seuraavat raportit: 

 Huhtamäki Oyj, Täydentävä maaperä- ja pohjavesitutkimus, Entinen 
lämpökeskus, Kärsämäentie 35, 20360 Turku, 12.12.2012; Environ 

 Leaf Leasing Oy Kärsämäentie 35, Turku. Ympäristöarviointi, touko-
kesäkuu 2009. Ympäristötekninen tutkimusraportti 26.10.2009; Golder 
Associates Oy 

 Leaf Leasing Oy Kärsämäentie 35, Turku. Maaperän pilaantuneisuu-
den ja kunnostustarpeen arviointi 23.10.2009; Golder Associates Oy 

 Leaf Oy Kärsämäentie 35, Turku. Maaperän haitta-aineselvitys, syksy 
2005. Vanhojen maassa olevien säiliöiden alue. Tutkimusselostus 
23.11.2005; Geomaster Oy. 

 Leaf Oy Kärsämäentie 35, Turku. Maaperän haitta-aineselvitys, kesä-
kuu 2005. Tutkimusselostus22.06.2005; Geomaster Oy. 
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Tammikuussa 2017 Ramboll toteutti täydentäviä maaperän pilaantuneisuus-
tutkimuksia ja asensi uusia orsi- ja pohjavesiputkia suunnittelualueelle. Vuo-
den 2017 tutkimuksesta ei ole laadittu erillistä raporttia. 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Kahdeksassa Golder Associatesin ottamassa näytteessä todettiin Valtioneu-
voston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus hiilivetyja-
keita C11–C21 ja/tai C22–C40. Korkein todettu C11–C21 -pitoisuus oli 9 550 mg/kg 
ja korkein C22–C40-pitoisuus 20 500 mg/kg. 

 
Vuoden 2005 tutkimuksissa (Geomaster Oy) todettiin kolmessa näytteessä 
ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuuksia hiilivetyjakeita C11-C23 ja/tai C24–C39. 
Korkein todettu C11–C23-pitoisuus oli 10 930 mg/kg ja korkein C24–C39-pitoi-
suus 19 680 mg/kg. 

 
Environin 2012 tekemässä tutkimuksessa todettiin hiilivetyjen keskitisleitä ja 
raskaita jakeita ylemmät ohjearvot ylittävissä pitoisuuksissa kolmessa näyte-
pisteessä. Kaikissa näissä näytepisteissä hiilivetyjen kokonaispitoisuus ylitti 
myös viitteellisen vaarallisen jätteen raja-arvon 10 000 mg/kg. Suurimmat to-
detut hiilivetyjen kokonaispitoisuudet olivat 51 863 mg/kg, 44 040 mg/kg ja 22 
970 mg/kg. 

 
Ramboll Finland Oy teki kaksi tutkimuspistettä rakennuksen lattian läpi. Tutki-
muspisteissä todettiin voimakasta öljyn hajua. 

 
Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi  

 
Kohteen maaperässä on todettu vaarallisen jätteen raja-arvot ylittävinä pitoi-
suuksina öljyhiilivetyjä C10–C40, ylemmät ohjearvopitoisuudet ylittävinä pitoi-
suuksina PAH-yhdisteitä sekä alemmat ohjearvot ylittävinä pitoisuuksina 
BTEX-yhdisteitä. Kohteessa todetut öljyhiilivedyt ovat koostuneet pääasiassa 
raskaista hiilivetyjakeista C21-C40. Suurimmat pitoisuudet kaikkia haitta-aineita 
on todettu maaperän näytepisteessä BH1, syvyydellä 4,5–5,5 m (tasolla 
+23,4...+24,4). 

 
Pilaantuneiden alueiden pinta-alaksi arvioidaan yhteensä n. 500 m2. Alueella 
tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella suunnittelualueella arvioidaan olevan 
n. 800–1 000 m3ktr (1 600–2 000 t) alemmat ohjearvopitoisuudet ylittävää 
maa-ainesta. 

 
Laadullisen ja laskennallisen riskinarvion perusteella alueella todetusta pi-
laantuneisuudesta ei aiheudu rakennuksen nykyisessä käytössä sisäilmaris-
kiä. Rakennuksen alapuolella ei riskinarvion perusteella ole nykykäytössä ja 
todetuilla pitoisuustasoilla kunnostustarvetta. 

 
Laskennan ja pohjaveden mittaustulosten perusteella haitta-aineita ei ole kul-
keutunut tai kulkeudu pohjaveteen tutkitulla alueella. Tehtyjen pohja- ja pi-
laantuneisuustutkimusten perusteella lämpökeskuksen alueella on tiivis maa-
kerros, jonka päällä on orsivettä. Tiivis kerros paksuuntuu mentäessä kohti 
itää/kaakkoa, mikä on orsi- ja pohjaveden pinnankorkeusmittausten perus-
teella myös orsi- ja pohjaveden kulkeutumissuunta. Orsiveden käyttäytymi-
sestä laajemmalla alueella ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa. Koska maape-
rässä on suuria pitoisuuksia maaperässä pysyviä raskaita öljyhiilivetyjakeita, 
pilaantuma tulee ilman kunnostustoimenpiteitä säilymään maaperässä hyvin 
pitkään ja kontaminoitunut orsivesi voi muodostaa pitkällä aikavälillä riskin 
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pohjavedelle. Tällä perusteella kohteen piha-aluetta on tarpeen kunnostaa 
poistamalla voimakkaimmin kontaminoituneet maa-ainekset. 

 
Hakija esittää, että maaperässä olevat käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt 
(A…E) poistetaan ja samalla kaivannoista poistetaan pilaantunutta maata. 
Kunnostustavoitteiksi rakennuksen ulkopuolisilla alueilla esitetään ylempiä 
ohjearvoja. 

 
Lämpökeskusrakennuksen alla vajoveden määrä on vähäinen ja suurimmat 
haitta-ainepitoisuudet sijaitsevat orsiveden pinnan yläpuolella. Riskinarvion 
perusteella rakennuksen alapuolella olevista haitta-aineista ei aiheudu ter-
veys- tai kulkeutumisriskiä, joten niitä ei ole tarpeen poistaa. Maa-ainesten 
poistaminen edellyttäisi rakennuksen tukemista paaluttamalla. Paaluttaminen 
pilaantuneen alueen orsivesikerroksen ja tiiviin savikerroksen läpi mahdollis-
taisi pilaantuneen orsiveden kulkeutumisen pohjavesikerrokseen ja aiheuttaisi 
siten kulkeutumisreitin ja mahdollisen haitta-aineiden kulkeutumisriskin. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Alueella tehtyjen tutkimusten tulokset ja alueella vallitsevat maaperä- ja orsi- 
ja pohjavesiolosuhteet huomioiden, kohteen rakennusten ulkopuolisilla alu-
eilla puhdistusmenetelmäksi soveltuu massanvaihto. 

 
Puhdistustyön yhteydessä maaperän pilaantuneisuuden levinneisyys tarkiste-
taan kaivannon jäännöspitoisuusnäytteillä. Pilaantuneen maaperän kaivutyön 
aikana tehdään tarvittaessa koekuoppia maaperän pilaantuneisuuden rajauk-
sen tarkentamiseksi. 

 
Tarvittaessa laaditaan kaatopaikkakelpoisuusarviointi pilaantuneiden maiden 
toimittamiseksi vastaanottopaikkoihin. 

 
Massanvaihdossa kunnostustavoitteet ylittävä pilaantunut maa poistetaan kai-
vamalla ja massat toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kunnos-
tuksen yhteydessä syntyneet kaivannot täytetään pilaantumattomalla maa-
aineksella. Massanvaihto toteutetaan kaivinkoneella kaivamalla. 

 
Pilaantuneita maita ei poisteta rakennusten perustusten alapuolelta. Raken-
nuksen seinustalla kaivu ulotetaan syvimmillään perustamistasoon. Anturan 
vieressä kaivanto luiskataan kaltevuudella 1:2, kun anturan viereen jätetään 
0,5 metrin kannas. 

 
Maa-ainesjätteen käsittely ja luokittelu  

 
Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan autoihin poiskuljetetta-
vaksi tai läjitetään suunnittelualueelle kasoihin mahdollisia jatkotutkimuksia 
varten. Pilaantuneet maat kaivetaan kaivinkoneella lajittelevana kaivuna. 
Massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja maalajin 
mukaan, ja kaivun aikana erotellaan suuret kivet ja mahdolliset selvät jäteker-
rokset. Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan työn aikana tarvittaessa kai-
vannon seinämistä ja pohjista sekä kasoille läjitetyistä maista aistinvaraisten 
havaintojen, kenttämittausten ja laboratorioanalyysien avulla. 
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Mikäli kaivutöiden aikana havaitaan alueella poikkeavaa jätettä tai poikkea-
vaan pilaantuneisuuteen viittaavaa, jota ei voida luokitella aikaisempien tutki-
musten perusteella – keskeytetään kaivu ja selvitetään materiaalin laatu labo-
ratorioanalyysien avulla. 

 
Pilaantuneen maaperän kunnostamisessa pyritään minimoimaan turha maa-
massojen kuljettaminen ja sen vuoksi kaikki hyödynnettävissä oleva materi-
aali pyritään hyödyntämään syntyneiden massanvaihtokaivantojen täytöissä. 
Kaiken hyötykäytettävän materiaalin on oltava maarakennusteknisesti täyttöi-
hin soveltuvaa. 

 
Kunnostettavalla alueella voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä pilaantu-
matonta ylijäämämaata. Tällaisen maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet alitta-
vat kynnysarvot tai alueelliset taustapitoisuudet.  

 
Kunnostettavalla alueella voidaan hyödyntää kaivantojen täytöissä suunnitte-
lualueelta peräisin olevia kynnysarvopitoisuuden ylittäviä ja alemman ohjear-
vopitoisuuden alittavia maamassoja. Kynnysarvopitoisuuden ylittävistä hyö-
dynnettävistä maa-aineksista ei aiheudu lisäriskiä suunnittelualueen orsi- tai 
pohjaveden pilaantumiselle, eikä massoista aiheudu sisäilmariskiä kiinteis-
tössä oleskeleville työskenteleville. Ns. "kynnysarvomassojen" hyödyntämi-
nen dokumentoidaan ja se esitetään kunnostuksen loppuraportissa. 

 
Kynnysarvopitoisuuden ylittäviä massoja ei käytetä kaivantojen täytöissä orsi-
veden pinnan tason alapuolella. Kynnysarvomaiden alin täyttötaso on 0,5 m 
alueen orsiveden painetason yläpuolella. 

 
Vesien käsittely 

 
Piha-alueelle tehtäviin massanvaihtokaivantoihin ei oleteta kertyvän merkittä-
västi vettä, sillä orsiveden painetaso vaihtelee tasolla n. +22…+23 ja vaaralli-
sen jätteen raja-arvopitoisuuksien ylittävät pitoisuudet ulottuvat syvimmillään 
piha-alueella tasolle n. +22,5. 

 
Massanvaihtokaivantoihin mahdollisesti kertyvä poistettava vesi johdetaan 
tarvittaessa öljynerottimen kautta jäte-, seka- tai hulevesiviemäriin, riippuen 
veden haitta-ainepitoisuuksista. Veden viemäröinnistä sovitaan Turun Vesi-
huolto Oy:n kanssa. Viemäriin johdettavasta vedestä otetaan vesinäytteitä 
Turun Vesihuolto Oy:n edellyttämällä tavalla. 

 
Mikäli viemäriin johdettavassa vedessä näytteiden analyysitulosten perus-
teella ylittyy Turun Vesilaitoksen viemäröinnille asetetut tavoitepitoisuudet, 
varaudutaan veden esikäsittelyyn. Mahdollisia esikäsittelymenetelmiä ovat 
kiintoaineksen erottaminen selkeytysaltaalla, öljynerotus, hiekkasuodatus ja 
aktiivihiilisuodatus. Mikäli esikäsittelyn tehostamisen jälkeen viemäröinnille 
asetetut tavoitepitoisuudet edelleen ylittyvät, varaudutaan kaivantojen kui-
vanapitoon tarvittaessa esim. imuautoilla. 

 
Jätteiden käsittely 

 
Kaivun yhteydessä maasta poistetaan maanalaiset käytöstä poistetut lämmi-
tysöljysäiliöt (A…E). Säiliöiden lisäksi poistetaan maassa olevat säiliöiden 
täyttö- ja ilmaputket. Betonisia putkitunneleita ja niiden sisällä olevia raken-
teita ei poisteta, ellei niissä havaita olevan vielä öljyä. Säiliöt ja muut maan-
alaiset rakenteet toimitetaan asianmukaiseen luvat omaavaan vastaanotto-
paikkaan tai materiaalikierrätykseen. 
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Kaivun yhteydessä todetut roskat tai jätteet kasataan erillisiin kasoihin. Jättei-
den puhtaustasosta riippuen ne toimitetaan joko kierrätettäväksi tai hyödyn-
nettäväksi. Mikäli jätteet eivät ole kierrätys- tai hyödyntämiskelpoisia, ne toimi-
tetaan jäteluokituksen mukaisesti joko tavanomaisen tai vaarallisen jätteen 
kaatopaikalle. 

 
Kuljetukset 

 
Pilaantuneiden maa-aineksien ja mahdollisten jätteiden kuljetus tapahtuu 
kuorma-autoilla. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan ulkopuolisiin käsittely-
paikkoihin kuormat peitettyinä. Pilaantuneen maat ja jätteet toimitetaan ulko-
puolisiin käsittely- tai loppusijoituspaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. 
tyyppisiä maita ja jätteitä. Pilaantuneen maan kuormille laaditaan kuormakoh-
taiset siirtoasiakirjat. Kuormat punnitaan vastaanottopaikoissa. 

 
Kaivannoista mahdollisesti löytyvät vaaralliset jätteet toimitetaan luvanvarai-
siin käsittelypaikkoihin. Vaarallisia jätteitä sisältävien kuormien mukana vas-
taanottopaikkaan toimitetaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien pilaantunei-
den maiden kuljetuksiin vaadittava siirtoasiakirja. 

 
Varastointi 

 
Alueella ei harjoiteta varsinaista pilaantuneiden maiden välivarastointia. Kai-
vettuja pilaantuneita massoja läjitetään tarvittaessa päällystetyllä alueella ly-
hytaikaisesti kasoilla laboratorioanalyysien keston ja kuljetuksen järjestämisen 
vaatiman ajan. Kasat peitetään tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Pilaantu-
mattomia maamassoja ja täytöissä ja maarakentamisessa hyötykäytettäviä 
materiaaleja välivarastoidaan suunnittelualueella. Välivarastoitavien hyöty-
käytettävien materiaalien pölyäminen  estetään kastelemalla tai peittämällä 
kasat. 

 
Huomiorakenteet 

 
Suunnittelualueen rajalla tai alueille, joihin jää kaivannon pohjalle tai seinä-
miin kunnostuksen tavoitepitoisuustason ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, 
asennetaan huomioverkko erottamaan massat pilaantumattomista täyttömas-
soista. Huomiorakenteiden sijainnit mitataan koordinaatistoon (x, y, z), ja ne 
esitetään kunnostuksen loppuraportissa. 

 
Alueelle ei asenneta eristerakenteita sillä vanhojen rakennusten mahdollisten 
puupaalujen vuoksi orsiveden pintaa ja veden kulkeutumista maaperässä ei 
haluta häiritä vettä läpäisemättömillä materiaaleilla. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen 

 
Pilaantuneiden maiden kunnostukseen perehtynyt valvoja ohjaa pilaantuneen 
maan kaivua. Kunnostuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, johon 
kirjataan mm. tiedot näytteenotoista sekä poistetuista pilaantuneista mas-
soista ja niiden sijoituspaikoista. Pilaantuneiden alueiden laajuuden ja kaivet-
tavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkistamiseksi otetaan poistet-
tavista maista näytteitä. Näytteitä otetaan vähintään 1 näyte/100 m3 kaivetta-
vaa maata, mukaan lukien tutkimusvaiheissa otetut näytteet. 
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Osasta maanäytteistä tehdään kokonaishiilivetypitoisuusmäärityksiä PetroF-
lag –kenttätestillä. Tehdyistä kenttämittauksista vähintään 20 % varmenne-
taan laboratorioanalyysein. Laboratoriossa näytteistä analysoidaan hiilivetyja-
keiden C10-C40 ja PAH -yhdisteiden pitoisuudet sekä tarvittaessa myös BTEX 
-yhdisteiden pitoisuudet. 

 
Jos työn aikana kaivumaissa todetaan viitteitä muista haitta-aineista, analy-
soidaan myös ko. haitta-aineet. 

 
Pilaantuneeksi todetun alueen kaivannon pohjan jäännöspitoisuudet selvite-
tään ottamalla yksi edustava kokoomanäyte vähintään jokaista 100 m2 aluetta 
kohti. Kaivannon seinämien jäännöspitoisuudet selvitetään ottamalla kaivan-
non seinämistä (vähintään 0,5 m) yksi edustava kokoomanäyte maalajikohtai-
sesti jokaista n. 20 metriä kohden. Näytteistä analysoidaan ko. alueella todet-
tujen alemman ohjearvon ylittävien haitta-aineiden pitoisuudet. Jäännöspitoi-
suusnäytteet analysoidaan laboratoriossa. 

 
Puhdistus lopetetaan kun säiliöt on poistettu ja kunnostustavoitteet ylittävät 
pilaantuneet maat on poistettu kaivualueelta. Kaikkea kunnostustavoitteet ylit-
tävää maa-ainesta ei saada suunnittelualueelta poistettua, johtuen perustus-
ten alapuolelle jätettävistä maa-aineksista. Kyseiset massat dokumentoidaan 
huolellisesti ja dokumentointi esitetään loppuraportissa. 

 
Mikäli kunnostuksen yhteydessä havaitaan, että suunnittelualueelle jää mer-
kittävästi riskinarvioinnin lähtöoletuksista poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia tai 
suunnittelualueen olosuhteet poikkeavat merkittävästi riskinarvioinnin lähtö-
oletuksista, tarkennetaan laadittua riskinarviointia näiltä osin kunnostuksen 
aikana. Mahdolliset muutokset hyväksytetään valvovalla viranomaisella.  

 
Viimeistely 

 
Kunnostuksen päätyttyä toimenpidealue siivotaan ja kunnostuksen yhtey-
dessä syntyneet / löytyneet jätteet toimitetaan asianmukaisiin käsittelypaikkoi-
hin. Massanvaihtokaivannot täytetään ja tiivistetään ja piha-alue asfaltoidaan. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Pilaantuneen maan kaivua ei uloteta rakennuksen perustamistason alapuo-
lelle rakennuksen kohdalla. Kaivannot tehdään luiskattuina, kaltevuudella 1 : 
1,5 – 2. Pohjaveden pilaantumisen välttämiseksi, pilaantuneilla alueilla kaivua 
ei uloteta orsiveden alapuolisen savikerroksen läpi. 

 
Kunnostuksen aikana pilaantuneita maamassoja varaudutaan kastelemaan 
tai peittämään pölyämisen estämiseksi. Mikäli työmaan ulkopuolelle kulkeutuu 
maata puhdistusalueelta, se poistetaan säännöllisesti pesemällä ja harjaa-
malla ajoreittejä kohteen läheisyydessä. Kuljetuksen aikana pilaantuneet 
kuormat peitetään, jotta estetään pilaantuneiden maiden leviäminen ja pölyä-
minen ympäristöön. 

 
Työntekijät varustetaan henkilökohtaisilla suojavarusteilla (kypärä, jalkineet, 
haalari, suojakäsineet, huomioliivi ja tarvittaessa hengityssuojain). Pilaantu-
neita maita käsiteltäessä kaivualueen läheisyydessä työmaa-alueella syömi-
nen ja juominen on kielletty lukuun ottamatta sosiaalitiloja. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 
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Mikäli alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvästi poikkeavaa pi-
laantuneisuutta kaivumaissa, asiasta ilmoitetaan ympäristöviranomaisille. Ti-
lanteesta riippuen kaivu keskeytetään tai maat siirretään suoraan loppusijoi-
tukseen. 

 
Mikäli maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätejaetta, kaivu 
keskeytetään. Aineksesta otetaan näytteet kvalitatiivisia laboratorioanalyysejä 
varten. Laadun selvittyä selvitetään ainekselle vastaanottopaikka.. 

 
Jos kunnostuksen yhteydessä ympäristöön leviää voimakasta hajua, massan-
vaihtotyöt keskeytetään. Työtapoja muutetaan siten, että hajupäästöt piene-
nevät. Kaivua tehdään silloin, kun tuuli on poispäin herkistä kohteista. 

 
Jälkitarkkailu 

 
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä jatketaan kunnostustoimenpitei-
den aikana ja niiden jälkeen alueen jälkiseurantaa. Seurannan tarkoituksena 
on tarkkailla maaperässä todetun pilaantuneisuuden ja maaperään kunnos-
tuksen jälkeen jäävien haitta-aineiden vaikutuksia alueen ympäristöön. 

 
Jälkiseurannasta vastaa Huhtamäki Oyj. 

 
Orsi- ja pohjavesiseuranta 

 
Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevista orsi- ja pohjavesiput-
kista otetaan seurantanäytteitä orsi- ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittä-
miseksi. Vesinäytteitä otetaan kerran massanvaihtotöiden ollessa käynnissä 
ja kerran kunnostustoimenpiteiden päätyttyä. Massanvaihdon päätyttyä seu-
rantaa jatketaan kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) vähintään kahden 
vuoden ajan. Vesinäytteet otetaan kaikista kolmesta alueelle asennetusta 
pohjavesiputkesta (PV1, PV2 ja PV4). Orsivesinäytteet otetaan suunnittelu-
alueella sijaitsevista orsivesiputkista OV1, GA1, GA2, ENV1 ja ENV2. Kaikista 
vesinäytteistä analysoidaan mineraaliöljypitoisuudet, PAH –yhdisteet ja haih-
tuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). 

 
Alueelta otettujen vesinäytteiden tulokset toimitetaan Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi jokaisen näytteenottokierroksen jälkeen. 
Tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain laadittavassa seurantaraportissa. 
Seurantaraportissa kuvataan näytteenotto, esitetään analyysitulokset ja tulos-
ten perusteella esitetään jatkoseurantasuunnitelma. Jatkoseurantasuunnitel-
massa esitetään mahdolliset muutokset seurannassa (mm. muutokset analy-
tiikassa ja näytteistettävissä havaintoputkissa). 

 
Mikäli havaintoputkissa otetuissa näytteissä todetaan merkittävästi aiemmista 
analyysituloksista poikkeavia tuloksia, eikä poikkeavia tuloksia selitä esim. 
jotkin erityiset olosuhteet, tai laboratoriovirhe, suoritetaan välittömästi lisänäyt-
teenotto. Lisänäytteenotolla varmistetaan poikkeavan tuloksen oikeellisuus. 
Poikkeavista tuloksista ilmoitetaan Turun kaupungin ympäristöviranomaiselle. 
Jatkotoimenpiteistä päätetään tapauskohtaisesti. 

 
Kirjanpito ja raportointi 

 
Kunnostuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, jossa esitetään mm. 
seuraavat asiat: 

 tiedot otetuista näytteistä (näytteenottaja, ajankohta, näytepisteiden 
sijainti, tutkimusmenetelmä ja mittaustulokset) 
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 tiedot alueelta poistetuista pilaantuneista massoista (määrä, alkuperä, 

pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta) 
 tiedot hyötykäytetyistä massoista (määrä, alkuperä, pitoisuudet, sijoi-

tuspaikka ja ajankohta) 
 tiedot työskentelyolosuhteista 
 muut havainnot ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista 
 Kirjanpidosta vastaa urakoitsija tai kohteen ympäristötekninen valvoja. 

Kirjanpito pidetään ajantasalla ja tarvittaessa viranomaisten nähtävillä. 
 

Kunnostuksen päätyttyä toimenpiteistä laaditaan loppuraportti. Loppurapor-
tissa käsitellään seuraavat asiat: 

 tunnistetiedot 
 työn vastuuhenkilöt 
 muut kunnostushankkeeseen osallistuneet tahot 
 puhdistustyön toteutus 
 laadunvarmistusmenetelmät 
 kaivettujen ja poistettujen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet, 

sijoituspaikat 
 vesien käsittely 
 kaivualueet kartalla 
 täytöissä hyödynnetyt kaivumateriaalit 
 huomiorakenteet 
 analyysitulokset taulukoituna 
 kunnostuksen aikataulu 
 arvio tavoitteiden toteutumisesta 
 jälkiseurantasuunnitelma 
 asiakirjojen säilytys 
 Loppuraportti toimitetaan Turun kaupungin ympäristöviranomaiselle 

kolmen kuukauden kuluessakunnostuksen valmistumisesta. 
 

Kunnostuksen aikataulu 
 

Maaperän puhdistustyöt on toteutetaan kesällä/syksyllä 2017.  
 

Ilmoituksen käsittely 
 

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 
 

Kiinteistön omistajien mielipide 
 

Kiinteistönomistajat Kiinteistö Oy Leaf Center, Kiinteistö Oy Turun Living Cen-
ter Oy ja Kiinteistö Oy Kärsämäen puutalot / Asianajotoimisto Astrea Oy: 

 
Maaperän puhdistamisessa tulee noudattaa alempien ohjearvojen mukaista 
puhtaustasoa ja maaperä tulee puhdistaa myös lämpökeskusrakennuksen 
alapuolelta. Puhdistamisilmoituksessa ei ole riittävästi kartoitettu vaihtoehtoi-
sia toimia rakennuksen alapuolisen alueen osalta. Puhdistussuunnitelman 
laatinen Ramboll Finland Oy:n selvitykset poikkeavat aiemmin tehdyistä selvi-
tyksistä mm. pohjaveden pinnan tason, maakerrosten laadun, pilaantuneiden 
maa-ainesten sijainnin ja pohjaveden pilaantumisriskin arvioinnin osalta. 
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Turun kaupungin ympäristönsuojelu on hallintopakkoon liittyvissä puhdistus-
määräyksissä esittänyt, että puhdistamisessa tulee noudattaa alempaa oh-
jearvotasoa, ellei riskinarvioinnilla osoiteta, ettei vaaraa pohjaveden pilaantu-
misesta ole.  

 
Alempaa ohjearvotasoa tulee noudattaa, koska alue sijaitsee I luokan pohja-
vesialueella. Lisäksi lämpökeskusrakennuksessa sijaitsee asuintiloja ja lähellä 
sijaitsevissa rakennuksissa on ravintola ja asuntoja. Kiinteistönalue ei ole eikä 
ole ollut sellaisessa teollisuuskäytössä, jossa maaperän kunnolla ei olisi mer-
kitystä tai joka aiheuttaisi kuormitusta ympäristölle. Koko Kärsämäen alue on 
muuttumassa asuinvaltaiseksi alueeksi. 

 
Rakennuksen alla olevan pilaantuman puhdistamiseksi tulisi selvittää suoja-
paalutuksen käyttömahdollisuus, sillä rakennuksen alla on erittäin korkeita 
haitta-ainepitoisuuksia, jotka voivat aiheuttaa riskin pohjavedelle. Maaperän 
osittainen puhdistaminen saattaa vaikuttaa rakennuksen alle jätettävien 
haitta-aineiden leviämistä. 

 
Mikäli rakennuksen alapuolisten haitta-aineiden puhdistaminen kokonaisuu-
dessaan ei ole mahdollista, tulee erikseen selvittää muuta mahdolliset keinot 
kuten paikalliset puhdistukset ja biologiset puhdistusmahdollisuudet. 

 
Mikäli haitta-aineiden jättäminen rakennuksen alle hyväksytään, tulee Huhta-
mäki velvoittaa puhdistamaan maaperä myöhemmin, mikäli siihen ilmenee 
tarvetta esimerkiksi kun rakennus puretaan tai se muuten tuhoutuu. Huhta-
mäki tulee velvoittaa suorittamaan pohjaveden ja rakennuksen sisäilman tark-
kailua. 

 
Maaperän pilaantuminen on laskenut kiinteistön arvoa ja myyntitilanteessa 
riskit tulevat huomioitavaksi hinnassa. 

 
Huhtamäki tulee velvoittaa sopimaan hyvissä ajoin etukäteen kiinteistön omis-
tajien kanssa puhdistustoimenpiteiden yksityiskohdista ja aikataulusta: 

 työn aikana tulee järjestää riittävän hyvät kulkuyhteydet 
 työt pitää suunnitella siten, että niiden kokonaiskesto on mahdollisim-

man lyhyt ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat rakennuksen tilojen käyt-
töön tulee organisoida ja niistä tulee sopia kiinteistöjen omistajien 
kanssa 

 töihin liittyvät rakennesuunnitelmat tulee esittää etukäteen kiinteistöjen 
omistajille 

 Huhtamäen tulee vastata alueella tapahtuvista toimista ja rakennusten 
ja rakenteiden suojaamisesta ja tukemisesta. Suunnitelmat tulee esit-
tää etukäteen kiinteistöjen omistajille 

 alueen rakennuksissa tulee suorittaa katselmukset halkeamien yms. 
syntymisen seuraamiseksi 

 melua, pölyä tai muuta haittaa aiheuttavat työvaiheet tulee toteuttaa 
virka-ajan, eli esim. klo 17 jälkeen 

 puhdistustyö tulee suorittaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa kiinteistön käytölle 

 puhdistustyön suorittajilla tulee olla kattavat vakuutukset töistä kol-
mansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaa-
miseksi 

 alueen viimeistelyn tulee tapahtua kerroksittain siten, ettei puhdistetun 
kohdan maa painu ja Huhtamäki tulee velvoittaa korjaamaan myöhem-
min havaittavat painumat 
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 jälkitarkkailua tulee jatkaa pitempään kuin kaksi vuotta ja tarkkailun 

tulee koskea myös sisäilmaa 
 

Kiinteistöjen omistajia tulee kuulla vielä ennen lopullisen päätöksen antamista 
ja mikäli Huhtamäen puolelta ilmenee jotain uutta. 

 
Huhtamäki Oyj:n vastine 

 
Lausunnossa esitetty ei anna aihetta muuttaa yhtiön tekemää maaperän kun-
nostusilmoitusta, siinä valittuja kunnostusmenetelmiä, niiden toteuttamista, 
kunnostuksen tavoitteita tai rajauksia. 

 
Maaperän puhdistustarpeen tulee VNa 214/2007:n mukaan perustua ensisi-
jaisesti riskinarvioperusteiseen harkintaan, pelkkiin ohjearvoihin perustuva 
puhdistustarpeen arviointi tai puhdistuksen riittävyyden arviointi ei vastaa ase-
tuksen sisältöä. Kohteessa todetusta pilaantuneisuudesta ei aiheudu raken-
nuksen nykykäytössä sisäilmariskiä. Haitta-aineita ei myöskään ole kulkeutu-
nut tai kulkeudu pohjaveteen tutkitulla alueella johtuen pilaantuman alueella 
olevasta yhtenäisestä tiiviistä maakerroksesta pohjaveden pinnan yläpuolella. 

 
Yleissuunnitelmassa esitetään lämpökeskuksen alueen vanhojen öljysäiliöi-
den poistamista maasta sekä pilaantuneen maan poistamista säiliöitä ympä-
röiviltä piha-alueilta ylempiin ohjearvoihin saakka varotoimenpiteenä ja orsive-
den pilaantuman hallitsemiseksi pitkällä aikavälillä. 

 
Vuosina 2016–2017 tehdyt tutkimukset ovat olleet aiempia tutkimuksia katta-
vammat. Tutkimuksissa on kiinnitetty erityishuomiota perusteellisiin geotekni-
siin tutkimuksiin ja maaperähavaintoihin. Alueen maakerroksista on nyt käy-
tössä riittävät tiedot, joiden perusteella puhdistamistarve ja riskit on voitu arvi-
oida luotettavasti. 

 
Rakennuksen alta otetuissa näytteissä todettiin, että voimakkain pilaantunei-
suus sijaitsee noin orsiveden pinnan tasossa. Maaperän pilaantuneisuus läm-
pökeskuksen alueella rajoittuu tiiviin maakerroksen yläpuolisiin kerroksiin ja 
erityisesti orsiveden pinnan tasoon ja sen yläpuolelle. Pilaantuman alueella 
pohjaveden ja orsiveden välissä on yhtenäinen tiivis maakerros, joka vielä 
paksuuntuu orsiveden virtaussuuntaan päin mentäessä.  

 
Riskinarviossa on huomioitu laskennan epävarmuudet ja laskenta on tehty 
käyttäen todettuja enimmäispitoisuuksia, joten todellisuudessa pohjaveteen 
kulkeutuvat pitoisuudet ovat todennäköisesti selvästi laskennallisia pitoisuuk-
sia pienempiä. 

 
Kunnostuksen tavoitepitoisuudet on määritetty valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisesti kohdekohtaisen riskinarvion perusteella. Riskinarviossa 
on huomioitu mahdollinen pohjaveden pilaantumisriski. Riskinarviossa on to-
dettu, että ainoa merkityksellinen riski aiheutuu epävarmuuksista orsiveden 
käyttäytymisen mallinnuksessa ja mahdollisesta hyvin pitkän aikavälin kulkeu-
tumisriskistä pohjaveteen. Vaikka maaperän pilaantumisesta on jo nyt kulunut 
pitkä aika, merkityksellistä vaikutusta pohjaveteen ei ole havaittu. Laskennalli-
sesti on arvioitu, että rakennuksen alapuolisesta pilaantuneisuudesta ei ai-
heudu terveysriskejä rakennuksen käyttäjille. Haitta-aineiden ei arvioida kul-
keutuvan tiloihin, joita käytetään asumiseen.  

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  13 
 
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 87 16.06.2017 

 
Pilaantuneen maaperän puhdistamista esitetään alueen nykyiseen kaavatilan-
teeseen ja nykyisen käyttötarkoitukseen perustuen. Mikäli alueen käyttötarkoi-
tus joskus tulevaisuudessa muuttuu toiseksi, tulee riskit ja kunnostustavoite 
arvioida uudelleen kohteen käyttötarkoitus huomioiden. Kaavamuutos, joka 
alueella on jo vireillä, on otettu huomioon puhdistustarvetta arvioitaessa ja 
puhdistussuunnitelmaa laadittaessa. 

 
Riskinarviolla on osoitettu, että haitta-aineita ei kulkeudu merkittävinä pitoi-
suuksina pohjaveteen. Rakennuksen alapuolella sade- tai sulamisvedet eivät 
pääse huuhtelemaan öljyyntynyttä maata, joten haitta-aineiden kulkeutuminen 
sieltä on paljon piha-aluetta vähäisempää. Voimakkaimmin pilaantuneiden 
maamassojen poistaminen piha-alueelta vähentää ratkaisevasti haitta-ainei-
den kulkeutumista rakennuksen alle. 

 
Kunnostuksen aikana ja sen jälkeen haitta-aineiden mahdollista leviämistä 
orsi- ja pohjavedessä tarkkaillaan alueella sijaitsevista havaintoputkista ilmoi-
tuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.  

 
Pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoituksessa esitetään puhdistamisme-
netelmäksi massanvaihtoa. Ilmoituksessa ei ole haettu lupaa muille maaperän 
tai orsi- ja pohjaveden puhdistusmenetelmille, eikä niistä voida määrätä ilman, 
että asia muuttuisi toiseksi. 

 
Huhtamäen näkemys on, että pilaantuneen maaperän puhdistusilmoituksen 
perusteella tehdyssä päätöksessä tulee antaa määräyksiä ympäristön- ja ter-
veydensuojelullisin perustein. Alueella tehtävät kunnostustoimenpiteet toteu-
tetaan normaalia rakennustapaa noudattaen ja toimenpiteistä laaditaan tar-
kemmat suunnitelmat tarvittaessa. Kunnostustoimenpiteistä sovitaan etukä-
teen kiinteistön omistajan kanssa. Mahdollisia häiriöitä aiheuttavista toimenpi-
teistä tiedotetaan etukäteen alueen käyttäjiä. Alueen nykyisten omistajien etu 
on, että piha-alueiden pilaantuneimmat maaainekset 

 
poistetaan massanvaihdolla, mistä toimenpiteestä aiheutuu väistämättä jon-
kinasteista haittaa 

 
alueen nykyiselle käytölle. 

 
Mahdollisia sisäilmamittauksia suunniteltaessa tulee huomioida, että pilaantu-
neen maakerroksen yläpuolella sijaitsevassa kellaritiloissa/varastossa säilyte-
tään kemikaaleja (esim. maaleja yms.), eikä se mahdollisten taustapitoisuuk-
sien vuoksi sovellu sisäilmamittausten tekemiseen. 

 
Huhtamäki pyytää saada lausua myös muista asiassa pyydetyistä lausun-
noista sekä kiinteistön nykyisten omistajien tämän vastineen johdosta mah-
dollisesti antamasta lisälausunnosta. 

 
Naapurien kuuleminen 

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

 
Päätös Päätän hyväksyä ilmoituksessa esitetyn menettelyn. Kunnostettavaksi tulevan 

alueen (liitekartalla esitetyn toimenpidealueen) maaperän puhdistamisessa on 
noudatettava seuraavia määräyksiä, mikäli niissä mainittu menettely poikkeaa 
ilmoituksessa esitetystä:  
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1. Maaperä tulee puhdistaa siten, että alueella todettujen haitta-aineiden pitoi-
suudet eivät ylitä VNa 214/2007 ylempiä ohjearvoja siinä laajuudessa kuin se 
on mahdollista kajoamatta pohjaveden yläpuolella todettuun veden läpäisyä 
pidättävään maakerrokseen. Pinnoittamattomaksi jäävillä piha-alueilla tulee 
pintamaan (noin 0,5–1 m) haitta-ainepitoisuuksien alittaa VNa 214/2007 alem-
mat ohjearvot. 

 
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 aiemmin alueella suoritettuihin tutkimuksiin. Vähintään 30 % jäännös-
pitoisuusnäytteistä on analysoitava laboratoriossa. Näytteistä on laboratori-
ossa tutkittava ainakin ympäristöteknisissä tutkimuksissa tai puhdistustyön 
aikana havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

 
3. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kohteen puhdistustavoitteet alittavaa maa-ai-
nesta voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä. Pilaantumattomaksi 
luokitellut maa-ainekset voidaan hyödyntää suunnitelmallisesti (esim. raken-
nuslupa, tiesuunnitelma) alueella ja alueen ulkopuolella.  

 
Kohteesta poistettavat pilaantumattomat maa-ainekset, joissa on koholla ole-
via haitta-ainepitoisuuksia (kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä) voi-
daan 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 nouda-
tettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun ohjeita.  

 
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 
Turun Vesihuolto Oy:n ja ympäristönsuojelun kanssa. 

 
8. Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön kiinteistöllä toimivia tai asuk-
kaita haittaavaa merkittävää haju-, melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten 
valitusten tai suoritettujen melumittausten perusteella ilmenee, että toimin-
nasta aiheutuu erityisen merkitsevää haittaa, ympäristönsuojelu voi tarvitta-
essa antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa koskevia 
määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään. 
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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. Ennen puhdistustöiden aloittamista on alueella järjestettävä aloitusko-
kous, johon on kutsuttava ainakin kiinteistön omistajien ja ympäristönsuojelun 
edustaja. 

 
11. Ympäristönsuojelulle on varattava mahdollisuus suorittaa katselmuksia 
toimenpidealueelle maaperän puhdistustöiden aikana. 

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

 
13. Alueella tulee puhdistustöiden loputtua suorittaa orsi- ja pohjavesiseuran-
taa ilmoituksessa esitetyllä tavalla vähintään kahden vuoden ajan. Seurannan 
lopettamisesta on erikseen sovittava ympäristönsuojelun kanssa. Lämpökes-
kusrakennuksen sisäilmasta on kertaluonteisesti mitattava haihtuvien orgaa-
nisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet vuoden sisällä puhdistustyön päättymi-
sestä. Mittauksista on sovittava kiinteistön omistajan ja ympäristönsuojelun 
kanssa. 

 
14. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu, on kohteesta laadittava uusi ris-
kinarvio, jonka perusteella voidaan ratkaista mahdollisesti tarvittavat toimenpi-
teet. 

 
15. 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. 

 
Kunnostussuunnitelma perustuu ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 mukaisesti 
laadittuun riskinarvioon. Kohteesta on suunnitelman mukaan tarkoitus poistaa 
käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt, mikä vaatii maankaivua. Kohtee-
seen soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. Lisäksi maape-
rän haitta-aineet ovat pääosin raskaita öljyhiilivetyjakeita (C22–C40), joihin bio-
logiset puhdistusmenetelmät tehoavat heikosti. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kunnostustavoitteeksi on esitetty VNa 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja, 
mitä on alueen käyttötarkoitus huomioon ottaen pidettävä riittävänä puhtaus-
tasona. Pinnoittamattomaksi jäävien alueiden pintamaan puhtaustavoite on 
asetettu sen varmistamiseksi, ettei alueen käyttäjille aiheudu haittaa tai riskiä 
maaperän haitta-aineista. 
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Koska kunnostettava alue sijaitsee pohjavesialueella, tulee kiinnittää huo-
miota siihen, ettei puhdistustoimenpiteistä aiheudu lisääntynyttä pohjaveden 
pilaantumisriskiä. Ramboll Finland Oy:n tutkimuksissa havaitun orsivesiker-
roksen alapuolisen tiiviimmän kerroksen olemassaolon todistaa se, ettei öljyä 
ole merkittävästi päässyt pohjaveteen, vaikka pilaantuma on syntynyt jo 
kauan sitten. 

 
Entisen lämpökeskusrakennuksen alapuolelle jäävän pilaantuman poistami-
nen ei ole kestävän kunnostuksen periaatteiden mukaista, sillä riskit ja kus-
tannukset huomioon ottaen tällä ei saavuteta merkittävää ympäristö- tai ter-
veyshaittojen tai –riskien vähenemistä. (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 pilaantu-
mista. (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 kiinteistön toimijoille ja alu-
een ympäristössä asuville, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä 
haittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 8) 

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

 
Aloituskokous on tarpeen käytännön järjestelyistä sopimiseksi ja mahdollisten 
eri intressien yhteen sovittamiseksi. (Määräys 10) 

 
Työmaakatselmuksia tulee järjestää viranomaisvalvontaa varten sekä mah-
dollisten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmentämiseksi. 
(Määräys 11) 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista 
huolimatta ole voitu varautua, josta johtuen viranomainen voi antaa työnaikai-
sia ohjeita tai määräyksiä. (Määräys 12). 
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Orsi- ja pohjaveden seurantaa on jatkettava niin pitkään, että tilanne puhdis-
tustoimenpiteiden jälkeen on vakiintunut. Sisäilmamittauksella varmistetaan, 
ettei rakennuksessa työskenteleville tai asukkaille aiheudu terveyshaittaa. Mit-
tauksen toteutus on suunniteltava siten, että mahdollisimman tarkasti pysty-
tään estämään rakennuksen sisätiloissa olevien rakennusmateriaalien tai toi-
mintojen vaikutukset.  (Määräys 13)  

 
Pilaantuneen maaperän aiheuttama riski on aina arvioitava käyttötarkoitus 
huomioiden. (Määräys 14) 

 
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 
aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 
(Määräys 15) 

 
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 16.6.2017 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 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 
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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 
 ao Huhtamäki Oyj 
 ao Kiinteistö Oy Kärsämäen Puutalot 
 ao Kiinteistö Oy Leaf Center 
 ao Kiinteistö Oy Turun Living Center 
 tied Ramboll Finland Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 



Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 87 Liite 1 

 

 
 





 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 

16.06.2017 § 87 1443-2017 

 
Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-

tosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 
Päätöksen an-
taminen 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen, pvm: 16.06.2017 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 

Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 

Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 



- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi 

- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 

- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltä-
väksi 

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
Liitetään päätökseen/otteeseen 
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