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Kiinteistöjen omistajat:  
 

Turun kaupunki 
 

TVT Asunnot Oy 
 

Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy 
 

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen 
 

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

 
 Ympäristöministeriö on päätöksellään YM2/464/2015 siirtänyt 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 
23.1.2020. 

 
Ilmoituksen vireille tulo 

 
Ilmoitus on tullut vireille 19.1.2021, jolloin se jätettiin Turun kaupungin ympä-
ristönsuojeluun (Dno 817-2021). 

 
Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat 

 
- Liite 1. Asemapiirros ja suunnittelualueen rajaus 

 
- Liite 2. Ote asemakaavasta 

 
- Liite 3. Rajanaapurien yhteystiedot 

 
- Liite 4. Maaperän haitta-ainetutkimus, Pääskyvuorenrinne, Tutkimusraportti, 
Turun kaupunki, 11.6.2020, 11510055923, Ramboll Finland Oy  

 
- Liite 5. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Pääskyvuo-
renrinne, Turku, Yleissuunnitelma, Turun kaupunki, 14.1.2021, 1510058117, 
Ramboll Finland Oy 

 Liite 1. Kiinteistö- ja rajanaapuritiedot 

 Liite 2. Voimassa oleva asemakaava  

 Liite 3. Maaperätutkimuksen 2020 analyysitulosten yhteenvetotauluk-
ko 

 Liite 4. Golder Associates Oy, Turun Pääskyvuorenrinne kaava-alue, 
Toimenpideraportti, 27.9-2018 

 
Maaperän puhdistamista koskevat luvat tai ilmoitukset 

 
Alueella ei ole aikaisempia maaperän kunnostusta koskevia päätöksiä. 
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Pilaantumisen aiheuttanut toiminta 

 
Alueella on vuosina 1930-2012 ollut Puolustusvoimien kasarmi- ja varasto-
toimintaa. Kohteessa on toiminut ammuslataamo (1939-1944), ilmatorjunta-
patteristo (1945-1963), erillinen viestikomppania (1963-1994), aliupseerikoulu 
(1994-1997) ja Turun Rannikkorykmentin esikuntapatteri (1997-1998). Alueel-
la on toiminut 200-luvulla operatiivinen osasto vuoteen 2006 saakka ja tietolii-
kennekeskus vuosia 2006-2012.  Alue siirtyi puolustusvoimilta Kaupungin hal-
lintaan 2012. 

 
Puolustusvoimien toiminnasta on jäljellä kahdeksan Puolustusvoimien entistä 
rakennusta sekä kahdeksan varastokäytössä ollutta luolaa. Asemakaavamuu-
toksen selostuksen mukaan suunnittelualueella sijaitsevien luolien louhinnas-
ta peräisin olevan louhoksen oletetaan olevan pilaantunutta.  

 
Alueella on suoritettu maaperän haitta-ainetutkimuksia Golder Associates 
Oy:n toimesta ja jätteellisen pilaantuneen maan poistoa vuonna 2018, kun 
alueen kadunrakennustöiden (Pääskysillankatu, Linkkitorninkatu) yhteydessä 
todettiin jätteellistä maa-ainesta. 

 
Kiinteistön käyttö ja maaperäolosuhteet 

 
Maankäyttö, kaavoitus, ympäristö ja naapurit 

 
Kohde sijaitsee Turun kaupungissa Pääskyvuoren kaupunginosassa osoit-
teissa Linkkitorninakatu ja Pääskysillankatu. Alue rajoittuu kaikissa ilman-
suunnissa metsään. Suunnittelualue länsipuolella kulkee Jaaninojaan ja ojan 
länsipuolella Jaanintie.  

 
Alueella on voimassa Pääskyvuorenrinteen asemakaava (853 30/2009). Kaa-
vassa Pääskysillankadun ja linkkitorninkadun ympäristö on kaavoitettu asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi (AK-1, AK-2). Kaavamerkinnällä AK-1 osoitetulle 
alueelle saa sijoittaa päiväkodin. Päiväkoti sijoitetaan joko kerrostalon pohja-
kerrokseen tai omana rakennuksenaan. Kaavan mukainen rakentaminen alu-
eella on käynnistymässä. 

 
Maaperä 

 
Jaaninlaakso on luontaiselta maaperältään savea, jonka alla on moreeniker-
ros. Tutkitun alueen geoteknisissä tutkimuksissa saven paksuudeksi on mää-
ritetty paikoin jopa 50 metriä. Linkkitorninkadun reunalla on 3,5-4 m paksui-
nen louhetäyttökerros, jonka seassa on rakennusjätettä. Louhetäyttö on syn-
tynyt rakentamisen yhteydessä. Alueella suoritetussa maaperätutkimuksessa 
louhetäyttöä todettiin kiinteistöillä 853-15-95-2, 853-15-95-3 ja 853-15-94-1. 

 
Turku kuuluu Etelä-Suomen arseeniprovinssin alueeseen ja Turun alueen 
maaperässä on luontaisesti todettu Vna 214/2007 asetuksessa määritetyn 
kynnysarvotason ylittäviä arseenipitoisuuksia. Lisäksi Turun alueelle tehdyssä 
taustapitoisuusselvityksessä Turun taajama-alueen maaperän taustapitoisuu-
det, GTK, 2019) maaperässä on todettu kynnysarvotaso ylittäviä lyijy-, sinkki- 
ja vanadiinipitoisuuksia. 
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Pohja- ja pintavedet 
 

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue 
(Kaarninko, ID0285352) sijaitsee noin 2 kilometrin päässä tutkimusalueelta 
lounaaseen. Alueen maaperätutkimuksissa todettiin vaihtelevia määriä orsi-
vettä tiiviin savikerroksen päällä. 

 
Tutkimusalueen länsipuolella noin 50 metrin etäisyydellä virtaa Jaaninoja ja 
laskee noin 1,5 km päässä Aurajokeen. Jaaninoja on tärkeä kaupungin hule-
vesien kerääjä ja suodattaja. Ojauoman reunusmetsineen ja niittyineen on 
myös tärkeä ekologinen yhteys, jota myöten eläimistö voi liikkua viher- ja 
metsäalueiden välillä. 

 
Ilmoituksessa esitetty arvio maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistus-
tarpeesta 

 
Maaperän ja orsiveden haitta-aineet  

 
Kohteessa on Ramboll Finland Oy:n toimesta suoritettu ympäristötekninen 
maaperätutkimus huhtikuussa 2020, jolloin seitsemän kiinteistön alueella kai-
vettiin 34 koekuoppaa. 

 
Tutkimuspisteessä RF25 (853-15-95-2) sinkin pitoisuus ylitti ylemmän ohjear-
von syvyydessä 1-2 m otetussa näytteessä. 

 
Tutkimuspisteessä RF25 (853-15-95-2), RF27 ja RF29 (kiinteistö 853-15-95-
3) todettiin yksittäisen PAH-yhdisteiden (bentso(a)antraseeni, bent-
so(a)pyreeni, fenantreeni, fluoranteeni) ja/tai PAH-yhdisteiden summapitoi-
suuden osalta Vna 214/2007 asetettujen kynnysarvotasojen ylittäviä pitoi-
suuksia. Arseenia todettiin asetuksen 214/2007 kynnysarvotasoja ylittäviä pi-
toisuuksia suurimmassa osassa tutkituissa näytteistä ainoastaan kahdessa 
pisteessä kynnysarvot eivät ylittyneet.  Turun alueella todettu arseenin taus-
tapitoisuus ylittyi neljässä pisteessä RF20, RF21, RF24 ja RF25. 

 
Alueella suoritetussa maaperätutkimuksessa louhetäyttöä todettiin kiinteistö-
jen 853-15-95-3 ja 853-15-94-1 alueelle tehdyissä koekuopissa. Kiinteistöllillä 
853-15-95-2 ja 853-15-95-3 todetun louhekerroksen (0-3,5 m) seassa vaihte-
leva määrä sekalaista jätettä (pääasiassa rakennusjätettä, 1-30 %). Kiinteis-
tön 853-15-98-1 alueella havaittiin vanhan rakennuksen perustukset ja pai-
koinpintamaan roskaisuutta. 

 
Puhdistustarpeen arviointi  

 
Suunnittelualue on kaavoitettu asuoinkerrostalojen korttelialueeksi, jolloin alu-
een maankäyttö tulee muuttumaan herkemmäksi. Kohde ei sijaitse ympäris-
tön kannalta erityisen herkällä alueella (esim. luonnonsuojelualue tai luokiteltu 
pohjavesialue). Kohteessa todetut haitta-aineet eivät ole erityisen liikkuvia ja 
ovat heikosti haihtuvia eikä alueella ole todettu selvää orsivesikerrosta. Maa-
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on siten tehty ns. pe-
rusarviointina vertaamalla todettuja pitoisuuksia asetuksen 214/2007 mukai-
siin viitearvoihin. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen vertailuar-
vona voidaan kiinteistön tuleva käyttö huomioiden käyttää asetuksen 
214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. 
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Viitearvovertailun perusteella maaperää voidaan pitää tutkimusten perusteella 
pilaantuneena tutkimuspisteen RF25 edustamalla alueella (853-1-95-2). Maa-
perä on tällä alueella pilaantunut raskasmetalleilla (sinkki). Alueelta on vuon-
na 2018 poistettu viitearvovertailun perusteella metalleilla ja PAH-yhdisteillä 
pilaantuneeksi luokiteltua maa-ainesta. 

 
Suunnittelualueella on todettu myös arseenia kynnysarvon ylittäviä ja alem-
mat ohjearvopitoisuudet alittavia pitoisuuksia. 

 
Tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella tutkimusalueen maape-
rässä esiintyy paikoin jätettä (pääasiassa rakennusjätettä) etenkin kiinteistö-
jen 853-15-95-2 ja 853-15-93-3. Maa-aineksen seassa oleva rakennusjäte ra-
joittaa kaivumaiden hyötykäyttöä. Mikäli alueella todetaan kaivutöiden aikana 
jätetäyttöä, tulee olla yhteydessä ympäristötekniseen asiantuntijaan jätepitoi-
sen maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkistamiseksi. 

 
Kunnostussuunnitelma ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Maaperän kunnostusmenetelmä ja -tavoitteet 

 
Alueen maankäyttö (asuminen) ja muut olosuhteet huomioiden kunnostusta-
voitteeksi esitetään valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia alempia 
ohjearvoja. Alueen päällystämättömän leikkipihan alueella pintamaan (0,5m) 
pitoisuudet alittavat kynnysarvotason tai luontaisen taustapitoisuuden 

 
Maaperän kunnostusmenetelmäksi on valittu massanvaihto, jossa pilaantunut 
maa-aines kaivetaan pois ja toimitetaan asianmukaisen ympäristöluvan 
omaavaan vastaanottopaikkaan jatkokäsittelyä varten.  

 
Mikäli alueelle tullaan rakentamaan parkkialueita, esitetään parkkialueiden 
osalta tavoitetasoksi ylempää ohjearvotasoa. Lisäksi parkkialueiden alapuoli-
seen maaperään voidaan, haitta-aineiden tavoitepitoisuuksien täyttyessä, jät-
tää myös täyttömaan seassa olevia jätejakeita. Mikäli alueella on jo rakenne-
tuilla tie- ja katualueilla kaivutarvetta, ja kaivualueella todetaan haitta-
ainepitoisia maa-aineksia, esitetään tie- ja katualueiden osalta tavoitetasoksi 
ylempää ohjearvotasoa. 

 
Haita-ainepitoisuuksiltaan asetuksen 214/2007 mukaisten kynnysarvojen ja 
alempien ohjearvojen välissä olevaa maa-ainesta voidaan hyödyntää kiinteis-
tön alueella, mikäli se on rakennusteknisesti soveltuvaa kaivantojen täyttöön. 
Kohteessa hyödynnettävien massojen sijainti dokumentoidaan ja esitetään 
kunnostuksen loppuraporttiin. Mikäli em. massoja ei hyödynnetä kohteessa, 
ne toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 

 
Alueen rakentaminen tehdään osissa, joten maaperän puhdistustoimenpiteet 
tullaan suorittamaan ja raportoimaan kiinteistöittäin. Tarvittaessa alueella tul-
laan tekemään vielä kiinteistökohtaisia täydentäviä maaperätutkimuksia. Näil-
lä kiinteistöillä, joilla ei ole alueella suoritettujen tutkimusten yhteydessä todet-
tu viitteitä haitta-aineista, tullaan rakentajan toimesta suorittamaan aistinva-
raista tarkastelua kaivettujen maamassojen osalta maarakentajan toimesta. 
Mikäli havaitaan viitteitä haitta-aineista/rakennusjätteestä toimitaan Turun 
kaupungilta maarakentajalle toimitetun ohjeistuksen mukaisesti; alueella suo-
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ritetaan näytteenotto ympäristöteknisen näytteenottajan toimesta, tulosten pe-
rusteella suoritetaan tarvittaessa jatkotoimenpiteitä kunnostussuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti.  

 
Kaivutyöstä vastaava maanrakennusurakoitsija varmistaa vesijohtojen, vie-
märeiden sekä sähkö-, puhelin- ym. kaapeli-, putki- ja johtorakenteiden sijain-
nit ennen työn aloittamista. Tarvittaessa alueelta poistetaan kasvillisuutta, ku-
ten esimerkiksi puita ja kantoja.  

 
Kunnostustyö aloitetaan alueilta, joilla on ennakkotutkimuksissa todettu pi-
laantuneeksi luokiteltavaa maa-ainesta. Kunnostustyötä laajennetaan siten, 
että asetetut kunnostustarpeet saavutetaan koko kiinteistön alueella. 

 
Kunnostuksen yhteydessä syntyneet kaivannot täytetään pilaantumattomilla 
maa-aineksilla. 

 
Maa-ainesjätteen luokittelu ja käsittely 

 
Maaperän kunnostamista ja haitta-ainepitoisten maiden poistoa ohjaa riittävän 
kokemuksen omaava ympäristötekninen asiantuntija. Ympäristöteknisen asi-
antuntijan yhteystiedot ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle työn aloi-
tusilmoituksen yhteydessä. Valvoja ohjaa massanvaihtoa aikaisempien tutki-
musten tulosten, aistinvaraisten havaintojen sekä työn yhteydessä tehtävien 
kenttä- ja laboratorioanalyysien avulla. Ympäristötekninen valvoja ohjaa pois-
tettavat massat haitta-ainepitoisuuksien perusteella asianmukaisiin vastaanot-
topaikkoihin, pitää kirjanpitoa massamääristä ja tuloksista sekä pitää yhteyttä 
ympäristöviranomaisiin. Maaperän kunnostuksen toteuttamisesta pidetään 
työmaalla kirjaa, johon kirjataan mm. tiedot näytteenotoista ja analyysitulok-
sista, tiedot poistetuista pilaantuneista massoista ja niiden sijoituspaikoista, 
tiedot työskentelyolosuhteista ja muista oleellisista sopimisista sekä tehdyistä 
havainnoista ja poikkeuksellisista tilanteista. 

 
Raskasmetallien (Cu, Pb ja Zn) työnaikaiset kenttäanalyysit tehdään XRF-
mittarilla. Mikäli työn aikana kaivumassoissa todetaan viitteitä muista haitta-
aineista, analysoidaan kenttämittareilla (haihtuvat yhdisteet PID-mittarilla ja 
öljyhiilivedyt PetroFlag-testillä) ja/tai laboratoriossa myös muiden haitta-
aineiden pitoisuuksia.  

 
Massojen haitta-ainepitoisuuksien mukainen luokittelu tehdään aikaisemmin 
suoritettujen tutkimusten ja kunnostustöiden aikana tehtävän näytteenoton tu-
losten perusteella. Massat pyritään lastaamaan kaivannoista suoraan kuor-
ma-auton lavalle. Pilaantuneita maamassoja välivarastoidaan kiinteistön alu-
eella tarvittaessa vain mahdollisten analyysitulosten valmistumisen ajan. 
Mahdollinen haitta-aineiden leviäminen varastokasalla olevista massoista es-
tetään peittämällä kasat tarvittaessa esim. kevytpeitteellä. Poistettaville pi-
laantuneen maan (pitoisuudet yli Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjear-
von) kuormille tehdään kuormakohtaiset siirtoasiakirjat ympäristöteknisen val-
vojan toimesta. 

 
Pilaantuneita maa-aineksia sisältävien alueiden laajuuden ja kaivettavien 
maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tarkistamiseksi poistettavista maamas-
soista otetaan näytteitä vähintään 1 näyte/200 m3 kaivettavaa maa-ainesta, 
huomioiden tutkimusvaiheessa otetut näytteet. Maanäytteistä tehdään alkuai-
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nemäärityksiä (Cu, Pb, Zn) XRF-kenttämittarilla. Vähintään 10 % kenttämit-
tausten tuloksista varmennetaan laboratorioanalyyseillä. Laboratoriossa näyt-
teistä analysoidaan kunnostusalueella maaperätutkimuksessa todetut haitta-
aineet. 

 
Mikäli työn aikana kaivumassoissa todetaan viitteitä muista haitta-aineista, 
analysoidaan myös muiden haitta-aineiden pitoisuuksia. 

 
Kaivumaat luokitellaan maa-ainesten sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksien 
ja/tai jätteen mukaan seuraavasti: 

 haitta-ainepitoisuudeltaan kynnysarvon alittava maa-aines on pilaan-
tumatonta 

 haitta-ainepitoisuudeltaan kynnysarvon ja alemman ohjearvon välissä 
oleva maa-aines luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, 
jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 

 haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon ylittävä maa-aines luo-
kitellaan pilaantuneeksi maa-ainekseksi.  

 maa-ainesjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi jäteasetuksen (Vna 
179/2012) ja muutoksen (Vna 86/2015), CLP-asetuksen ja komission 
asetuksen (2014/1357/EU) esitetyt kriteerit täyttyvät. 

 
Pilaantuneen maa-aineksen ja jätteellisen maa-aineksen vastaanottopaikat 
selvitetään. Poistettavan maa-aineksen kaatopaikkakelpoisuus (Vna 
331/2013 liukoisuudet) tutkitaan tarvittaessa vastaanottopaikkojen ehtojen 
mukaisesti.  

 
Poistettaville pilaantuneen maan (pitoisuus yli Vna 214/2007) mukaisen 
alemman ohjearvon) kuormille tehdään kuormakohteiset siirtoasiakirjat ympä-
ristöteknisen valvojan toimesta. 

 
Suunnittelualueella todettiin maaperän täyttökerroksessa jätettä (jätteen 
osuus 1-30 %). Alueilla, joissa maaperän haitta-ainepitoisuudet alittavat tavoi-
tetason, jätteet poistetaan tulevien rakennustöiden yhteydessä tulevan raken-
tamisen vaatimassa laajuudessa. Jätteellinen maa-aines tulee ohjata asian-
mukaiseen vastaanottopaikkaan ja sen haitta-ainepitoisuuksia tulee seurata 
kaivutyön yhteydessä. Lopullisessa tilanteessa maaperän pintaosissa tulee 
olla riittävä kerrospaksuus puhdasta maa-ainesta jätteellisen maa-aineksen 
päällä. 

 
Jätteellisen maa-aineksen osalta jäte erotetaan maa-aineksesta. Jätteiden 
laadusta riippuen jätejakeet toimitetaan joko uusiokäyttöön, kierrätettäväksi tai 
hyödynnettäväksi. Mikäli jätteet eivät ole kierrätyskelpoisia, toimitetaan ne ta-
vanomaisen jätteen kaatopaikalle. Jätteen erottelun yhteydessä tarkistetaan 
maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ja maa-aines luokitellaan edellä kuvatun 
mukaisesti. Mikäli jäte ei ole eroteltavissa maa-aineksesta, toimitetaan jätettä 
sisältävä maa-aines asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 

 
Kaivun yhteydessä maamassoista erotellaan tarvittaessa kaivinkoneella isot 
kivet.  

 
Kohteessa todettiin tutkimuksessa joissain näytteissä orsivettä, mutta ei var-
sinaista orsivesikerrosta. Mikäli kaivantoihin kertyy maaperän puhdistustöiden 
aikana vettä siinä määrin, että se haittaa kaivutöitä, otetaan vedestä näyte, 
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josta analysoidaan laboratoriossa ainakin öljyhiilivetyjen, PHA-yhdisteiden ja 
raskasmetallien pitoisuudet.  

 
Mikäli kaivantovedessä ei todeta merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia, pumpa-
taan vesi sadevesiviemäriin. Mahdollisesta veden pumppauksesta sovitaan 
Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ennen toimenpitee-
seen ryhtymistä.  Mikäli kaivantovedessä todetaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia tai siinä todetaan aistinvaraisesti merkkejä mahdollisista hait-
ta-aineista (esim. öljykalvoja pinnalla), sovitaan veden johtamisesta jäteve-
siviemäriin Turun Vesihuolto Oy:n kanssa. Tarvittaessa vesi johdetaan viemä-
riin hiekan- ja/tai öljynerottimen kautta tai poistetaan loka-autolla ja toimite-
taan asianmukaiseen käsittelyyn. 

 
Mahdollisesta viemäröitävästä vedestä otetaan tarvittaessa seurantanäytteitä. 
Viemäröinti toteutetaan Turun Vesihuolto Oy:n kanssa sovittujen periaatteiden 
mukaisesti. Viemäröidyistä vesistä pidetään kirjaa työmaalla ja tiedot liitetään 
puhdistuksesta laadittavaan loppuraporttiin. 

 
Kunnostustyön päättyminen ja lopputuloksen toteaminen  

 
Maaperän kunnostustyö päätetään, kun haitta-ainepitoisuuksiltaan kunnostus-
tavoitteet ylittävät maa-ainekset on poistettu kiinteistöltä. Kunnostustoimenpi-
teet rajoitetaan suunnittelualueelle ja kunnostustyöt tehdään kiinteistöittäin ra-
kentamisen edetessä. 

 
Kunnostustyön päättymisestä ilmoitetaan kiinteistökohtaisesti Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulle. Mikäli kaikkea haitta-ainepitoisuuksiltaan kunnostus-
tavoitteet ylittävää maa-ainesta ei saada kohdealueelta poistettua, dokumen-
toidaan alueet ja niille jäävät haitta-ainepitoisuudet. Dokumentointi esitetään 
kunnostustyöstä laadittavassa loppuraportissa. Mikäli kohdealueelle jää kun-
nostustavoitteet ylittäviä massoja, laaditaan näille massoille erillinen riskitar-
kastelu, joka esitetään kunnostustyön loppuraportissa. 

 
Maaperän kunnostustyön päätyttyä toimenpidealue siivotaan. Työn aikana 
muodostuneet kaivannot täytetään tai luiskataan turvallisiksi. Kaivantojen täyt-
tötarvetta arvioitaessa huomioidaan tuleva rakentaminen. Maaperän kunnos-
tuksen yhteydessä syntyneet jätejakeet toimitetaan asianmukaisiin käsittely-
paikkoihin. 

 
Pilaantuneen maa-aineksen kaivun yhteydessä kaivualueen maaperän jään-
nöspitoisuudet varmistetaan ottamalla näytteitä kaivannon seinämistä ja poh-
jalta. Jäännöspitoisuusnäytteet kootaan siten, että yksi kokoomanäyte edus-
taa noin 100 m2 suuruista aluetta. Kokoomanäytteistä mitataan kentällä kupa-
ri-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet XRF-analysaattorilla. Vähintään 30 % jäännöspi-
toisuusnäytteistä analysoidaan myös laboratoriossa kenttätestitulosten var-
mistamiseksi. Laboratoriossa analysoidaan vähintään ne haitta-aineet, joita 
näytteen edustamalla alueella on todettu. Tarvittaessa analysoidaan myös 
muiden haitta-aineiden pitoisuuksia, mikäli niistä todetaan merkkejä työn yh-
teydessä. 

 
Mikäli kunnostusalueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä todetaan Vna 
214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, 
joita ei pystytä poistamaan alueelta, varaudutaan haitta-ainepitoinen maa-
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aines erottamaan tai eristämään puhtaasta maa-aineksesta. Epäorgaanisilla 
haitta-aineilla pilaantunut maa-aines erotetaan lähtökohtaisesti esim. huo-
mioverkolla. Orgaanisia haitta-aineita sisältävä maa-aines varaudutaan erot-
tamaan eristävällä rakenteella (HDPE-kalvo tai bentoniitti). Mahdollisista eris-
te- ja huomiorakenteiden asennuksista sovitaan ympäristönsuojeluviranomai-
sen kanssa ennen asennusta. Huomio- ja/tai eristerakenteen toteutuneet si-
jainnit esitetään maaperän kunnostuksen loppuraportissa.  

 
Jälkiseurantaa ei kohteessa tarvita, mikäli asetetut kunnostustavoitteet toteu-
tuvat kunnostettavalla alueella. Mikäli alueella joudutaan jättämään kohonnei-
ta haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia, tarkastellaan jälkitoimenpi-
teiden tarve loppuraportissa esitettävän riskitarkastelun perusteella. 

 
Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yhteydessä syntyneet kaivannot täyte-
tään tai luiskataan turvallisiksi. Kaivantojen täyttötarvetta arvioitaessa huomi-
oidaan tuleva rakentaminen. 

 
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin 

 
Mikäli alueella todetaan aiemmista tutkimuksista selvästi poikkeavaa pilaan-
tuneisuutta tai tunnistamatonta jätettä, otetaan siitä näytteet ja toimitetaan la-
boratorioon analysoitavaksi. Asiasta ilmoitetaan myös valvovalle viranomai-
selle ja tilanteen mukaan kaivutyö saatetaan keskeyttää. Laadun selvittyä 
maa-ainekselle tai jätteelle selvitetään vastaanottopaikka.  

 
Mikäli kunnostuksen yhteydessä ympäristöön leviää voimakasta hajua, kaivu-
työt keskeytetään ja työtapoja muutetaan siten, että hajupäästöt vähenevät. 

 
Mikäli kaivutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuuden jatku-
van kunnostettavan kiinteistön ulkopuolelle, kaivurajalta otetaan jäännöspitoi-
suusnäytteet ja asennetaan eriste/huomiorakenne. Tarvittaessa kunnostus-
työn jatkamisesta viereisen kiinteistön puolelle neuvotellaan ympäristöviran-
omaisen ja kiinteistön omistajan kanssa. 

 
Mikäli kunnostustavoitteen ylittävä pilaantuneisuus jatkuu syvemmälle kuin 
kaivuteknisesti päästään, tiedotetaan asiasta ympäristöviranomaista ja laadi-
taan riskinarvio ja tarvittaessa eristerakennesuunnitelma. 

 
Työnaikaisten riskien hallinta, työsuojelu ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

 
Sivullisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitaamalla alue ja varustamalla se 
pilaantuneen maan kunnostustyöstä varoittavin kyltein.  

 
Kaivutyöstä vastaava maanrakennusurakoitsija varmistaa vesijohtojen, vie-
märeiden sekä sähkö-, puhelin- ym. kaapeli-, putki- ja johtorakenteiden sijain-
nit ennen työn aloittamista. Tarvittaessa alueelta poistetaan kasvillisuutta, ku-
ten esimerkiksi puita ja kantoja.  

 
Maaperän kunnostustöissä noudatetaan yleisiä työsuojeluohjeita ja -lakeja. 
Tärkeimmät työsuojelulliset asiat tällä kohteella ovat kaivantoturvallisuus ja 
suojautuminen haitta-aineilta. Pilaantuneen maaperän kunnostustyön aikaisia 
terveysriskejä voi aiheuttaa haitta-aineille altistuminen. Mahdollisia altistumis-
reittejä ovat lähinnä haitta-ainepitoisen pölyn tai haihtuvien yhdisteiden hen-
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gittäminen, maan nieleminen ja suora ihokosketus pilaantuneeseen maa-
ainekseen.  

 
Kunnostusalueella noudatetaan normaalia maarakennustyömaan suojautu-
mista (kypärä, jalkineet, suojakäsineet, huomiovaatetus, silmä- ja kuulosuo-
jaimet). Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävillä alueilla työskenneltäes-
sä tarvitaan lisäksi hengityssuojaimia. Suojaimien käytöstä päättää työmaan 
työsuojelusta vastaava henkilö kentällä tehtävien havaintojen tai mittausten 
perusteella. 

 
Kohteeseen järjestetään työmaan sosiaali- ja toimistotilat sekä säilytystilat 
suojavarusteille ja tarvikkeille. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä 
ma-aineksia käsiteltäessä kaivualueen yhteydessä työmaa-alueella on syö-
minen ja juominen kiellettyä.  

 
Kunnostustyön aikana pilaantuneita maamassoja varaudutaan kastelemaan 
pölyämisen estämiseksi. Mikäli työmaa-alueen ulkopuolelle kulkeutuu maata 
kunnostettavalta alueelta, se poistetaan ajoreittejä pesemällä ja harjaamalla. 

 
Kunnostustyö massanvaihtona toteutettuna vastaa työtavoiltaan tavanomaista 
maankaivuutyötä, eikä näin ollen aiheuta esimerkiksi poikkeavaa melu- tai tä-
rinähaittaa. Pilaantuneen maa-aineksen kaivusta ei arvioida aiheutuvan mer-
kittävää pölyämishaittaa. Tarvittaessa työmaalla tehdään pölynsidontaa esi-
merkiksi kastelemalla kaivettavia /kuormattavia maa-aineksia. 

 
Maa-aineksen leviäminen kunnostettavan alueen ympäristöön estetään siten, 
ettei liikennöintiä pilaantuneeksi todetulla alueella sallita. Tarvittaessa kaivu- 
ja lastauspaikat puhdistetaan kuormien toimittamisen välillä. Pilaantuneen 
maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. 

 
Kirjanpito 

 
Maaperän kunnostustyön toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa, johon kir-
jataan mm. tiedot näytteenotoista ja analyysituloksista sekä poistetuista mas-
soista ja niiden sijoituspaikoista, työskentelyolosuhteista. 

 
Maaperän kunnostustyön päättyessä tehdyistä toimenpiteistä laaditaan kiin-
teistökohtainen loppuraportti, joka toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le 3 kuukauden kuluessa kunnostustyön päättymisestä kyseisellä kiinteistöllä. 
Raportoinnissa esitetään: kohteen tunnistetiedot, työn vastuutahot, kunnos-
tustyön toteutus, käytetyt laadunvarmistusmenetelmät, kaivettujen ja poistet-
tujen massojen määrä, haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat, poistettu jäte si-
joituspaikkoineen, jäännöspitoisuusnäytteiden sijainnit ja analyysitulokset, 
kaivantovesien käsittely, kaivualueet kartalla, eriste- ja huomiorakenteet, aika-
taulu, arvio kunnostustavoitteiden toteutumisesta, mahdollisesti maaperään 
jääneiden haitta-aineiden riskintarkastelu, poikkeukselliset tilanteet ja asiakir-
jojen säilytys. 

 
Kunnostuksen aikataulu 

 
Kunnostustyö on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain rakentamisen yhtey-
dessä, alkaen vuonna 2021. 
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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 Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut pilaantuneen 

maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn ilmoituksen ja hyväksyy sii-
nä esitetyn menettelyn. Kunnostettavaksi tulevan alueen (liitekartalla esitetyn 
toimenpidealueen) maaperän puhdistamisessa ja kaivettujen maa-ainesten 
hyödyntämisessä kaivualueella on noudatettava seuraavia määräyksiä, mikäli 
niissä mainittu menettely poikkeaa ilmoituksessa esitetystä:  

 
Maaperän puhdistustuloksen toteaminen 

 
1.  Maaperän puhdistustyö on toteutettava siten, että puhdistettavan alueen 
maaperänhaitta-ainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) alemmat ohjearvot. 

 kupari 150 mg/kg 

 lyijy 200 mg/kg 

 sinkki 250 mg/kg 

 arseeni 50 mg/kg 
 

Alueelle rakennettavan päiväkodin päällystämättömän leikkipihan alueella pin-
tamaan (0-1 m) pitoisuuksien tulee alittaa Valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) kynnysarvotaso tai luontainen taustapitoisuus, mikäli se on alueel-
la kynnysarvotasoa korkeampi. Leikkialueella tulee varmistaa, että asentaa 
pintamaan ja luonnonmaan väliin rakenne, joka estää maiden sekoittumisen 
keskenään leikkialueen käytön yhteydessä. 

 
Alueelle rakennettavilla parkkialueilla tai mikäli jo rakennetuilla katu- ja tiealu-
eilla syntyy kaivutarvetta, tulee maaperän haitta-ainepitoisuuksien alittaa Val-
tioneuvoston asetuksen (214/2007) ylemmät ohjearvotasot. Parkkialueiden 
alapuoliseen maaperään voidaan jättää täyttömaan seassa olevat jätejakeet, 
mikä haitta-aineiden tavoitepitoisuudet täyttyvät. 

 
Mikäli puhdistustyön yhteydessä havaitaan, että alueen maaperässä edellä 
mainittujen haitta-aineiden lisäksi on muita haitta-aineita, joiden pitoisuudet 
ylittävät valtioneuvoston asetuksen alemmat ohjearvot, tulee maaperä puhdis-
taa kyseisten aineiden osalta siten, että alittavat asetuksen alemmat ohjearvot 
(parkki, katu ja tiealueella ylemmät ohjearvot). 

 
2. Massanvaihtokaivantojen reunoilta ja pohjalta otettavien jäännöspitoisuus-
näytteiden tulee edustaa toimenpidealueelle jäävän maan laatua ja kerroksel-
lisuutta. Näytepisteet on merkittävä loppuraporttiin liitettävään karttaan. Maa-
perän puhdistustyön lopputuloksen todentamiseksi on kaivannoista otettava 
vähintään yksi jäännöspitoisuusnäyte jokaista 100 m2:n suuruista seinämä- ja 
pohja-aluetta kohti. Jokaisesta kaivannosta on sen pinta-alasta riippumatta 
otettava ainakin viisi jäännöspitoisuusnäytettä, kaivannon pohjalta yksi ja sei-
nämistä vähintään neljä.  
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3. Näytteitä tulee kentällä mitata kenttämittarein vähintään raskasmetallien ja 
arseenin pitoisuudet. Vähintään 30 % jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoi-
tava laboratoriossa kenttätestitulosten varmistamiseksi osalta. Näytteistä on 
laboratoriossa tutkittava ainakin ne haitta-aineet, joita näytteen edustamalla 
alueella on todettu. 

 
Mikäli lisätutkimuksissa tai kunnostustyön aikana havaitaan alkuperäisestä pi-
laantuneisuustutkimuksesta poikkeavia haitta-aineita, tulee kyseisten haitta-
aineiden jäännöspitoisuudet määrittää myös laboratorioanalyysein. Analyysi-
menetelmän on oltava sellainen, että analyysituloksia voidaan verrata mää-
räyksessä 1 asetettuihin puhdistusarvoihin. 

 
Poistettavien maiden luokittelu ja käsittely 

 
4. Toimenpidealueelta poistettavat maat on luokiteltava kuormakohtaisesti 
kenttämittaus- tai laboratoriomittausmenetelmän avulla kunnostuksen yleis-
suunnitelman mukaisesti seuraavasti: 

 Pilaantumattomaksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet 
maa-aineksissa alittavat asetuksessa esitetyt kynnysarvot. 

 Maa-ainesjätteeksi, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mikäli 
haitta-ainepitoisuudet maa-aineksissa alittavat asetuksessa esitetyt 
alemmat ohjearvot mutta ylittävät kynnysarvot. 

 Pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi, jos haitta-ainepitoisuudet maa-
aineksissa ylittävät Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt 
alemmat ohjearvot. Maa-ainesjäte luokitellaan tavanomaiseksi tai vaa-
ralliseksi jätteeksi jäteasetuksen (Vna 179/2012, Vna 86/2015) luoki-
tusnumeroin 17 05 04 tai 17 05 03. Maa-ainesjäte on vaarallista jätet-
tä, mikäli jätteen vaaraominaisuuksiin perustuvat haitta-aineiden kemi-
kaaliluokituksen perusteella annetut vaarallisen jätteen raja-arvot ylit-
tyvät. 

 Tarvittaessa lajittelua tulee tehdä myös vastaanottopaikkojen muiden 
edellytysten mukaan (esim. poikkeavat pitoisuusrajat, jätejakeiden 
esiintyminen). 

 
5. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen tai vastaanottoon, jolla on ym-
päristölupa vastaanottaa tai käsitellä tällaista jätettä. Kohteesta poistettava pi-
laantuneeksi luokiteltu maa-ainesjäte on toimitettava käsiteltäväksi tai loppusi-
joitettavaksi laitokseen tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tai 
muu ympäristönsuojelulaissa mainittu lupa vastaanottaa kyseisillä aineilla pi-
laantuneita maa-ainesjätteitä. Mikäli vaarallisiksi jätteiksi tai pilaantuneiksi 
luokiteltavia maa-aineksia sijoitetaan kaatopaikalle, tulee niiden kaatopaikka-
kelpoisuus kyseiselle kaatopaikalle selvittää Valtioneuvoston asetuksen kaa-
topaikoista 331/2013 mukaisesti.  

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

 
Haitta-ainepitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot ja kohteen puhdistustavoitteet 
alittavaa maa-ainesta, voidaan hyödyntää kohteen kaivantojen täytöissä, mi-
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käli se rakennusteknisesti on tarkoitukseen soveltuvaa. Näiden maiden hyö-
dyntäminen tulee dokumentoida ja esittää loppuraportissa.  

 
Pilaantumattomaksi luokitellut maa-ainekset, joissa ei ole kohollaan olevia 
haitta-ainepitoisuuksia (haitta-ainepitoisuudet alle kynnysarvojen) eikä jäteja-
keita, voidaan käyttää suunnitelmallisesti (esim. rakennuslupa, tiesuunnitel-
ma) 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 

 
6. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee ohjata maaperän puhdistustyötä. 
Asiantuntijalla tulee olla hyvä kokemus pilaantuneen maaperän puhdistustyön 
ohjauksesta, näytteenotosta ja mittausmenetelmien käytöstä sekä puhdistus-
työn raportoinnista. Ympäristöteknisen asiantuntijan on aina oltava paikalla, 
kun pilaantuneeksi todettuja maita tai jätettä sisältävää maa-ainesta poiste-
taan työmaa-alueelta. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee myös huolehtia 
asianmukaisten siirtoasiakirjojen laatimisesta. 

 
7. 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 
vastaanotto sekä vastaanotetun jätteen määrä allekirjoittamalla siirtoasiakirja 
tai muin luotettavin menettelyin. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytet-
tävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamises-
ta. Kopiot siirtoasiakirjoista on pyydettäessä esitettävä Turun kaupungin ym-
päristönsuojelulle.  

 
8.  Pilaantuneeksi luokiteltuja maa-aineksia saa luovuttaa kuljetettavaksi vain 
sille, jolla on jätelain (646/2011) 94 §:n mukaisen hakemuksen mukaisen kir-
jauksen perusteella oikeus kuljettaa ammattimaisesti Valtioneuvoston asetuk-
sen jätteistä (179/2012) liitteen 4 tunnusnumeroiden 17 05 03* ja 17 05 04 
maa- ja kiviaineksia. 

 
9.  Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittä-
vää haju-, melu- tai pölyhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai mittausten 
perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häiritsevää haju-, me-
lu- tai pölyhaittaa lähialueiden asukkaille, ympäristönsuojelu voi tarvittaessa 
antaa työaikaa tai puhdistustapaa rajoittavia tai pölyntorjuntaa koskevia mää-
räyksiä, ellei haittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään. 

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

 
11. Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja ennalta arvaamattomista ti-
lanteista on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelulle. Aloitusilmoi-
tuksesta tulee käydä ilmi puhdistustyön ohjauksesta vastaavan asiantuntijan 
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yhteystiedot sekä poistettavan maa-ainesjätteen toimituspaikat. Työn aikana 
muuttuvista tiedoista on myös ilmoitettava.  

 
Työnaikaisten riskien hallinnasta ja työsuojelusta on ennen puhdistustöiden 
alkua laadittava suunnitelma. Suunnitelma tulee pyydettäessä esittää Turun 
kaupungin ympäristönsuojelulle. 

 
12. Alueen maaperässä olevien mahdollisten jätteiden (esim. asfaltti, betoni- 
ja tiilijäte) käsittelyssä on noudatettava Turun kaupungin ympäristönsuojelun 
ohjeita. 

 
13. Mikäli kaivantoon kertyy kaivutyötä haittaava vettä siinä määrin, että vettä 
joudutaan poistamaan, tulee poistettavan veden mahdolliset haitta-
ainepitoisuudet selvittää laboratorioanalyysein ja vesi toimittaa tarvittaessa 
käsiteltäväksi toiminnanharjoittajalle, jonka ympäristölupa sallii kyseisen jät-
teen vastaanoton.  

 
Mikä vettä aiotaan esikäsitellä ja/tai mahdollisesti johtaa jätevesiviemäriin tu-
lee asiasta sopia Turun kaupungin ympäristönsuojelun ja Turun Seudun Ve-
sihuolto Oy:n kanssa.  

 
Mikäli vettä aiotaan esikäsitellä ja/tai mahdollisesti johtaa hulevesiviemäriin 
tulee asiasta sopia Turun kaupungin ympäristönsuojelun ja kaupunkirakenta-
misen kanssa. 

 
14. 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. Pilaantuneita jätteitä ei saa varastoida kunnostusalueen ulkopuo-
lella.  

 
15.Ympäristönsuojelu voi puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien 
seikkojen perusteella antaa asiassa täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. Sa-
moin ympäristönsuojelu voi antaa tarkentavia ohjeita pilaantuneisuuden jat-
kuessa kunnostusalueen ulkopuolelle tai kaivuteknisesti syvälle. 

 
Raportointi 

 
16. Puhdistustyöstä laaditaan kiinteistökohtainen loppuraportti, jossa esite-
tään kohteen kunnostustyön toteutus, käytetyt laadunvarmistusmenetelmät, 
kaivettujen ja poistettujen massojen määrät, haitta-ainepitoisuudet ja sijoitus-
paikat, poistetun jätteen määrät ja sijoituspaikat, jäännöspitoisuusnäytteiden 
sijainnit ja analyysitulokset, yhteenveto analyysituloksista, mahdollinen kai-
vantovesien käsittely, kaivualueet, mahdolliset huomio- ja eristerakenteet, ai-
kataulu, arvio kunnostustavoitteen ja määräysten toteutumisesta, maaperään 
jääneiden haitta-ainepitoisuuksien riskitarkastelu, jatkotutkimusten tai tarkkai-
lun tarve sekä kunnostustyön aikaiset poikkeavat tilanteet. Loppuraportti tulee 
toimittaa Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 3 kk kuluessa 
puhdistustyön valmistumisesta. 

 
Puhdistuksen loppuraportti on liitettävä myös kohteessa rakennettavien ra-
kennusten tai kiinteistöjen huoltoasiakirjoihin tai vastaaviin.  



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  15 
 
Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristön-
suojelu 
Ympäristönsuojelupäällikkö 16 14.04.2021 

 
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 14.04.2021 15:31:39, Mäki Olli-Pekka. 

 
Perustelut 

 
Maaperän puhdistamista koskevan asian käsittelyssä sovelletaan ympäris-
tönsuojelulakia. Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen sekä puhdistami-
sen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä 
ilmoitus viranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan maaperä on 
puhdistettava siihen tilaan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

 
Kohteeseen soveltuu parhaiten massanvaihtomenetelmä, sillä kohteessa 
poistetaan joka tapauksessa uudisrakentamisen yhteydessä maata (raken-
nustekniset syyt). Lisäksi pilaantuneet maat sisältävät jonkin verran myös eri-
laisia jätejakeita. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että ympäristönsuo-
jelulain 133 §:n mukainen puhdistusvaatimus täyttyy esitetyissä maankäyttö-
muodoissa, mikäli puhdistus toteutetaan esitetysti. Esitettyä puhtaustasoa pi-
detään riittävänä esitetyn kaltaisessa käytössä olevalla alueilla.  

 
Määräyskohtaiset perustelut 

 
Maaperän haitta-aineiden puhdistustavoitteet on määritetty Valtioneuvoston 
asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
214/2007 mukaiseksi niille haitta-aineille, joita alueella on tehtyjen tutkimusten 
perusteella havaittu. Mikäli alueella havaitaan muita haitta-aineita, tulee maa-
perä kyseisten haitta-aineiden osalta puhdistaa vastaavaan tasoon. Päiväko-
din päällystämättömille leikkialueille on lisäksi määritetty asetettu tiukempi 
puhdistusvelvoite herkän käyttömuodon vuoksi.  (Määräys 1) 

 
Toimenpidealueelta tulee ottaa riittävä ja edustava määrä jäännöspitoisuus-
näytteitä, jotka analysoidaan kenttämittarein ja laboratorioanalyysein. Riittävä 
määrä näytteistä analysoidaan laboratoriossa, jotta voidaan varmistua tehty-
jen kenttämittausten laadusta sekä asetettujen puhdistustavoitteiden saavut-
tamisesta. Näytepisteet tulee merkitä karttaan, jotta tutkimuspisteiden sijainti 
voidaan havaita. Mikäli jatkotutkimuksissa tai kaivun yhteydessä saadaan viit-
teitä muista haitta-aineista, tulee näiden pitoisuuksia tutkia myös jäännöspi-
toisuusnäytteistä. (Määräys 2 ja 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 pilaantumis-
ta ja jotta käsittelyssä toimittaisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Puhdistustyön yhteydessä alueelta poistettava maa-ainesjäte on luokiteltava 
haitta-aineiden laadun ja pitoisuuksien perusteella, jotta se voidaan toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn tai vastaanottoon. Lajittelussa tulee huomioida 
myös maa-aineksen sisältämät jätteet. Lajittelu perustuu jäteasetukseen (Vna 
179/2012) ja sen muutokseen (Vna 86/2015), CLP-asetukseen ja komission 
asetukseen (102/1357/EU) sekä ympäristöhallinnon ohjeeseen 2/2007. (Mää-
räys 4) 

 
Kaivettujen ja rakennusteknisesti erilaisiin täyttöihin soveltuvien alemmat oh-
jearvot alittavien maa-ainesten hyötykäyttö kohteessa on sallittu luonnonvaro-
jen käytön vähentämisen ja kuljetusten aiheuttamien päästöjen sekä muiden 
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mahdollisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Niiden ei katsota aiheut-
tavan merkittävää ympäristö- ja terveyshaittaa niiden esiintyessä maaperässä 
alemmat ohjearvot alittavina pitoisuuksina. Jotta maa-aines ilmoitusalueella ei 
saisi jäteluonnetta, aineksen haitta-ainepitoisuus ei saa aiheuttaa ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, jatkokäytön tulee olla varmaa ja suunnitelmallis-
ta sekä lisäksi aineksen tulee olla käytettävissä ilman muuntamistoimia. Käy-
tön varmuutta osoittaa yleisesti se, että maa-ainesta ei varastoida pitkään ja 
että maa-aineksen käyttötarkoitus/kohde on tiedossa jo maa-aineksen varas-
toinnin alkaessa. Lähtökohtaisesti hyötykäytölle alueella tulee olla tarve. 
(Määräys 5) 

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

 
Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat ovat tarpeen mahdollisten 
onnettomuustilanteiden varalle sekä viranomaisvalvontaa ja vastaanottavan 
tahon toimenpiteitä varten. (Määräys 7) 

 
Jätelain 29 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan maa-ainesjätteen saa luovuttaa 
vain sille, jolla on jätelain 94 §:n mukaisen jätehuoltorekisteriin merkitsemisen 
perusteella oikeus kuljettaa kyseistä jätettä. Pilaantuneet maat ovat Valtio-
neuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 tunnusnumeroiden 17 05 
03* ja 17 05 04 mukaisia jätteitä. Tarkoituksena on varmistaa jätteiden asi-
anmukainen kuljetus ja käsittelyyn toimittaminen. (Määräys 8) 

 
Massanvaihtotoimenpiteestä saattaa syntyä haittaa alueen ympäristössä asu-
ville, jolloin voi olla tarpeen antaa tarkempia määräyksiä haittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi. (Määräys 9) 

 
Työmaakatselmus tulee tarpeen mukaan järjestää viranomaisvalvontaa var-
ten sekä mahdollisten käytännön puhdistustyöhön liittyvien seikkojen täsmen-
tämiseksi. (Määräys 10) 

 
Puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja ennalta arvaamattomista tilan-
teista on ilmoitettava viranomaisvalvontaa varten. Puhdistustyöhön saattaa 
liittyä mm. terveysriskejä, joihin tulee varautua ennalta. (Määräys 11) 

 
Puhdistustyössä saattaa syntyä muuta jätettä kuin maa-ainesjätettä, jonka 
käsittely saattaa edellyttää erityistoimenpiteitä. Kaivantoon mahdollisesti ker-
tyvä haitta-ainepitoinen vesi tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai 
esikäsitellä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Asiasta tulee kussakin ta-
pauksessa sopia erikseen, kun tiedetään veden soveltuvuus esitettyihin käsit-
telyihin ja johtamiseen. (Määräys 12 ja 13) 

 
Kuljetusta ja välivarastointia koskeva määräys on annettu ympäristöhaittojen 
leviämisen estämiseksi. (Määräys 14) 

 
Puhdistustyön aikana voi tulla esiin seikkoja, joihin ei ennakkotutkimuksista ja 
suunnittelusta huolimatta ole voitu varautua, joten viranomaiselle varataan oi-
keusantaa työnaikaisia lisäohjeita ja -määräyksiä asiaa koskien. (Määräys 15) 
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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. Kohde-
raportista tulee selvitä muun muassa jäännöspitoisuudet karttaliitteineen. 
Kohteen maaperään tai orsi- ja pohjavesiin voi puhdistamisesta huolimatta 
jäädä haitta-aineita, josta syystä loppuraporttiin tulee tarpeen mukaan sisältyä 
arvio vesien tarkkailun tarpeesta sekä tieto mahdollisista eriste- ja huomiora-
kenteista jne. Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle 
omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toi-
minnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista. (Määräys 16) 

 
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 

 
Päätös on voimassa 31.12.2026 asti.  

 
Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 
Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman ympäristönsuojeluviranomaisen tak-
san perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 1300 euron maksu.  

 
Liite 1 Toimenpidealueen sijainti kartalla 

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
ympäristönsuojelupäällikkö 

 
Muutoksenhaku 

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

 
  

 
 
Jakelu 
 tied Ramboll Finland Oy 
 ao TVT Asunnot Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 ao Kaupunkiympäristötoimiala 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
 tied Rasimus Renja 
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