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Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 32 c, Turku 
 
 

Ympäristönsuojelu, ympäristötarkastaja Virpi Laine 4.12.2018: 
 

Ilmoituksen tekijä 
 

YIT Talo Oy 
 

Puhdistettavan alueen sijainti ja alueen omistaja 
 

Osoite: 
 

Lemminkäisenkatu 32 c, 20520 Turku 
 

Kiinteistö: 
 

853-21-2-33 
 

Kiinteistön omistaja: 
 

Kiinteistö Oy Trivium Retoriikka 
 

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 19.11.2018, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun. 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 Sijaintikartta 
 Pilaantuneisuusnäytteiden sijainti 
 Pohjavesialuekartta 
 Maaperäkartta 
 Kaavakartta 
 Asemapiirros 
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 Kiinteistörekisterin karttaote 
 Naapurikiinteistöjen omistajatiedot 
 Ympäristöarviointi 
 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

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

 
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Tutkimuksen yhteydessä todetun maaperän pilaantuneisuuden arvioidaan liit-
tyvän alueella käytettyihin täyttömaihin. Kiinteistöllä on ollut teurastamotoimin-
taa 1950-luvulta lähtien, mutta sillä ei ole sijainnut teurastamon rakennuksia. 
Ilmakuvien mukaan alueella on ollut pääasiassa kulkuväyliä sekä pysäköinti- 
ja viheralueita. Kiinteistön lounaisosassa on ollut vuonna 1982 valmistunut 
toimistorakennus, jonka luoteispäädyssä on ollut maanpäällinen öljysäiliö. Ra-
kennus on purettu ja öljysäiliö poistettu vuoden 2012 maaperätutkimusten jäl-
keen.  

 
Kiinteistön käyttö 

 
Kiinteistö on ollut pääosin paikoitusalueena ja Lemminkäisenkadun puoleinen 
osa viheralueena. 

 
Kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Voimassa olevan asemakaavan mukaan kiinteistö on osoitettu työpaikka- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä TYK. 

 
Kohteen lähialueilla (500 m) ei ole luonnonsuojelualueita. 

 
Kiinteistö rajoittuu koillisessa rautatiealueeseen, kaakossa teollisuuskiinteis-
töön, lounaassa Lemminkäisenkatuun ja luoteessa toimistokiinteistöön.  

 
Maaperä 

 
Maanmittauslaitoksen karttapalvelun mukaan kohteen maaperä on täyttö-
maata. Karttatarkastelun perusteella kohteen maaperä on noin tasolla 18.5. 

 
Ympäristöteknisessä tutkimuksessa todettiin täyttömaata (murske, sora ja 
hiekka) ja sen alapuolella savea. Täyttömaakerroksen paksuus oli tutkimus-
pisteissä n. 0,5…2m. Savikerroksen paksuudesta ei ole tutkimustuloksia, 
mutta sen arvioidaan olevan 5-10 m. 

 
Kaikissa tutkimuspisteissä todettiin pintamurskeen alla täyttömaakerroksessa 
rakennusjätettä, joka oli pääosin tiiltä ja betonia sekä osittain metallia ja as-
falttia. Jätteen määrä vaihteli 2…90 %:n välillä. 

 
Pohja- ja pintavedet 
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Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kaarninko) 
sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä kohteesta. Yhdessä tutkimuspis-
teessä havaittiin saven päällä orsivettä, mutta kiinteistöllä ei arvioida olevan 
yhtenäistä selvää orsivesikerrosta.  

 
Tutkimusalueelta luoteeseen on sijainnut pistemäinen pohjavesialue, jossa 
pohjavesi esiintyy savikerroksen alapuolisissa kerroksissa. Tutkimuskiinteis-
tön alueelle pohjaveden arvioidaan myös virtaavan savikerroksen alapuoli-
sissa maakerroksissa.  

 
Kiinteistöllä sijaitsevat pysäköintialueet ovat sorapäällysteisiä ja alueella on 
sadevesikaivoja. Muuten sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään. 

 
Lähimmät pintavesistöt ovat noin 1,4 km:n päässä kaakossa oleva Jaaninoja 
ja 1,7 km:n päässä oleva Aurajoki. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän haitta-aineet  

 
Kohteessa on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2012 ja 2018. Tutkimuspis-
teitä sijoitettiin tasaisesti koko kiinteistön alueelle, huomioiden alueen entiset 
toiminnot. Kahden tutkimuspisteen alueella todettiin VNa 214/2007 ylemmät 
ohjearvot ylittäviä haitta-aineita.   

 
Analyysien perusteella kohteen osa-alueiden maaperässä todettiin mm. seu-
raavat haitta-aineiden maksimipitoisuudet: 

 PAH-yhdisteiden summapitoisuus 106 mg/kg (2018) 
 Fluoranteeni  20 mg/kg (2018) 
 Sinkki 770 mg/kg (2012) 

 
Kunnostustarpeen arviointi  

 
Tarkennetun riskinarvion perusteella alueella tehdyissä tutkimuksissa ei ole 
todettu teollisuusalueelle asetettujen SHPTter-arvojen ylityksiä eikä alueella 
näin ollen ole maaperän kunnostustarvetta tulevassa käyttötarkoituksessa. 
Alueella tullaan kuitenkin tekemään rakennustöitä, joiden yhteydessä osa 
maa-aineksista tulee poistettaviksi. Tavoitetasot on esitetty erikseen raken-
nuksen alueelle ja piha-ja pysäköintialueelle.  

 
Rakennusten alapuolisen maaperän alueilla esitetään noudatettaviksi VNa 
214/2007 ylempiä ohjearvoja seuraavasti: 

 
fenantreeni 15 mg/kg 

 
fluoranteeni 15 mg/kg 

 
benso(a)antraseeni 15 mg/kg 

 
benso(a)pyreeni 15 mg /kg 

 
PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus 100 mg/kg 
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sinkki 400 mg/kg 

 
Lisäksi kiinteistön piha- ja pysäköintialueiden puhdistustavoitteiksi esitetään 
teollisuusalueelle asetettuja SHPTter-arvoja: 

 
fenantreeni 10 000 mg/kg 

 
fluoranteeni 10 000 mg/kg 

 
benso(a)antraseeni 1230 mg/kg 

 
benso(a)pyreeni 125 mg/kg 

 
sinkki 10 000 mg/kg 

 
Kohteen rakentamisen vuoksi poistettavaa, haitta-ainepitoisuudeltaan VNa 
214/2007 mukaisten ylemmät ohjearvot ylittävän maan määrän arvioidaan 
olevan näytepisteiden KK3 ja KK4 alueella yhteensä n. 200…300 m3. 

 
Mikäli puhdistuksen yhteydessä tulee esiin haitta-aineita, joita ei ole tiedossa 
tai joita ei ole todettu maaperätutkimuksissa, kunnostuksen tavoitetasoiksi 
esitetään em. haitta-aineiden osalta asetuksen ylempiä ohjearvoja riippuen 
kunnostusalueesta tai erikseen haitta-ainekohtaisen riskinarvion perusteella 
esitettäviä tavoitetasoja. Mikäli maaperän puhdistustöiden jälkeen alueelle jää 
asetetut tavoitepitoisuudet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan mahdol-
listen jatkotoimenpiteiden tarve riskitarkastelun perusteella. 

 
Maaperässä olevien hajoamattomien rakennusjätteiden osalta esitetään, että 
rakennuksen alueelta poistetaan rakennusjätepitoinen maa-aines, mikäli jä-
tettä on enemmän kuin 2 %. Piha-alueilta poistetaan rakennusjätepitoista 
maata vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen rakennekerroksien tai yhdys-
kuntatekniikan asentamisen kannalta. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä 

 
Kiinteistön maaperä puhdistetaan massanvaihtomenetelmällä.  Kunnostusta 
ohjataan kohteen alueelta tehtyjen ennakkotutkimusten ja kaivun aikana teh-
tävien havaintojen sekä kenttätestien/laboratorioanalyysien perusteella. 

 
Kaivutyöt tehdään ns. lajittelevana kaivuna, jossa suuret kappaleet ja jäte ero-
tellaan kaivinkoneella. Kohteesta poistettavat massat toimitetaan haitta-ai-
nekoostumuksen ja haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien mukaisesti luvanva-
raisin käsittelykeskuksiin. Poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yk-
sityiskohdista sovitaan vastaanottopaikkojen kanssa ennen puhdistustyön 
aloittamista ja tehdyt kaatopaikkakelpoisuusarviot toimitetaan vastaanottajille 
tarvittaessa. Maa-aines voidaan myös vaihtoehtoisesti välivarastoida tarkoi-
tukseen hyväksytyllä alueella ja käsitellä myöhemmin hyväksyttävällä mene-
telmällä tai laitteistolla. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Ympäristötekninen asiantuntija on kohteessa paikalla, kun pilaantuneita mas-
soja kaivetaan tai käsitellään. 
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Puhdistustyön yhteydessä poistettava maa-aines luokitellaan seuraavasti: 
 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaan-

tumatonta. 
 Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä 

oleva maa-aines luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, 
jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sitä voidaan käyttää täyt-
tömaana tässä kohteessa tai muussa kohteessa, jossa on lupa käyt-
tää vastaavaa maa-ainesta. 

 Alemman ohjearvon ylittävä maa-aines luokitellaan tavanomaiseksi 
jätteeksi jäteasetuksen luokitusnumerolla 17 05 04. Jos sen haitta-ai-
nepitoisuudet eivät ylitä ylempää ohjearvoa, se hyödynnetään ensisi-
jaisesti kiinteistöllä kaivantojen täytöissä tai toimitetaan luvanvarai-
seen vastaanottopaikkaan tai viranomaisohjeiden mukaisesti. Haitta-
ainepitoisuudeltaan ylemmän ohjearvon ylittävä maa-aines toimitetaan 
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 

 Maa-aines on vaarallista jätettä (luokitusnumero 17 05 03), mikäli jät-
teen vaaraominaisuuksille haitta-aineiden perusteella annetut vaaralli-
sen jätteen raja-arvot ylittyvät (2014/1357/EU). 

 
Kaivualue rajataan ja merkitään. Työt pyritään tekemään siten, ettei aiheuteta 
haittaa ympäristölle. Kaivun ja lastauksen aiheuttamat ympäristövaikutukset 
arvioidaan vähäisiksi. Massojen pölyämistä seurataan aistinvaraisesti ja tarvit-
taessa massoja kostutetaan. Välivarastoitu maa-aines peitetään tarvittaessa. 

 
Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla 
ja kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kuljetuksista pidetään kuormakirjan-
pitoa ja kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakirja ne vastaanottavalle jät-
teenkäsittelykeskukselle. Kuljetusyritys on merkitty jätehuoltorekisteriin. 

 
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen  

 
Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa pilaantuneiden massojen kaivua ja pois-
tamista kenttätestein ja laboratorioanalyysein. Poistettavista massoista ote-
taan yksi kokoomanäyte noin 80-100 tonnin suuruista maa-aineserää kohti.  

 
Massanvaihtokaivannon rajoilta otetaan kokoomanäytteitä kaivannon poh-
jasta ja seinämistä. Näytteet otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden 
siten, että yksi kokoomanäyte edustaa n. 100 m2 suuruista aluetta. Kaivan-
noista otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Kenttätestien tulos-
ten varmistamiseksi noin 30 % kaivantojen rajoilta otetuista jäännöspitoisuus-
näytteistä analysoidaan laboratoriossa. Laboratorioon toimitettavista näyt-
teistä analysoidaan niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joilla alue on tutkimuk-
sissa tai kunnostuksen aikana todettu pilaantuneeksi. Tarvittaessa analysoi-
daan myös muiden haitta-aineiden pitoisuuksia, mikäli niistä saadaan viitteitä 
kenttämittausten tai –havaintojen perusteella. 

 
Kunnostusta jatketaan, kunnes kohteelle asetettu puhdistustavoite tai kunnos-
tettavan kiinteistön raja saavutetaan. Mikäli pilaantunut alue ulottuu kunnos-
tettavan kiinteistön ulkopuolelle tai sellaisen rakenteen alueelle, jota ei puh-
distustyön yhteydessä pureta, pilaantuneet maat varaudutaan erottamaan tai 
eristämään pilaantumattomista täyttömaista erottavalla rakenteella. Ennen 
rakenteen asentamista ollaan yhteydessä ympäristöviranomaiseen.  

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  6 
 
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristön-
suojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 52 11.12.2018 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Mikäli alueella todetaan tutkimuksista selvästi poikkeavaa maaperän pilaantu-
neisuutta, asiasta ilmoitetaan tilaajalle ja ympäristöviranomaisille. Myös vahin-
goista, onnettomuuksista ja muista häiriötilanteista ilmoitetaan ympäristöviran-
omaiselle ja tarvittaessa pelastusviranomaiselle. Poikkeavat tilanteet kirjataan 
työmaapöytäkirjaan ja merkittävät poikkeamat raportoidaan myös loppurapor-
tissa. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta ja työsuojelu 

 
Sivullisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitaamalla alue. Työntekijöillä on 
käytössään henkilökohtaiset suojavarusteet ja suojaimien käytöstä päättää 
työmaan vastaava mestari tai työsuojelusta vastaava henkilö kenttämittausten 
perusteella. 

 
Kirjanpito 

 
Kunnostuksen toteuttamisesta pidetään kirjaa työmaalla ja kirjanpidosta vas-
taa ympäristötekninen asiantuntija. Toimenpiteistä laaditaan loppuraportti, 
joka toimitetaan Turun kaupungin ympäristönsuojeluun viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua kunnostuksen päättymisestä. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Maaperän kunnostus on suunniteltu tehtäväksi joulukuussa 2018. Tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan ympäristöviranomaiselle aloitusilmoituksen yhteydessä. 

 
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.  

 
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: 

 Rakennusten alapuolinen maaperä tulee puhdistaa siten, että maape-
rässä olevat haitta-aineet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 
(214/2007) esitettyjä ylempiä ohjearvoja 

 Kiinteistön piha- ja pysäköintialueet tulee puhdistaa siten, että maape-
rässä olevat haitta-aineet eivät ylitä teollisuusalueelle asetettuja 
SHPTter-arvoja. 

 Tulevien vesijohto- ja viemärilinjojen kohdalla ja yhden metrin etäisyy-
dellä niiden kummallakin puolella maaperän haitta-ainepitoisuudet ei-
vät saa ylittää alempia ohjearvoja.  
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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. Mikäli puhdistus-
työn aikana havaitaan alkuperäisestä pilaantuneisuustutkimuksesta poik-
keavia haitta-aineita, tulee kyseisten haitta-aineiden jäännöspitoisuudet myös 
määrittää laboratorioanalyysein. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
3.  Toimenpidealueelta poistettavat maat on luokiteltava kuormakohtaisesti 
kenttämittaus- tai laboratoriomittausmenetelmän avulla 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. 

 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 eri osa-alueiden puhdistustavoitteet alitta-
vaa maa-ainesta, voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä, mikäli se 
rakennusteknisesti on siihen soveltuvaa. Pilaantumattomaksi luokitellut maa-
ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen, voidaan käyt-
tää suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tiesuunnitelma) hyödyksi alueella 
ja alueen ulkopuolella. 

 
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 
mahdollisesta rakennus- ja purkujätteen kuljetuksista on laadittava kuorma-
kohtaiset siirtoasiakirjat, joissa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta 
tarpeelliset 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 
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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 aina oltava paikalla, kun pilaantuneeksi todettuja maita 
tai jätettä sisältävää maa-ainesta poistetaan työmaa-alueelta asianmukaisten 
siirtoasiakirjojen laatimiseksi. 

 
7.  Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristöä haittaavaa merkittävää haju-, 
melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen melumit-
tausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häiritsevää 
haju-, melua tai pölyhaittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelu voi tar-
vittaessa antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa kos-
kevia määräyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään. 

 
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 (esim. asfaltti, betoni- 
ja tiilijäte) käsittelyssä on noudatettava 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 
Turun Vesihuolto Oy:n 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 
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Kohteen maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä ja menette-
lyssä sovelletaan ympäristönsuojelulakia, riippumatta siitä, milloin maaperän 
pilaantuminen on tapahtunut. 

 
Todettujen haitta-aineiden ominaisuuksien ja esiintymissyvyyden, kohteen 
geologian ja tulevan käytön sekä tulevaisuuden vastuukysymysten takia koh-
teeseen soveltuu parhaiten massanvaihtomenetelmä. 

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Kunnostuksen tavoitetasoksi on esitetty rakennettavan liikekiinteistön alueelle 
ylempiä ohjearvoja, joita yleensä pidetään riittävänä puhtaustasona esim. työ-
paikka- ja toimistorakennusten alueella. Piha- ja pysäköintialueella tavoiteta-
soksi on riskinarvioinnin perusteella esitetty teollisuusalueelle asetettuja 
SHPTter-arvoja. Kunnallisteknisiä johtolinjoja, kuten vesi- viemäri- ja sähkölin-
joja ja talojen vierustoja joudutaan ajoittain kunnostamaan, siksi ne tulee si-
joittaa puhtaaseen maa-ainekseen, jolloin kunnostuksen yhteydessä ei jou-
duta käsittelemään pilaantunutta maa-ainesta. (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).  

 
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 ympäristölle, jolloin 
voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäisemiseksi tai vä-
hentämiseksi. (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. Puhdistustyöhön saattaa liittyä terveysriskejä, joihin tulee varautua 
ennalta. (Määräys 9). 
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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 
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 11.12.2018 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 
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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 Golder Associates Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 ao YIT Talo Oy 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 



Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu § 52 Liite 1 

 

 
 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 

11.12.2018 § 52 13759-2018 

 
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 

Sähköinen asiointi: 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

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: 11.12.2018 

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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