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Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen
maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.

Ilmoituksen tekijän nimi
Teräs-Kari Oy
Sulantie 15
04300 Tuusula

Kunnostettavan alueen sijainti ja kiinteistöjen omistajat
Tuusulan kunta, Mattila
Suorannankuja 21
Kiinteistötunnus: 858-405-2-205

Kiinteistön omistaja
Nina Miss

Toiminnan kuvaus
Kiinteistön pinta-ala on 1,35 ha ja sillä sijaitsevat asuinrakennus, autokatos/autotalli, kasvihuone sekä keskeneräinen liiteri, pieni ulkovaja ja
matala varastorakennus. Asuinrakennus on asumaton, mutta sitä remontoidaan asuinkäyttöä varten. Asuinrakennus on liitetty vuonna 2013 kunnan talousvesi- ja viemäriverkostoon. Teräs-Kari Oy omistaa varastorakennuksen ja sen ympärillä oleva noin 4 000 m2 suuruinen maa-alue
on ollut rakentamisesta lähtien yhtiön hallinnassa.
Teräs-Kari Oy toimi kiinteistön varastorakennuksessa vuosina 1972 2003. Yritykselle valmistui uudet toimitilat vuonna 1988, jolloin huomattava osa yhtiön toiminnasta siirtyi Suorannankujalta pois. Vuoden
2003 jälkeen varastorakennus on ollut vain varastona ja sitä on myös
vuokrattu ulkopuolisille.
Teräs-Kari Oy on harjoittanut kiinteistöllä raudan valssausta ja magneettien valmistusta. Metallin työstössä syntynyt metallilastu ja hukkapalat on kerätty talteen ja myyty edelleen. Alueen päällystämätön maaperä on paikoin nuhraantunut teollisessa toiminnassa käytetyistä metalleista, sekä dieselin/polttoöljyn ja mahdollisesti voiteluöljyn roiskeista.

Maksu

825 €
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Toiminnan ilmoitusvelvollisuus ja viranomaisen toimivalta
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §

Asian vireilletulo
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle 28.4.2017.

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Kunnostettava alue sijaitsee Tuusulan Mattilassa osoitteessa Suorannankuja 21 (liite 1.).
Kiinteistö rajautuu lounaassa ja luoteessa naapurikiinteistön peltoon ja
koillisessa sekä kaakossa asuinkiinteistöihin. Naapurusto on omakotitaloaluetta tai peltoa.
Kiinteistö alueella on voimassa Hyrylän laajentumissuunnat (HYLA) osayleiskaava. Kiinteistö kuuluu Tuusulan kunnan kaavoitussuunnitelmassa
2017 - 2021 ns. III-luokan odottaviin hankkeisiin eli alue tulee kaavoitukseen viisivuotiskauden loppupuolella. Kiinteistön lounaispuolelle on
suunnitelmissa Itäinen ohikulkutie, jonka tielinjauksesta tai leveydestä ei
ole vielä varmuutta. Asemakaavan luonnoksissa vaihtoehdoiksi kiinteistön alueelle on suunniteltu joko asuinrakentamiselle kaavoitettu alue, viheralue ohikulkutien laidalla tai tiestä riippuen kiinteistölle saatetaan
rakentaa meluvalli. Epäselvien suunnitelmien takia kiinteistön rakentamista rajoitetaan tässä vaiheessa.

Aikaisemmat viranomaispäätökset
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 20.5.2016 päivätty hallintopakkopäätös (UUDELY/6543/2016).

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat
- Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Suorannankuja 21, Tuusula. PS-Palosaneeraus Oy, 27.4.2017.
- Pilaantuneen maaperän riskinarviointi, Suorannankuja 21, Tuusula. PSPalosaneeraus Oy, 23.4.2017.

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet
Maaperä
Piha-alueita tai tietä ei ole kiinteistön alueella päällystetty. Kiinteistön
maaperä on heikosti kantavaa ja märkää, minkä vuoksi sinne on pitkän
ajan kuluessa tuotu runsaasti karkearakeista (soramurske) täyttömaata,

UUDELY/4323/2017

3/17

jossa on mahdollisesti ollut haitta-aineiden kohonneita pitoisuuksia.
Tuotujen täyttömaiden määriä ja ajankohtia ei ole dokumentoitu, mutta
niiden kerrospaksuus on enimmillään 0,35 metriä.
Kiinteistö sijaitsee tasolla + 45 m mpy. Pohjamaa kiinteistöllä ja naapurustossa on savea, jossa on paikoin silttisiä alueita. Alueen mahdollisia
happamia sulfaattimaita ei ole toistaiseksi kartoitettu.
Kallion syvyyttä ei ole todennettu. Peruskallio on seudulla graniittia.
Tiedossa ei ole, että kiinteistö sijaitsisi kallion ruhjevyöhykkeellä.

Pohja- ja orsivesi
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on
Hyrylän I-luokan pohjavesialue (0185801 A Hyrylä), joka sijaitsee kahden
kilometrin etäisyydellä lounaassa. Kiinteistöllä on rengaskaivo, joka on
omistajan mukaan hyvätuottoinen. Pohjavesi on rengaskaivon vesipinnan mukaan noin 1,3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Tutkimuskaivuun
aikana syvimpään koekuoppaan KK6 muodostui syvyydessä 1,5 metriä
pohjalle hieman vettä, joka on todennäköisesti maavettä. Em. havaintojen, alueella todetun hienojakoisen maa-aineksen sekä peruskartan ja
maaperäkartan tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että saven alapuolella on paineellista pohjavettä. Pohjaveden oletettu virtaussuunta on länteen. Naapurustossa on kaivoja, joiden vettä käytetään pihakasvien
kasteluun.

Pintavesi
Lähin pintavesistö on Tuusulanjärvi, joka sijaitsee noin 1,2 kilometriä
kiinteistöstä länteen ja luoteeseen. Kiinteistö ja sen rajat on ojitettu, mikä
kerää suurimman osan sadevesistä. Hulevedet virtaavat kiinteistöltä pois
kaakkoon laskevan ojan kautta. Myös naapuruston ojat laskevat kaakkoon. Vedet päätyvät ojien kautta mitä ilmeisimmin Tuusulanjärveen.

Alueella tehdyt tutkimukset
Maaperä
Kiinteistöllä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 3. - 4.6.2014.
Maanäytteitä otettiin 11 koekuopasta (KK1 - KK11) yhteensä 27 kpl.
Näytteenotto ulottui 0,35 - 1,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Koekuoppien sijainnit on esitetty liitteessä 2.
Näytteenoton yhteydessä koekuopista tehtiin aistinvaraiset havainnot
mm. maalajeista ja jätetäytöstä. Kaikista näytteistä tutkittiin metallien
esiintymistä Innov-X-kenttämittarilla ja haihtuvien hiilivetyjen esiintymistä
PID-mittarilla. Lisäksi 17 näytteestä mitattiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttäteisteillä. Laboratoriossa analysoitiin kymmenestä näytteestä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10 - C21) ja raskaiden
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öljyjakeiden (C21 - C40) pitoisuudet, yhdeksästä näytteestä metallien ja
puolimetallien (Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V) pitoisuudet ja
yhdestä näytteestä helposti haihtuvien yhdisteiden (TVOC) pitoisuuden.
Näytteessä KK6/0,1 - 0,3 m todettiin laboratorioanalyysissä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävä pitoisuus
öljyhiilivetyjä C10 - C40 (630 mg/kg). Pitoisuus koostui pääasiassa raskaista öljyjakeista (580 mg/kg). Lisäksi todettiin kynnysarvot ylittävät
pitoisuudet arseenia (8,4 mg/kg), kobolttia (22 mg/kg) ja vanadiinia
(103 mg/kg).
Näytteessä KK6/0,3 - 1,5 m todettiin laboratorioanalyysissä ylemmän
ohjearvon ylittävä pitoisuus kuparia (207,8 mg/kg), alemman ohjearvon
ylittävä pitoisuus kromia (252,6 mg/kg) ja kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia (5,4 mg/kg), lyijyä (74,8 mg/kg) ja nikkeliä (64,5 mg/kg).
Näytteessä KK7 todettiin laboratorioanalyysissä kynnysarvotasolla oleva
pitoisuus öljyhiilivetyjä C10 - C40 (300 mg/kg). Pitoisuus koostui pääasiassa öljyhiilivetyjen keskitisleistä (240 mg/kg). Lisäksi todettiin
kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia (6,2 mg/kg) ja kobolttia
(21,6 mg/kg).
Näytteessä KK8/pinta kokooma todettiin laboratorioanalyysissä ylemmän
ohjearvon ylittävät pitoisuudet raskaita öljyjakeita (3 300 mg/kg), kromia
(2 735 mg/kg), kuparia (590,7 mg/kg) ja nikkeliä (1 155 mg/kg), alemmat
ohjearvot ylittävät pitoisuudet antimonia (17 mg/kg) ja sinkkiä
(340,9 mg/kg) sekä kynnysarvot ylittävät pitoisuudet arseenia
(10,2 mg/kg), kobolttia (60,5 mg/kg) ja lyijyä (146,7 mg/kg).
Näytteessä KK8C/0 - 0,2 m todettiin laboratorioanalyysissä kynnysarvon
ylittävä pitoisuus öljyhiilivetyjä C10 - C40 (470 mg/kg). Pitoisuus koostui
pääasiassa raskaista öljyjakeista (440 mg/kg).
Näytteissä KK7/0,05 - 0,2 m ja KK10/0,2 - 0,9 m todettiin kenttämittauksissa ylemmän ohjearvon ylittävät kadmiumpitoisuudet (46 mg/kg ja
50 mg/kg).
Lisäksi kenttämittauksissa ja laboratorioanalyyseissä todettiin useissa
näytteissä kynnysarvot ylittävät pitoisuudet kobolttia, arseenia, lyijyä
ja/tai vanadiiniä.
Koekuoppien KK2, KK4, KK5, KK7, KK8 ja KK9 alueilla on pintamaassa
jätettä ja jätteen sekaista maata. Maanpinnalla on rakennusjätettä kuten
lautoja ja bitumimattoa sekä pintamaan joukossa puun purua, styroksia,
juuria ja metallijätettä.

Pohjavesi
Tutkimustyön aikana kesäkuussa 2014 kiinteistön rengaskaivosta otettiin
vesinäyte, joka täyttää raudan ja mangaanin pitoisuuksia lukuun otta-
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matta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 mukaiset pienten yksiköiden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset
kemiallisten määritysten osalta. Rengaskaivon vedessä öljyhiilivetyjen
C10-C40 pitoisuus oli alle laboratorion analyysimenetelmän määritysrajan.
Haihtuvia hiilivetyjä (TVOC C5-C10) oli alle määritysrajan myös mitattujen
yksittäisten yhdisteiden osalta. Veden pH-luku oli 7,5. Vesi on neutraalia,
kun pH-luku on 7,0.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kiinteistölle on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnin
perusteella haitta-aineiden leviäminen on mahdollista pintamaasta tuulieroosion tai pölyämisen välityksellä lähiympäristöön. Haitta-aineiden leviäminen pintamaasta hulevedessä kiintoaineeseen sitoutuneena lähiympäristöön on mahdollista erityisesti voimakkaiden sateiden ja sulamisvesien aikaan. Öljyhiilivedyt ja raskasmetallit eivät ole alueen maaperässä liukoisessa muodossa eivätkä siis kulkeudu pohjaveden mukana.
Ihminen voi altistua pintamaassa oleville raskasmetalleille ja öljyhiilivedyille joko suorassa ihokosketuksessa tai maa-aineksen pölyämisen
yhteydessä hengitettynä, tahattomasti nieltynä tai ihon kautta. Kiinteistön
asuinrakennus on liittynyt kunnalliseen talousvesi- ja viemäriverkostoon.
Vesiputket eivät kulje pilaantuneen maa-aineksen läpi. Kiinteistön rengaskaivon vettä ei käytetä talousvetenä. Rengaskaivon vedessä ei analyysituloksen mukaan ole öljyhiilivetyjä tai raskasmetalleja. Vedessä todetut rauta ja mangaani ovat luontaisia alueen maanperälle. Tutkimuksissa ei ole todettu rakennusten alle ulottuvia haitta-ainepitoisia maaaineksia. Riskiä öljyhiilivetyjen haihtumisesta rakennusten sisäilmaan ei
siis ole.
Kohteen maaperässä olevat haitalliset aineet eivät aiheuta ekologisia
riskejä, jotka pitäisi huomioida kunnostustavoitteissa.
Kunnostuksen tavoitteena on saada kiinteistö asuinkäyttöön soveltuvaksi. Tyypillisesti asuinkäytössä olevien kiinteistöjen haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarvetta tarkastellaan valtioneuvoston asetuksessa
214/2007 säädetyn alemman ohjearvotason mukaisesti. Alueen pilaantuneisuuden ei arvioida aiheuttavan ekologisia riskejä, mutta kulkeutumisriskien vuoksi alempien ohjearvojen käyttö on perusteltua. Mikäli
maankäyttö kiinteistöllä muuttuu kunnostuksen jälkeen, maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava uudestaan.

Esitetty kunnostussuunnitelma
Kunnostusmenetelmä ja kunnostuksen toteuttaminen
Kiinteistön maaperä kunnostetaan massanvaihdolla. Kunnostuksen tavoitepitoisuuksiksi esitetään kaikkien haitta-aineiden osalta valtioneu-
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voston asetuksen 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. Kiinteät jätteet
poistetaan maanpinnasta ja havaitut maahan hautautuneet jätteet
poistetaan.
Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan lajittelevana kaivuna kaivinkoneella. Kunnostuksen yhteydessä kaikki pintamaassa havaitut jätejakeet
poistetaan käyttämällä lapiota tai varovasti kaivinkoneen kauhalla.
Puhdistettavan alueen laajuus tarkentuu kaivutyön aikana. Tutkimuspisteen KK7 ja varaston väliin kaivetaan uusi koekuoppa, josta tarkastellaan
pilaantuman laajuutta. Uusi koekuoppa tehdään myös keskeneräisen hirsimökin ja lepistön väliin, jossa maanpinta on painunut alemmaksi.
Tarkoitukseni on varmistaa, ettei kohdassa ole haudattua kiinteää jätettä.
Kaivannot täytetään geoteknisesti sopivilla kunnostustavoitteen alittavilla
massoilla. Kohteesta kaivettuja sopivia maa-aineksia hyödynnetään kaivantojen täytöissä mahdollisuuksien mukaan. Kaivantoja täyttöön saatetaan käyttää myös kiinteistön alueelta toisaalta siirrettäviä maa-aineksia.
Kunnostustyötä ohjaa ja valvoo paikan päällä ympäristökonsultti, jonka
tehtäviin kuuluu kenttähavainnot ja analyysit, pilaantuneen maan lajittelun ohjaus (loppusijoitukseen, käsittelyyn tai hyötykäyttöön toimittaminen), tarvittavien siirtoasiakirjojen laatiminen, kunnostustyön aikainen
kirjanpito ja kunnostustyön aikainen näytteenotto.
Tavoitteena on suorittaa pilaantuneen maaperän kunnostus syyskuun
2017 loppuun mennessä.

Työn aikainen näytteenotto
Kaivutyötä ohjataan aiempien tutkimustulosten, kenttätyön aikana tehtyjen kenttä- ja laboratoriomittausten sekä aistihavaintojen perusteella.
Kunnostuksen aikana ainakin jäännöspitoisuusnäytteiden näytteenottokohdat ja analyysitulokset kirjataan ylös. Jäännöspitoisuuksien kenttämittauksista noin 10 %, mutta vähintään yksi kappale eri mittauksista
varmistetaan laboratorioanalyyseillä.
Kenttämittareina käytetään PetroFlag-kenttätestejä kokonaishiilivetypitoisuuden määritykseen. PID-kenttämittarilla seurataan helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden esiintymistä. Näytteiden metallipitoisuuksia
mitataan Innov-X-kenttämittarilla.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely
Jätettä sisältävää ja kivistä maata esikäsitellään kohteessa seulontakauhalla, jotta vastaanottopaikkoihin vietävien pilaantumattomien massojen määrää saadaan vähennettyä, sekä massojen jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Seulonnassa voidaan käyttää magneettia metallien erotteluun. Mahdollinen arvokas hyväkuntoinen metalliromu myydään jatko-
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jalostukseen. Jätteet toimitetaan asianmukaisen luvanvan omaaviin vastaanottopaikkoihin.
Kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat kunnostustavoitteen eli alemman ohjearvon ja joista on poistettu jäteaines, siirretään kunnostustyömaan sivuun kasalle. Kyseisiä maa-aineksia käytetään kaivantojen täyttöön. Kaivantojen täyttömaat eivät saa haista tai
olla muuten tahriutuneita.
Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kuljetusta varten valvoja laatii siirtoasiakirjan, jonka kuljettaja
toimittaa vastaanottopaikkaan.

Pilaantuneen veden käsittely
Kunnostuksen aikaisiin syviin kaivantoihin voi kertyä vettä sateiden tai
pohjaveden takia. Kaivantoon kertyvä vesi pumpataan erillisen säiliöön.
Seisotuksen aikana kiintoaine laskeutuu vesisäiliön pohjalle, jolloin vettä
voidaan pumpata säiliön yläosasta suoraan läheiseen avo-ojaan tai viemäriverkostoon. Säiliöveden öljy- ja metallipitoisuudet tarkastetaan ennen pois johtamista näytteenotolla, jotta varmistetaan maastoon johtamiselle tai viemäröinnille asetettujen kriteereiden täyttyminen. Vain vähäinen vesimäärä voidaan imeyttää kaivannosta kaivettavaan muuhun
maa-ainekseen.
Kohteessa saattaa esiintyä paineellista pohjavettä, jonka suojelemiseksi
massanvaihtoa ei tule jatkaa 1,5 metriä syvemmälle ilman erillistä riskitarkastelua. Paineellista pohjavettä eristävän savikerroksen puhkaiseminen voi tuottaa vaikeasti hallittavan tilanteen, jossa kaivantoa ei pystytä
pitämään kuivana.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Ulkopuolisten pääsy työmaalle estetään. Kiinteistön ajoväylälle pystytetään kyltti, joka osoittaa pilaantuneen maan kunnostustyömaan olevan
käynnissä. Kiinteistölle johtava tie varaudutaan sulkemaan tontin porttien
kohdalla yön ajaksi. Työn aikaiset kaivukuopat osoitetaan lippusiimoin tai
aidoin, jotta vältyttäisiin kaivantoon putoamiset.
Kiinteistön pinta-ala on varsin suuri eivätkä naapurit sijaitse aivan lähietäisyydellä kaivualueesta. Erityistä kunnostustyön ilmoitusta naapureille
ei katsota tarpeelliseksi muuten kuin ehkä lähialueilla lisääntyvän raskaan liikenteen takia.
Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty massanvaihtoalueella,
muualla kuin näitä tarkoituksia varten erikseen varatulla alueella.
Maankaivutyön aikana kenttähenkilökunta pyrkii seisomaan ylätuulen
puolella metallimaan pölyämisestä aiheutuvien riskien vähentämiseksi.
Maa-aineksen pölyämistä pyritään välttämään esimerkiksi kastelemalla.
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Tarvittaessa kaivannon läheisyydessä työskentelevät käyttävät hengityssuojaimia, joissa on pölysuodatin ja orgaanisten hiilivetyjen suodatin.
Maaperää käsiteltäessä käytetään suojakäsineitä (nitriilikumi) ja suojahaalaria tai peittävää työasua, joka vaihdetaan puhtaaseen tarvittaessa.
Työmaalla käytetään kypärää ja heijastinliiviä tai -takkia, turvajalkineita,
hansikkaita ja tarvittaessa kuulo- ja silmäsuojaimia. Jätteen palasia voidaan joutua poistamaan maa-aineksesta käsin, jota suorittavilla on oltava
voimassa oleva jäykkäkouristusrokotus.
Kaivettavien pilaantuneiden maamassojen työmaa-aikainen varastointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Maamassat varastoidaan kevytpeitteen päällä ja yön ajaksi kevytpeitteellä peitettynä ja
sateelta suojassa. Vaihtoehtoisesti pilaantuneita massoja seisotetaan
siirtolavalla, jossa massa on suojattu sateelta kevytpeitteellä.
Kiinteät jätteet ja maa-ainekset peitetään sateen varalta ja kuljetuksen
ajaksi valumien ja pölyämisen ehkäisemiseksi.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Viranomaisille ilmoitetaan kunnostustyön aloituksesta.
Valvoja ottaa yhteyttä tilaajaan ja viranomaisiin, mikäli työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita.
Kunnostustyömaan valvoja pitää kirjaa mm. pilaantuneen maan määristä
sekä sijoituskohteista, kenttämittauksilla todetuista eri kaivukohtien pitoisuustasoista, kaivettujen maiden hyödyntämisestä kohteessa (sijoituspaikka, pitoisuudet) ja kaikista muista kunnostuksen aikana tehdyistä
oleellisista havainnoista. Valvoja arkistoi siirtoasiakirjojen kaksoiskappaleet kolmen vuoden ajaksi. Puhdistetut alueet, näytteenottopisteet/alueet ja kaivantojen koot merkitään karttapohjalle. Yhteenveto liitetään loppuraporttiin.
Kunnostustöiden päätyttyä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan asiakkaalle, Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Raportissa esitetään viranomaisen päätöksen mukaiset
asiat toteutetusta kunnostuksesta. Raporttiin kootaan viranomaiskatselmusten ja kokousten pöytäkirjat, kaivutyön toteuttaminen, kunnostetut
alueet sekä lopetusnäytteiden ottokohdat karttapiirustuksessa, laboratorioanalyysien tulokset, oleellisten kenttämittausten tulokset (rinnakkaismääritykset, jäännöspitoisuudet yms.), kirjanpitotiedot poistetuista maamassoista ja pilaantuneen maa-aineksen sijoituspaikat kohteessa (pilaantuneisuus, sijoituspaikka).

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut
Teräs-Kari Oy:n ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maan puhdistamista Tuusulassa osoitteessa Suorannankuja 21 sijaitsevalla kiinteis-
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töillä, jonka kiinteistötunnus on 858-405-2-205, ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Kunnostustavoitteet
1.1.

Kiinteistöltä on poistettava maa-ainekset, joiden öljyhiilivetyjen
keskitisleiden (>C10 - C21) ja/tai raskaiden öljyjakeiden (>C21 - C40)
ja/tai valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten metallien ja/tai
puolimetallien pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.
Lisäksi on poistettava maaperää mahdollisesti pilaavat jätejakeet.

1.2.

Jos maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot tai alueen taustapitoisuudet ylittävinä pitoisuuksina muita kuin määräyksessä 1.1. esitettyjä haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden haittaaineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.
Jos kyseiset maa-ainekset kuitenkin poistetaan alueelta jo määräyksen 1.1. mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamiseksi tai
muusat syystä, ei arviointia tarvitse tehdä.
Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tiedoksi Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

1.3.

Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan naapurikiinteistölle, on
asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden
sopimiseksi.

1.4.

Tämän päätöksen mukaiset kunnostustoimet on toteutettava siten,
että määräyksen 9.3. mukainen loppuraportti toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 31.12.2017 mennessä.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maaainesten haitta-ainepitoisuudet on edustavasti selvitetty.
Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen,
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta,
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on ana-
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lysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3.1.

Pilaantuneen maan kaivualueet on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperän kunnostuksesta kertovin kyltein.
Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut kunnostukseen
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Kaivun aikana on
huolehdittava, ettei kunnostamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa
kunnostettavalla alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta
terveys- tai ympäristöriskiä.

3.2.

Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään
kaivun, välivarastoinnin, esikäsittelyn, lastaamisen ja kuljetuksen
aikana.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4.

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja pohjien
haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti
selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan kaivualueelta on otettava
kuitenkin vähintään kaksi edustavaa näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Esikäsittely ja välivarastointi
5.

Kaivettuja pilaantuneita ja hyötykäytettäviä maa-aineksia voidaan
tarvittaessa esikäsitellä esim. seulomalla ja välivarastoida kunnostuksen aikana kunnostusalueella. Esikäsittelyn ja välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista. Esikäsittely ja
välivarastointi on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu maaperän
pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämistä,
haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien muodostumista tai muuta
terveys- tai ympäristöhaittaa.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen
6.

Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja, joka
on oltava mukana kuljetuksen aikana ja luovutettava jätteen vas-

UUDELY/4323/2017

11/17

taanottajalle. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
7.1.

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset on luokiteltava seuraavasti:
- kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset
- tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset
- vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset.
Pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia
sisältävät maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

7.2.

Mikäli kiinteistöiltä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädettyjen
kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä, hyödynnetään kaivantojen täytöissä, on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja sijoituspaikat dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.3. edellytettyyn kunnostuksen loppuraporttiin.

7.3.

Kunnostustyön yhteydessä kaivettavat jätejakeet on toimitettava
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja
toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseiseen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
8.

Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä
on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava alueella
tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.
Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai vesi on
puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla.
Jos kaivantoihin kertyvä vesi viemäröidään, on veden viemäröintiin
pyydettävä lupa alueen vesihuollosta vastaavalta laitokselta ja
noudatettava sen antamia ohjeita ja määräyksiä.
Talteenotettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen
jätteen käsittely. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteiden siirron aikana
ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.
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Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
9.1.

Kunnostustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen
määräyksien noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä
mainituille tahoille on ilmoitettava myös kunnostuksen lopettamisajankohta.

9.2.

Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksista
sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja sijoituskohteista.

9.3.

Kunnostuksesta on tehtävä raportti, jossa on esitettävä kunnostustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kunnostusalueista ja kaivusyvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto kaivutyön aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella,
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä.
Raporttiin on liitettävä yhteenveto pilaantuneiden maa-ainesten
siirtoasiakirjoista.
Raportti on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön loppuunsaattamisesta.

Päätöksen perustelut
Käsitteet
Päätöksessä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävällä maa-aineksella tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet
ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon ja
alemman ohjearvon välissä. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävällä maa-aineksella ei tässä päätöksessä tarkoiteta maa-aineksia,
joiden kohonneet haitta-ainepitoisuudet ovat kyseisessä maa-aineksessa
luontaisesti esiintyviä.
Tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maa-aineksella
tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittävät
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon ja
jota ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi.
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Valtioneuvoston asetuksen jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta (86/2015) liitteen 4 jäteluettelossa vaarallisiksi jätteiksi on
merkitty maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita (17 05
03). Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavalla pilaantuneella maa-aineksella
tarkoitetaan kaivettua maa-ainesta, joka sisältää vaarallisia aineita
sellaisina pitoisuuksina, että maa-aineksella katsotaan olevan jokin
asetuksen 86/2015 liitteessä 4 mainituista vaaraominaisuuksista.

Yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä
ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei luvun 4
nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion valvontaviranomainen tarkastaa
ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä on annettava
tarvittavat määräykset alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä ja tarkkailusta.

Perustelut kunnostusta koskeville määräyksille
Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin
esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja
ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai useamman haittaaineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää pidetään yleensä
pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) alueella, jota käytetään
teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos yhden tai useamman aineen
pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa
tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää
säädetyn alemman ohjearvon.
Kiinteistöllä tehdyissä maaperätutkimuksissa on todettu kohonneita pitoisuuksia metalleja ja puolimetalleja sekä öljyhiilivetyjä. Valtioneuvoston
asetuksen 214/2007 liitteessä on säädetty em. haitta-aineille kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot seuraavasti:
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Haitta-aine

Kynnysarvo
mg/kg

Kevyet öljyjakeet (>C10 - C21)
Raskaat öljyjakeet (>C21 - C40)
Öljyjakeet (>C10 - C40)
Antimoni
Arseeni
Elohopea
Kadmium
Koboltti
Kromi
Kupari
Lyijy
Nikkeli
Sinkki
Vanadiini

300
2
5
0,5
1
20
100
100
60
50
200
100
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Alempi
ohjearvo
mg/kg
300
600

Ylempi
ohjearvo
mg/kg
1 000
2 000

10
50
2
10
100
200
150
200
100
250
150

50
100
5
20
250
300
200
750
150
400
250

Päätöksessä on hyväksytty maaperän kunnostustavoitteeksi ilmoituksessa esitetty valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen alempi ohjearvotaso öljyhiilivetyjen keskitisleille ja raskaille öljyjakeille sekä metalleille ja puolimetalleille. Kunnostustaso on katsottu riittäväksi alueelle
laaditun riskinarvioinnin perusteella. Lisäksi kiinteistöltä on edellytetty
poistettavaksi maaperää mahdollisesti pilaavat jätejakeet, jottei maaperän lisäpilaantumista tapahdu. (Määräys 1.1.)
Mikäli alueella todetaan kynnysarvon tai alueen taustapitoisuuden ylittävinä pitoisuuksina muita kuin määräyksessä 1.1. esitettyjä haitta-aineita, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava näiden
haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisesti.
Arvioinnin avulla asetetaan uusien todettujen haitta-aineiden kunnostustavoitteet. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy arvioinnin. Arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kyseiset
maa-ainekset joka tapauksessa poistetaan alueelta jo esim. määräyksen
1.1. mukaisten kunnostustavoitteiden saavuttamisen tai muusta syystä.
(Määräys 1.2.)
Pilaantuneen alueen jatkumisesta naapurikiinteistöille on edellytetty ilmoitettavaksi, jotta voidaan sopia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. (Määräys 1.3.)
Tämän päätöksen mukaiset kunnostustoimenpiteet on edellytetty toteutettaviksi 31.12.2017 mennessä. Alueen maaperän kunnostamista koskee edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
antama hallintopakkopäätös. (Määräys 1.4.)
Kunnostuksen aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. Käsit-
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telyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan laboratoriossa
maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella voidaan erotella
toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset,
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat pilaantuneet maa-ainekset sekä
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset ja eri
käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-ainekset. Näytteenotossa voidaan
huomioida aiempien tutkimusten tulokset. (Määräys 2.)
Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista työvaiheista ei
aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään
asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta
sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi ja haitta-ainepitoiset
kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista maa-aineksista ei
aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräykset 3.1.,
3.2. ja 6.)
Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. Näytteenotolla
varmennetaan edellytettyjen kunnostustavoitteiden toteutuminen. (Määräys 4.)
Päätöksessä on hyväksytty maa-ainesten esikäsittely ja välivarastointi
kunnostusalueella siten, ettei esikäsittelystä ja/tai välivarastoinnista aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)
Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle.
Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräys 6.)
Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. (Määräys 6.)
Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä kyseisiä
maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-ainesten
kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun asetuksen
331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.1.)
Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista uudelleen-
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käyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. (Määräykset 7.1. 7.3.)
Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti kunnostusalueelta kaivettujen haitta-ainepitoisuudeltaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisten kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä
olevien maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen täytöissä. Päätöksessä on
edellytetty hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja
sijoituskohteiden dokumentointia, jotta maa-ainekset voidaan huomioida
asianmukaisesti tulevien kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.)
Maaperän kunnostustöiden yhteydessä kaivettavat jätejakeet on edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 7.3.)
Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.)
Aloitusilmoitus ja vastuuhenkilön nimeäminen ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräys 9.1.)
Kirjanpidolla ja loppuraportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-,
kaivu- ja muut kunnostustoimenpiteet. Dokumentointi on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. (Määräykset 9.2. ja 9.3.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 84, 85, 133, 136, 190, 191 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017 (1554/2016)

Käsittelymaksun määräytyminen
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämisja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017 (1554/2016)
ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 €
kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn
kului 15 tuntia.
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Päätöksestä tiedottaminen
Päätös
Teräs-Kari Oy
Nina Miss (sähköisesti)

Tiedoksi
PS-Palosaneeraus Oy, Sanna Hartikainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Tuusulan kunnan ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot merkitään valtakunnalliseen maaperän
tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden
tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä 3.

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Hanna Valkeapää ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Suominen.

Liitteet

Liite 1. Kunnostettavan kiinteistön sijainti
Liite 2. Koekuoppien sijainnit
Liite 3. Valitusosoitus
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LIITE 1.

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
29-touko-2017

Kunnostuskohde

Lähde: Maanmittauslaitos

1: 22 590

1,1

0

0,56

1,1 km

ETRS-TM35FIN

LIITE 2.

VALITUSOSOITUS

LIITE 3.

Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituksen toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa,
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
250 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15

