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749-2018 (11 01 00) 
 
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Kiertotähdentie 10, Turku 
 
 

Ympäristönsuojelu, vs. ympäristöinsinööri Jaana Gustafsson 12.2.2018: 
 
Ilmoituksen tekijä 

 
VVV Rakennus Oy  

 
Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 

 
Osoite: 

 
Kiertotähdentie 10, Turku 

 
Kiinteistö: 

 
853-62-60-10 

 
Kiinteistöjen omistaja: 

 
VVV Rakennus Oy / Samu Vainio-Puhju 

 
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 kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaisena toimivalle Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympä-
ristölautakunnalle (nykyinen rakennus- ja lupalautakunta) toimivallan käsitellä 
ympäristönsuojelulain 14 luvussa mainitut pilaantunutta maaperää ja pohja-
vettä koskevat asiat Turun kaupungin alueella. Rakennus- ja lupalautakunta 
on delegoinut asiaa koskevan päätösvallan ympäristönsuojelupäällikölle 
11.1.2018. 

 
Ilmoituksen vireilletulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 16.1.2018, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta, asemapiirros ja tutkimuspistekartta 
 Kaavakartta 
 Kiinteistö- ja naapuritiedot 
 Ympäristöarviointi, Golder Associates, 23.8.2017 
 Kunnostussuunnitelma, Golder Associates, 12.12.2017 
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Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

 
Ympäristönsuojelun tietojen mukaan alueella ei ole aiemmin suoritettu maa-
perän kunnostustöitä. 

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Kiinteistö on ollut pienteollisuus- ja varastokäytössä. Tontilla on kaksi kaari-
hallia, varastorakennus (toimitiloja / hallitilaa ja autotalli) sekä toimistoraken-
nus (asuinrakennus). Rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1963, 1974 ja 
1975. Vanhojen ilmakuvien perusteella kohteella on varastoitu tavaraa ja kul-
jetuskalustoa. Epämääräistä varastointia on harjoitettu erityisesti rautatien ja 
rakennusten välisellä alueella. Todennäköisesti kiinteistöllä on harjoitettu 
myös korjaamotoimintaa. 

 
Alueella on yksi maanalainen ja kaksi maanpäällistä öljysäiliötä. Rakennukset 
ovat öljylämmitteisiä, ja tontilla on kaksi pannuhuonetta. Isoa kaarihallia lu-
kuun ottamatta kiinteistöllä olevat rakennukset tullaan purkamaan.  

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Alue on vuonna 1991 voimaan tulleessa asemakaavassa merkitty teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2). Kohteen suunniteltu käyttötarkoi-
tus on kaavan mukainen. Kunnostettavan kiinteistön pinta-ala on 4205 m2. 

 
Kohde rajoittuu eteläpuolella tiealueeseen (Kiertotähdentie), lännessä teolli-
suuskäytössä olevaan kiinteistöön 853-62-60-9. Kohteen pohjois- ja itäpuo-
lella on rakentamatonta aluetta (kiinteistö 853-427-2-11). Kohteen länsipuoli-
sella kiinteistöllä on toiminut autohävittämö. 

 
Kunnostuksen yhteydessä varaudutaan puhdistamaan maaperää myös kiin-
teistön 853-62-60-9 puolelta (max 3 m), mikäli kunnostustoimenpiteiden yh-
teydessä todetaan rajalla nyt kunnostettavan kohteen maaperän kunnostusta-
voitteet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. 

 
Maaperä 

 
Alueen maaperä on maaperäkartan (1:20 000) mukaan täytemaata. Ympäris-
töteknisessä tutkimuksessa todettiin täyttömaata ja sen alapuolella savea. 
Täyttömaakerroksen paksuus oli noin 0,5–1,5 m. Tutkimukset ulotettiin 1,3–
3,0 m syvyyteen. 

 
Rata-alueella kohteelta n. 0,2 km koilliseen sijaitsee pohjatutkimuspiste, jossa 
on todettu savikerros (paksuus noin 3,4 m) ja sen alla ohut sorakerros. 

 
Pohja- orsi- ja pintavedet 

 
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tutkimuksen yhteydessä teh-
tyjen havaintojen perusteella ei kohteen alueella arvioida olevan yhtenäistä 
selvää orsivesikerrosta. 

 
Pohjavesi virtaa todennäköisesti savikerroksen alapuolisessa maaperässä. 
Pohjaveden virtaussuunnasta ei ole mitattua tietoa. 
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Tutkimusalue on päällystämätön. Karttatarkastelun perusteella lähimmät pin-
tavesistöt ovat kohteesta 130 m länsilounaaseen sijaitseva Kuninkoja ja n. 1 
km kohteesta itään sijaitseva merialue (Linnan aukko / Turun satama). 

 
Kohteen itäpuolella on lumenkaatopaikka. Lumenkaatopaikan ja kohdekiin-
teistön välissä on painanne, jota pitkin lumenkaatopaikan sulamisvesiä kul-
keutuu Kuninkojan suuntaan. 

 
Suojelualue 

 
Lähin luonnonsuojelualue (Muhkurin lehtojensuojelualue) sijaitsee kohteesta 
n. 0,2 km pohjoiseen. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän ja orsiveden haitta-aineet  

 
Tutkimuskohteessa otettiin ensimmäisessä vaiheessa maanäytteitä 17–
18.5.2017. Maanäytteitä otettiin kairakoneella 10 tutkimuspisteestä ja koe-
kuopista 7 tutkimuspisteestä Tutkimuksia tarkennettiin 15.6.2017, jolloin maa-
näytteitä otettiin 9 tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteet ulottuivat täyttömaaker-
roksen alapuoliseen saveen asti. 

 
Tutkimuspisteiden syvyydet vaihtelivat välillä 1,3- 3,0 m. Näytteitä otettiin 2–6 
kpl/tutkimuspiste, yhteensä 92 kpl. 

 
Laboratoriossa analysoiduissa näytteissä todettiin öljyhiilivetyjä VNa 214/2007 
ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia kahdessa näytteessä. Lisäksi kah-
dessa muussa näytteessä todettiin VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittävä 
pitoisuus ja viidessä näytteessä VNa 214/2007 kynnysarvon ylittävä pitoisuus. 

 
Maanäytteissä ei todettu VNa 214/2007 kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. 

 
Laboratoriossa analysoiduissa näytteissä todettiin VNa 214/2007 ylemmän 
ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia raskasmetalleja tai arseenia kahdeksassa 
näytteessä. Lisäksi yhdeksässä muussa näytteessä todettiin VNa 214/2007 
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus ja kahdessa näytteessä VNa 214/2007 
kynnysarvon ylittävä pitoisuus. 

 
Laboratoriossa analysoiduissa näytteissä ei todettu VNa 214/2007 ylemmän 
ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. Kolmessa näytteessä todettiin 
VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus ja neljässä näytteessä 
kynnysarvon ylittävä pitoisuus. 

 
Lähes kaikissa näytepisteissä täyttömaakerroksessa todettiin jätejakeita. Jä-
tejakeet olivat pääosin tiiltä, mutta paikoin todettiin muovia tai betonia. 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Maaperän pilaantuneisuuden arviointi toteutetiin viitearvovertailuna. Kohdetta 
ja todettuja haitta-aineita koskevat tiedot huomioiden alueen maaperän pi-
laantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettiin apuna Valtioneu-
voston asetuksen 214/2007 ylempiä ohjearvoja.  
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Alueen kaava sallii asuinrakentamista kiinteistölle. Asuinkäyttöön tulevalle 
osalle esitetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-
nissa käytettävän VNa 214/2007 alempia ohjearvoja. Mahdolliseen asuinkäyt-
töön tulevan alueen sijaintia ei tutkimushetkellä ollut tiedossa. 

 
Kiinteistöllä on todettu VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuk-
sia kuparia, sinkkiä ja öljyhiilivetyjä. Viitearvovertailun perusteella tutkimusalu-
een maaperä luokitellaan pilaantuneeksi ja alueella on puhdistustarve. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Kohteessa olevat rakennukset pure-
taan isoa kaarihallia lukuun ottamatta ennen maaperän kunnostamista. Maa-
perän kunnostamista jatketaan tarvittaessa kohteen länsipuolella olevan ro-
muttamokiinteistön puolelle. Maaperän kunnostuksen yhteydessä poistetaan 
myös jätettä sisältävä täyttö. 

 
Maaperän yleiseksi kunnostustavoitteeksi esitetään VNa 214/2007 ylempiä 
ohjearvoja. Asuinrakennuksen rakentaminen kiinteistön hoidon tai alueen val-
vonnan kannalta tarpeellista henkilökuntaa varten on sallittua. Tulevien raken-
nusten alueelle esitetään kunnostustavoitteeksi VNa 214/2007 alempia oh-
jearvoja. 

 
Mikäli maaperän puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei 
tällä hetkellä ole tiedossa tai joita ei todettu kohteen alueella tehtyjen ympäris-
töteknisten maaperätutkimusten yhteydessä, maaperän puhdistuksen tavoite-
tasoiksi esitetään myös em. haitta-aineiden osalta VNa 214/2007 mukaisia 
ylempiä ohjearvoja sekä asuinkäyttöön varatulla alueella VNa 214/2007 alem-
pia ohjearvoja. 

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

 
Alueelta poistetaan/tarkastetaan pintatäyttö systemaattisesti koko alueelta, 
mikäli kunnostuksen yhteydessä ei voida selkeästi rajata erikseen alueita, 
joilla maaperän haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä maaperän kunnostuksen ta-
voitepitoisuuksia eikä maa-aines sisällä jätettä. 

 
Mikäli kunnostusmenetelmä vaihtuu tai täydentyy työn edetessä, sovitaan 
muutoksista Turun kaupungin ympäristönsuojelun (ympäristöviranomainen) 
kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Puhdistustyön yhteydessä poistettava maa-aines luokitellaan seuraavasti: 

 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaan-
tumatonta. 

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

kitellaan pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi. 
 Maa-ainesjätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi perustuu jäteasetuk-

seen (179/2012).- 
 

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. Vaaral-
liseksi jätteeksi luokiteltava maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, 
jolla on lupa käsitellä ko. maa-aineksia. 

 
Kohteesta poistettavat pilaantuneeksi ja/tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
massat kuljetetaan vastaanottopisteisiin kuorma-autoilla. Kuormat peitetään 
kuljetuksen ajaksi. 

 
Pilaantuneen maan/vaarallisen jätteen kuljetuksista pidetään kuormakirjanpi-
toa ja kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle 
(jätteenkäsittelylaitos). 

 
Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista, 
kuten massojen sisältämistä tiilen / betoninkappaleista, sovitaan vastaanotto-
paikkojen kanssa ennen puhdistustyön aloittamista. Ennen massojen toimitta-
mista vastaanottopisteisiin, laaditaan tarpeen mukaan kaatopaikkakelpoisuus-
lausunnot. 

 
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-herkäksi rinnastettavalle maa-alueelle. Mikäli em. 
massoja toimitetaan muualle kuin maankaatopaikalle tai kaatopaikalle, laadi-
taan maiden sijoittamisesta erillinen suunnitelma, joka toimitetaan Turun kau-
pungin ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi. 

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

 
Pilaantuneiden massojen kaivu pyritään tekemään niin, ettei kohteesta pois-
tettavaa pilaantunutta maa-ainesta välivarastoida pitkiä aikoja tontilla. Mas-
soja voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida tontilla kunnostustyön ai-
kana lyhytaikaisesti, mikäli kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä massoja ei voida 
välittömästi kuljettaa vastaanottopaikkaan. Välivarastoidut pilaantuneet maat 
ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat maat peitetään tällöin varastoinnin 
ajaksi. 

 
Kaivuiden yhteydessä poistettava mahdollinen jäte käsitellään noudattaen 
Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksiä. 

 
Alueelta kaivettavia, haitta-ainepitoisuuksiltaan alle ylemmän ohjearvotason 
olevia jätteettömiä massoja voidaan sijoittaa kaivantojen täyttöön alueilla, 
joille ei ole suunnitelmissa rakentaa asuinkäyttöön soveltuvaa rakennusta, 
mikäli ko. alueilla työn aikana todetaan täyttötarvetta. 
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Asuinkäyttöön varatulle alueelle voidaan sijoittaa kaivantojen täyttöön maa-
ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot, mikäli ko. 
alueilla työn aikana todetaan täyttötarvetta. 

 
Kunnostuksen yhteydessä on varauduttu kunnostamaan naapurinkiinteistön 
853-62-60-9 maaperää (max. 3 m:n leveydeltä), mikäli pilaantuneisuus tode-
taan kiinteistöjen rajavyöhykkeellä. Naapurikiinteistön osalla kaivannon täyttö 
tehdään ensisijaisesti kiinteistöltä 853-62-60-10 kaivetulla ylemmän ohjearvon 
alittavilla kaivumailla. 

 
Vesien käsittely 

 
Mikäli maaperän kunnostuksen yhteydessä kaivannoista on tarve poistaa 
vettä, vesien viemäriin johtamisesta sovitaan Turun Vesihuolto Oy:n kanssa 
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä 
vesi poistetaan loka-autolla. 

 
Kunnostustyön laadunvalvonta ja päättyminen 

 
Maaperän kunnostamista ja massojen poistoa ohjaa riittävän kokemuksen 
omaava ympäristötekninen asiantuntija, joka tarkistaa kaivettavien massojen 
haitta-ainepitoisuuksia kenttätestein ja laboratorioanalyysein. 

 
Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa poistettavat massat haitta-ainepitoisuuk-
sien perusteella asianmukaisiin vastaanottopisteisiin. 

 
Pilaantuneiden massojen poiston jälkeen tarkistetaan massanvaihtokaivanto-
jen pohjan ja seinämien jäännöspitoisuudet. 

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

 
Suunnitelma mahdollisesta eristysrakenteesta 

 
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 täyttömaista erottavalla rakenteella. Ennen erottavan raken-
teen/eristysrakenteen asentamista ollaan yhteydessä Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun. 

 
Erottavat/eristysrakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään raporttiin lii-
tettävään karttaan. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Mikäli kaivutyön aikana todetaan muita kuin ennakkotutkimuksissa todettuja 
haitta-aineita (öljyhiilivetyjakeet C10-C40, kupari, sinkki, antimoni, lyijy, PAH-
yhdisteet, fluoranteeni ja bentso(a)pyreeni), noudatetaan niiden osalta samoja 
puhdistustavoitteita: asuinkäyttöön tulevan rakennuksen alueella VNa 
214/2007 alempia ohjearvoja ja muulla kiinteistön osalla VNa 214/2007 ylem-
piä ohjearvoja. 
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Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden jatku-
van kunnostettavien kiinteistöjen ulkopuolelle, ilmoitetaan asiasta näiden kiin-
teistöjen omistajille 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 
pääsy kunnostettavalle alueelle estetään. Työmaa-alue merkitään pilaantu-
neen maaperän puhdistustyöstä ilmoittavin kyltein. 

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

 
Tiedotus ja raportointi 

 
Puhdistustöiden aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan Tu-
run kaupungin ympäristönsuojelulle ennen töihin ryhtymistä. Aloitusilmoituk-
seen kirjataan myös massojen vastaanottopisteiden tiedot. 

 
Maaperän kunnostuksen lopetusilmoitus toimitetaan Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelulle, kun maaperän kunnostustyöt 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, määritetään 
mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvitta-
essa esitetään erillinen jatkotoimenpidesuunnitelma Turun kaupungin ympä-
ristönsuojelulle. 

 
Massanvaihdon toimenpideraportti toimitetaan Turun kaupungin ympäristön-
suojelulle kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden päättymisestä. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus toteuttaa tal-
vella/keväällä 2018. Kunnostustyön kestoksi arvioidaan noin 4 viikkoa. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja lausunnot sekä mielipiteet 
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Ympäristönsuojelun käsityksen mukaan 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:  

 
1. Maaperä tulee puhdistaa siten, että alueella todettujen haitta-aineiden pitoi-
suudet eivät ylitä kunnostussuunnitelmassa esitettyjä pitoisuuksia. Jos alu-
eelle jää kunnostuksen tavoitetasot ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, tulee 
ympäristönsuojelun hyväksyttäväksi esittää suunnitelma jatkotoimenpiteistä. 

 
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. 
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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-ai-
nesjätteen 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 
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 uudisrakentamista, mikä vaatii maankaivua. Kohtee-
seen soveltuu näin ollen parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kunnostustavoitteeksi esitettyä puhdistustasoa voidaan pitää riittävänä alu-
een tuleva käyttö huomioiden. Jos alueelle jää kunnostustavoitteet ylittäviä 
pitoisuuksia haitta-aineita, tulee jatkotoimenpiteet suunnitella riskitarkastelun 
perusteella. (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)  
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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 asu-
ville, 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 puhdistus-
työn lopputuloksen arvioimiseksi. Raportissa esitetään sellaiset työn toteutta-
miseen liittyvät tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko puhdistus-
hanke toteutettu ilmoituksen ja siitä annetun päätöksen mukaisesti. Maa-alu-
een 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 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 
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Päätöksen antaminen ja sen voimassaolo 

 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.2.2018 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 

 
va. ympäristönsuojelupäällikkö 

 
  

 
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 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 ao VVV Rakennus Oy 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
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Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 

16.02.2018 § 10 749-2018 

 
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: 16.02.2018 

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. 
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