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Asia 

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 

pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 

hyväksynnästä. 

Ilmoituksen tekijän nimi 

Destia Oy  

Neilikkatie 17 

01300 Vantaa 

Puhdistettava alue 

Puhdistettava alue sijaitsee Tuusulan Maantienkylässä osoitteessa 

Högberginhaara 4. Alueen sijainti on esitetty liitteen 1. kartalla. 

Puhdistettava alue sijoittuu kiinteistölle 858-411-5-186. Kiinteistön 858-

411-5-186 omistaa Jatke Oy. 

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta 

Kohdekiinteistön alueella sekä sen viereisillä alueilla on tehty useaan 

otteeseen maaperätutkimuksia 2000-luvulla. Osalla kohdekiinteistön 

alueita on tehty myös maaperän puhdistustoimenpiteitä. Kiinteistön 

maaperässä sekä sen viereisten alueiden maaperässä on tutkimuksissa 

todettu mm. öljyhiilivetyjä, naftaleenia ja lyijyä valtioneuvoston 

asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat tai ylemmät ohjearvot ylittävinä 

pitoisuuksina. 

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 

ELY-keskus) 2.2.2021. Ilmoitusta täydennettiin 19.3.2021, 25.3.2021. ja 

31.3.2021. 
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Puhdistettavan alueen kuvaus 

Toimintahistoria sekä nykyinen ja tuleva toiminta kiinteistöllä 

Asfalttiasema aloitti toimintansa puhdistettavan kiinteistön länsipuolella 

sijaitsevalla kiinteistöllä 858-411-5-215 vuonna 1966. Myös kyseinen 

kiinteistö kuului ennen lohkomista puhdistusalueen kiinteistöön 858-

411-5-186. Elokuussa 2014 kiinteistöstä 858-411-5-186 lohkottiin kaksi 

tonttia (kiinteistötunnukset 858-411-5-215 ja 858-411-5-216).  

Asfalttiasemalla tapahtui 1990-luvulla öljyvahinko, jossa kevyttä 

polttoöljyä pääsi vuotamaan maaperään. Kiinteistön 858-411-5-215 

puolella sijainneiden asfalttiaseman polttoainevaraston ja jakelupisteen 

edustalla on myös sattunut pieniä polttoainepäästöjä. Kohdekiinteistön 

itäreunalla on vuosina 1967-1981 toiminut haulikkorata ja kiinteistön 

pohjoisosassa on säilytetty mm. varastokontteja ja työkoneita. Alueella 

on varastoitu lisäksi asfalttirouhetta sisältäneitä maa-aineskasoja. 

Näistä kasoista asfalttirouhetta on havaintojen mukaan sekoittunut 

perusmaan sekaan erityisesti kohdekiinteistön pohjois- ja koillisosissa. 

Vuonna 2013 kohdekiinteistön ja asfalttiaseman kiinteistön rajalle on 

rakennettu paineviemäri ja kiinteistöt on liitetty viemäriverkkoon. 

Aiemmin kiinteistöjen jätevedet on käsitelty kiinteistökohtaisissa 

jätevedenpuhdistamoissa ja puhdistettu vesi on johdettu puhdistamisen 

jälkeen avo-ojaan. 

Puhdistettavalla kiinteistöllä sijaitsee nykyisellään huolto- ja 

pesurakennus, kalustosuoja- ja varastorakennus, laboratoriotilat, 

sosiaalitilarakennus, sauna sekä tontin länsiosassa olevat majoitus- ja 

toimistorakennukset ja vanha laboratorio. Lisäksi näiden rakennusten 

pohjoispuolella on suolahalli, jossa on varastoitu teiden suolaukseen 

käytettävää natrium- ja kalsiumkloridia sekä hiekkaa. Em. rakennuksista 

yhden lämmittämiseen on käytetty öljyä. Öljy on varastoitu 

maanpäällisessä teräskontilla suojatussa 5 m3:n säiliössä rakennuksen 

päädyssä. Muut rakennukset ovat sähkölämmitteisiä. Kiinteistöllä on 

kolme öljynerotinta (PEK), jotka sijaitsevat kalustosuojan, huolto- ja 

pesurakennuksen sekä varastorakennuksen läheisyydessä. Huolto- ja 

pesularakennuksessa on lisäksi hiekanerotuskaivo. 

Alueella nykyisin sijaitsevat rakennukset tullaan purkamaan helmi-

maaliskuussa 2021. Kohdekiinteistön alueelle on suunniteltu 

rakennettavaksi logistiikka- ja varastointitoimintaa palveleva rakennus. 

Ympäristö, lähimmät häiriintyvät kohteet ja kaavoitustilanne 

Kiinteistö sijaitsee Kulomäen teollisuusalueella (Liite 1). Puhdistettavan 

kiinteistön viereisillä kiinteistöillä sijaitsee mm. asfalttiasema sekä 

toimitila- ja varastorakennuksia. Eteläosastaan kiinteistö rajautuu 

tiealueeseen, jonka toisella puolella teollisuusalue jatkuu.  
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Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat puhdistettavasta kiinteistöstä 

noin 500 metrin etäisyydellä lännessä. Kiinteistöstä noin 500 metriä 

kaakkoon sijaitsee Kylmäojanmetsän ja Kylmäojankorven 

luonnonsuojelualueet. 

Kiinteistö ei sijoitu asemakaava-alueelle. Ympäröivät alueet on pääosin 

kaavoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueiksi 

(kaavamerkintä KTY). Alueella on käynnissä asemakaavamuutos 

(Högberginhaaran Jatke II), jossa myös kohdekiinteistö on kaavoitettu 

toimitilarakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä KTY). 

Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteet 

Kiinteistön maaperä on GTK:n Maankamara-tietokannan mukaan 

savea. Tutkimusten perusteella saven päällä esiintyy 0,5 - 2,5 metrin 

paksuinen täyttömaakerros. Täytön alapuolella esiintyy 5 - 6 metriä 

paksu savikerros, jonka alla on todettu silttiä. Siltin alla on hiekkaa ja 

moreenia. Maanpinta kohdealueella on karttatarkastelun perusteella 

noin tasolla +44…+46,5 m. Maanpinta laskee loivasti kohti kaakkoa. 

Lähin avokallio (Högberg) sijaitsee noin 300 m etäisyydellä kiinteistöstä 

länteen/lounaaseen. Kiinteistön eteläosan piha- ja liikennealueet on 

asfaltoitu, pohjoisosan varastoalue on sorapintainen. Muualla 

pintakerros on nurmialuetta/luonnontilaista metsäaluetta. 

Kiinteistöllä esiintyy orsivettä täyttökerroksessa heikosti vettä 

läpäisevän savikerroksen päällä. Orsiveden pinta vaihtelee tasolla 

+41,4…+44,8 m. Kohdealueen ympäristössä on seurattu orsi- ja 

pohjaveden tilaa 2000-luvulta alkaen. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla 

pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on kohteesta n. 300 metrin 

päässä lännessä sijaitseva Mätäkiven pohjavesialue (0185802 B). 

Pohjaveden virtaussuunnan on arvioitu olevan alueella kaakkoon. 

Alueen lähellä ei ole luonnonvesistöjä. Kiinteistön pintavedet 

purkautuvat osin viemäröityinä, osin pintavaluntana ja osin maaperän 

kautta kiinteistön eteläpuolisiin ojiin ja edelleen kaakkoon, jossa vedet 

kulkeutuvat Vantaan Kylmäjoen kautta Keravanjokeen. 

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat 

• Tieliikelaitoksen Maantiekylän asfalttiaseman ympäristötekninen 

perusselvitys ja jatkotutkimukset, Tuusula, Tieliikelaitos, 17.8.2001. 

• Maantiekylän asfalttiasema, Lisätutkimukset ja pilaantuneen maan 

kunnostamisen kustannusarvio, Ramboll Finland Oy, 23.4.2004. 

• Maantiekylän asfalttiaseman pohjaveden ja maaperän 

lisätutkimukset, Ramboll Finland Oy, 29.11.2004. 

• Maantiekylän asfalttiaseman maaperän pilaantuneisuusselvitys, 

Laskuojan pilaantuneisuusselvitys, Ramboll Finland Oy, 18.12.2008. 



UUDELY/1204/2021 4/27 

 

• Maantiekylän asfalttiasema, Tuusula, Pilaantuneen maaperän 

riskiarvio, Groundia Oy, 18.10.2010. 

• Maantiekylän asfalttiaseman eteläpuolisen ojan öljyhiilivetyselvitys, 

Destia Oy, 30.11.2012 

• Destian Maantiekylän tontin PIMA-tutkimukset – lokakuu 2013, 

Destia Oy, 5.11.2013. 

• Maantiekylän asfalttiaseman vesihuoltolinjan rakentaminen, 

pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen loppuraportti, 

Högberginhaara 2, Tuusula, Destia Oy, 10.12.2013. 

• Ympäristötekninen maaperätutkimus, Högberginhaara, Tuusula, 

Golder Associates Oy, 17.12.2014. 

• Kiinteistön pohjoisosan pilaantuneisuustutkimus, Destia Oy, 

21.3.2016 (ei raporttia). 

• Kiinteistön (858-411-5-186) PIMA-selvitys, Högberginhaara 4, 

Tuusula, Destia Oy, 28.11.2019. 

• Kiinteistön (858-411-5-186) PIMA-selvitys, Högberginhaara 4, 

Tuusula, Destia Oy, 28.11.2019. 

• Maaperän haitta-ainetutkimus, Högberginhaara 4, Tuusula, työ: 

15000, Mitta Oy, 24.4.2019. 

• Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, Destia 

Maantiekylä, Golder Associates Oy, 20.1.2021. 

• Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Destia Oy Tuusula 

Maantiekylän, Högberginhaara 4, Tuusula, Golder Associates Oy, 

1.2.2021. 

Aluetta koskevat aiemmat viranomaispäätökset  

• Uudenmaan ELY-keskuksen päätös UUDELY/516/07.00/2012 

ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n mukaisen pilaantuneen 

maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta, 

22.11.2012. 

Kiinteistöllä aikaisemmin toteutetut maaperän 
puhdistustoimenpiteet 

Kohdekiinteistön alueella on tehty maaperän puhdistustoimenpiteitä 

22.1.- 13.10.2013 välisenä aikana. Kyseinen maaperän puhdistaminen 

toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen 

(UUDELY/516/07.00/2012) mukaisesti. Maaperän puhdistamisesta on 

laadittu loppuraportti. Vuoden 2013 maaperän puhdistaminen liittyi 

uusien vesi- ja viemärilinjojen rakentamiseen. 
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Ilmoitusasiakirjojen perusteella vuoden 2013 lopussa kohdekiinteistön 

pohjoisosassa olisi tehty maaperän puhdistustöitä sekä kenttämittauksia. 

Kyseisestä puhdistamisesta ei ole kuitenkaan löydetty kirjallista raporttia. 

Ilmoituksessa viitataan sähköpostikeskusteluihin, joiden perusteella 

alueelta olisi kuorittu sellaiset pintamaat, joiden 

kokonaishiilivetypitoisuus on ylittänyt 600 mg/kg (Destia 2019). 

Pilaantumista koskevat tiedot 

Alueella tehdyt maaperätutkimukset 

Kohdekiinteistön 858-411-5-186 sekä naapurikiinteistöjen 858-411-5-

215 ja 858-411-5-216 alueilla on tehty 2000-luvulla lukuisia maaperän 

pilaantuneisuusselvityksiä. Kiinteistöllä on määritetty maaperän haitta-

ainepitoisuuksia myös vuonna 2011 mahdollisesti tapahtuneen 

öljyvuodon seurauksena ja 2013 tehtyjen maaperän puhdistustöiden 

yhteydessä. Lisäksi Mitta Oy on tehnyt kohdealueella täydentäviä 

tutkimuksia huhtikuussa 2019. 

Edellä mainittujen tutkimusten yhteydessä maaperän pilaantuneisuutta 

on selvitetty ilmoituksen kohteena olevalla alueella yli 70 

tutkimuspisteestä. Liitteessä 2 on esitetty tutkimuspistekartta alueella 

tehdyistä maaperätutkimuksista. 

Kyseisissä tutkimuksissa tutkimusalueen maaperässä on todettu 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat tai ylemmät 

ohjearvot ylittävinä pitoisuuksina seuraavia haitta-aineita:  

• Öljyhiilivetyjen keskitisleet >C10 - C21 (max. 10 493 mg/kg)  

• Öljyhiilivetyjen raskaat jakeet C21 - C40 (max. 4 200 mg/kg)  

• Naftaleeni (max. 7,0 mg/kg)  

• Lyijy, Pb (max. 230 mg/kg) 

Edellä mainituista haitta-aineista naftaleenia on todettu ainoastaan 

naapurikiinteistön 858-411-5-215 alueella. Lisäksi kloridia on todettu 

kohdealueen maaperässä enimmillään 3 760 mg/kg. 

Orsi- ja pohjavesitutkimukset 

Kohdealueen ympäristössä on seurattu orsi- ja pohjaveden tilaa 

asfalttiaseman ympäristöluvan mukaisesti vuodesta 2003 alkaen. 

Liitteen 2. tutkimuspistekartassa näkyy alueella olevia orsi- ja 

pohjavesiputkia. Rekisteröintimenettelyn myötä asfalttiasemalla ei ole 

enää lakisääteistä velvoitetta tehdä tarkkailua, mutta tästä huolimatta 

kiinteistön 858-411-5-215 omistaja on jatkanut seurantaa ja viimeiset 

vesinäytteet on otettu syksyllä 2020. 
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Destian vuonna 2019 laatiman PIMA-selvitysraportin mukaan 

orsivedestä on tarkkailtu haihtuvien yhdisteiden ja mineraaliöljyjen 

pitoisuuksia putkista PVP1-PVP3 vuosina 2003 - 2005. Haitta-aineiden 

pitoisuudet ovat alittaneet pohjaveden viitearvot seurannan aikana.  

Pohjavettä on tarkkailtu putkista PVP4 - PVP12. Vesinäytteistä on 

määritetty haihtuvien yhdisteiden, öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden 

pitoisuuksia. Em. Destian raportin mukaan pohjavesiputkissa on ajoittain 

todettu laatunormit ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia, mutta ei 

kahdella peräkkäisellä näytteenottokerralla. Haitta-ainepitoisuuksia on 

todettu myös pohjaveden virtaussuunnassa kohdekiinteistön yläpuolella 

sijaitsevassa pohjavesiputkessa PVP4, mikä saattaa viitata 

kohdekiinteistön ulkopuoliseen haitta-ainelähteeseen. 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi 

Riskinarviossa tarkasteltaviksi haitta-aineiksi valittiin öljyhiilivetyjen 

jakeet C8 - C40, naftaleeni, bentso(a)pyreeni ja lyijy. Tarkasteluun otettiin 

mukaan bensiinijakeisiin kuuluvat öljyhiilivetyfraktiot C8 - C10, koska 

alueen läheisyydessä tiedetään sattuneen kevyen polttoöljyn päästöjä, 

jotka sisältävät usein myös em. bensiinijakeita. PAH-yhdisteistä 

kohdealueen viereisellä naapurikiinteistöllä on todettu alemman 

ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina ainoastaan naftaleenia. PAH-yhdisteet 

esiintyvät harvoin yksittäisinä yhdisteinä. Yleensä niitä esiintyy 

useampien PAH-yhdisteiden seoksena. PAH-yhdisteistä ainoastaan 

syöpävaarallisen bentso(a)pyreenin alempi ohjearvo on asetettu 

terveysperustein. Muiden PAH-yhdisteiden ohjearvot on asetettu sen 

sijaan ekologisin perustein. PAH-yhdisteet luokitellaan naftaleenia 

lukuun ottamatta ympäristössä kulkeutumattomiksi. Edellä mainituin 

perusteluin PAH-yhdisteistä tarkasteltaviksi haitta-aineiksi valittiin 

naftaleeni ja bentso(a)pyreeni. 

Alueella on todettu myös kloridia korkeina pitoisuuksina suolahallin 

läheisyydessä. Kiinteistöllä on säilytetty tien suolaamisen tarkoitettua 

suolaa (NaCl ja CaCl2). Suola liukenee erittäin hyvin veteen eikä juuri 

pidäty maaperään. Maaperään päätynyt suola näin ollen liukenee sade- 

ja hulevesiin ja kulkeutuu nopeasti niiden mukana orsiveteen. Suolan 

arvioidaan esiintyvän alueella pääosin joko suolakokkareina maan 

pinnalla tai liukoisena orsivedessä. Orsivedelle ei ole alueella tai 

lähialueilla käyttöä, joten orsiveden käytön kautta altistusta ei tapahdu. 

Klorideilla ei tiedetä olevan haitallisia terveysvaikutuksia. Kohdealue on 

teollisuuskiinteistö, joka sijaitsee teollisuusalueella. Alueella ei ole 

todettu esiintyvän ekologisia altistujia. Orsiveden mukana kulkeutuvan 

kloridin ei ole tietojen mukaan todettu aiheuttaneen negatiivisia 

vaikutuksia lähialueen eliöstöön tai kasvillisuuteen. Varastoinnin 

loppumisen ja puhdistustyön yhteydessä suunnitellun maan 

pintakerroksen kuorimisen myötä kloridikuormitus orsiveteen vähenee 

merkittävästi, joten mahdolliset vaikutuksetkin vähenevät ajan myötä. 
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Em. seikoista johtuen puhdistustavoitetta kloridille ei ole tarvetta 

asettaa. 

Tehdyssä riskinarviossa on määritetty maaperän suurimmat haitattomat 

pitoisuudet, joilla ei arvion mukaan muodostu merkittävää haitta-

aineiden kulkeutumisriskiä tai aiheudu terveys- tai ekologista haittaa. 

Käsitteellisen mallin perusteella kohdealueen haitta-aineiden 

tarkasteltaviksi kulkeutumisreiteiksi todettiin haihtuminen maaperästä 

sisäilmaan, kulkeutuminen orsiveden mukana, pölyäminen, suora 

kosketus ja pintavalunta. Potentiaalisiksi altistujiksi on tarkasteltu 

kohdekiinteistön tulevia työntekijöitä. 

Riskinarvion oletuksena oli, että maantasokerroksiin voi tulla toimitiloja, 

joissa oleskellaan 8 h/vrk ja 5 vrk/vko. 

Tarkastelussa on määritetty suurimmat haitattomat pitoisuudet 

rakennusten alapuoliseen maaperään, päällystetyille piha-alueille ja 

päällystämättömille piha-alueille. ilmoitukseen 19.3.2021 toimitetun 

täydennyksen perusteella, alueelle ei suunnitelmien mukaisesti tule 

jäämään päällystämätöntä pintamaata. Tämän vuoksi tässä 

päätöksessä esitetystä riskinarvion koosteesta on jätetty pois 

päällystämättömiä pintamaita koskevat riskitarkastelut. 

Laskennallisella riskinarviolla laskettiin em. haitta-aineiden 

kulkeutumista veden ja ilman mukana sekä altistumista suoran 

kosketuksen (ihokontakti, maan nieleminen), ravintokasvien syömisen 

ja hengityksen kautta. 

Rakennusten alapuolisessa maaperässä sijaitseville haitta-aineille voi 

kohteessa altistua ainoastaan sisäilmaan mahdollisesti haihtuneiden 

haitta-aineiden hengityksen kautta. Liiketilojen altistumisarvoina 

laskelmissa käytettiin Maaperän kynnys- ja ohjearvojen 

määritysperusteet -julkaisussa (Reinikainen, 2007) esitettyjä arvoja. 

Haitta-aineiden oletettiin konservatiivisesti sijaitsevan maaperässä koko 

rakennuksen alalla 0,5 m syvyydessä pohjalaatasta 

vajovesivyöhykkeessä 1 m paksuisena kerroksena. 

Vajovesivyöhykkeen maalajin oletettiin olevan hiekkaa, jossa 

orgaanisen hiilen osuus on 0,2 %. Laskennassa ei tarkasteltu lyijyä, sillä 

haihtuminen ei ole lyijylle mahdollinen kulkeutumisreitti. 

Päällystetyillä piha-alueilla haitta-aineiden mahdollinen kulkeutumis- ja 

altistumisreitti on kulkeutuminen orsiveden mukana rakennuksen 

alapuoliseen maaperään, josta niiden on mahdollista haihtua 

sisäilmaan. Laskennassa määritettiin piha-alueen suurimmat 

haitattomat pitoisuudet, joilla haitta-aineita ei kulkeudu rakennuksen alle 

sallittua korkeampina pitoisuuksina. Kyseiset pitoisuudet määritettiin 

orsivesipitoisuuksien kautta. Suurimmat haitattomat orsivesipitoisuudet 

liiketilojen alla määritettiin suurimpien haitattomien 

maaperäpitoisuuksien sekä Koc-arvojen (Ympäristöministeriö 2014) 

perusteella (Cvesi = Cmaa / (Koc * foc)). Jos kyseinen laskettu pitoisuus 
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ylitti maksimivesiliukoisuuden, lähtöpitoisuutena käytettiin 

maksimivesiliukoisuutta. Maksimivesiliukoisuus on suurin pitoisuus, joka 

voi veden mukana kulkeutua, jos liikkuvaa faasia ei esiinny. 

Bentso(a)pyreenille ja öljyhiilivetyjen raskaille jakeille käytettiin 

lähtöpitoisuuksina suoraan niiden maksimivesiliukoisuuksia 

Kohdealueen tarkasteltavat haitta-aineet ja öljyhiilivetyfraktiot 

luokitellaan ympäristössä kulkeutumattomiksi lukuun ottamatta 

aromaattista C8 - C10 -jaetta sekä naftaleenia (Ympäristöministeriö 

2014). Naftaleeni ja aromaattinen C8 - C10 -jae luokitellaan ympäristössä 

hieman kulkeutuviksi. Mikäli liikkuvaa faasia ei esiinny, ei piha-alueilta 

kulkeudu vähintään 5 m etäisyydellä faasista sijaitsevan rakennuksen 

alle terveyshaittaa aiheuttavia pitoisuuksia.  

Orsivedelle ei ole kohdealueella tai lähialueilla käyttöä, joten haitta-

aineista ei voi aiheutua terveyshaittaa myöskään kohdekiinteistön 

ulkopuolella orsiveden käytön kautta. Kohde- ja naapurikiinteistöillä 

sijaitsevista tarkkailuputkista on seurattu orsiveden haitta-

ainepitoisuuksia. Orsivedessä ei ole saatujen tietojen perusteella 

todettu viitearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia (Destia 2019). 

Kohdekiinteistöllä on ollut toimintaa vuosikymmeniä. Haitta-

ainepitoisuuksien ja kulkeutumisen voidaan olettaa pääsääntöisesti 

tasaantuneen eikä haitta-aineiden kulkeutumisen orsiveteen arvioida 

lisääntyvän aikaisemmasta. Näin ollen orsiveden pinnan tasolla tai 

alapuolella sijaitsevien haitta-aineiden pitoisuuksista ei arvioida 

kulkeutuvan merkittäviä pitoisuuksia kohdealueen ulkopuolelle. 

Kohdealueelle laskennallisen riskinarvion avulla määritetyt suurimmat 

haitattomat pitoisuudet, joiden alittuessa ei arvioida muodostuvan 

kulkeutumisriskiä tai terveys- tai ympäristöhaittaa, on esitetty tämän 

päätöksen kappaleessa Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen 

(Taulukko 1.). Kyseisessä taulukossa ei ole esitetty riskinarviossa 

laskettuja päällystämättömän pintamaan haitattomia pitoisuuksia, koska 

alueelle ei nykyisten suunnitelmien perusteella päällystämättömiä 

alueita tule jäämään. Kohdekiinteistön länsi- ja pohjoisrajojen 

maaperässä on todettu riskinarvion mukaiset haitattomat pitoisuudet 

ylittäviä öljyhiilivetyjen keskitisleiden >C10 - C21 ja/tai raskaiden jakeiden 

>C21 - C40 pitoisuuksia. On mahdollista, että pilaantumat ulottuvat myös 

kohdekiinteistön puolelle, jolloin kiinteistöllä esiintyy näiden alueiden 

osalta tarve maaperän puhdistus- tai riskinhallintatoimenpiteille. 

Esitetty puhdistussuunnitelma 

Puhdistusmenetelmä ja työn toteuttaminen 

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen toteutetaan massanvaihtona 

rakentamisen vaatiman kaivun laajuudessa. Massanvaihtoa kuitenkin 

jatketaan, mikäli rakentamisen edellyttämällä kaivurajalla puhdistamisen 

tavoitetasot jollakin alueella ylittyvät. Kiinteistöllä joudutaan poistamaan 
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maa-ainesta vanhojen rakennusten purkamisen yhteydessä ja 

uudisrakennuksen rakentamisen vaatimassa laajuudessa. 

Rakentamisen vaatima kaivu ulottuu kohteen pohjoisosassa noin 1 m 

syvyyteen asti nykyisestä maanpinnasta. Kohteen eteläosassa, 

uudisrakennuksen alueella anturoiden ja seinälinjojen alueella 

kaivutarve on noin 0 - 1 m. Muilla rakennuksen alapuolisilla alueilla on 

puolestaan täyttötarve. Täyttökerroksen paksuus on noin 1 m nykyisestä 

maanpinnasta. Massanvaihto voidaan toteuttaa purkuun liittyvien 

kaivutöiden yhteydessä. 

Puhdistamisen tavoitetasoksi esitetään riskinarvion perusteella 

määritettyjä suurimpia haitattomia pitoisuuksia, joiden alittuessa ei 

tarkastelun mukaan arvioida aiheutuvan kulkeutumis-, terveys- tai 

ympäristöriskiä. Alueella tarkasteltaviksi kulkeutumis- ja altistusreiteiksi 

todettiin haihtuminen sisäilmaan ja sisäilman hengitys, kulkeutuminen 

orsiveden mukana, suora kosketus haitta-ainepitoiseen maaperään sekä 

pölyäminen ja pintavalunta. Tavoitepitoisuudet on esitetty taulukossa 1. 

Riskinarviossa oli laskettu tavoitepitoisuudet myös päällystämättömälle 

piha-alueelle (pintamaa 0 - 0,5 m). Sähköpostitse toimitetun ilmoituksen 

täydennyksen (19.3.2021) perusteella kohdealueen pohjoisosa tulee 

kuitenkin olemaan suunnitelmien mukaisesti kokonaisuudessaan 

asfaltoitua ja eteläosa puolestaan tulevan rakennuksen alle jäävää 

rakennusaluetta. Näin olleen kiinteistölle ei tule jäämään 

päällystämätöntä pintamaata. 

Taulukko 1. Puhdistuksen tavoitepitoisuudet 

Haitta-aine 
  

Maaperän suurin haitaton pitoisuus/ 
Puhdistuksen tavoitepitoisuus  

[mg/kg] 

 
Rakennusten alapuolinen 

maaperä (1 m syvyys) Piha-alue päällystetty 

Bensiinijakeet 175 1 500 

Keskitisleet 2 000 3 000 

Raskaat jakeet 8 000 8 000 

Naftaleeni 26 1 500 

Bentso(a)pyreeni 8 000 8 000 

Lyijy - - 

 

Kunnallisteknisissä kaivannoissa tavoitepitoisuudet ovat samat kuin 

taulukossa 1 esitetyt pitoisuudet, mutta kunnallisteknisten rakenteiden 

ympärillä käytetään puhdasta ominaisuuksiltaan täyttöön soveltuvaa 

maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet alittavat 

kynnysarvopitoisuudet. Mikäli kunnallisteknisen kaivannon seinämille tai 

pohjaan jää yli alemman ohjearvon ylittävää maa-ainesta, erotetaan ne 

kunnallisteknisten rakenteiden ympärystäytöistä huomiorakenteella, joka 

poikkeaa yleisesti rakentamisessa käytettävästä rakenteesta (ei 

suodatinkangas). 
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Maaperän puhdistamisen yhteydessä alueilla, missä kloridipitoisuuksia 

on todettu, on tarkoitus kaivaa noin metri pintamaata pois. Tällöin 

maaperän pinnalla oleva suola poistuu kaivun yhteydessä. 

Mikäli alueella todetaan ennakkotiedoista poikkeavia haitta-aineita ja/tai 

laajempaa pilaantuneisuutta, arvioidaan mahdolliset tarvittavat 

jatkotoimenpiteet niiden osalta erillisen riskiarvion perusteella. 

Rakennusten purku aloitetaan helmikuussa 2021. Purkuun liittyvä 

kaivutyö sekä rakentamisen vaatima kaivutyö aloitetaan tutkimuksissa 

puhtaaksi todetuilla alueilla purkamisen yhteydessä ja pilaantuneilla 

alueilla Uudenmaan ELY-keskuksen antaman päätöksen valmistumisen 

jälkeen. Vanhojen rakennusten purun sekä maaperän puhdistustyön 

rakentamisen vaatimassa laajuudessa tulisi olla valmis huhtikuun 2021 

loppuun mennessä.  

Alueen maaperän puhdistus päättyy, kun puhdistamisen tavoitetasot on 

saavutettu tai haitta-ainepitoiset maat on erotettu/eristetty 

ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli massanvaihdon 

jälkeen alueelle jää puhdistamisen tavoitepitoisuudet ylittäviä haitta-

ainepitoisuuksia, tarkistetaan/arvioidaan niiden aiheuttama riski 

ympäristölle ja terveydelle. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä tai 

jatkopuhdistamisesta esitetään tarvittaessa erillinen suunnitelma. 

Lisätutkimukset 

Ennen kaivutyön aloitusta kohdealueella tehdään seuraavia maaperän 

lisätutkimuksia: 

• Maanäytteenotto kiinteistön länsi- ja pohjoisrajojen alueilla, joilla on 

todettu esitetyt haitattomat pitoisuudet ylittäviä öljyhiilivetyjen 

pitoisuuksia. Näytteenoton tarkoituksena on tarkentaa 

pilaantuneisuuden laajuutta. 

• Maanäytteenotto kiinteistön eteläosassa alueella, jolle rakennetaan 

logistiikkakeskus ja jolta puretaan Destian varikkotoimintaan liittyvät 

maanpäälliset ja maanalaiset rakenteet. Näytteenotto kohdistetaan 

alueille, joilla on varikon toiminnan aikana ollut maaperää 

mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Lisätutkimuskohteita ovat pesu- ja 

huoltohallin alue, öljynerotinkaivojen alueet sekä maanpäällisen 

öljysäiliön alue. Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan 

mahdollisten haitta-aineiden lisäksi jätejakeiden esiintymistä. 

• Kohdealueen pohjoisosassa, mihin tulee logistiikkakeskuksen piha-

alue, selvitetään näytteenotolla asfaltin esiintymistä 

pintamaakerroksessa alueilla, joilla on varastoitu asfalttirouhetta. 

• Maanäytteenotto kiinteistön pohjoisrajan läheisyydessä aumalla 

olevista kasoista kasojen haitta-aineiden ja maa-aineksen joukossa 

mahdollisesti olevan asfaltin esiintymisen selvittämiseksi. 
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Otettavista maaperänäytteistä määritetään kenttämittareilla kokonais-

öljyhiilivetypitoisuudet PetroFlag -kenttätestillä. Haihtuvien hiilivetyjen 

pitoisuuksia mitataan puolestaan PID-mittarilla ja raskasmetallien 

pitoisoisuuksia XRF-mittarilla. Kenttämittausten ja aistinvaraisten 

havaintojen perusteella valituista näytteistä määritetään haihtuvien 

yhdisteiden, öljyhiilivetyjen jakeiden >C10 - C40, raskasmetallien ja PAH-

yhdisteiden pitoisuudet. 

Lisäksi ennen puhdistustöiden aloittamista tehdään vesinäytteenotto 

orsivesiputkesta PVP3 ja pohjavesiputkesta PVP9. Pohjavesiputket on 

esitetty liitteen 2. tutkimuspistekartassa. Vesinäytteenotolla varmistetaan 

alueen orsiveden ja pohjaveden tila ennen kaivutyön alkua. 

Kohdealueen ympärillä olevan pohjavesiseurannan tuloksissa ei havaittu 

haitta-aineita viime syksyn näytteenoton yhteydessä. Tarkoituksena on 

tutkia vesinäytteistä öljyt, haihtuvat yhdisteet sekä PAH-yhdisteet. Mikäli 

orsi- ja pohjavesinäytteenotossa todetaan haitta-aineita, voidaan 

näytteet ottaa myös puhdistustyön jälkeen. 

Työn aikainen näytteenotto 

Ympäristötekninen valvoja ja/tai kaivutyön tekijä ympäristöteknisen 

valvojan ohjeiden mukaisesti seuraa massojen laatua aistinvaraisesti 

kaivutyön aikana. Maa-aineksista otetaan tarvittaessa näytteitä ja niiden 

sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksia mitataan PID-mittarilla ja/tai 

Petroflag-kenttätesteillä sekä raskasmetallien pitoisuuksia XRF-

mittauksilla. Kaivun aikana havainnoidaan aistinvaraisesti myös 

mahdollisten jätejakeiden esiintymistä kaivettavassa maa-aineksessa. 

Kaivettavista maa-aineksista otetaan tarvittaessa kokoomanäytteitä 

(koostuu 5-10 osanäytteestä). Kokoomanäytteitä otetaan alueelta 

riittävästi huomioiden kaivumassojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet. 

Kaivumassojen näytteistämisessä (näytetiheys, analyysimäärä) 

huomioidaan massojen vastaanottopaikkojen mahdolliset näytteenottoa 

koskevat vaatimukset. Kaivetuista maa-aineksista otettujen näytteiden 

kenttätestimittausten tuloksista vähintään noin 10 % varmistetaan 

laboratoriossa. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa haihtuvien 

yhdisteiden, öljyhiilivetyjen jakeiden C10-C40, raskasmetallien ja PAH-

yhdisteiden pitoisuudet. Lisäksi alueilla, joilla suolaa on varastoitu, 

määritetään osasta kaivumaita kloridin pitoisuudet 

laboratorioanalyysillä. Lisäksi tehdään vastaanottopaikkojen 

edellyttämät analyysit tarpeen mukaan. 

Kaivun päätyttyä otetaan kaivannon seinämistä ja pohjasta 

jäännöspitoisuusnäytteet. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan vähintään 

yksi kokoomanäyte (sisältää 5-10 osanäytettä) jokaista noin 100- 

200 m2:n pinta-alaa kohti, kuitenkin niin, että jokaisesta kaivannosta 

otetaan vähintään kaksi jäännöspitoisuusnäytettä. Seinämänäytteet 

otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden. Muutaman neliömetrin 

kaivannoista otetaan tarpeen mukaan vain yksi jäännöspitoisuusnäyte, 

joka edustaa pohjaa ja seinämiä. Jäännöspitoisuusnäytteistä mitataan 
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haihtuvien yhdisteiden suhteellista esiintymistä PID-mittarilla ja 

kokonaishiilivetypitoisuutta Petroflag-kenttätestillä. 

Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratoriossa edustava 

määrä, joiden perusteella yhdessä kenttätestien tulosten kanssa 

voidaan edustavasti arvioida kaivannon jäännöspitoisuudet. 

Kenttämittausten perusteella laboratorioanalyysiin toimitetaan vähintään 

kaksi näytettä kaivantoa kohden. Pienissä kaivannoissa (muutama 

neliömetri) toimitetaan laboratorioon ainoastaan 1 maanäyte. Näytteistä 

analysoidaan laboratoriossa haihtuvien yhdisteiden, öljyhiilivetyjen 

jakeiden >C10 - C40, raskasmetallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet. 

Lisäksi alueilla, joilla suolaa on varastoitu, määritetään kloridin 

pitoisuudet laboratorioanalyysillä. 

Pilaantuneen maan ja jätteiden käsittely 

Kaivun yhteydessä pidetään erillään eri sijoituspaikkoihin toimitettavat 

sekä takaisin kaivantoon sijoitettavat kaivumaat.  

Kaivumaat luokitellaan maa-ainesten sisältämien haitta-aineiden 

pitoisuuksien ja/tai jätteen mukaan pilaantumattomaksi maa-aineeksi, 

tavanomaiseksi maa-ainesjätteeksi tai vaaralliseksi jätteeksi. Luokittelu 

tehdään perustuen Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 

määriteltyihin ohjearvoihin sekä Valtioneuvoston jäteasetuksessa 

179/2012 ja sen muutoksessa 86/2015 annettuihin ohjeellisiin 

vaarallisen jätteen raja-arvoihin. Maaperän kunnostamisen yhteydessä 

kiinteistöltä poistettava maa-aines luokitellaan ympäristöteknisen 

valvojan toimesta seuraavasti: 

• Pilaantumaton maa-aines: haitta-ainepitoisuudet alittavat 

kynnysarvon, ja täyttää jätelain ja -asetuksen edellytykset maa-

aineksen luokittelemiseksi ei-jätteeksi. 

• Pilaantumaton maa-ainesjäte: haitta-ainepitoisuudet alittavat 

kynnysarvon, mutta ei täytä jätelain ja -asetuksen edellytyksiä maa-

aineksen luokittelemiseksi ei-jätteeksi. 

• Tavanomainen maa-ainesjäte (17 05 04): haitta-ainepitoisuudet 

ylittävät kynnysarvon mutta alittavat vaarallisen maa-ainesjätteen 

luokittelukriteerit. 

• Vaarallinen maa-ainesjäte (17 05 03*): Maa-ainesjäte on vaarallista 

jätettä, mikäli jätteen vaaraominaisuuksille haitta-aineiden 

kemikaaliluokituksen perusteella annetut vaarallisen jätteen raja-

arvot ylittyvät. 

Kaivutyö voidaan tehdä pääosin lajittelevana kaivuna siten, että isot 

kivet, lohkareet tai jätekappaleet erotellaan kaivinkoneen 

työtarkkuudella erilleen maa-aineksesta. Vanhat rakennukset puretaan 

osittain ennen kaivutöiden aloittamista ja osittain kaivutöiden aikana. 

Purkutöiden osalta noudatetaan mahdollisia purku- ja 
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työmaasuunnitelmia sekä tilaajan ja urakoitsijan turvallisuusasiakirjoja ja 

-suunnitelmia. Ympäristötekninen valvoja ottaa tarvittaessa näytteitä 

purettavista betonirakenteista niiden sijoituspaikkojen määrittämiseksi, 

ottaen huomioon betonijätteen vastaanottajien vaatimukset. 

Massojen kaivu pyritään tekemään siten, ettei muuta kuin täyttömaaksi 

suunniteltua maa-ainesta välivarastoida kohteessa. Maa-ainesjätteitä tai 

muita jätejakeita voidaan kuitenkin tarvittaessa välivarastoida 

kaivualueella tai sen läheisyydessä lyhytaikaisesti, mikäli näytteenoton 

takia tai kaivu- tai kuljetusteknisistä syistä niitä ei voida välittömästi 

kuljettaa pois kohteesta. Pilaantumattomia maa-aineksia, jotka 

soveltuvat täyttömaaksi, voidaan varastoida pidempiaikaisesti 

kaivualueella. Haitta-ainepitoisuuksiltaan erilaiset maa-ainekset 

välivarastoidaan toisistaan erillään. Kaivettuja, herkästi haihtuvilla 

haitta-aineilla (hiilivedyt C5 - C10, BTEX -yhdisteet) pilaantuneita maa-

aineksia ei tule pääsääntöisesti välivarastoida kohteessa hajuhaittojen 

vuoksi. Mikäli välivarastointi on kuitenkin tarpeen esimerkiksi maa-

aineksen näytteenoton vuoksi, peitetään välivarastoitava haitta-

ainepitoinen (yli alemman ohjearvon) maa-aines haitta-aineiden 

leviämisen ja mahdollisen pölyämisen sekä hajuhaittojen estämiseksi. 

Maa-ainesjäte sekä muut jätteet kuljetetaan vastaanottopaikkoihin 

kuorma-autoilla. Pilaantunutta maata ja/tai jätettä sisältävät kuormat 

peitetään kuljetuksen ajaksi siten, ettei maata, jätteitä tai haitta-aineita 

leviä ympäristöön. Mahdolliset haitta-aineita sisältävät vedet ja muut 

nestemäiset jätteet kuljetetaan säiliöautoilla, jos tarvetta kuljettamiseen 

on. Pilaantuneita maita ja jätteitä luovutetaan kuljetettavaksi vain 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään 

jätehuoltorekisteriin merkityille jätekuljetusyrittäjille. Vaarallista jätettä 

kuljetettaessa ajoneuvot merkitään tarvittavin vaaramerkein. 

Jätekuljetuksista pidetään kuormakirjanpitoa ja kuormien mukana 

toimitetaan siirtoasiakirjat kuorman vastaanottajalle kuitattavaksi.  

Kaivettujen maa-ainesten hyödyntäminen 

Kiinteistöllä voidaan tarvittaessa hyödyntää alueelta peräisin olevia ja 

teknisiltä ominaisuuksiltaan täyttömaaksi soveltuvaa sekä 

puhdistustavoitteet alittavaa maa-ainesta, koska puhdistustavoitteet 

alittavien maa-ainesten ei arvioida aiheuttavan merkittävää terveys- tai 

ympäristöhaittaa. Kaivumassojen kohdealueella tapahtuvalla 

hyötykäytöllä voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä sekä 

kuljetuksen aiheuttamia päästöjä ja muita mahdollisia haitallisia 

ympäristövaikutuksia. Tiedot hyödynnettävien maa-ainesten 

kaivupaikoista, haitta-ainepitoisuuksista, määristä ja sijoitusalueista 

raportoidaan kaivutyöstä laadittavassa loppuraportissa. 



UUDELY/1204/2021 14/27 

 

Pilaantuneen veden käsittely 

Kaivantoon kertyvistä vesistä otetaan työn aikana edustavia 

vesinäytteitä. Mahdollisten työnaikaisten kaivantovesien johtamisesta 

viemäriverkostoon sovitaan Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja/tai 

ympäristöviranomaisen kanssa. Mikäli vedessä todettavat pitoisuudet 

tai Keski- Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä ja/tai ympäristöviranomaiset 

edellyttävät, viemäriin pumpattava vesi käsitellään ennen viemäriin 

johtamista paikalla olevan tai siirrettävän painovoimaisen erottimen 

avulla tai muulla vedenkäsittelylaitteistoilla (esim. aktiivihiilisuodatin). 

Vaihtoehtoisesti hiilivetypitoinen vesi kuljetetaan pois imuautolla 

asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Imuautolla 

poistetusta vedestä pidetään kirjaa ja kuormien mukana toimitetaan 

asianmukaiset siirtoasiakirjat. Viemäriin johdettavien vesien tarkkailusta 

ja näytteenotosta sovitaan Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän 

kanssa ennen veden johtamisen aloittamista. 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

Odottamattomista tilanteista (esim. haitta-aineet, joita aiemmissa 

tutkimuksissa ei ole todettu) ympäristötekninen valvoja informoi tarpeen 

mukaan tilaajaa, kiinteistön omistajaa ja ympäristöviranomaisia. Em. 

tahojen kanssa päätetään mahdollisesti poikkeustilanteissa tarvittavista 

jatkotoimenpiteistä. Jos kaivutyön aikana havaitaan haitta-aineiden 

levinneen naapurikiinteistön puolelle, ilmoitetaan asiasta tilaajalle, 

kiinteistön omistajalle, naapurikiinteistön maanomistajalle sekä 

ympäristöviranomaisille. Tarve kaivun jatkamiselle naapurikiinteistön 

puolelle arvioidaan todettujen pitoisuuksien perusteella. 

Terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy 

Puhdistustyön aikana noudatetaan yleisiä työturvallisuusohjeita ja 

aluekohtaisia turvamääräyksiä. Pilaantuneella alueella 

työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisia 

suojavarusteita (jalkineet, haalarit/työvaatteet ja suojakäsineet), jotka 

vaihdetaan niiden likaannuttua tai rikkouduttua. Puhdistustyössä 

varaudutaan käyttämään tarvittaessa hengityssuojaimia (moottoroitu 

ja/tai puolimaski). Suojainten tyypit ja niiden käyttö on suunniteltava ja 

ohjeistettava tarkemmin kunkin työkohteen yhteydessä. Urakoitsija on 

vastuussa suojavarusteiden käytöstä. Suojautumisessa noudatetaan 

pääsääntöisesti tilaajan ohjeistusta. Puhdistamisen valvoja auttaa 

tarvittaessa käyttötarpeen määrittelyssä. Kaivualueella syöminen, 

juominen ja tupakointi on kielletty.  

Sivullisten pääsy työmaa-alueelle estetään aidoin ja varoituskyltein. 

Kaivutyö toteutetaan siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä 

kaivun aikana puhtaalle alueelle. Haitta-aineiden leviäminen vältetään 

estämällä ajoneuvojen tarpeeton liikkuminen kaivualueella ja peittämällä 

kuormat. Tarvittaessa renkaat tai ajotiet puhdistetaan. Pölyämiseen 
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kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa maata kostutetaan. 

Puhdistamisesta aiheutuu ympäristöön normaaliin maarakennustyöhön 

verrattavaa melua eli kaivinkoneiden ja kuorma-autojen ääniä. 

Kaivutyön aikainen pölyäminen estetään tarvittaessa maata 

kostuttamalla. 

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi 

Puhdistustyön aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ennen töihin ryhtymistä 

viimeistään aloitusilmoituksen yhteydessä. Aloitusilmoitukseen kirjataan 

myös massojen vastaanottopisteiden tiedot. Purkutyön yhteydessä 

tehtävien tutkimusten tulokset raportoidaan raportissa. Maaperän 

puhdistamisen lopetusilmoitus toimitetaan Keski-Uudenmaan 

ympäristökeskukselle, kun maaperän puhdistustyöt on saatu 

päätökseen. 

Ympäristötekninen valvoja pitää haitta-ainepitoisten maa-ainesten 

kaivutöiden aikana päiväkirjaa, johon merkitään vähintään seuraavat 

asiat: 

• tiedot alueelta poistetuista haitta-ainepitoisista maista (määrä, 

alkuperä, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta), 

• tiedot otetuista näytteistä (näytetiedot, ajankohta, mittaustulokset), 

• näytepisteiden paikat, 

• maaperään mahdollisesti jäävien, haitta-aineita sisältävien maiden 

arvioitu määrä, niiden haitta-ainepitoisuudet ja sijainti, 

• kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävien täyttömaiden 

ja jäännöspitoisuuksien sijainnit sekä 

• erityishavainnot ja poikkeamat suunnitelmista. 

Alueella tehdyistä kaivutöistä laaditaan loppuraportti kolmen kuukauden 

kuluessa kaivutöiden päättymisestä. Loppuraportissa esitetään 

vähintään seuraavat asiat: 

• kaivutöiden aikainen näytteenotto ja näytteiden analysointi, 

• kaivutyön toteutus, 

• tiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, 

• jäännöspitoisuustiedot, 

• tarvittaessa puhdistustavoitteet ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita 

sisältäväksi jääneen alueen riskiarvio,  

• piirustus näytteenottopaikkojen sijainnista ja 
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• tarvittaessa kopiot siirtoasiakirjoista. 

Kiinteistön omistajan suostumus 

Kiinteistön omistaja, Jatke Oy, on antanut 25.3.2021 sähköpostitse 

suostumuksen (omasta ja perustettavan kiinteistöosakeyhtiön puolesta), 

että Destia Oy toteuttaa kiinteistöllä 858-411-5-186 Golder Associates 

Oy:n laatiman, 19.3.2021 päivätyn täydennetyn puhdistussuunnitelman 

mukaiset toimenpiteet. 

Viranomaisen ratkaisu 

Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Destia Oy:n ilmoituksen, joka 

koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Tuusulassa osoitteessa 

Högberginhaara 4 sijaitsevalla kiinteistöllä 858-411-5-186 ja hyväksyy 

sen seuraavin määräyksin: 

Puhdistustavoitteet 

1.1. Kiinteistöltä 858-411-5-186 on poistettava rakentamisen 

vaatimassa laajuudessa mahdolliset haitta-ainepitoiset maa-

ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät määräysten 1.2.–

1.4. mukaiset eri rakennusalueiden puhdistuksen tavoitetasot (vrt. 

taulukko 1). 

1.2. Suunnitellun logistiikka- ja varastointitoimintaa palvelevan 

rakennuksen alapuolisen maaperän tavoitetaso on öljyhiilivetyjen 

keskitisleille (>C10 - C21) 2 000 mg/kg, raskaille öljyjakeille (>C21 - 

C40) 8 000 mg/kg, bensiinijakeille (C5 - C10) 175 mg/kg, naftaleenille 

26 mg/kg ja bentso(a)pyreenille 8 000 mg/kg. 

Lisäksi on huomioitava, että alifaattisten hiilivetyjakeiden C8 - C10 

suurin sallittu pitoisuus on 175 mg/kg, aromaattisten jakeiden C8 - 

C10 suurin sallittu pitoisuus on 120 mg/kg ja aromaattisten jakeiden 

C10 - C12 suurin sallittu pitoisuus on 210 mg/kg. 

1.3. Päällystetyn piha-alueen tavoitetaso on öljyhiilivetyjen 

keskitisleille (>C10 - C21) 3 000 mg/kg, raskaille öljyjakeille (>C21–C40) 

8 000 mg/kg, bensiinijakeille (C5–C10) 1 500 mg/kg, naftaleenille 

1 500 mg/kg ja bentso(a)pyreenille 8 000 mg/kg. 

1.4. Kunnallisteknisten rakenteiden ympäriltä on poistettava 

valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvotasot 

ylittävät haitta-ainepitoiset maa-ainekset vähintään 0,5 metrin 

etäisyydelle rakenteesta sekä leveys- että syvyyssuunnassa.  

1.5. Päätöksen määräysten 1.1.–1.4. ja 2.1.–10.5. mukaiset toimenpiteet 

on toteutettava 31.3.2026 mennessä. Mikäli puhdistamiselle on 

tarpeen hakea lisäaikaa, on asiasta tehtävä Uudenmaan ELY-

keskuksen hyväksyttäväksi perusteltu esitys. Esitys on 
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toimitettava tiedoksi myös Tuusulan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle. 

Kaivutyötä edeltävät ja kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset 

2.1. Kiinteistön länsi- ja pohjoisrajojen alueilla, joilla on aiemmissa 

tutkimuksissa todettu puhdistamisen tavoitetasot ylittäviä haitta-

ainepitoisuuksia, on otettava edustavia maanäytteitä 

pilaantuneisuuden laajuuden ja syvyyden selvittämiseksi. 

Edustavia maaperänäytteitä tulee ottaa myös kiinteistöltä 

purettavien pesu- ja huoltohallin alueelta, öljynerotinkaivojen 

alueilta, maanpäällisen öljysäiliön alueelta sekä kiinteistön 

pohjoisrajan läheisyydessä sijaitsevista aumalla olevista kasoista. 

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 

kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 

kuitenkin vähintään yhden näytteen tulos jokaiselta 

tutkimusalueelta, tarkastettava laboratoriomittauksilla.  

Laboratorionäytteistä on analysoitava vähintään alueen 

maaperässä todetut ja toiminnan seurauksena maaperään 

mahdollisesti päässeet haitta-aineet. 

2.2. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen aikana on otettava 

maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, syvyyden ja 

kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 

tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten 

haitta-ainepitoisuudet ovat edustavasti selvitetty. 

Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 

kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 

kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 

tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 

analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 

tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. 

Alueen yleinen hoito ja järjestys 

3.1. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen 

maaperän puhdistuksesta 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 

aikana on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai 

vaaraa 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 
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kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin 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. 

Välivarastointi 

5. Kaivettuja haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan tarvittaessa 

välivarastoida kaivualueiden läheisyydessä esim. näytteiden 

analysoinnin 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. 

Mikäli välivarastointi toteutetaan päällystämättömällä alueella, on 

alueen maaperän pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava 

edustavalla näytteenotolla välivarastoinnin päätyttyä. 

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 vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 

kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 

toiminnanharjoittajalle. 

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten ja jätteiden käsittely 

7.1. Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava ominaisuuksiensa 

mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti 

loppukäsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa 

on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely. 

7.2. Puhdistustyön yhteydessä kaivettuja maa-aineksia, joiden haitta-

ainepitoisuudet alittavat määräysten 1.2.–1.4. mukaiset 

puhdistustavoitteet, voidaan hyödyntää puhdistusalueen 
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kaivantojen täytöissä. Hyötykäytettäviä maa-aineksia ei kuitenkaan 

saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai pohjavesikerrokseen. 

Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ja 

sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-ainesten 

hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 10.5. edellytettyyn 

loppuraporttiin. 

7.3. Pilaantuneiden maiden kaivun yhteydessä poistettavat jätejakeet 

on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti 

hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 

vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 

kyseisen 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. 

Veden käsittelyssä 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. 

Pohja- ja orsivesitarkkailu 

9.1. Pohjavesiputkesta PVP9 ja orsivesiputkesta PVP3 on otettava 

vesinäytteet ennen kaivutyön aloitusta. Näytteenoton yhteydessä 

on mitattava myös pohjaveden pinnantasot. 

Pohjavesinäytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 

alueen maaperässä todetut ja toiminnan seurauksena maaperään 

mahdollisesti päässeet haitta-aineet.  

9.2. Pohja-/orsivesitarkkailusta on laadittava raportti, joka on liitettävä 

määräyksen 10.5. mukaiseen loppuraporttiin. Tarkkailuraportissa 

on esitettävä vähintään näytteenoton toteuttaminen, 

tarkkailutulokset sekä selvitys pohja-/orsiveden 

jatkotarkkailutarpeesta. Jatkotarkkailutarpeen arvioinnissa on 

huomioitava myös maaperän tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 

yhteydessä saadut tulokset ja tehdyt havainnot maaperästä. 
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Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi 

10.1. 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 ja Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

sekä kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. 

Edellä mainituille tahoille on ilmoitettava myös tämän päätöksen 

mukaisten tutkimus- ja puhdistustoimenpiteiden 

lopettamisajankohta. 

10.2. Mikäli tutkimus- ja puhdistustyön aikana todetaan muita kuin 

määräyksissä 1.2.–1.3. mainittuja haitta-aineita, kaikkea 

puhdistustavoitteet ylittävää maa-ainesta ei poisteta sekä muista 

poikkeuksellisista tilanteista tai puhdistussuunnitelman 

mahdollisista muutostarpeista, on viipymättä ilmoitettava 

jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja 

Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 

kiinteistön omistajalle. 

10.3. Jos haitta-aineita todetaan kulkeutuneen naapurikiinteistölle, on 

asiasta viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle, 

Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 

alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. 

10.4. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-

telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-

ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 

sijoituskohteista. 

10.5. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 

on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 

toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista 

ja -syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä 

ja yhteenveto työn 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 ELY-keskukselle ja Tuusulan 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön 

omistajalle kahden kuukauden kuluessa kaivutyön 

loppuunsaattamisesta. 
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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.–10.5.) 

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.–9.2., 10.2. ja 10.3.) 

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. 

Kohdekiinteistö on aiemmin toiminut varikkoalueena. Kiinteistöllä ja sen 

läheisyydessä on harjoitettu muun muassa polttoaineiden 

jakelutoimintaa sekä varastointia. Lisäksi kohdealueella on toiminut 

huolto- ja pesularakennus. Naapurikiinteistöllä sijaitsevalla 

asfalttiasemalla tapahtui 1990-luvulla öljyvahinko, jossa kevyttä 

polttoöljyä pääsi vuotamaan maaperään. Asfalttiaseman 

polttoainevaraston ja jakelupisteen edustalla on myös sattunut pieniä 

polttoainepäästöjä. 

Em. toimintojen/tapahtumien seurauksena kohdekiinteistön maaperään 

on saattanut päästä muun muassa puhdistusta edellyttäviä pitoisuuksia 

öljyhiilivetyjä. Korkeita pitoisuuksia öljyhiilivetyjä on todettu aiemmissa 

tutkimuksissa naapurikiinteistöjen puolella kohdekiinteistön länsi- ja 

pohjoisrajojen tuntumassa. Kevyen polttoöljyn vuotojen seurauksena 

alueen maaperään on saattanut päästä myös bensiinijakeisiin kuuluvia 

öljyhiilivetyfraktioita. PAH-yhdisteistä on viereisen asfalttiaseman 
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kiinteistön alueella todettu myös naftaleenia alemman ja ylemmän 

ohjearvon välille sijoittuvana pitoisuutena. Kyseinen asfalttiaseman 

kiinteistö on ollut aiemmin samaa kiinteistöä kohdekiinteistön kanssa. 

Näin ollen on mahdollista, että myös naftaleenia saattaa esiintyä 

kohdekiinteistön maaperässä. Vaikkei bentso(a)pyreeniä ole todettu 

kohdealueen tai sen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen alueilla, on 

sille esitetty puhdistustavoitteet, koska PAH-yhdisteet esiintyvät usein 

useampien PAH-yhdisteiden seoksena. Bentso(a)pyreeni on otettu 

mukaan tarkasteluun sen syöpävaarallisuuden vuoksi. Myös lyijylle 

esitettiin alun perin puhdistustavoite (2 000 mg/kg) päällystämättömän 

pintamaan (0 - 0,5 m) suhteen. Koska ilmoitukseen 19.3.2021 toimitetun 

täydennyksen perusteella kohdealueella ei tule suunnitelmien mukaan 

olemaan päällystämätöntä pintamaata, ei lyijylle ole annettu 

puhdistustavoitetta päätöksessä. 

Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä säädetyt bensiini- ja 

öljyhiilivetyjen sekä naftaleenin ja bentso(a)pyreenin kynnysarvot, 

alemmat ohjearvot ja ylemmät ohjearvot on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Bensiini- ja öljyhiilivetyjen sekä naftaleenin ja 

bentso(a)pyreenin kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot. 

Haitta-aine 
  

Kynnysarvo  
 

[mg/kg] 

Alempi  
ohjearvo  
[mg/kg] 

Ylempi  
ohjearvo  
[mg/kg] 

Kevyet öljyjakeet (>C10–C21)  300 1 000 

Raskaat öljyjakeet (>C21–C40)  600 2 000 

Öljyjakeet (>C10–C40) 300     

Bensiinijakeet (>C5–C10)  100 500 

Naftaleeni 1 5 15 

Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 

 

Päätöksessä on hyväksytty ilmoituksessa esitetyn mukaisesti maaperän 

puhdistustavoitteeksi rakentamisen vaatimille kaivualueille 

kohdekohtaisesti määritetyt alueen käytön mukaiset tavoitepitoisuudet. 

Kunnallisteknisten rakenteiden ympäriltä on edellytetty poistettavaksi 

kynnysarvotasot ylittävät haitta-ainepitoiset maa-ainekset vähintään 

0,5 metrin etäisyydelle rakenteesta sekä leveys- että syvyyssuunnassa, 

jottei mahdollisista haitta-ainepitoisista maa-aineksista aiheudu 

kulkeutumisriskiä diffuusion kautta esim. vesijohtoveteen, putken sisälle 

tms. tai ympäristö- tai terveyshaittaa mahdollisten tulevien kaivutöiden 

yhteydessä. Päällystämättömille pintamaille ei ole annettu 

puhdistustavoitteita, koska päällystämättömiä alueita ei suunnitelmien 

mukaan alueelle tule jäämään. Puhdistustavoitteet on katsottu riittäviksi 

huomioiden alueelle laadittu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 

mukainen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. 

(Määräykset 1.1.–1.4). 
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Päätöksessä on edellytetty toteutettavaksi puhdistustoimenpiteet viiden 

vuoden kuluessa. Kyseessä on kertaluontoinen puhdistustoimenpide, 

joka on tarkoitus toteuttaa keväällä 2021 ja jonka kesto on suhteellisen 

lyhyt. Mikäli puhdistusta 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 

1.5.) 

Päätöksessä on edellytetty tehtäväksi lisätutkimuksia länsi- ja 

pohjoisrajojen alueilla, joilla on aiemmissa tutkimuksissa todettu 

puhdistamisen tavoitetasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sekä 

kiinteistöltä purettavien pesu- ja huoltohallin alueelta, öljynerotinkaivojen 

alueilta, maanpäällisen öljysäiliön alueelta ja kiinteistön pohjoisrajan 

läheisyydessä sijaitsevista aumalla olevista kasoista. Ko. alueita ei ole 

aiemmin tutkittu riittävällä tarkkuudella. Tutkimuksilla varmistetaan, että 

kaikki pilaantuneet alueet tulevat puhdistetuiksi. (Määräys 2.1.) 

Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 

kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 

Käsittelyyn 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. (Määräys 2.2.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain 

täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja 

tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin 

menetelmin. (Määräykset 2.1., 2.2., 4., 8., 9.1. ja 10.1.) 

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.) 

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 

2.1.–3.2., 5.–8. ja 10.4.) 
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Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-

ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 

Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 

toteutuminen. (Määräys 4.) 

Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 

siten, ettei siitä 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.) 

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 7.1.–7.3.) 

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.) 

Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 

haitta-ainepitoisuuksiltaan määräysten 1.2.–1.4. mukaiset 

puhdistustavoitteet alittavien maa-ainesten hyötykäyttö kaivantojen 

täytöissä. Lisäksi tulee huomioida puhdistuksen tavoitepitoisuudet eri 

alueilla. Maita ei kuitenkaan saa sijoittaa mahdolliseen orsi- tai 

pohjavesikerrokseen, jottei niistä aiheudu riskiä orsi-/pohjaveden 

laadulle. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-

ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, 

jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien 

kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 7.2.) 

Maaperän puhdistustyön 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 
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enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 

terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 8.) 

Pohja-/orsivesitarkkailulla varmistetaan tieto alueen orsi- ja pohjaveden 

tilasta ennen puhdistustöiden aloittamista. Mahdollinen 

jatkotarkkailutarve harkitaan saatujen maaperä- ja 

orsi- /pohjavesitietojen perusteella. (Määräykset 9.1.–9.2.) 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 

valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 

suorittamista varten. Määräykset 9.1.–10.5. on annettu 

viranomaisvalvonnan kannalta. 

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 

joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 

varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, kaikkea 

pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa tai haitta-aineita on 

kulkeutunut arvioitua laajemmalle. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen 

voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. 

(Määräykset 10.2. ja 10.3.) 

Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 

muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 10.4. ja 10.5.) 

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 

puhdistustarpeen 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 1 375 €. 

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-

ne- 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 25 tuntia. 
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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.  

Päätöksestä tiedottaminen 

Päätös 

Destia Oy (sähköisesti) 

Tiedoksi 

Jatke Oy (sähköisesti) 

Golder Associates Oy (sähköisesti) 

Tuusulan 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 3. olevassa valitusosoituksessa.  

Hyväksyntä 

Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 

ylitarkastaja Mikko Tuomikoski ja ratkaissut ylitarkastaja Hanna 

Valkeapää. 
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Liitteet 

Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta 

Liite 2. Tutkimuspistekartta 

Liite 3. Valitusosoitus 



Tämä asiakirja UUDELY/1204/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/1204/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Tuomikoski Mikko 31.03.2021 13:20

Ratkaisija Valkeapää Hanna 31.03.2021 13:21



�

��������	����
����������������	��������������	�����

Kohteen sijainti

A014608
Tekstiruutu
Liite 1. ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/1204/2021



H
v 

22
5 

B/
Ek

Hv 2
25 B/Ek

Vj
 6

3 
PE

H
-1

0-
10

Vj
 6

3 
PE

H
-1

0-
10

H
v 

22
5 

B/
Ek

Jv

HUK

PEK

PEK

MP40
V110

PEK

HUK
V110

V110

S110

S160JV-PUMPPAAMO

H
v 

22
5 

B/
EkE

22
5 

B/
E/E

25
 B

/E/E/
v 

22
5 

B/
22

5
H

v 
22

5 
B/B/

v 
22

5 
B/B/B/B/B

22
BBB

22
5 

BB
v

H
55

v 
22

55 
H

v 
22

555
H

v
22

5555552
v

22
525252522222222222222222222222222222222222222222222

H
v

2222
vv v

H
v

H
v

H

Hv 2
25 B/Ek

-1-11-1
H

-11-
3

HHHH
-

H
-

Vj
 6

HHHHHHH
3

HHHHHHHHHHHHHHHH
PE

HHHH
PE

H
PE

HH
PE

HHH
PE

H
PEPP

333333 3 333333 3 33333636363
Vj

 6
3

Vj
 6

33636366
Vj

 6jVj
6

Vj
 6j 6Vj
 6

10101010010101011111111--0--0000-0-0-0-00000000

EH
-

EH
-

E
Vj

 6
3 

PE
V

E
Vj

 6
3

PEEE
Vj

 6
3 

PE
Vj

 6
3 

PE
j 6

3 
PE

Vj
 6

3 
PE

63
5 

B
5 

B
25525

H
v

22
555525

H
v 

22
525

H
v 

222
H

v 
22

55
B

5552525252

Jv

HUK

PEK

PEK
V110V

-1
0-

10
0-0-0-0-00000

kkkEkEkEkEkkEEk
B/

E
B/

EEEkkkEkEk
B/

E
B/

E

MP40
V11V11V11V1101V11V1VV11

PEK

HUK
V110

S110

S160S16S160S160S160000S1600000000SS 0000S 0000S 00000SS 6600000JV-PUMPV-PUMV-PUV PUV-PUV-PUMV-PUMV-PUMV-PUMV-PUMV-PU PAAMOPPPPP MMO

1:1000
Tierekisteriosoite

28.11.2019
Pvm

Proj. päällikkö

Suunnittelija

Infrasuunnittelu

Mittakaava

Pvm

Hyv.

Piir.nro

Tark.

Merkki

Piirustuksen sisältö

Hankkeen nimi
Suunn.PvmMuutos Tark.

Kartta

Maantiekylän tukikohdan maaperän pilaantuneisuustutkimukset, Tuusula

LRa ja VKa

Tuomo Haapala

Liite 2

A014608
Tekstiruutu
Liite 2. ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/1204/2021



Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 31.3.2021, UUDELY/1204/2021   

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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