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

Ilmoituksen tekijän nimi
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE)
PL 69
35541 Tampere

Puhdistettava alue
Puhdistettava alue sijaitsee Kirkkonummella Upinniemen varuskunta-
alueella Edöntiellä. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.

Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistöillä, joiden kiinteistötunnukset ovat 
257–412–1–12, 257–426–4–15 (palsta 1) ja 257–467–1–54 (palsta 4). 
Kiinteistöt omistaa Suomen valtio ja puhdistettavaa aluetta hallinnoi 
Metsähallitus.

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta
Upinniemen ampumaradan ympäristölupapäätöksessä 29.8.2014 
(ESAVI/16/04.08/2013) määrättiin muun muassa, että haulikkoradan 
käyttö on lopetettava 31.12.2015 mennessä. Uudenmaan ELY-keskus 
on antanut lausunnon 18.6.2019 (UUDELY/557/2016) koskien 
haulikkoradan haitta-aineiden hallintaan esitettyjä toimenpiteitä. 
Haulikkoradasta aiheutuvaa kuormitusta on tarkoitus vähentää 
vesienkäsittelyllä. Virtausta viivytetään ojitusten muokkauksella ja 
padottamalla. Niittylammen rantaan rakennettavaan ojastoon 
toteutetaan suodatinojarakenne, jossa käytetään biohiiltä ja sepeliä. 
Suodatinojien ympärille ja väliin istutetaan raskasmetalleja sitovaa 
pajukkoa, ja pajukon kasvukerroksena käytetään ojien kaivussa 
nostettua turvetta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
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ELY-keskus) 16.4.2021. Ilmoitusta on täydennetty 4.5.2021, 2.6.2021 ja 
5.7.2021.

Puhdistettavan alueen kuvaus

Toiminta
Upinniemen varuskunta-alueella sijaitsevan haulikkoradan toiminta on 
päättynyt vuoden 2015 lopussa. Rata-alueen kokonaispinta-ala on noin 
10 hehtaaria. Alueella ei ole käyttöä nykyisellään eikä sille ole 
suunnitteilla maankäytön muutoksia.

Haulikkoradalla on sijainnut yksi skeetrata ja yksi traprata. Alueella on 
varastokatos ja kaksi heitintornia. Skeetradan ampumasektori rajautuu 
pohjoisessa Niittylampeen ja etelässä metsämaastoon. Haulien 
putoamisalue on pääosin soistunutta metsämaata. Skeetradan 
ampumasektori sijoittuu trapradan ampumasektorille.

Haulikkoradan aiheuttamaa vesistökuormitusta vähennetään 
parantamalla Niittylampeen laskevan ojaston vesienkäsittelyä. 

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne
Haulikkorata sijaitsee varuskunta-alueella. Alue on metsämaata. 
Kiekkojen leviämisalueella kasvaa pajukkoa ja kauempana 
ampumapaikalta puusto muuttuu kuusivaltaiseksi. Niittylammen 
rantavyöhykkeellä puusto on koivuvaltaista. Obbnäsin Eräseura ry 
suorittaa alueella riistanhoitoa. Riistanhoitoalue sijaitsee 
toimenpidealueen ulkopuolella.

Haulikkoradan läheisyydessä ei ole asutusta tai loma-asuntoja. Lähin 
asuinrakennus on Niittylammen rannalla 1,2 kilometrin etäisyydellä 
koilliseen ja lähin loma-asunto Niittylammen rannalla 800 metrin 
etäisyydellä pohjoiseen. Lähin suojelualue on Kirkkonummen saariston 
Natura2000 –alue (SPAFI0100105, SACFI0100026), joka sijaitsee 2,5 
kilometriä kaakkoon. Läheisen Valkolammen rannassa sijaitsee 
Kirkkonummen kunnan Upinniemen vedenottamo. Niittylammen vedet 
eivät kuitenkaan virtaa Valkolampeen. 

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue sijoittuu puolustusvoimien 
alueelle (kaavamerkintä EP) sekä alueelle, joka on vedenhankinnalle 
tärkeä pintavesialue valuma-alueineen (kaavamerkintä piv).

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet

Maaperä
Rata-alueen maanpinta on hyvin tasaista, viettäen loivasti kohti 
Niittylampea. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan perusteella 
haulikkorata sijaitsee noin 16 hehtaarin laajuisella savialueella, jota 
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ympäröivät kalliomäet sekä pohjoisessa Niittylampi. Saven päällä on 
noin 0,2–0,5 metrin paksuinen turvekerros.

Rata-alue sijoittuu Geologian tutkimuskeskuksen Happamat 
sulfaattimaat –karttapalvelun perusteella alueelle, jolla sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyys on suuri. Sulfaattimaiden esiintyminen 
alueella on tutkittu vuonna 2021 eikä tutkimuksessa todettu 
sulfaattimaita.

Upinniemen alueen kallioperä on Geologian tutkimuskeskuksen 
kallioperäkartan perusteella rapakivigraniittia.

Pohjavesi
Rata-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Rata-alue on 
savikolla, jota ympäröi kalliomäet, joten alueella ei muodostu 
merkittävästi pohjavettä. Kallioperän rikkonaisuudesta ja mahdollisesta 
kalliopohjavedestä ei ole tietoa. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet 
sijaitsevat noin 6 kilometriä kohteesta luoteeseen ja kaakkoon.

Pintavesi
Rata-alue sijaitsee Suomenlahden rannikkoalueen Välialue –nimisellä 
vesistöalueella (81V062) ja edelleen 73,4 hehtaarin suuruisella valuma-
alueella, josta vedet laskevat Niittylampeen. Niittylammen itäosasta 
vedet virtaavat Frasibäcken- ja Lakatbäcken-ojia pitkin Suomenlahden 
Björkholmsfjärdeniin. Suomenlahteen purkavan ojan pää on 3 kilometrin 
etäisyydellä haulikkoradalta itään.

Niittylammen rannassa oleva rata-alue on hyvin tasaista ja vesi 
pääasiassa seisoo ojissa paikallaan. Maastokäynnillä marraskuussa 
2019 alueella havaittiin kuusi ojaa, joista kolmessa oli vettä. Pientä 
virtausta havaittiin vain lännen puoleisimmassa ojassa. Veden 
vähyyden vuoksi virtaamaa ei saatu määritettyä. Valuma-alueen 
laskennallinen virtaama 422,3 m3/d.

Aiemmat viranomaispäätökset ja lausunnot

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto koskien haulikkoradan haitta-
aineiden hallintaan esitettyjä toimenpiteitä 18.6.2019 
(UUDELY/557/2016).

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

 Puolustushallinnon rakennuslaitos, Upinniemen haulikkorata, 
Riskienhallinnan tarpeen ja vaihtoehtojen arviointi, Ramboll Finland 
Oy 26.6.2015.

 Puolustusvoimien rakennuslaitos, Pintavesi- ja sedimenttitutkimus, 
Upinniemen haulikkorata, Sito Oy 24.11.2016.
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 Puolustushallinnon rakennuslaitos, Upinniemen haulikkoradan 
vesiensuojelu 2017, Tapio Oy, Otso Metsäpalvelut Oy ja Soukkala 
Maanrakennus Oy 19.9.2018.

 Puolustusvoimat, Puolustusvoimien rakennuslaitos, Upinniemen 
entinen haulikkorata, Kirkkonummi, Selvitys käytöstä poistetun 
Upinniemen haulikkoradan pintavesikuormituksesta, Sitowise Oy, 
4.12.2020.

 Puolustuskiinteistöt, Puolustusvoimat, Upinniemen entinen 
haulikkorata, Sulfaattimaatutkimus, Sitowise Oy 18.5.2021.

 Puolustuskiinteistöt, Puolustusvoimat, Upinniemen entinen 
haulikkorata, Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen 
yleissuunnitelma, Sitowise Oy 1.4.2021 (päivitetty 28.5.2021).

Pilaantumista koskevat tiedot

Tutkimukset vuonna 2012
Haulikkoradan alueelta otettiin sekä maa- että vesinäytteitä kesäkuussa 
2012. Maanäytteiden ottoa varten haulikkorata-alue jaettiin kolmeen 
sektoriin ja kahteen vyöhykkeeseen. Sektoreiden ja vyöhykkeiden 
sijainnit on esitetty liitteen 2 karttapiirustuksessa. Näytteenottoalueet A–
C kattavat rata-alueen sisävyöhykkeen (0–150 m) ja alueet D–F 
ulkovyöhykkeen (150–250 m). Trapradan ampuma-alue sisältyy 
näytteenottoalueisiin C ja F.

Näytteet kerättiin kultakin alueelta tasavälein (noin 30 m välein). Yhdeltä 
näytteenottoalueelta kerättiin noin 50 osanäytteestä koostuva näyte. 
Osanäytteet kerättiin maanpinnasta viiden senttimetrin syvyyteen. 
Näytteenottoalueen E ampumapaikalta katsoen vasen reuna oli 
näytteenottohetkellä veden peittämä eikä näytettä päästy keräämään 
koko alueelta. Muilta osin näytteet saatiin kerättyä suunnitellusti.

Maanäytteiden lisäksi otettiin purkuojasta sedimenttinäyte ja purkuojan 
vedestä otettiin vesinäyte. Näytteiden ottopaikat on esitetty liitteen 2 
karttapiirustuksessa. Näytteenottohetkellä purkuojan virtaama oli niin 
pieni, että sitä ei saatu kolmiopadolla mitattua. Virtaamaksi arvioitiin 5–
10 m3/päivä.

Alueelta otettiin lisänäytteitä elokuussa 2012. Näytteitä otettiin 
seitsemältä sektorilta (L1–L7) ja 25 metrin, 75 metrin, 125 metrin, 175 
metrin ja 225 metrin vyöhykkeiltä. Sektoreiden ja vyöhykkeiden sijainnit 
on esitetty liitteen 3 karttapiirustuksessa. Jokaiselta sektorilta kerättiin 
yksi näyte, joka koostui tasavälein otetuista näytteistä. Näytteet otettiin 
0–10 senttimetrin syvyydeltä sekä lisäksi 10–20 senttimetrin syvyydeltä 
sektorilta seitsemän. 225 metrin vyöhykkeeltä kerätty näyte otettiin 
kahdessa erässä. Ensimmäinen osa kerättiin sektorien 1–3 väliltä. 
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Linjan alku oli 190 metrin etäisyydellä ampumapaikasta, josta linja eteni 
225 metrin etäisyydelle. Toinen osa kerättiin sektorien 3–7 väliltä 225 
metrin etäisyydeltä.

Maanäytteet sekä purkuojan sedimenttinäyte kuivattiin ja seulottiin 
2 millimetrin seulalla ennen näytteiden analysointia. Seulotun näytteen 
alle 2 millimetrin fraktiosta kerättiin 30 osanäytettä, joista koostettiin 
analysoitava näyte. Maanäytteet analysoitiin lyijyn ja kuparin 
pitoisuuksien määrittämiseksi XRF-analysaattorilla. Analysaattorin 
toistotarkkuutta sekä laboratorion näytteen homogenisointia testattiin 
ottamalla kolmesta näytteestä kolme rinnakkaisnäytettä, joista mitattiin 
lyijyn ja kuparin pitoisuus. Analyysiä varten kerättiin noin 10 grammaa 
näytettä. Antimoni-lyijy –suhteen selvittämiseksi kahdesta 
maanäytteestä analysoitiin lisäksi metallit ICP-MS –analysaattorilla.

Kentällä näytteenoton yhteydessä 0,45 μm suodattimella suodatetusta 
vesinäytteestä analysoitiin metallit, pH ja kemiallinen hapenkulutus 
(CODMn).

Ampumaradan sisemmän vyöhykkeen (A–C) näytteiden lyijypitoisuudet 
olivat 12 000–19 000 mg/kg ja ulomman vyöhykkeen (D–F) 3 600–
6 000 mg/kg. Antimonia oli kahden näytteen perusteella 1,7–1,8 % lyijyn 
määrästä, jolloin antimonin pitoisuudet ovat sisemmällä vyöhykkeellä 
luokkaa 210–330 mg/kg ja ulommalla vyöhykkeellä 63–105 mg/kg. 
Maanäytteiden kuiva-ainepitoisuudet olivat 23–44 % välillä. Kahdesta 
näytteestä (L4 ja 125) tehtiin hehkutushäviö orgaanisen aineksen 
määrän selvittämiseksi. Näytteiden hehkutushäviö oli 74 ja 75 %, josta 
voidaan päätellä, että näytteiden orgaanisen aineksen määrä on 
korkea, yli 50 %.

Purkuojan sedimenttinäytteessä oli lyijyä 480 mg/kg. Purkuojan veden 
lyijypitoisuus oli 66 μg/l. Purkuojan lyijykuormitusta ei pystytty 
arvioimaan ojan pienen virtaaman vuoksi.

Tutkimukset vuonna 2016
Haulikkoradan alueelta otettiin pintavesinäytteitä kesäkuussa ja 
sedimenttinäytteitä lokakuussa 2016. Vesi- ja sedimenttinäytteiden 
ottopaikat on esitetty liitteen 4 karttapiirustuksessa.

Pintavesinäytteitä otettiin viidestä pisteestä (P1–P5) ja 
sedimenttinäytteitä kahdeksasta pisteestä (S1–S8). Pintavesinäytteistä 
yksi (P1) otettiin Valkolammesta, kolme (P2–P4) Niittylammesta ja yksi 
(P5) Niittylampeen johtavasta ojasta. Ojan virtaamaa tutkimuspisteessä 
P5 ei pystytty mittaamaan tutkimushetkellä, koska ojassa oli vettä 
niukasti.

Sedimenttinäytteistä kuusi (S1–S6) otettiin haulikkoradalta 
Niittylampeen johtavista vierekkäisistä laskuojista, yksi (S7) otettiin 
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Niittylammen rannasta ja yksi (S8) läheisestä laskeutusaltaasta. 
Näytteet otettiin viidestä osanäytteestä koostuvina kokoomanäytteinä.

Vesinäytteistä analysoitiin metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet, 
kalsium, pH ja DOC. Metalleista analysoitiin liukoiset ja 
kokonaispitoisuudet. Sedimenttinäytteistä analysoitiin metallien ja PAH-
yhdisteiden pitoisuudet.

Vesinäytteiden liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuus vaihteli 7–
64 mg/l välillä. Pienin pitoisuus havaittiin pisteessä P1 (Valkolampi) ja 
suurin pitoisuus pisteessä P5 (oja). Ojavettä lukuun ottamatta, 
pitoisuudet vastasivat hyvin luonnonvesien DOC-pitoisuuksia.

Vesinäytteiden liukoiset maa-alkali- ja alkalimetallipitoisuudet vastasivat 
alueelle tyypillisiä pitoisuuksia. Metallien osalta kohonneita pitoisuuksia 
havaittiin ainoastaan Niittylampeen johtavan ojan vedessä (P5). 
Erityisesti alumiinin, raudan ja lyijyn pitoisuudet olivat huomattavasti 
tavanomaisia pitoisuuksia korkeampia. Myös vanadiinin ja antimonin 
pitoisuudet ylittivät pintaveden tyypillisen pitoisuustason. Purkuojassa 
(P5) todettiin kohonnut liukoisen lyijyn pitoisuus (53,5 μg/l). Lyijyn 
kokonaispitoisuus oli 120 µg/l.

Sedimenttinäytteissä S1-S7 havaittiin kohonneita lyijypitoisuuksia 
(83,5–1 240 mg/kg). Korkein pitoisuus todettiin näytteessä S1. 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen lyijyn kynnysarvo on 
60 mg/kg, alempi ohjearvo 200 mg/kg ja ylempi ohjearvo 750 mg/kg. 
Pitoisuudet laskuojissa laskivat haulikkoradalta kohti Niittylampea.

Sedimenttinäytteissä S2, S4 ja S5 todettiin antimonia kynnysarvon 
(2 mg/kg) ylittävinä pitoisuuksina pitoisuuksien ollessa 4,0–6,2 mg/kg. 
Näytteessä S4 todettiin myös PAH-yhdisteistä bentso(a)pyreeniä 
kynnysarvon (0,2 mg/kg) ylittävä pitoisuus 0,3 mg/kg.

Tutkimukset vuonna 2019
Marraskuussa 2019 otettiin pajunäytteitä kahdelta eri alueelta 
haulikkoradalta ja taustanäyte. Näyte Paju/nuori kerättiin nuoresta 
(korkeus noin 2 metriä) pajukosta ampumapaikan edustalta, pajukon 
etureunasta. Näyte Paju/oja kerättiin pajukon reunasta. Kyseinen 
pajukko oli vanhempaa ja noin 4 metrin korkuista. Näyte Paju/tausta 
kerättiin ampumapaikan eteläpuolelta alueelta, jonne hauleja ei ole 
päätynyt. Näytteisiin kerättiin pajua läheltä tyveä, pensaan keskiosasta 
sekä oksien kärjistä. Näytteet lähetettiin laboratorioon, jossa niistä 
analysoitiin raskasmetallit.

Pajunäytteiden lyijytulokset olivat: Paju/tausta <0,4 mg/kg, Paju/nuori 
17 mg/kg ja Paju/oja 42 mg/kg. Antimonin pitoisuudet alittivat 
laboratorioanalyysin määritysrajan 0,5 mg/kg. Tulosten perusteella 
haulikkoradan pajukko on sitonut lyijyä maanpäällisiin osiin. Kaikkein 
eniten lyijyä on sitoutunut vanhaan pajukkoon.
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Tutkimukset vuonna 2021
Keväällä 2021 suunniteltujen suodatinojien alueella tutkittiin turpeen 
alapuolisen saven raskasmetallipitoisuuksia sekä hapontuotto-
ominaisuuksia. Jokaisen neljän suunnitellun suodatinojan kohdalta 
otettiin 1–2 savinäytettä lapiolla kaivetuista koekuopista (N2, N6, N8, 
N9, N12 ja N13). Näytepisteiden sijainnit on esitetty liitteen 5 
karttakuvassa.

Savinäytteet otettiin 0,1 metrin paksuisina kerroksina 
näytteenottosyvyyden vaihdellessa välillä 0,2–0,6 metriä. Näytteitä 
otettiin yhteensä kuusi kappaletta.

Viidestä näytteestä (N2, N6, N8, N9 ja N12) mitattiin arseenin, kromin, 
kuparin, lyijyn, nikkelin ja sinkin pitoisuuksia XRF-analysaattorilla. 
Näytteistä analysoitiin laboratoriossa valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset metallit ja puolimetallit. Näytteestä N13 tehtiin 
sulfaattimaa-analyysi.

Näytteissä N6, N9 ja N12 todettiin kynnysarvon ylittävät lyijypitoisuudet 
(93,4–153 mg/kg). Näytteissä N2, N6 ja N9 todettiin kynnysarvon 
ylittävät arseenipitoisuudet (5,93–9,7 mg/kg) ja näytteessä N12 todettiin 
kynnysarvon ylittävä antominipitoisuus (2,14 mg/kg). Todettujen 
lyijypitoisuuksien ei katsota estävän saven hyötykäyttöä 
patorakenteissa.

Näytteen N13 sulfaattimaa-analyysitulosten perusteella alueen savi ei 
edusta hapanta sulfaattimaata eikä aiheuta riskiä ympäristön 
happamoitumiselle.

Pintavesitarkkailu ja arvio kuormituksesta
Marraskuusta 2019 alkaen haulikkoradan laskuojasta on tehty 
pintaveden raskasmetalli- ja PAH-yhdisteiden ennakkotarkkailua 
kahdesta tutkimuspisteestä (VN1 ja VN2). Näytepisteiden sijainnit on 
esitetty liitteenä 6 olevassa karttakuvassa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä näytteitä on otettu molemmista 
pisteistä kolme kertaa (7.11.2019, 5.2.2020 ja 30.9.2020). Näytteistä on 
analysoitu laboratoriossa pH, DOC, metallien ja puolimetallien liukoiset 
pitoisuudet (Ca, Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V) ja 
kokonaispitoisuudet (Ca, Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V) 
sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Kuparin, lyijyn, nikkelin ja sinkin 
biosaatavat pitoisuudet on laskettu tehtyjen analyysien tulosten avulla. 
Saatuja pitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksessa 
1022/2006 sisämaan pintavesille asetettuihin vertailuarvoihin. Arvot 
eivät koske ojavettä vaan pintavesistöjä, kuten viereistä Niittylampea.

Lyijyn liukoiset pitoisuudet ovat ylittäneet jokaisessa näytteessä sallitun 
enimmäispitoisuuden (14 µg/l) ollen näytepisteestä VN1 otetuissa 
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näytteissä 100–421 µg/l ja näytepisteestä VN2 otetuissa näytteissä 99–
186 µg/l. Laskennalliset biosaatavan lyijyn pitoisuudet ovat ylittäneet 
jokaisella näytteenottokerralla pintavesien suositellun vuosikeskiarvon 
(1,9 µg/l) ollen näytepisteessä VN1 2,7–8,8 µg/l ja näytepisteessä VN2 
2,3–3,9 µg/l.

Koboltti- ja sinkkipitoisuudet ovat ylittäneet suositellut pintaveden 
laadun vertailuarvot (ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014) jokaisella 
näytteenottokerralla. Kobolttipitoisuudelle em. vertailuarvo on 0,5 µg/l ja 
näytepisteen VN1 tulokset ovat olleet 0,61–2,98 µg/l ja näytepisteessä 
VN2 0,64–3,54 µg/l. Sinkkipitoisuudelle vertailuarvo on CaCO3 
pitoisuudesta riippuen 3,1–7,8 µg/l. Näytepisteessä VN1 pitoisuudet 
ovat olleet 8,6–37,4 µg/l ja näytepisteessä VN2 9,2–62,4 µg/l.

Kromi-, kupari- ja vanadiinipitoisuudet ovat ylittäneet suositellut 
vertailuarvot (Cr 3,4 µg/l, Cu 7,8 µg/l ja V 4,1 µg/l) syyskuun 2020 
näytteenottokerralla, jolloin kromin pitoisuudet olivat 4,33 µg/l (VN1) ja 
3,79 µg/l (VN2), kuparin pitoisuudet 29 µg/l (VN1) ja 13 µg/l (VN2) ja 
vanadiinin pitoisuudet 7,8 µg/l (VN1) ja 4,9 µg/l (VN2). Pisteessä VN1 
syyskuussa 2020 otetun näytteen bentso(a)antraseenin pitoisuus 
(0,017 µg/l) ylitti niukasti suositellun vertailuarvon (0,012 µg/l), sekä 
bentso(b)fluoranteenin (0,02 µg/l) että bentso(ghi)peryleenin 
(0,013 µg/l) pitoisuudet ylittivät sallitut enimmäispitoisuudet (0,017 µg/l 
ja 0,0082 µg/l) niukasti.

Pintaveden tarkkailutulosten (2019–2020) perusteella tehdyn 
kuormitusarvion mukaan Niittylampeen voi päätyä vuodessa karkeasti 
arvioiden noin 20 kiloa lyijyä, josta biosaatavan osuus on noin puoli 
kiloa (447 g). Niittylammen tilavuus on 1,5 milj.m3, jolloin edellä arvioitu 
biosaatavan lyijyn vuosikuormitus aiheuttaisi Niittylammen veteen 
pitoisuuden 0,29 µg/l/a. Liukoiselle lyijylle sama arvo olisi 13,3 µg/l/a ja 
lyijyn kokonaispitoisuudelle 17,8 µg/l/a.

Arvio kuormituksesta on suuntaa antava ja perustuu keskimääräisiin 
arvioihin vuosisadannasta ja pintavalunnan määrästä sekä oletukseen, 
jossa koko alueen vedet kulkeutuvat haulikkorata-alueen läpi. 
Vedenlaatutiedot perustuvat kolmesta näytetuloksesta saatuun 
vuosikeskiarvoon, koska pidempää seuranta-aineistoa ei ole saatavilla. 
Seurantaa ja kuormitusarviointia vaikeuttaa se, että tarkkailtavassa 
ojassa ei ole juurikaan virtaamaa alueen tasaisuudesta johtuen sekä se, 
että ojassa ei ole kuivaan aikaan lainkaan vettä. Lyijykuormituksen 
voidaan ajatella olevan yliarvioitu edellä mainituista syistä johtuen.

Ennakkotarkkailua jatketaan puhdistustyön aloitukseen asti. 
Ennakkotarkkailun päätyttyä laaditaan raportti, jossa esitetään päivitetty 
laskelma radan aiheuttamasta lyijykuormituksesta Niittylampeen. 
Ennakkotarkkailuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen.
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Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
Kohteeseen on laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukainen 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Arvioinnissa 
on huomioitu alueen maankäyttö, ympäristöolosuhteet sekä todettujen 
haitta-aineiden ominaisuudet, pitoisuudet ja esiintyminen.

Mahdollisiksi kulkeutumis- ja altistumisreiteiksi on arvioitu kertyminen 
sieniin ja/tai marjoihin ja altistuminen niiden syömisen kautta sekä 
kulkeutuminen veden välityksellä Niittylampeen ja vesieliöiden 
altistuminen. Sienten ja marjojen keruu alueelta voidaan estää joko 
estämällä ihmisten pääsy alueelle (aitaaminen) tai asettamalla 
varoituskylttejä riittävän tiheästi alueen reunoille (tiedotus).

Haulikkorata on puolustusvoimien alueella, jonne ulkopuolisten 
kulkeminen on estetty muun muassa kieltokylteillä.

Pintaveden tarkkailutulosten (2019–2020) perusteella tehdyn 
kuormitusarvion mukaan Niittylampeen voi päätyä vuodessa karkeasti 
arvioiden noin 20 kiloa lyijyä, josta lyijyn biosaatavan osuus on noin 
puoli kiloa. Kuormituksen aiheuttamaa ekologista riskiä ei ole arvioitu. 
Kyseinen määrä voi aiheuttaa eliöstön altistumista lyijylle ainakin ojassa 
ja ojan purkupisteen lähistöllä Niittylammessa.

Haulikkoradan aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen 
katsotaan tarpeelliseksi.

Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavesistöön on merkittävin riski. 
Kulkeutumisriskin hallitseminen ei välttämättä edellytä massiivista ja 
ympäristövaikutuksiltaan mittavaa massavaihtoa. Riskinhallinnallisena 
toimenpiteenä esitetään vesienkäsittelyä, jonka katsotaan vastaavan 
kestävän riskinhallinnan periaatteita.

Puhdistustavoitteet
Pajupidättämön tavoitteena on vähentää haulikkoradan aiheuttamaa 
lyijykuormitusta Niittylampeen. Tavoitteen toteutumista seurataan 
vertaamalla pintaveden ennakkotarkkailutuloksia pajupidättämön 
rakentamisen jälkeisen pintavesitarkkailun tuloksiin.

Toimenpiteiden ennakoidaan vähentävän merkittävästi 
vesistökuormitusta. Ojasta Niittylampeen purkautuvan veden 
lyijypitoisuutta toimenpiteiden jälkeen ei kuitenkaan pystytä 
ennakoimaan. Niittylampeen purkautuvan veden laadulle ei katsota 
tarpeelliseksi asettaa raja-arvoja.

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Mikäli jälkitarkkailussa 
todetaan merkittäviä lyijypitoisuuksia, arvioidaan lisäriskinhallintatoimien 
tarve.
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Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistusmenetelmä 
Haulikkorata-alueen maaperää puhdistetaan ja pintavesikuormitusta 
vähennetään in situ -menetelmällä (fytoremediaatio), jossa lyijyä sitovan 
pajukon pinta-alaa kasvatetaan ja pajukkoa uudistetaan arviolta 10 
vuoden välein. Alueelle rakennetaan myös kosteikkopuhdistamo, joka 
pidättää kiintoaineista. Rata-alueen kokonaispinta-ala on noin 10 ha, 
josta toimenpiteitä kohdistuu kolmen hehtaarin alueella. Tästä 
suodatinojien alue on yksi hehtaari ja muu pajuistutusten alue kaksi 
hehtaaria.

Hauleista liuennut lyijy sitoutuu voimakkaasti orgaaniseen ainekseen 
sekä kiintoainekseen. Kohde on suoalueella ja turpeeseen on 
sitoutuneena korkeita lyijypitoisuuksia. Turpeen alapuolisessa savessa 
pitoisuuksien on todettu olevan suhteellisen matalia. Pieni osa lyijystä 
on liukoisessa muodossa ja päätyy alueen pintaveteen. Pääosa 
vedessä kulkeutuvasta lyijystä on kiintoainekseen sitoutuneena. Pajut 
sitovat osan liukoisesta lyijystä maanpäällisiin osiinsa ja vähentävät 
biosaatavan lyijyn määrää. Alueella menestyy jo nykyisellään 
elinvoimainen pajukko. Haulien leviämisalueella kasvavissa pajuissa on 
todettu taustanäytettä selvästi korkeampia lyijypitoisuuksia.

Nykyinen suora Niittylampeen laskeva ojasto muutetaan mutkittelevaksi 
biohiili-pajukosteikoksi. Kaikki alueelta poistuva pintavesi ohjataan 
suodatinojastoon. Suodatinojien ansiosta pintavesi virtaa 275 metriä 
nykyistä pidemmän matkan ennen päätymistä Niittylampeen. Alue on 
hyvin tasainen ja veden virtausnopeus on nykyiselläänkin hyvin hidas 
tai olematon. Suodatinojalla varmistetaan, että pienemmätkin 
hienoainespartikkelit laskeutuvat ennen Niittylampeen päätymistä. 
Ojaan levittäytyvä pajukko ja muu kasvillisuus tehostaa 
laskeuttamisvaikutusta. Kosteikkokasvit ja juurakot pystyvät sitomaan 
sekä liuenneessa että hiukkasmuodossa olevia tai orgaaniseen 
ainekseen kiinnittyneitä haitta-aineita. Biohiilellä on todettu olevan myös 
lyijyä sitovaa vaikutusta.

Työn toteuttaminen

Suodatinojien alueelta raivataan puusto ennen ojien kaivun aloittamista 
tarvittavilta alueilta. Maapohjan kantavuudesta riippuen alueelle 
tehdään työmaatiet tai käytetään työnaikaisia muovisia tukialustoja 
kaivinkoneiden alla.

Toteutettavat toimenpiteet ja niiden vaiheistus on esitetty liitteenä 7 
olevassa karttapiirustuksessa ja töiden jälkeinen lopputilanne liitteenä 8 
olevassa karttapiirustuksessa. Ympäristötekninen valvoja valvoo 
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ojaston rakentamista, massojen hyötykäyttöä sekä puhdistuksen 
aikaista vesitilannetta.

Ensin alueelle 1 rakennetaan suodatuspato ojaan B, oja B padotetaan 
eteläosasta ja ojat 1–4 rakennetaan ojien B ja C välille. Tämän jälkeen 
padotus ojan B yläjuoksulta poistetaan ja laajennetaan ojien 1–4 
toteutusta ojalle A saakka, sekä toteutetaan ojan A pysyvät 
patorakenteet. Ojan B suodatusrakenne jää pysyväksi. Ojiin A, B ja C 
tehtävien patojen tarkka sijainti määritellään maastossa.

Kaivettavien ojien ohjeellinen pohjan leveys on 0,5 metriä ja ohjeellinen 
kaivusyvyys 0,5 metriä. Ojien tarkka syvyys katselmoidaan työmaalla 
niin, että vesien virtausreitti toteutuu yhtenäisenä alueen läpi. Ojien 
kaivumassat sijoitetaan vähintään 5 metrin päähän kaivetun ojan 
reunasta.

Ojien suodatusrakenteet toteutetaan suunnitelmakartoissa (Liitteinä 7 ja 
8) esitetyn rakennepiirustuksen mukaisesti. Biohiili-sepeli seoksen 
ympärille tuleva suodatinkangas tai eroosiosuojamatto lukitaan 
paikoilleen esim. puutappien avulla.

Ojien välialueella ja luiskiin istutetaan pajupistokkaista tiheydellä 
1 pistokas/m2. Alueen 2 avoimiin kohtiin istutetaan pajupistokkaita 
tiheydellä 1 pistokas/m2. Pistokkaiden kasvuun lähtöä seurataan ja 
tarvittaessa istutetaan uusia pistokkaita.

Padotukset ja ojien kaivutyöt toteutetaan kesällä 2021. Ojaston kaivun 
arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa. Pajupistokkaat istutetaan 
viimeistään keväällä 2022. 

Työn toteutuksesta laaditaan erillinen toteutussuunnitelma.

Työnaikainen näytteenotto

Valvoja ottaa veden laadun tarkkailunäytteet. Pintaveden laatua 
seurataan ottamalla vesinäytteet pisteistä VN1, VN2 ja VN6 
ensimmäisen ja viimeisen ojan (ojat 1–4) kaivun aikana. 
Tutkimuspisteet VN1 ja VN2 ovat mahdollisuuksien mukaan samat kuin 
ennakkotarkkailupisteet. Piste VN6 edustaa suodatinpadosta poistuvaa 
vettä, eli VN6 sijoitetaan työnaikaisen vesienhallintarakenteen 
purkupuolelle.

Näytteet otetaan ojasta suoraan näytepulloon. Havainnot virtaamasta, 
virtaussuunnasta, veden väristä, sameudesta ja säästä kirjataan ylös ja 
näytteenottopisteet valokuvataan.

Näytteistä analysoidaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset 
PIMA-metallit ja kalsium (liukoiset ja kokonaispitoisuudet), PAH-
yhdisteet, pH ja DOC. 
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Mikäli pisteessä VN6 todetaan pistettä VN2 merkittävästi suurempia 
metallipitoisuuksia, otetaan yhteyttä valvovaan viranomaiseen ja 
tehostetaan kiintoaineen kulkeutumisen estämistä mahdollisuuksien 
mukaan. Puhdistuksen aikaisen tarkkailun tulokset esitetään 
loppuraportissa.

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely

Ojaston rakentamisalueelta poistettava turve ja savi hyödynnetään 
alueella eikä alueelta kuljeteta pois maa-aineksia. Ojaston 
rakentamisessa kaivettava savi läjitetään ojan vierelle, ja hyödynnetään 
padotusrakenteiden tekemisessä. Haitta-aineita sisältävä pintamaa, 
turve (kerroksen paksuus 0,2–0,5 m), levitetään suodatinojien väliin 
kasvukerrokseksi pajupistokkaille. Turpeen sisältämän lyijyn veteen 
kulkeutumisen minimoimiseksi turve levitetään suhteellisen kapeaksi 
kaistaleeksi (noin 2 m), ja tiivistetään kaivinkoneen kauhalla. 
Varsinaiselle välivarastointialueelle ei ole tarvetta.

Mikäli ojan kaivun yhteydessä tulee esiin savikiekkoja tai muuta 
eroteltavissa olevaa jätettä, erotellaan ne pois maa-aineksen seasta 
ennen maiden hyötykäyttöä. Savikiekot ja muut jätteet toimitetaan 
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Vesien käsittely

Ennen kaivutöiden aloitusta ojajärjestelyjä muutetaan padotusten avulla 
niin, että alueen yläpuolisten ojien virtaus ohittaa kaivualueen nykyistä 
ojaa pitkin.

Työalueen ojan purkukohtaan rakennetaan suotava hiekka-louhepato 
tai lujiteverkko-suodatinkangasrakenne, jolloin kaivualueen vedet 
päätyvät suodatuksen kautta vesistöön. Näin vähennetään työnaikaista 
vesistökuormitusta.

Vesien jatkotarkkailu ja muut jälkitoimet

Alueelta lähtevän veden laatua tarkkaillaan suodatinojien valmistumisen 
jälkeen. Ensimmäiset jälkitarkkailunäytteet pisteistä VN1, VN2 ja VN6 
otetaan viikon sisällä ojien kaivun päättymisestä, toiset näytteet kolmen 
viikon sisällä ojien kaivun päättymisestä ja kolmannet näytteet 
syysvalunnan aikana (noin lokakuussa) 2021. Pisteen VN1 sijaintia 
siirretään tarpeen mukaan niin, että se edustaa ojaan 4 virtaavaa vettä.

Vesienkäsittelyrakenteen huoltotoimenpiteet ja toimenpiteiden ajoitus 
päätetään tarkkailutulosten perusteella. Pajujen harvennus ja poltto on 
suunniteltu tehtäväksi 10 vuoden välein. Polttamisesta syntyvä tuhka 
voidaan hyötykäyttää. Lisäksi maaperänäytteitä tutkitaan 10 vuoden 
välien. Tarvittaessa maaperän pH-arvoa voidaan neutraloida.
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Lopullinen jälkiseurantaohjelma laaditaan loppuraportin yhteydessä.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Jos alueelta löytyy haudattuja jätteitä, keskeytetään puhdistus ja 
ilmoitetaan asiasta rakennustöiden valvojalle ja valvovalle 
viranomaiselle. Työt keskeytetään myös poikkeuksellisten töitä 
haittaavien sääolosuhteiden takia.

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaa sijaitsee alueella, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Kaivutöiden aikana kaivualueelta vesistöön päätyvän veden määrää 
vähennetään ohivirtausjärjestelyin eikä työmaa-alueelta johdeta vettä 
Niittylampeen käsittelemättömänä. Työnaikainen vesienhallintarakenne 
(suodatuspato) toteutetaan ennen kaivutöiden aloittamista.

Työt ajoitetaan kuivaan aikaan, jolloin virtaamat ovat vähäisiä.

Suodatinojien kaivutyössä huomioidaan, että maa-aines, vesi ja 
ojasedimentti ovat lyijyllä pilaantuneita. Maanrakentajaa informoidaan 
siitä, että alueella ei tule syödä mahdollisesti alueella olevia sieniä tai 
marjoja, eikä alueella muutenkaan tule ruokailla.

Maa-aineksen pölyäminen on epätodennäköistä alueen kosteuden 
vuoksi.

Työmaalla huolehditaan voimassa olevien epidemiaturvallisuutta 
koskevien ohjeiden ja säännösten noudattamisesta.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi
Puhdistustyön aloitusilmoitus toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle 
hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Valvoja pitää kirjaa otetuista näytteistä ja kirjaa tiedot 
työskentelyolosuhteista, erityiset havainnot ja poikkeamat 
suunnitelmista sekä syyt poikkeamiin. Edellä mainitut tiedot esitetään 
puhdistuksen loppuraportissa.

Loppuraportti toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 
kolme kuukautta töiden päättymisen jälkeen. Raportissa esitetään 
ainakin töiden toteutunut aikataulu, työn aikaisen tarkkailun tulokset, 
jatkotarkkailu ja kuvaus toteutuneesta ojastosta liitepiirustuksena sekä 
valokuvia ojastosta.

Viranomaisen ratkaisu
Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen esikunnan ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen 
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maaperän puhdistamista Kirkkonummella Edöntiellä sijaitsevilla 
kiinteistöillä 257–412–1–12, 257–426–4–15 (palsta 1) ja 257–467–1–54 
(palsta 4) ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet
1.1. Maaperä on puhdistettava siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puhdistus on toteutettava 
kunnostuksen yleissuunnitelmassa esitettyjen rakenteiden 
(padotukset, suodatinojat ja pajukko) avulla.

1.2. Työn toteutuksesta laadittava tarkennettu toteutussuunnitelma on 
toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 
tiedoksi Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja kiinteistön omistajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden 
aloittamista.

1.3. Ojitusten muokkaustyöt, padotukset, ojien suodatusrakenteet ja 
pajukon istutus on toteutettava 31.7.2026 mennessä. Mikäli em. 
töille on tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan 
ELY-keskukselle hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
toimitettava tiedoksi myös Kirkkonummen kunnan 
ympäristösuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle.

Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset
2. Ojitusten muokkaukseen ja padotusten toteutukseen liittyvien 

kaivutöiden yhteydessä on otettava edustavia maanäytteitä 
kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteenottotiheys on valittava siten, että maa-
aineisten haitta-ainepitoisuudet tulevat tarkasti ja luotettavasti 
selvitetyksi. 

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään 20 % tarkastettava 
laboratoriomittauksilla. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa 
vähintään aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden 
pitoisuudet.

Alueen yleinen hoito ja järjestys
3. Töiden aikana on huolehdittava siitä, että kaivualueelle ei pääse tai 

siellä oleskele asiaankuulumattomia henkilöitä. Tarvittaessa 
kaivualueet on erotettava muista alueista aidalla, puomeilla tai 
lippusiimalla. Kaivualueet on varustettava pilaantuneen maaperän 
kaivamisesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön. Puhdistustyön 
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aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 
vaaraa alueella tai sen lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- 
tai ympäristöriskiä.

Kaivualueiden jäännöspitoisuudet
4. Ojitusten muokkaukseen ja padotusten toteutukseen liittyvien 

kaivutöiden 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. Näytteistä on 
analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella 
tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Välivarastointi
5. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 

kaivualueiden tai hyödyntämispaikan läheisyydessä esim. 
näytteiden analysoinnin tai hyötykäytön toteuttamisen vaatiman 
ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista ja se 
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.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely
6.1. Ojitusten muokkaustöiden yhteydessä kaivettuja maa-aineksia 

voidaan hyödyntää ilmoituksessa esitetyn mukaisesti pajujen 
kasvualustana ja padotuksen toteutuksessa. Hyötykäytöstä ei saa 
aiheutua ympäristöhaittaa tai -terveyshaittaa.

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 
sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 
hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 9.4. edellytettyyn 
loppuraporttiin.

6.2. Kaivutöiden yhteydessä poistettavat jätejakeet on toimitettava 
ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja 
toissijaisesti loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka 
ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.

Pilaantuneen veden käsittely
7.1. Ojitusten muokkaustöiden ja padotusten toteuttamisen yhteydessä 

tehtäviin kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä on otettava 
edustavia vesinäytteitä. Näytteenoton yhteydessä on kirjattava 
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ylös havainnot virtaamasta, virtaussuunnasta, veden väristä, 
sameudesta ja sääoloista.

Näytteistä on tutkittava vähintään alueella tehdyissä tutkimuksissa 
todettujen metallien ja puolimetallien sekä kalsiumin 
kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet, PAH-yhdisteiden 
pitoisuudet, pH-arvo, DOC ja sähkönjohtavuus. 
Analyysimenetelmä on valittava siten, että analyysituloksia on 
mahdollista verrata valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 
sisämaan pintavesillä asetettuihin vertailuarvoihin. Nikkelin ja 
lyijyn osalta tulee määrittää (laskennallisesti) myös biosaatavat 
pitoisuudet, jotta niitä voidaan verrata em. asetuksen mukaisiin 
ympäristönlaatunormeihin. Analyysitulokset on toimitettava 
tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle, Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle kahden 
viikon kuluessa tulosten valmistumisen jälkeen.

Kaivantoihin kertyvää vettä ei saa johtaa käsittelemättömänä 
Niittylampeen vaan se pitää ohjata vähintään suodatuspadon tai 
vastaavan rakenteen kautta.

7.2. Ojaston kaivutöiden, padotusten ja suodatusrakenteiden 
toteuttamista varten on laadittava vesienhallintasuunnitelma, jossa 
on esitettävä vähintään toimenpiteet mahdollisten 
poikkeuksellisten tilanteiden (kuten voimakkaat sateet tai 
pitoisuustasojen merkittävät muutokset) varalle. 
Vesienhallintasuunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle sekä tiedoksi Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle 
vähintään kahta viikkoa ennen kaivutöiden aloittamista.

Pintaveden tarkkailu
8.1. Ennen töiden aloittamista ja töiden päätyttyä sekä töiden aikana 

kahden viikon välein on otettava vesinäytteet vähintään pisteistä 
VN1, VN2 ja VN6. Näytteenoton yhteydessä on kirjattava ylös 
havainnot virtaamasta, virtaussuunnasta, veden väristä, 
sameudesta ja sääoloista.

Näytteistä on tutkittava vähintään alueella tehdyissä tutkimuksissa 
todettujen metallien ja puolimetallien sekä kalsiumin 
kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet, PAH-yhdisteiden 
pitoisuudet, pH-arvo, DOC ja sähkönjohtavuus. 
Analyysimenetelmä on valittava siten, että analyysituloksia on 
mahdollista verrata valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 
sisämaan pintavesille asetettuihin vertailuarvoihin. Nikkelin ja 
lyijyn osalta tulee määrittää (laskennallisesti) myös biosaatavat 
pitoisuudet, jotta niitä voidaan verrata em. asetuksen mukaisiin 
ympäristönlaatunormeihin. Analyysitulokset sekä näytepisteiden 
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sijaintitiedot on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja 
kiinteistön omistajalle kahden viikon kuluessa tulosten 
valmistumisen jälkeen.

8.2. Ojitusmuutosten, padotusten, suodatusrakenteiden ja pajuston 
vaikutusta vedenlaatuun on seurattava. Ojitusmuutosten, 
padotuksen ja suodatusrakenteiden valmistuttua on otettava 
vesinäytteet kuukausittain vuoden ajan vähintään pisteistä VN1, 
VN2 ja VN6. Näytteenoton yhteydessä on kirjattava ylös havainnot 
virtaamasta, virtaussuunnasta, veden väristä, sameudesta ja 
sääoloista.

Näytteistä on tutkittava vähintään alueella tehdyissä tutkimuksissa 
todettujen metallien ja puolimetallien sekä kalsiumin 
kokonaispitoisuudet ja liukoiset pitoisuudet, PAH-yhdisteiden 
pitoisuudet, pH-arvo, DOC ja sähkönjohtavuus. 
Analyysimenetelmä on valittava siten, että analyysituloksia on 
mahdollista verrata valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 
sisämaan pintavesille asetettuihin vertailuarvoihin. Nikkelin ja 
lyijyn osalta tulee määrittää (laskennallisesti) myös biosaatavat 
pitoisuudet, jotta niitä voidaan verrata em. asetuksen mukaisiin 
ympäristönlaatunormeihin. Analyysitulokset on toimitettava 
tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle, Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle kahden 
viikon kuluessa tulosten valmistumisen jälkeen.

Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi
9.1. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 

määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-
keskukselle, Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle ennen 
toimenpiteiden aloittamista. Edellä mainituille tahoille on 
ilmoitettava myös tämän päätöksen mukaisten 
puhdistustoimenpiteiden lopettamisajankohta. Mikäli päätöksessä 
edellytettyjä toimenpiteitä ei tehdä yhtäjaksoisesti, on jokaisesta 
vaiheesta tehtävä erikseen aloitus- ja lopetusilmoitus.

9.2. Mikäli töiden aikana todetaan muita kuin aiemmissa tutkimuksissa 
todettuja haitta-aineita sekä muista poikkeuksellisista tilanteista tai 
puhdistussuunnitelman mahdollisista muutostarpeista, on 
viipymättä ilmoitettava jatkotoimenpiteiden sopimiseksi 
Uudenmaan ELY-keskukselle, Kirkkonummen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle.
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9.3. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperä- ja vesinäytteenotosta ja 
haitta-aineita sisältävän maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.

9.4. Tämän päätöksen mukaisista ojitusten muokkaustöistä, 
padotusten ja ojien suodatusrakeiden toteuttamisesta sekä maa-
ainesten hyötykäytöstä on tehtävä raportti, jossa on esitettävä 
ainakin kuvaus töiden toteuttamisesta ja karttapiirustus 
toteutuneista kaivualueista, -syvyyksistä sekä ojien ja rakenteiden 
sijainneista leikkauskuvineen, kuvaus työn aikaisista 
näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta 
näytteenotosta, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen 
alueella, analyysitulokset kaivantojen jäännöspitoisuuksista ja 
näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä 
sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja 
veden käsittelystä. Loppuraporttiin on sisällytettävä myös 
suunnitelma toteutuneiden rakenteiden toimivuuden tarkkailusta.

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistön omistajalle kahden kuukauden kuluessa em. töiden 
loppuunsaattamisesta.

9.5. Tämän päätöksen mukaisista pajuistutuksista on tehtävä raportti, 
jossa on esitettävä ainakin arvio alueiden 1 ja 2 pajukon määrästä 
ennen uusien pajujen istutusta, pajujen istutusajankohta, 
istutettujen pajujen määrä sekä istutusalueet ja -tiheys. Raporttiin 
on sisällytettävä myös suunnitelma siitä, miten pajujen kasvuun 
lähtöä seurataan, miten ja milloin pajukko on tarkoitus uudistaa 
sekä se, miten todennetaan pajukon uudistuksen yhteydessä 
pajujen mukana poistuvan lyijyn määrä. 

Raportti on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
kiinteistön omistajalle kahden kuukauden kuluessa pajujen 
istutustöiden loppuunsaattamisesta.

9.6. Pintavesitarkkailusta on tehtävä yhteenvetoraportti, jossa 
verrataan havaittuja pitoisuuksia valtioneuvoston asetuksen 
1022/2006 mukaisiin ympäristölaatunormeihin, esitetään arvio 
tehtyjen toimenpiteiden ja rakenteiden toimivuudesta sekä 
vaikutuksesta veden laatuun ja Niittylampeen kohdistuvaan 
kuormitukseen. Yhteenvetoon on sisällytettävä myös ehdotus 
tarkkailun jatkamisesta sekä arviointi tarpeesta lisätä 
vesitarkkailua Niittylampeen. Raporttiin on liitettävä 
analyysitutkimustodistukset. Yhteenveto on toimitettava 
jatkotoimenpideharkintaa varten Uudenmaan ELY-keskukseen ja 
tiedoksi Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
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ja kiinteistön omistajalle kahden kuukauden kuluessa viimeisen 
määräyksen 8.2. mukaisen näytteenoton tulosten valmistumisesta.

Päätöksen 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 (ELY-keskus), 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. (Määräykset 1.1.–9.5.)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.1.–8.2. ja 9.2.–9.5.)

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 haitta-aineen 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.

Alueella on toiminut ampumarata. Maaperässä on todettu kohonneita 
pitoisuuksia lyijyä, antimonia ja arseenia. Pintavedessä on todettu 
kohonneita pitoisuuksia metalleja, puolimetalleja ja PAH-yhdisteitä. 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt metallien, 
puolimetallien ja PAH-yhdisteiden kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja 
ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Metallien, puolimetallien ja PAH-yhdisteiden kynnysarvot 
sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot.
Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Antimoni 2 10 50
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Haitta-aine Kynnysarvo 

[mg/kg]

Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]

Arseeni 5 50 100
Elohopea 0,5 2 5
Kadmium 1 10 20
Koboltti 20 100 250
Kromi 100 200 300
Kupari 100 150 200
Lyijy 60 200 750
Nikkeli 50 100 150
Sinkki 200 250 400
Vanadiini 100 150 250
Antraseeni 1 5 15
Bentso(a)antraseeni 1 5 15
Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15
Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15
Fenantreeni 1 5 15
Fluoranteeni 1 5 15
Naftaleeni 1 5 15
PAH-summapitoisuus 15 30 100

Päätöksessä on edellytetty maaperä puhdistettavaksi siten, ettei haitta-
aineista voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Numeerisia puhdistustavoitteita ei ole asetettu, koska tehtävien 
toimenpiteiden (ojitusten muokkaustyöt, padotuksen toteutus ja pajukon 
istutus) vaikutukset on mahdollista todentaa vasta niiden toteutuksen 
jälkeen tehtävällä tarkkailulla. (Määräys 1.1.)

Työn toteutuksesta laadittava tarkennettu toteutussuunnitelma on 
edellytetty toimitettavan hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-
keskukselle, koska ilmoituksen käsittelyn aikana ei ollut käytössä 
seikkaperäisiä tietoja toimenpiteiden toteutuksesta. (Määräys 1.2.)

Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi ojitusten muokkaustyöt, 
padotuksen toteutus, ojien suodatusrakenteet ja pajukon istutus 
31.7.2026 mennessä. Ilmoitusasiakirjojen mukaan ojituksen 
muokkaustyöt ja padotuksen toteutus on tarkoitus tehdä vuonna 2021 ja 
pajukon istutus viimeistään vuonna 2022. Mikäli em. töitä ei jostain 
syystä pystytä toteuttamaan viiden vuoden määräajassa, voi siihen 
hakea lisäaikaa ELY-keskukselta. Tällöin tulee arvioitavaksi se, ovatko 
alueen olosuhteet ja suunnitelmat muuttuneet niin, että on tarpeen 
laatia uusi ilmoitus, vain vastaavatko ne edelleen tämän päätöksen 
perustana ollutta tilannetta. (Määräys 1.3.)

Kaivutöiden aikaisella näytteenotolla selvitetään kaivettavien ja 
hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. (Määräys 2.)
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §:n mukaan lain täytäntöönpanon 
edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
(Määräykset 2., 4. ja 7.1.–9.1.)

Asiattomien pääsy kaivualueelle on edellytetty estettäväksi ja 
kaivualueet on edellytetty merkittäväksi, jotta pilaantuneen maan 
kaivusta ja muista työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan 
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. 
(Määräys 3.)

Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
2.–3., 5.–8.2. ja 9.3.)

Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet kaivutöiden jälkeen. (Määräys 4.)

Päätöksessä on sallittu kaivettujen maa-ainesten välivarastointi siten, 
ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 5.)

Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 6.1.–6.2.)

Päätöksessä on hyväksytty ojaston kaivun yhteydessä kaivettujen maa-
ainesten hyötykäyttö ilmoitusasiakirjoissa esitetyn mukaisesti pajujen 
kasvukerroksessa ja ojien padotuksen toteutuksessa. Päätöksessä on 
edellytetty hyötykäytettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja 
sijoituskohteiden dokumentointia (Määräys 6.1.)

Maaperän kaivutyön yhteydessä kaivumaista erotettavat jätejakeet on 
edellytetty toimitettavaksi hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 6.2.)

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvän veden analysoinnilla saadaan tietoa 
kaivantoveden haitta-aineiden pitoisuudesta sekä kaivutöiden 
vaikutuksesta veden laatuun. Veden käsittelyllä vähennetään töiden 
aikana Niittylampeen kohdistuvaa kuormitusta. (Määräys 7.1.)

Vesienhallintasuunnitelman avulla varaudutaan mahdollisiin poikkeaviin 
tilanteisiin ja pyritään minimoimaan niiden aiheuttaman kuormitus 
Niittylampeen. (Määräys 7.2.)

Pintaveden tarkkailulla saadaan tietoa veden haitta-ainepitoisuudesta, 
kaivutöiden ja padotusten vaikutuksesta veden laatuun ja määrään sekä 
Niittylampeen kohdistuvasta kuormituksesta. (Määräykset 8.1. ja 8.2.)
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 9.1.–9.6. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen 
antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräys 9.2.)

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 9.4–9.6.)

Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
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 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1 430 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 
(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä 
maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän 
päätöksen käsittelyyn kului 26 tuntia.

Valvonnan maksullisuus
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon.
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Päätöksestä tiedottaminen

Päätös
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE) (sähköisesti)

Tiedoksi
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE), Anna Kralik 
(sähköisesti)
Puolustuskiinteistöt (PK), Teemu Hourula (sähköisesti)
Metsähallitus, kirjaamo ja Annukka Rasinmäki (sähköisesti)
Sitowise Oy, Maija Manninen, Olli Nissinen (sähköisesti)
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus 
ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen 
verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen
Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 9. olevassa valitusosoituksessa. 

Hyväksyntä
Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Elina Kerko ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna Valkeapää.

Liitteet
Liite 1. Puhdistettavan alueen sijainti
Liite 2. Vuoden 2012 kevään tutkimuksen näytteenottoalueiden sijainti
Liite 3. Vuoden 2012 syksyn lisätutkimuksen näytteenottoalueiden 
sijainti
Liite 4. Vuoden 2016 vesi- ja sedimenttitutkimuspisteiden sijainti
Liite 5. Vuoden 2021 savi- ja sulfaattimaatutkimuspisteiden sijainti



UUDELY/4328/2021 24/24

Liite 6. Vesinäytteiden ottopisteet
Liite 7. Töiden vaiheistus
Liite 8. Ojaston ja padotuksen lopputilanne
Liite 9. Valitusosoitus
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Liite 9. ELY-keskuksen päätökseen 15.7.2021, UUDELY/4328/2021

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot;
- se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite);
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut; ja
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös 
tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä 
valitukseen valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan päämiestä. 



Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Sähköisesti (telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan 
valituksen tulee olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. 

Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä 
asiointipalvelussa oikeus.fi  (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet). 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 oikeus.fi (https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)
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